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ی ه  و ی را رو  ر ی  غ د  ی و عمل س  ی    ی پ
  

   داود کریمی

  :چکیده
هــای پلــیس تــأثیر زیــادی دارد شخصــیت و  یکــی از عــواملی کــه در عملکــرد شــغلی نیــرو

پردازان مربوط به شخصیت پنج ویژگی را به عنوان  نظریه. های مربوط به شخصیت است ویژگی
گرایـی، وجـدان کـاری، ثبـات هیجـانی،       بـرون : کنند که عبارتند از د میامل اصلی شخصیت یاوع

از بین این پنج عامل وجدان کاری بیشترین رابطه را با عملکرد شغلی دارد، هر . توافق، سازگاری
های پلیس عملکرد شغلی بهتری داشـته   شود نیرو گرایی و ثبات هیجانی نیز باعث می چند برون

اند کـه دو ویژگـی توافـق و سـازگاری رابطـه چنـدانی بـا         ون نشان دادهباشند اما تحقیقات گوناگ
هـای   های دیگری نیز وجود دارند که در عملکرد شغلی نیرو ویژگی. عملکرد شغلی کارکنان ندارد
ها به کنترل هیجـان، ابـراز هیجـان، انسـجام گروهـی،       توان از بین آن پلیس تأثیرگذار است که می

های پلیس اگـر   ها سازمان با توجه به این نکته. گرایانه اشاره کرد قعگیری وا مستقل بودن و جهت
هـای خـود بـه ایـن مسـأله هـم توجـه داشـته باشـند کـه نیروهـا را از نظـر              هنگام انتخاب نیرو

هـایی را انتخـاب کننـد کـه دارای      های روانی و شخصیتی مـورد ارزیـابی قـرار دهنـد و آن     ویژگی
ناگون نشان داده برای یک پلیس خوب بودن مورد نیاز است هایی هستند که تحقیقات گو ویژگی

  .یی و تأثیرگذاری فراوانی خواهند داشتآکار ،های پلیس قطعاً سازمان

  :ها کلید واژه
  گرایی، وجدان کاری، ثبات هیجانی، توافق، سازگاری، عملکرد شغلی شخصیت، برون

                                                      
 کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه اصفهان .
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ماره  م،  س، سال  ی پ سا ه ا و نا  ور، ٢۴دوما ١٣٨٨ داد و 
  مقدمه

های عملکرد شغلی پذیرفته شده  هبینی کنند امروزه ارزش شخصیت به عنوان یکی از پیش
اش دارد زیرا شخصیت فرد انگیزش و  شخصیت هر فرد نقش مهمی در عملکرد شغلی. است

دهـد،   ای که فرد بـه اقتضـائات شـغلی پاسـخ مـی      نگرش فرد را نسبت به یک شغل و شیوه
بینی رفتارهـا و عملکـرد شـغلی     تواند برای پیش خصیت میش 1ویتبه نظر . کند مشخص می

توانـد   مـی  ،های نسـبتاً پایـدار   چنین به عنوان یک مجموعه ویژگی شخصیت هم. تفاده شوداس
لـذا  . هاست را معین کند های افراد از سازمان تحت تأثیر آن مسائل بین شخصی که برداشت

کنند تحت تـأثیر   شان را تفسیر می تواند فرایندی را که کارکنان محیط سازمانی شخصیت می
. شوند را شـکل دهـد   ند رفتارهایی که در سایه محیط سازمانی برجسته میتوا قرار دهد و می

در واقع شخصیت یکی از عوامل تعیین کننده در نوع ادراک محـیط و نـوع واکـنش بـه آن     
است کـه هـر فـردی بـا چـه شـغلی        ای چنین یکی از عوامل تعیین کننده شخصیت هم. است

طی است که متناسب بـا شـغل خاصـی    سازگارتر است زیرا هر ویژگی شخصیتی دارای شرای
که کدام ویژگی متناسب با کدام شـغل اسـت کمـک بسـیار زیـادی بـه        با دانستن این. است

