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چکیده

یکی از عواملی که در عملکرد کارکنان تاثیر دارد شخصیت و ویژگی-

های مربوط به شخصیت میباشد .شخصیت آن ُبُبعد منحصر به فرد انسان
است که او را از دیگران متمایز میسازد و تنها برخی از مؤلفههای این

ُبُبعد قابل مشاهده و بررسی از طریق رفتارها ،کنشها و نگرشها است.

عملکرد شغلی به عنوان ارزش سازمانی رفتارهای شغلی کارمند ،در

زمانها و موقعیتهای شغلی مختلف ،تعریف میشود .این پژوهش از نظر

هدف ،کاربردی و از نظر گردآوری دادهها جزء تحقیقات توصیفی/
پیمایشی است .ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامة طرحواره هاي

ناسازگارانة يانگ با ضریب آلفای کرونباخ  0/48و پرسشنامه شخصیت

با آلفای کرونباخ  0/37و پرسشنامه عملکرد با آلفای کرونباخ  0/198می

باشد .جامعه آماری پژوهش را  16 1نفر از کارکنان دانشگاه تبریز تشکیل
میدهند که به روش تصادفی انتخاب شدهاند .تجزيه و تحليل دادهها به

روش تحليل رگرسیون با استفاده از نرمافزار  SPSS18انجام شد .نتایج

نشان میدهند طرحوارههای ناسازگار اولیه و ابعاد شخصیتی تاثیر مثبت و
معنیداری بر عملکرد کارکنان دانشگاه تبریز دارند.
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Abstract
It could be expressed that personality is unique
dimension of human which differentiate him from
others, on the other hand only some component of this
dimension could be evaluate through behaviors, acts
and sights. Deepest cognitive structures are schemes
that in faced with new drivers based on its previous
structure, coding the data and evaluate them.
Employee's job performance as conduct enterprise
value at different times and positions are defined. One
of the factors that affect the performance of the
employee's is personality and character is relevant
features. This study examines the impact of schemes
on the formation of personality and its effect on
employee performance is Tabriz University. Data were
collected through questionnaires. Data analysis was
performed using SPSS 18. The results show a
significant positive and somehow negative effect
between early maladaptive schemas and personality
dimensions and the University staff performance.
Keywords: Early maladaptive schemas, Dimension of
personality, Organizational performance.
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مقدمه

سازمان هاي امروزي به راحتي كاالها و مواد اوليه مورد نياز خود را از ساير سازمانها و كشورهاي ديگر تامين مي كنند و تنها منبعي

كه به سهولت در شكل ايده آل آن قابل مبادله نيست نيروي انساني است به طوري كه ميتوان گفت مهمترين سرمايه رقابتي يك

كشور نيروي انساني كارآمد و با استاندارد است (كاسيو و آگو يي نيس .)5002 ، 2در واقع مدیریت منابع انسانی استفاده از نیروی

تهایی نظیر کارمندیابی و جذب ،آموزش ،حقوق و دستمزد و روابط سازمانی
انسانی در جهت اهداف سازمان است و شامل فعالی 

تهایی نظیر برنامهریزی شغلی ،جبران خدمت و مزایا ،جانشین پروری ،مدیریت استعدادها،
یشود .در منابع انسانی مدرن ،فعالی 
م 

نگرش کارکنان ،تقویت کار تیمی و استراتژی منابع انسانی نیز وارد شدهاند .مدیریت منابع انسانی با علومی چون مدیریت رفتار،

شآفرینی می
روانشناسی صنعتی (روانشناسی کار) ،اقتصاد نیروی انسانی ،آمار و کامپیوتر ارتباطی تنگاتنگ دارد و برای سازمانها ارز 

ینفعان داخلی و هم ذینفعان خارجی است (خسروجردی .) 1383 ،امروزه ارزش شخصیت به
شآفرینی هم برای ذ 
کند .این ارز 

عنوان یکی از پیشبینی کنندههای عملکرد شغلی پذیرفته شده است .شخصیت هر فرد نقش مهمی در عملکرد شغلیاش دارد زیرا

شخصیت فرد انگیزش و نگرش فرد را نسبت به یک شغل و شیوهای که فرد به اقتضائات شغلی پاسخ میدهد ،مشخص میکند .به
نظر ویت شخصیت میتواند برای پیشبینی رفتارها و عملکرد شغلی استفاده شود .شخصیت همچنین به عنوان یک مجموعه

ویژگیهای نسبتًاًا پایدار ،میتواند مسائل بین شخصی که برداشت های افراد از سازمان تحت تأثیر آنهاست را معین کند .لذا

شخصیت میتواند فرایندی را که کارکنان محیط سازمانیشان را تفسیر میکنند تحت تأثیر قرار دهد و میتواند رفتارهایی که در

سایه محیط سازمانی برجسته میشوند را شکل دهد .در واقع شخصیت یکی از عوامل تعیینکننده در نوع ادراک محیط و نوع
واکنش به آن است (کریمی.) 386 1 ،

عملکرد شغلی به عنوان ارزش سازمانی رفتارهای شغلی کارمند در زمانها و موقعیتهای شغلی مختلف تعریف میشود .یکی از

عواملی که در عملکرد کارکنان تاثیر دارد شخصیت و ویژگیهای مربوط به شخصیت میباشد .به موضوعی که به ارتباط شخص با

خویش و با سایر اشخاص میپردازد ،طرحواره میگویند .در طبقهبندی علمی طرحوارههاي ناسازگار اوليه در شكلگيري و گسترش
بسياري از مشكالت روانشناختي هم چون اختاللهاي شخصيت ،افسردگي مزمن و اختاللهاي اضطرابي نقش دارند .طرحوارههاي
ناسازگار اوليه باورهاي هستهاي (پيشفرضهاي غيرشرطي) در مورد خود و ديگران را بازنما يي كرده و پردازش اطالعات بيروني

را به مسيري ناكارآمد منحرف ميكنند .بنابراين ،روابط بين فردي و ادراك از خود را تحت تأثير قرار ميدهند (يانگ 9991 ،3؛ به
نقل از پينتو -گويا 4و همكاران.)6002 ،

دانشگاهها نیز مکانی برای تربیت نیروی انسانی کارآمد جهت فعالیت در کشور میباشند .لذا باید کارکنان آنها از لحاظ روحی توجه

خاصی به عملکرد باال داشته باشند و فرآیند خدمترسانی به اساتید و دانشجویان را به نحو احسن انجام دهند تا از آسیبپذیری الیه-
های بعدی شاغلین در سایر سازمانها و در نهایت خدمترسانی کلی در کل کشور کاسته شود.

لذا باتوجه به دو مقوله ی روانشناسی شخصیتی و روانشناسی صنعتی با طرح سواالتی دراین مضمون که آیا ابعاد شخصیتی تاثیری بر

عملکرد سازمانی افراد دارند؟ و اگر این رابطه برقرار باشد تا چه میزان میتوان موفقیت (عملکرد باال) یک سازمان را در گرو

شخصیت کارکنان آنان که برگرفته از شیوهی تربیتی آنان است دانست؟ به انجام این پژوهش پرداخته شده است .پژوهش حاضر
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تحقيقي ميانرشتهاي جهت استفاده از تالشها و تحقيقات انجام شده درروانشناسي شخصيت براي ارتباط عملكرد بر اساس عوامل

شخصيتي و در نهايت يافتن راهكارهاي بهبود عملكرد نيروی انسانی شاغل در دانشگاه تبریز میباشد .هدف پژوهش حاضر بررسی
تاثیر طرحوارهها بر شکلگیری ابعاد شخصیتی و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان دانشگاه تبریز می باشد.

پیشینه و مبانی نظری
-طرح واره

5

ژرفترين ساختارهاي شناختي ،طرحوارهها هستند (بك و همكاران ،0991 ،به نقل از سویتزر) که در رويارو يي با محركهاي

جديد بر پايه ساختار پيشين خود ،اطالعات به دست آمده را رمزگرداني و ارزيابي ميكنند (جکویین )7991،6و بدين ترتيب بر

نوع نگرش افراد نسبت به خود و جهان پيرامونشان تأثير ميگذارند .از آن جا كه طرحوارهها هسته خودپنداره افراد را شكل مي-

دهند ،اگر داراي محتواي ناسازگار باشند افراد را نسبت به گسترهاي از كاستيها و مشكالت آسيبپذير ميكنند (يانگ.) 1384 ،

طرحوارههای ناسازگار اولیه ،الگوهای عمیق و فراگیری هستند که در دوران کودکی یا نوجوانی شکل گرفته و در بزرگسالی ادامه

مییابند و به ارتباط شخص با خویش و با سایر اشخاص مربوط میشوند (یانگ .)7002،مجموعهای از طرحوارهها که توسط یانگ
گردآوری شده "طرحواره های ناسازگار اولیه" نام دارند (میشل 7و همکاران .)8002 ،این مجموعه شامل هیجده طرحواره میباشد

که عبارتند از:

 -1رهاشدگی /بیثباتی -2بیاعتمادی /بدرفتاری  -3محرومیت هیجانی  -4نارسایی /بیمهری  -5گوشهگیری /بیگانگی -6

وابستگی /بیکفایتی عملی  -7آسیبپذیر نسبت به زیان یا بیماری  -8گرفتاری  -9شکست در پیشرفت  - 10استحقاق /بزرگمنشی

 - 11خویشتنداری و خودانظباطی ناکافی  - 12اطاعات  - 13ایثار  - 14تمرکز افراطی بر ارضاء نیاز دیگران  - 15تاییدجویی /جلب

توجه -61نگرانی /بدبینی - 17معیارهای سرسختانه  /کوشش بسیارکند -81خودتنبیهی.

بررسيهايی كه در اين زمينه انجام شده ،نشان ميدهند كه طرحوارههاي ناسازگار اوليه در شكلگيري و گسترش بسياري از

مشكالت روانشناختي همچون اختاللهاي شخصيت ،افسردگي مزمن و اختاللهاي اضطرابي نقش دارند (يانگ 1384 ،؛ پلتز  8و

همكاران 2002،؛ ماسون  9و همكاران )5002 ،و بر درك فرد از موقعيتهاي گوناگون تاثیر دارند (اسويتز .)6002 ،10در مقايسه با

ساير آسيبپذيريهاي شناختي ،طرحوارههاي ناسازگار اوليه ،غيرشرطيتر و خودآيندتر هستند و توان توليد سطوح باالي عاطفة

منفي را دارند ،چرا كه آنها با موضوعات هستهاي زندگي ،چون استقالل و صميميت ،مرتبطاند (هريس 11وكارتين.)2002 ،12
-شخصیت