شـان را بـاال بـرده، باعـث      وری سـازمان  شود تا با انتخاب مناسب نیروها، بهـره  ها می سازمان
ب نامناسـب  های احتمـالی انتخـا   از زیانهم چنین شان شوند،  افزایش رضایت شغلی نیروهای

واسطه انتخاب نامناسـب   های بسیار زیاد اقتصادی که به هزینه در ده وشاجتناب بدین وسیله 
  .شود میجویی  نیز صرفه گردد میها تحمیل  بر آن

  های مربوط به شخصیت نظریه
شخصیت مفهومی است که هم به صورت عامیانه و هم به صورت کاربردی مورد استفاده 

های منحصـر بـه فـردی     ها و ویژگی هر کسی خصوصیات، منش، توانایی اصوالً. گیرد قرار می
های وی را به محیط درونی و بیرونی  دهی، و واکنش های پاسخ ، شیوهیهای رفتار دارد که الگو

ها همیشـه   شخصیت انسان. دهند دهد که این خصوصیات شخصیت وی را شکل می نشان می
  .ان بسیاری را به خود جلب کرده استنظر مورد توجه بوده و توجه محققان و صاحب

  فرانسه است و Personalit'eانگلیسی یا  Personalityریشه کلمه شخصیت معادل کلمه 

                                                      
1. Witt 
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ی ه  و ی را رور ی  غ د  ی و عمل سی  ی پ
گرفته شده است که به معنی نقاب یـا ماسـکی بـوده     Personaدرحقیقت از ریشه التین 

  .)1386کریمی، ( گذاشتند است که در یونان و روم قدیم بازیگران تئاتر بر چهره می
) 1937(گـوردون آلپـورت   . اند شخصیت تعاریفی ارائه دادهاز چندین نظریه پرداز بزرگ 

سـازمان پویـایی از   : کند گونه تعریف می بنیانگذار مطالعات نوین شخصیت، شخصیت را بدین
شخصیت الگـوی  . کند های روان تنی فرد است که رفتار و افکار خاص او را تعیین می سیستم

آن چـه   بینـی  شخصیت امکان پیش ).1952گیلفورد، (ات شخصیتی است منحصر به فرد صف
بـه طـور کلـی    ). 1950 ،کتـل (کنـد   که فرد در موقعیتی خاص انجام خواهد داد را فراهم می

عد منحصر بـه فـرد انسـان اسـت کـه او را از دیگـران متمـایز        توان گفت شخصیت آن بُ می
هـا،   ل مشاهده و بررسی از طریق رفتارها، کنشعد قابهای این بُ مؤلفهسازد و تنها برخی از  می

  ).1386کریمی، (است ... ها و نگرش

  های مطالعه شخصیت رویکرد
هـایی کـه    های مختلفی از شخصیت ارائه شده است و با توجه به دیدگاه ها و دیدگاه نظریه
ـ    این نظریه  کـار ه ها در مورد شخصیت انسان دارند، ابزارهایی که برای ارزیـابی شخصـیت ب

ای قرار  های جداگانه های اساسی در مورد شخصیت، در رویکرد برند و با توجه به مفروضه می
گیرنـد نیـز دارای    یـک رویکـرد قـرار مـی     در درونبا این حال نظریه هـایی کـه   . گیرند می

ها هسـتند و گـاهی    هایی با همدیگر از لحاظ تعاریف عناصر شخصیت و بعضی مفروضه تفاوت
نکته مهم این اسـت کـه   . واند در دو یا چند رویکرد مستقل مطالعه شودت یک نظریه میحتی 

ها به نحوی به  ها یا رویکردها درست یا غلط نیستند و هر کدام از آن هیچ کدام از این نظریه
نظـران بـه نقـل از کریمـی       اکثـر صـاحب  . کنند های شخصیت کمک می ما در فهم پیچیدگی