شخصیت آن ُبُبعد منحصر به فرد انسان است که او را از دیگران متمایز میسازد و تنها برخی از مؤلفههای این ُبُبعد قابل مشاهده و

بررسی از طریق رفتارها ،کنشها ،نگرشها و ...است (کریمی .) 386 1 ،امروزه ارزش شخصیت به عنوان یکی از پیشبینی کننده-
های عملکرد شغلی پذیرفته شده است .شخصیت هر فرد نقش مهمی در عملکرد شغلیاش دارد زیرا شخصیت فرد انگیزش و
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نگرش فرد را نسبت به یک شغل و شیوهای که فرد به اقتضائات شغلی پاسخ میدهد ،مشخص میکند .به نظر ویت شخصیت می-
تواند برای پیشبینی رفتارها و عملکرد شغلی استفاده شود (کریمی.)8 138 ،

• رویکرد های مطالعه شخصیت

اکثر صاحب نظران به نقل از کریمی ( ) 386 1رویکرد های شخصیت را در  5گروه طبقهبندی میکنند که این پنج گروه تک به
تک و در مجموع بر عملکرد افراد در سازمانهای مختلف تاثیر دارند:

-رویکرد روانکاوی :این نظریه ،امیال یا نیروهای جنسی و پرخاشگری که مبتنی بر پایههای زیستی و تعارضهای دوران کودکی

است را به عنوان عامل اصلی و گرداننده شخصیت در نظر میگیرد.

-رفتارگرایی :از نظر رفتارگرایان شخصیت چیزی بیش از انباشتهای از پاسخهای آموخته شده در برابر محرکها ،مجموعهای از

رفتارهای آشکار یا سیستمهای عادتی نیست.

-رویکرد انسانگرا :درشخصیت بر فضائل و آرزوهای انسان ،اراده آزاد ،آگاهی و توانایی شکوفایی تواناییهای بالقوه شخص

تأکید دارد .این رویکرد تصویری خوشبینانه از ماهیت انسان ترسیم میکند که انسانها را به عنوان موجوداتی فعال و خالق می-
نگرد که بر خودشکوفایی ،پیشرفت و رشد توجه دارند.

-رویکرد شناختی :این رویکرد منحصرًاًا بر فعالیتهای ذهنی هوشیار تأکید کرده است .در رویکرد شناختی ،نیازها یا هیجانها

به عنوان بخشهایی از شخصیت در نظر گرفته میشود که مانند تمام بحثهای شخصیت به وسیله فرایندهای شناختی کنترل می-

شوند.

-رویکرد صفات :در این رویکرد چند صفت به عنوان صفت اصلی معرفی شده است که عبارتند از :برون گرایی ،وجدانکاری،

ثبات هیجانی ،سازگاری و تجربهپذیری.
پنج عامل

برونگرایی

وجدانکاری
ثبات هیجانی
سازگاری
تجربه پذیری

جدول( :)1پنج عامل عمده شخصیت و نمونه ویژگیهای مرتبط قطب مثبت و منفی
نمونه توصیفات قطب مثبت ویژگی های مرتبط

نمونه توصیفات قطب منفی ویژگی های مرتبط

اجتماعی ،جسور ،پرحرف ،فعال ،معاشرتی ،بلندپرواز ،پرانرژی،

آرام ،محتاط ،کناره گیر ،کم حرف ،کمرو

دقیق ،متفکر ،مسئول ،موفقیت مدار ،خودنظم ده ،سخت کوش

ناسازگار ،بی انضباط ،انفجاری ،غیرقابل اعتماد

آرام ،خودباور ،ثابت قدم

مضطرب ،افسرده ،عصبی ،غمگین ،دلواپس ،آسیب پذیر ،انتقادناپذیر

مودب ،انعطافپذیر ،مشارکتی ،صبور ،سازگار ،حامی ،صادق ،دلسوز ،فروتن ،همدرد

بیعاطفه ،بیادب ،پرکینه ،بیتفاوت ،خودخواه ،لجوج و جاه طلب
ساده ،بیتخیل

خردمند ،خالق ،پرتخیل ،پرفکر ،نوآور ،بصیر ،پیچیده

منبع :کریستدال8 198 ،

افراد با هر جنبه از شخصیت به شیوه های خاصی رفتار می کنند و دارای انتظارات خاصی هستند توانایی و مهارت رفتاری منحصر به

فرد و نیز نیازهای متفاوتی دارند و بر اساس الگوی شخصیتی خود دارای نیازها ،انتظارات ،انگیزه ها ،توقعات و اهداف خاصی می
باشند .از طرفی سازمان ها نیز بر حسب اهداف ،وظایف و فعالیت های خود نیازها ،انتظارات و توقعات خاصی را ارضاء می کنند،

بنابراین برای هر یک از انواع شخصیت های متفاوت شغل های متفاوتی مناسب است (نریمان و همکاران.) 386 1 ،

 -عملکرد

عملکرد انسان ،دستخوش عواملی است که روند زندگی فردی ،خانوادگی ،اجتماعی ،و گوناگونی شغل ها ،سالمت روانی افراد را

تحت تاثیر قرار داده است .در سال های اخیر توجه به سالمت روانی کارکنان و تاثیر سالمت روانی و جسمی در عملکرد کارکنان

مورد توجه سازمان ها قرار گرفته به نحوی که بسیاری از سازمانها سعی دارند تا از طریق پژوهش های علمی سعی در شناخت منابع،
ایجاد فشار و تنش در محیط کارکنان نمود ،تا بتواند از طریق راهکارهای مناسب محیط های شغل مطلوب رابرای کارکنان فراهم

بررسی تأثیر طرح وارهها بر عملکرد سازمانی...
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آورند و در نتیجه رضایت و عملکرد شغلی کارکنان را افزایش دهند (موسوی .)8731 ،عملکرد در لغت به معنی حالت یا کیفیت

کارکرد است .بنابراین ،عملکرد سازمانی یک سازهی کلی است که بر چگونگی انجام عملیات سازمانی اشاره دارد .معروفترین

تعریف عملکرد توسط نیلی 13و همکاران ( )2002فرایند تبیین کیفیت اثربخشی و کارایی اقدامات گذشته میباشد (پورمرادیان،
 .) 1391همواره در اکثر سازمانهای جهان ،مدیران و رهبران سازمانی درپی ارتقا و بهبود عملکرد سازمانهای خویش میباشند.

عملکرد سازمان ترکیب گستردهای ازدریافتیهای غیرملموس ،هم چون افزایش دانش سازمانی و هم دریافتیهای عینی وملموس،

هم چون نتایج اقتصادی و مالی است .مدلهای گوناگونی تالش کردهاند عملکرد سازمانی را معرفی و ارزیابی کنند (عالمه و

همکاران .)8 138 ،عملکرد سازمانی مفهوم گستردهای درباره اینکه یک سازمان چه محصول یا خدمتی را ارائه میدهد و نیز حوزه-
هایی را که با آن در تعامل است دربرمیگیرد .به عبارت دیگر به چگونگی انجام ماموریتها ،وظایف و فعالیتهای سازمانی و نتایج

حاصل از انجام آنها اطالق میشود .عملکرد سازمانی دارای ابعاد مختلفی است که نه تنها شامل جنبههای مالی بلکه جنبههای غیرمالی
همچون نتایج فرآیندی ،توسعه خدمات جدید ،بهبود توانایی در جذب ،آموزش و توسعه را دربرمیگیرد (صفرزاده و همکاران،

 ) 1390که تمامی این موارد به نیروی انسانی موجود در سازمان و کارکنان و در نگاهی عالمانهتر به ابعاد شخصیتی آنان بستگی دارد.

تغییرات عملکرد سازمان باید در تمامی سطوح سازمان مورد توجه باشد و اهداف فردی ،گروهی در سازمان باید در راستای

اهداف سازمانی قرار گیرد (عالمه و همکارن .)8 138 ،عملکرد عبارت است از مجموع رفتارهای مرتبط با شغل که افراد از خود
نشان میدهند (گریفین .)5731 ،بنابراین ،عملکرد هم مفهوم رفتار کاری و هم مفهوم رسیدن به اهداف را در بر میگیرد .این

تعریف به طور ضمنی به انواع نظامهای ارزشیابی عملکرد اشاره دارد .سه نوع نظام ارزشیابی عملکرد وجود دارد که متأثر از
تعاریف گوناگون عملکرد است:

 -نظام ارزشیابی مبتنی بر خصایص یا ویژگیهای فردی :تواناییها یا سایر ویژگیهای شخصی کارکنان را ارزیابی می-

کند؛

 -نظام ارزشیابی مبتنی بر رفتار :میزان بروز رفتار های خاص و نسبتًاًا مشخص را توسط کارکنان در حین کار ارزیابی میکند؛

 -نظام ارزشیابی نتیجه گرا :میزان برآورده شدن حداقل انتظارات شغلی تعیین شده برای یک کارمند را مورد سنجش و

ارزشیابی قرار میدهد (حقیقی و رعنایی)6731 ،

در این پژوهش از نظام ارزشیابی نتیجهگرا برای ارزیابی عملکرد استفاده شد .کاپالن و نورتون به خوبي دريافتهاند  80درصد ارزش-
افزا يي سازمانهاي امروزي از طريق دارا يي هاي نامشهودشان که شامل سرمايههاي انساني ،سرمايه هاي سازماني و سرمايه هاي

اطالعاتي ايجاد ميشود و ديگر نميتوانند صرفًاًا با اتکاء به دارا يي هاي مشهود ،ارزيابي عملكرد و در پي آن مديريت عملكرد جامعي

یباشد .همچنین اشاره دارند که سازمان از
یشود و هدف آن رفع آن نیاز م 
انجام دهند .هر سازمان در پاسخ به یک سری نیاز ایجاد م 

چهار منظر میتواند از موفقیت و شکست خود آگاهی یابد .آن چهار وجه عبارتند از -1 :کارت امتيازي مالي؛ 2ـ کارت امتيازي

مشتري؛ 3ـ کارت امتيازي فرايندهايداخلي؛ 4ـ کارت امتيازي دانش ،رشد و يادگيري.