  :کنند ونه طبقه بندی میهای شخصیت را بدین گ رویکرد) 1386(

  رویکرد روانکاوی
روانکاوی تصوری جبری از . یکی از رویکردها در مطالعه شخصیت رویکرد روانکاوی است

هـای جنسـی و    امیـال یـا نیـرو    ،این نظریه. سازد مطرح میرا ماهیت انسان و سرشت انسان 
را بـه عنـوان    اسـت هـای دوران کـودکی    های زیستی و تعارض مبتنی بر پایهکه پرخاشگری 

روش مطالعه در این رویکرد بیشتر تحلیل . گیرد عامل اصلی و گرداننده شخصیت در نظر می
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ماره  م،  س، سال  ی پ سا ه ا و نا  ور، ٢۴دوما ١٣٨٨ داد و 
هـای رویکـرد    داده. چـون تحلیـل رؤیـا و تـداعی آزاد اسـت      های مختلفی هـم  موردی با ابزار

  .اند که کمیت پذیر نیستند مورد انتقاد قرار گرفته روانکاوی به دلیل این

  یرویکرد رفتارگرای
هـای عـادتی    های آموخته شـده یـا نظـام    شخصیت چیزی بیشتر از رفتار 1از نظر اسکینر

مفهوم شخصیت در نظام رفتارگرایی به چیـزی کـه بتـوان آن را بـه طـور عینـی        لذا. نیست
شیار ومشاهده کرد تنزل یافت، به طوری که در این تعریف جایی برای مطرح شدن مفهوم ه

به امـور درونـی نظیـر اضـطراب،      ،بنابراین در رویکرد رفتار سنتی .ماند شیار باقی نمیویا ناه
پـردازان در مـورد شخصـیت     های مشابهی که به وسیله دیگر نظریه ها، نیازها یا فرایند انگیزه

ای از  از نظر رفتارگرایان شخصیت چیزی بیش از انباشـته . شود ای نمی اشارهعنوان شده است 
هـای   های آشـکار یـا سیسـتم    ای از رفتار ها، مجموعه حرکهای آموخته شده در برابر م پاسخ

  . عادتی نیست

  گرایی رویکرد انسان
رویکرد انسان گرایی در مطالعه شخصیت بخشی از جنبش انسـان گرایـی اسـت کـه در     

گـرا   شناسان انسان روان. شناسی را اصالح کند آغاز شد و کوشید تا کل روان 1960های  دهه
اعتـراض کردنـد و اسـتدالل    ) کـاوی، رفتـارگرایی   روان(شناسی   انبه دو نیروی اصلی در رو

رویکرد انسان گـرا در  . اند نمودندکه هردو دیدگاه تصویری بسیار محدود از انسان ارائه کرده
های بالقوه  های انسان، اراده آزاد، آگاهی و توانایی شکوفایی توانایی شخصیت بر فضائل و آرزو

کنـد کـه    بینانه از ماهیت انسـان ترسـیم مـی    تصویری خوش این رویکرد. کید داردشخص تأ
نگرد که بر خودشـکوفایی، پیشـرفت و رشـد     ها را به عنوان موجوداتی فعال و خالق می انسان

  .توجه دارند

 رویکرد شناختی

شـان   ای کـه مـردم بـه شـناخت خـود و محـیط       رویکرد شناختی در شخصیت به شـیوه 
ـ   پردازند تأکیـد مـی   می ـ    کـه آن  نورزد، یعنـی ای ه درک، ارزشـیابی، یـادگیری،   هـا چگونـه ب

                                                      
1. Burrhus Frederic Skinner 
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ی ه  و ی را رور ی  غ د  ی و عمل سی  ی پ
هوشـیار   هـای ذهنـی   این رویکرد منحصراً بر فعالیـت . پردازند گیری و حل مسائل می تصمیم

هایی از شخصیت در  ها به عنوان بخش در رویکرد شناختی، نیازها یا هیجان. تأکید کرده است
هـای شـناختی کنتـرل     یله فرایندهای شخصیت به وس شود که مانند تمام بحث نظر گرفته می