پنج عامل اصلي شخصیت ،شامل برونگرا يي  ،سازگاري مسئوليت پذيری (يا وظيفه شناسی) ،عصبيت (يا روان آزرده خو يي ) و

پذيرش تجارب جديد؛ درحقيقت ويژگي هاي بنياديني هستند كه نظريهپردازان رو كي رد صفتي آنها را به عنوان ويژگيهاي

. Neely
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كليدي مشخص كننده تفاوتهاي شخصيتي افراد مختلف و تفاوت عملكرد آن ها در موقعيتهاي مشابه تع يي ن نمودهاند (صفرزاده
و همکاران.) 1389 ،

صفرزاده و همکاران (  ) 1389در تحقیقی به بررسی تاثیر علی میان پنج عامل اصلی شخصیت و بهبود عملکرد کاری پرداختند و نتایج

حاصل شده نشان داد که بین عامل روانرنجورخویی با عملکرد کاری فروشندگان حضوری و تلفنی یک شرکت پخش مواد غذایی
رابطه منفی و بین عوامل برونگرایی و مسئولیتپذیری رابطهی مثبتی وجود دارد.

قراباغی و همکاران (  )8 138تحقیقی تحت عنوان «بررسی رابطه بین مدل پنج عاملی شخصیت و خشنودی شغلی در کارکنان کارخانه

تراکتورسازی تبریز» نتیجه گرفتند که ابعاد باوجدان بودن ،برونگرایی و دلپذیر بودن همبستگی مثبتی با خشنودی شغلی دارند ولی
بعد روان رنجورخویی همبستگی منفی معنادار با این متغیر دارد.

اژهای و همکاران (  )8 138در مطالعهای با عنوان «تعامل بین شخصیت و سبک های فراانگیزشی در عملکرد شغلی» اذعان دارند که

سبکهای فراانگیزشی براساس ویژگیهای شخصیتی و ویژگیهای شخصیتی براساس سبکهای فراانگیزشی در پیشبینی عملکرد

شغلی نقش واسطهای داشتند و از عوامل شخصیتی به عنوان عاملی در استخدام نیروی انسانی و استفاده از برنامه های انگیزشی مناسب
با سبکهای کارکنان به عنوان عاملی برای بهبود عملکرد شغلی در سازمان استفاده نمود.

با بررسی رابطهی بین ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی نیروهای پلیس که توسط کریمی (  )8 138انجام یافته ،مشخص شد

وجدانکاری بیشترین رابطه را با عملکرد نیروهای پلیس دارد هرچند برونگرایی و ثبات هیجانی نیز باعث عملکرد بهتر آنها میشود.

موری14بریک میچل ،ماوفت )3991( 15در تحقیقی در رابطه با ویژگی شخصیتی و عملکرد شغلی به این نتیجه رسیدند ،وجدان کاری
و برون گرایی دارای باالترین میزان ضریب در بین پنج ساختار شخصیتی میباشند .این نتایج با یافته های باریک و ماونت ( )1991در

مورد اشکال مدیریتی تطابق دارد (حیدریان.)8 138 ،

انگلیش و همکاران )9002( 16رابطه بین عوامل شخصیت و عملکرد را تحلیل کردند .آن ها به کارهای متفاوتی پرداختند و به این

نتیجه رسیدند که در رابطه با ویژگی های توافق پذیری ،وجدانی بودن ارتباط مثبتی با عملکرد شغلی وجود دارد (حیدریان.)8 138 ،

دینو و کوپر )8991(17فرا تحلیلی در مورد ویژگی شخصیتی که با سالمت روان ارتباط دارد انجام دادند .آن ها دریافتند که برون
گرایی و نوروز گرایی بهترین پیش بینی کننده برای سالمتی روان است و وجدانی بودن رابطه مثبت و قوی با سالمت روان دارد.

روششناسی تحقیق

روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت موضوع و اهداف آن ،توصیفی – پیمایشی است  ،بدین صورت که پژوهش حاضر درصدد

است تا مشخص سازد که بر اساس مدل پیشنهادی که متکی بر تحقیقات قبلی و نظریات علمی است ،وضعیت تاثیر طرحوارهها بر

شکلگیری ابعاد شخصیتی و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان چگونه است .برای گردآوری دادهها جهت آزمون فرضیههای تحقیق از

روش تحقیق پیمایشی استفاده شده است.
عملکرد کارکنان

شکل گیری ابعاد
شخصیتی

طرح واره های ناسازگار
اولیه

شکل  )1مدل مفهومی پژوهش

14

- Murry
- Berrick Michael& Moant
16
- English & coworkers
17
-Deneve & Cooper
15
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براساس مدل فوق فرضیههای پژوهش بدین صورت قابل بیان است:

فرضیه اصلی :طرحوارههای ناسازگار اولیه از طریق تاثیر بر ابعاد شخصیتی بر عملکرد کارکنان دانشگاه تبریز تاثیر معنیدار دارد.

در کنار آزمون فرضیهی اصلی ،جهت تشخیص اهمیت تاثیر تک تک عوامل شخصیت بر عملکرد کارکنان  ،اقدام به آزمون پنج

فرضیه ی فرعی به ترتیب زیر نمودیم:

 -1برون گرایی بر عملکرد کارکنان تاثیر معنیداری دارد.

 -2وجدان کاری بر عملکرد کارکنان تاثیر معنیداری دارد.
 -3ثبات هیجانی بر عملکرد کارکنان تاثیر معنیداری دارد.
 -4سازگاری بر عملکرد کارکنان تاثیر معنیداری دارد.

 -5تجربهپذیری بر عملکرد کارکنان تاثیر معنیداری دارد.

روش گردآوری داده ها

در این تحقیق با استفاده از منابع کتابخانهای نسبت به تکمیل ادبیات تحقیق و بررسی مباحث نظری مرتبط با موضوع اقدام شده است.
همچنین برای جمع آوری اطالعات از جامعه آماری جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ها از پرسشنامه استفاده شده است.

الف) پرسشنامة طرحواره هاي ناسازگارانة يانگ( :)YSQ- RE2Rاين پرسشنامه را اولين بار يانگ و براون براي ارزيابي

طرحوارههاي ناسازگارانة اوليه طراحي كردند و در سال  4991مورد بازنگري قرار دادند (يانگ و براون؛ 8991؛ .)1002اين

پرسشنامه يك ابزار خودسنجي با  232آيتم است كه براي ارزيابي  81طرحوارة ناسازگار اوليه در پنج حوزة مختلف طرحوارهاي

به كار ميرود .پايا يي و داده هاي هنجاري اين پرسشنامه در ايران به دست آمده است .آلفاي كرونباخ در  81مقياس مطلوب و بين
 0/ 79تا  0/ 93و نتايج بازآزما يي با فاصلة  15روز در مورد  81طرحواره بين  0/ 67تا  0/48گزارش شده است .از اين پرسشنامه كه

از اعتبار صوري و قضاوتي مطلوبي برخورداراست (فتي ،موتابي ،دابسون ،مولوي و ضيا يي  ،)8 138 ،براي ارزيابي طرحوارههاي
ناسازگار اوليه استفاده شد.

ب)پرسشنامه شخصيت :بر اساس برگردان فارسي محققين از نسخه آزمون شصت سؤالي نئو ارائه شده توسط موسسه "پی ا آر"
از زبان انگليسي و مطابقت آن با ترجمه هاي فارسي موجود -براي مثال ترجمه شاهنده (شاهنده )2800 ،تدوين گرديد .با توجه به

اين كه آزمون نئو اف اف آي از ابزارهاي استاندارد سنجش شخصيت محسوب ميگردد ،روا يي و پايا يي نسخ فارسي آن در

تحقيقات متعدد مورد آزمون وتائيد واقع گرديده است .روشهاي مختلفي براي اندازه گيري پايا يي وجود دارد .آلفای کرونباخ
برای این سنجه  0/37تخمین زده شده است.

ج) پرسشنامه سنجش عملكرد :از پرسشنامه کارت امتیازی متوازن 18موجود در پژوهشنامه مدیریت دکتر سید محمد مقیمی جلد
اول استفاده شد .براي اندازهگيري پايا يي اين پرسشنامه نيز از آلفاي كرونباخ استفاده شد كه ضريب آلفاي آن  0/198به دست آمد.

جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش حاضر کارکنان دانشگاه تبریز میباشد که بر اساس فرمول نمونهگیری ،نمونه آماری این تحقیق  021نفر می-
باشد که بعد از توزیع پرسشنامهها تعداد  16 1پرسشنامه جمع آوری شد.

). BSC (Balance Scored Card
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روش تجزیه و تحلیل

جهت تحلیل یافتهها و آزمون فرضیات از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرمافزار آماری ( )SPSS 18و

جهت توصیف متغیرها از شاخصهای مرکزی و پراکندگی استفاده شده است.

یافته های پژوهش

یافته های توصیفی

جنسیت :از  16 1نفر پاسخدهنده به پرسشنامهها  17نفر زن كه  14 /7درصد از كل پاسخ دهندهها را تش يك ل دادهاند و  99نفر مرد كه

 85 /3درصد از كل پاسخ دهندگان را تش يك ل دادهاند.

يدهند 42 .نفر از
سن 52 :نفر از پاسخ دهندگان در رده سني کمتر از  30سال قرار دارند كه  21 /9درصد از پاسخ دهندگان را تش يك ل م 

خدهندگان در رده سني  31 - 40سال قرار دارند كه  36 /8درصد از كل پاسخ دهندگان در اين رده سني قرار دارند كه بيشتر پاسخ دهندگان را
پاس 

يباشند .در رده سني  51سال و بیشتر 9
شامل ميشود .در رده سني  41 - 50سال  38پاسخدهنده وجود دارد كه 33 /3درصد از كل پاسخ دهندگان م 
نفر پاسخ دهنده وجود دارد که  7/9درصد از کل پاسخ دهندگان ميباشند.

میزان تحصیالت 9 :نفر از پاسخ دهندگان داراي مدرك تحصيلي ديپلم بودهاند كه  7/8درصد از كل پاسخ دهندگان هستند 13 .نفر از

يدهند .بيشتر پاسخ دهندگان داراي
خدهندگان داراي مدرك تحصيلي کاردانی هستند كه  11 /2درصد از كل پاسخدهندگان را تش يك ل م 
پاس 
مدرك كارشناسي بودند كه تعداد آنها به  77نفر از كل پاسخدهندگان بودند كه  66 /4درصد پاسخدهندگان را به خود اختصاص دادهاند 14 /7

يباشد.
درصد از پاسخدهندگان دارای مدرك كارشناسيارشد و دكتري بودند كه تعداد آنها  17نفر م 
جدول( :)2ویژگی های جمعیت شناختی
زن

جنسیت

فراوانی

مرد

17

سن

کمتراز 30

40 - 31

50 - 41

 50سال و بیشتر

52

42

38

9

کارشناسی ارشد و دکترا

کارشناسی

کاردانی

دیپلم

17

77

13

9

فراوانی
میزان تحصیالت
فراوانی

99

در جدول  3میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق آورده شده است.