  .شوند می

 رویکرد صفات

قابـل مشـاهده   تکـراری  هـای   رویکرد مبتنی بر صفات سعی دارد شخصـیت را در رفتـار  
های فردی در تمایـل بـه    ها را به عنوان ابعاد تفاوت این رویکرد ویژگی. تعریف کند) ویژگی(

در ایـن رویکـرد   . کنـد  تعریف می ها های پویای تفکرات، احساسات و فعالیت نشان دادن الگو
چند صفت به عنوان صفت اصلی معرفی شده است اما پنج صفت اصلی وجود دارد کـه اکثـر   

همراه بـا   )1(شماره  جدولاند که در  ها را پذیرفته شناسان به عنوان پنج عامل اصلی آن روان
گرایـی، وجـدان    ونبـر : این پنج عامل عبارتند از. ها نشان داده شده است نمونه توصیفات آن

  .کاری، ثبات هیجانی، سازگاری و تجربه پذیری

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

نمونه توصیفات قطب مثبـت ویژگـی     پنج عامل
  مرتبط

ــی   ــه توصــیفات قطــب منف نمون
  ویژگی مرتبط

  گرایی برون
)Extroversion(  

 رحـرف، فعـال، معاشـرتی،   اجتماعی، جسور، پ
  رو آرام، محتاط، کناره گیر، کم حرف، کم  بلند پرواز، پرانرژی، پراشتیاق، گویا

  وجدان کاری
(Conscientiousness) 

نظم خود دقیق، متفکر، مسئول، موفقیت مدار،
  ده، سخت کوش

-متلون و ناسازگار، بی انضباط، انسدادی
  انفجاری، غیر قابل اعتماد

  ثبات هیجانی
(Emotional Stability) مضــطرب، افســرده، عصــبی، غمگــین،    آرام، خود باور، ثابت قدم، با آرامش

  دلواپس، آسیب پذیر، انتقاد ناپذیر

  سازگاری
(Agreeableness) 

و بردبار،  پذیر، مشارکتی، صبور مؤدب، انعطاف
حــامی، صــادق، دلســوز،  ســازگار، پشــتیبان و

  فروتن، همدرد
 تفـاوت،  بـی نـه،  ادب، پرکی عاطفه، بی بی

  خودخواه، لجوج و جاه طلب

  تجربه پذیری
(Openness) 

بصـیر،  خردمند، خالق، پرتخیل، پرفکر، نوآور،
  ساده، بی تخیل پیچیده

Kierstead;1998 ; Mccrae,Gosta,Busch;1986   :به نقل از 
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ماره  م،  س، سال  ی پ سا ه ا و نا  ور، ٢۴دوما ١٣٨٨ داد و 
  مفاهیم و ابعاد: عملکرد

 1رابینـز، (انجام داده ایم یا نـه   که آیا کار را خوب  عملکرد یعنی اندازه گیری نتایج و این
های مرتبط با شغل کـه افـراد از خـود نشـان      عملکرد عبارت است از مجموع رفتار). 1381

ای است که هم مفهوم فعالیت برای انجام کار و هـم   عملکرد واژه). 1375 2گریفین،(دهند  می
لکرد هم مفهوم رفتار عم تعریف آخر،بر اساس ). 1373یمنی، (نتیجه کار را یکجا در بر دارد 

این تعریف به طور ضـمنی بـه انـواع    . گیرد کاری و هم مفهوم رسیدن به اهداف را در بر می
سه نوع نظام ارزشیابی عملکرد وجود دارد کـه متـأثر   . های ارزشیابی عملکرد اشاره دارد نظام

  :از تعاریف گوناگون عملکرد است
هـای   ها یا سایر ویژگی توانایی :های فردی نظام ارزشیابی مبتنی بر خصایص یا ویژگی )الف

  ؛کند شخصی کارکنان را ارزیابی می
توسـط  را های خاص و نسبتاً مشخص  میزان بروز رفتار :نظام ارزشیابی مبتنی بر رفتار )ب