جدول )3آمارههای توصیفی متغیرهای پژوهش

متغير

طرح واره ها

آماره

ابعاد شخصیتی
عملکرد کارکنان

یافتههای استنباطی

ميانگين

انحراف معيار

73/ 78

6/ 359

29 / 02

5/108

29 / 08

6/701

در این قسمت به آزمون فرضیههای فرعی پژوهش که سنجش تاثیر تک تک ابعاد شخصیتی بر عملکرد بود ،پرداخته شد .جدول  4خروجیهای
 SPSSرا نشان میدهد.

جدول )4ضرایب همبستگی پیرسون بین ابعاد شخصیتی و عملکرد
متغیر وابسته

متغیر مستقل

ثبات هیجانی
برون گرایی
باوجدان بودن
تجربه پذیری
سازگاری

عملکرد

r

P value

N

** -0/ 278

0/1000

16 1

**0/ 251

0/1000

16 1

**0/303

0/1000

16 1

**0/491

0/1000

16 1

0/ 07

0/81

16 1

**همبستگی در سطح  %99معنی دار میباشد.
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با توجه به نتایج ،ضریب همبستگی منفی معنادار میان ثبات هیجانی و عملکرد در سطح احتمال  99درصد وجود دارد و ضریب

همبستگی مثبت معناداری میان سایر فاکتورهای شخصیتی با عملکرد وجود دارد .البته الزم به ذکر است ضریب همبستگی بین

سازگاری و عملکرد معنادار نمیباشد.

مدل رگرسیونی برای پیش بینی نحوه تاثیر متغیرهای پیشبین روی متغیر مالک (عملکرد کارکنان)

هدف از این مدل تعیین میزان توانایی متغیرهای مستقل تحقیق در پیشبینی تغییرات متغیر وابسته یا مالک میباشد که این توانایی برای

کل مدل با  R 2نشان داده میشود با توجه به میزان  R 2محاسبه شده برای معادله رگرسیونی متغیرهای تحقیق که  0/ 57میباشد میتوان
گفت که متغیرهای وارد شده در مدل  57درصد از تغییرات متغیر وابسته را پیشبینی میکنند.
خطای معیار برآورد
4/ 037

جدول  )5جدول محاسبه R 2

واریانس تبیین شده تعدیل شده

همبستگی چندگانه

واریانس تبیین شده

(0/ 755 )a

0/175
0/365
a: predictors: (constant), Manaviat

آزمون آنالیز واریانس نشان میدهد که تاثیر متغیر ابعاد شخصیتی و طرحواره ها بر عملکرد کارکنان معنیدار است.
جدول  )6بررسی معنیداری آزمون رگرسیون

سطح معنیداری

مقدار F

میانگین مجذورات

درجه آزادی

مجموع مجذورات

)0/000(b

75 /290

3221/ 541

2

2447 / 082

61/492

رگرسیون
باقیمانده

1 41 8/022

113
115

a Dependent Variable: amalkard
b Predictors: (Constant),abaad, tarhvareh

محاسبه ضرایب برای برازش مدل

منبع تغییر

کل

8 28 4/203

ضریب بتای استاندارد شده نشاندهندهی اهمیت نسبی متغیرها و نقش آن در پیشبینی متغیر وابسته است .ضرایب استاندارد رگرسیونی

که نشان میدهند با هر واحد تغییر در متغیر مستقل مربوطه ،متغیر وابسته با چه ضریبی افزایش و یا کاهش پیدا میکند .ضریب بتای
طرحواره ها داللت بر این دارد که این متغیر سهم بیشتری در تبیین واریانس عملکرد کارکنان دارد .در جدول زیر ضرایب استاندارد

نشده و استاندارد شده بتا و معنیداری اثر آنها براساس مقدار  tآورده شده است.

جدول ( : )7ضرایب استاندارد و غیراستاندار محاسبه شده برای متغیرهای پیشبین

Sig

ضرایب استاندارد شده

ضرایب غیراستاندارد

ضرایب

متغیر

0/ 432

t
0/ 788

Beta

Std. Error
2/ 289

B
1/408

)(constant

0/000

3/ 744

0/ 348

0/890

0/ 366

ابعاد شخصیتی

0/000

4/ 935

0/ 459

0/ 089

0/ 441

طرحواره

ضریب بتا برای متغیر طرحواره  45درصد و برای متغیر ابعاد شخصیتی  34درصد است و جهت آن مثبت میباشد .نتایج نشان میدهند

که متغیر طرحوارهها و ابعاد شخصیتی نقش بسیار مهمی در پیشبینی عملکرد کارکنان دارند.

عملکرد کارکنان

0/ 45
0/ 34

طرحواره ها
ابعاد شخصیتی

نمودار  )1مدل نهایی تاثیر طرحواره ها بر عملکرد از طریق ابعاد شخصیتی
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بحث و نتیجهگیری

باتوجه به یافتههای پژوهش ابعاد شخصیتی تاثیرگرفته از طرحوارههای ناسازگار کارمندان دانشگاه تبریز به تفسیر ذیل با عملکرد شغلی

آنان در ارتباط است .روان رنجوری به طور منفی بر عملکرد تاثیر دارد .از طرف دیگر برونگرایی ،باوجدان بودن و دلپذیر بودن تاثیر