  ؛کند کارکنان در حین کار ارزیابی می
ـ    :نظام ارزشیابی نتیجه گرا )ج ین شـده  میزان برآورده شدن حداقل انتظـارات شـغلی تعی

حقیقـی و رعنـایی،   . (دهـد  برای یک کارمند را مورد سـنجش و ارزشـیابی قـرار مـی    
1376.(  

  :کنند عد تقسیم میعملکرد را به دو بُ صاحبنظران سازمانی اخیراً
  ؛ای عملکرد وظیفه - 1
  .ای عملکرد زمینه  - 2

   ههــایی هســتند کــه در برگــ ای در واقــع همــان وظــایف و مســئولیت عملکــرد وظیفــه
ـ  های کارکنان ثبت می و مسئولیت شرح وظایف بـا انجـام وظـایف     طـور مسـتقیم  ه گردد و ب

عـد  ارزیابی درست از این بُ. مثال نظارت بر حضور و غیاب کارکنان. محوله در ارتباط هستند
عملکـرد  . ای اسـت  عـد دیگـر عملکـرد، عملکـرد زمینـه     بُ. های معین است نیازمند استاندارد

شـناختی کـه    ه بقای شبکه سازمانی و اجتمـاعی و جـو روان  ای شامل رفتارهایی است ک زمینه
  ).Kwong & cheung,2003( بخشد وظایف فنی را احاطه کرده است تداوم می

                                                      
1. Robbins 
2. Griffin 
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ی ه  و ی را رور ی  غ د  ی و عمل سی  ی پ
  :الگوی کلی رابطه پنج ویژگی عمده شخصیتی و عملکرد شغلی

  گرایی برون

هـای   نیـرو . پلیس بودن از جمله مشاغلی است که مستلزم تماس مداوم با مـردم اسـت   
. های متفاوتی دارند روابط اثربخش برقرار کننـد  باید بتوانند با افراد مختلف که ویژگی پلیس

مهمتـرین جنبـه کـار بـا     . توانایی آنان در روابط انسانی است ،یکی از عوامل موفقیت مدیران
از طرف دیگر مهارت روابط انسانی تحت تـأثیر  . هاست ها برقراری روابط انسانی با آن انسان

نیروهـایی کـه اجتمـاعی، خوشـرو و     . هـای شخصـیتی اسـت    ددی از جمله ویژگیعوامل متع
به عبارت دیگـر افـرادی   . معاشرتی هستند مستعد روابط انسانی و اجتماعی اثر بخش هستند

  توانند مهارت انسـانی قـویتری داشـته باشـند و بـه       نامیم می گرا می شناسی برون که در روان
ــربخش مــی  ــط انســانی اث ــع آن رواب ــود بخشــد ت تب ــدیر را بهب ــد عملکــرد م ــع . وان   در واق

گرایی به واسطه ارتباط آن با مهارت روابط انسـانی بـا عملکـرد شـغلی مـرتبط       ویژگی برون
  .)Roberts et al., 2005( شود می

  
  ویژگی برون گرایی  ):1(شکل شماره 

  وجدان کاری

داللت بر سخت کوشی، نظم، دقـت، پشـتکار و    ،یوجدان کاری به عنوان ویژگی شخصیت 
های پلیس با توجه به ماهیت کار پلـیس نیازمنـد چنـین     وظایف نیرو. مسئولیت پذیری دارد

خاطر اهمیتی که کار پلیس برای جامعه دارد و حتی ممکـن  ه خصوص به ب. هایی است ویژگی
  . ر حـائز اهمیـت اسـت   ایـن ویژگـی بسـیا    ،است که با جان افراد نیز سرو کار داشـته باشـد  

در رابطه این ویژگی با عملکرد هنگامی که ارزیابی عملکرد مبتنی بر هدف و نتیجه باشد، این 
  .)Barrick & Mount, 1991( دهد ارتباط به صورت بهتری خود را نشان می