مثبت و معنیداری بر عملکرد دارد .البته الزم به ذکر است بین انعطافپذیری و عملکرد هیچ رابطهای یافت نشد .نتایج حاصل از
یافتههای پژوهش با دیدگاه یانگ (  ) 1384که اعالم داشت طرحوارهها بر نوع نگرش افراد نسبت به خود و جهان پيرامونشان تأثير
ميگذارند ،همسویی دارد .از آن جا كه طرحوارهها هسته خودپنداره افراد را شكل ميدهند ،اگر داراي محتواي ناسازگار باشند
افراد را نسبت به گسترهاي از كاستيها و مشكالت آسيب پذير ميكنند .از طرف دیگر یافتههای پژوهش نتایج مطالعهی ویت

(کریمی )8 138 ،که اظهار داشت شخصیت هر فرد نقش مهمی در عملکرد شغلیاش دارد را تایید مینماید .زیرا شخصیت فرد

انگیزش و نگرش فرد را نسبت به یک شغل و شیوهای که فرد به اقتضائات شغلی پاسخ میدهد ،مشخص میکند .به نظر ویت

شخصیت میتواند برای پیش بینی رفتارها و عملکرد شغلی استفاده شود ..از دیدگاه دیگر که عالمه و همکاران (  )8 138عملکرد را
وابسته به نیروی انسانی موجود در سازمان و کارکنان و در نگاهی عالمانهتر به ابعاد شخصیتی آنان دانستهاند و به عبارت دیگر دریافتند

که تغییرات عملکرد سازمان باید در تمامی سطوح سازمان مورد توجه باشد و اهداف فردی ،گروهی درسازمان باید در راستای
اهداف سازمانی قرار گیرد ،مطالعهی حاضر نیز این دیدگاه را تایید کرد.

آنچه امروزه به عنوان يکي از مشكالت اساسي در عرصه سازماني مطرح است ،بحث جذب و استخدام ،انگيزش و نگهداشت نيروي

انساني است که اين سه مهم در حوزه مديريت منابع انساني قابل طرح و بررسي هستند .با توجه به موضوع اصلی پژوهش که

روانشناسی صنعتی میباشد ،توصیه میشود فرايند کارمندیابی ،جذب و گزینش و ارتقاي آنها با توجه به شخصيت افراد انجام گیرد.

از آنجا كه ويژگيهاي شخصيتي افراد به عنوان عواملي براي تع يي ن رفتار آنان عمل ميكنند ،ميتوان با شناسا يي اين ويژگيها براي

پيشبيني رفتار چارچوبي به دست آورد .آگاهي از شخصيت افراد ميتواند به مديريت سازمان كمك كند تا افراد واجد شرايط را در
پستهاي مختلف سازمان بگمارد كه اين كار به نوبه خود باعث خواهد شد جابهجا يي كاركنان كاهش ،رضايت شغلي و در نهایت

عملکرد آنان افزايش يابد .مدیران سازمانها به عواملی همچون بهبود رضایت کارکنان ،پیشگیری از فرسودگی منابع انسانی ،کمک به

توسعه منابع انسانی ،معنادار کردن سازمان غیر رسمی ،فراهم کردن بستر الزم برای اتخاذ تصمیمات استراتژیک برای سازمان ،باالبردن

انگیزه کارکنان ،تقویت فرهنگ استفاده از خدمات مشاورهای و هماهنگی بین زندگی خانوادگی و زندگی کاری توجه داشته باشند

که همگی این آثار صرف نظر از صرفه جویی در سرمایهگذاری جدید برای نیروی انسانی موجب بهرهوری و سالمت و شادابی
کارکنان و اثربخشی سازمان میشود.

از ديدگاه صاحب نظران نظام اداري ،يك سازمان عالوه بر وظايف تش يك التي ،فلسفه و رسالت اجتماعي نيز دارد .فلسفه و رسالت هر

سازمان موجب پرورش هوشمندي ،پختگي و ژرف نگري كاركنان ميشود به گونهاي كه انديشه هاي كاركنان و اساتيد و دانشجويان

آنان را در چارچوب انساني و اجتماعي قرار ميدهد تا بتوانند رفتارشان را در همان ساختار بروز دهند .با توجه به نقش دانشگاهها در

تربیت نیروی انسانی کارآمد جهت فعالیت در کشور ،پیشنهاد میشود مدیران توجه خاصی به انتخاب ،گزینش و نگهداری با در نظر

گرفتن استراتژی سازمان و تناسب شخصیت افراد با شغل کارکنان داشته باشند و فرآیند خدمترسانی به دانشجویان را به نحو احسن
انجام دهند تا از آسیبپذیری الیههای بعدی شاغلین در سایر سازمانها و در نهایت خدمترسانی کلی در کل کشور کاسته شود.
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پیشنهاد برای تحقیقات آتی

تحقيق حاضر تحقيقي ميان رشتهاي جهت استفاده از تالشها و تحقيقات انجام شده درروانشناسي شخصيت براي ارتباط عملكرد

بر اساس عوامل شخصيتي و در نهايت يافتن راهكارهاي بهبود عملكرد نيروی انسانی شاغل در دانشگاه تبریز میباشد .لذا به

پژوهشگران پیشنهاد می شود در پژوهش های آینده اقدام به بررسی این پژوهش در سایر سازمانها بنمایند .همچنین پیشنهاد می شود به
بررسی تناسب فرد با شغل و نیز تناسب فرد با سازمان را با توجه به برنامه های استراتژیک سازمان بپردازند.
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