 تقویت عملکرد شغلی گرایی  برون تقویت مهارت روابط انسانی 
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ماره  م،  س، سال  ی پ سا ه ا و نا  ور، ٢۴دوما ١٣٨٨ داد و 
  ثبات هیجانی

ثبات هیجانی به معنای توانایی کنترل عواطف و احساسات و حاکمیـت نسـبی عقالنیـت    
هـای پلـیس دائمـاً بـا      نیرو. استگیری  تصمیم های پلیس یکی از مهمترین وظایف نیرو. تاس

وابسـته بـه   گیری  تصمیم های معمول و غیرمعمول سروکار دارند و موفقیت نیروها در تصمیم
و تحت تأثیر عواطف، احساسات گیری  تصمیم بردن عقالنیت نسبی درکار  به عواملی از جمله

لذا آن دسته از نیروها که دارای ثبات هیجانی هستند . رار نگرفتن استو جوسازی دیگران ق
  ).(Sanders,2008 های خود موفق ترند در تصمیم گیری احتماالً

  سازگاری
این ویژگی به عنوان دوست داشتنی بودن یـا مـورد قبـول دیگـران بـودن توضـیح داده       

اادب، انعطاف پذیر، قابل اعتماد، افرادی که این ویژگی را دارند به عنوان اشخاصی ب. شود می
پیشینه تحقیقاتی دربـاره  . شوند خوش نیت، همکاری کننده، باتحمل، و خوش قلب توصیف می
افرادی که این ویژگـی را  . استرابطه این ویژگی شخصیتی و عملکرد شغلی تاحدی ناهمسان 

برای عملکرد خـوب  بد و کسب اعتبار  دارند کمتر از دیگر نیروها تحمل انتقاد برای عملکرد
هر چند که چندین مطالعه نشان داد نیروهایی که در ویژگـی شخصـیتی سـازگاری    . را دارند

شـوند   مرتکـب بـدرفتاری در محـیط کـار مـی      آورنـد بیشـتر   نمره پایین تـری بدسـت مـی   
)Sanders,2008 .( از پنج عامل اصلی است کـه بـا    یدریافت که سازگاری یک 1بلک،از طرفی

  .ابطه چندانی نداردعملکرد پلیس ر

  تجربه پذیری
کنجکاو، دارای ذهنی باز، و حسـاس از نظـر   ، افراد برخوردار از این ویژگی، افرادی تخیلی

هایی که بیشتر تجربه پذیر  آن. تجربه پذیری رابطه بسیار باالیی با هوش دارد. هنری هستند
پایینی دارنـد نسـبت   هایی که تجربه پذیری  هستند یک ذهن پرسشگر دارند در حالی که آن

نشـان داد کـه    2بریـک و مانـت  فرا تحلیل  البته .دارندنپذیرش  قابلیتهای جدید  به تجربه
  .ندارد با عملکرد پلیس ارتباطیتجربه پذیر بودن 

                                                      
1. Black 
2. Barrick & Mount 
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ی ه  و ی را رور ی  غ د  ی و عمل سی  ی پ
در پژوهش هایشان به این نتیجه رسیدند که از بـین ایـن پـنج    ) 2005(و همکاران  1روبرتز

در عملکرد شغلی دارد، به عبارت دیگر به هر میـزان کـه    عامل، وجدان کاری بیشترین تأثیر را
. های پلیس از این ویژگی بیشتر برخوردار باشند، عملکـرد شـغلی بهتـری خواهنـد داشـت      نیرو

مطالعات مربوط به مشاغل نشان داد که نیروهایی کـه ایـن ویژگـی را دارنـد سـخت تـر کـار        
 لـذا  و یابند به ترفیع شغلی بیشتری دست میهای به اتمام رسانده بیشتری دارند و  کار، کنند می

کـه وجـدان    دهـد  شواهد نشان مـی . یابد شان نیز افزایش می رضایت شغلی و رضایت از زندگی
هـا از جملـه در    های پلیس بر ابعاد دیگر زنـدگی آن  کاری عالوه بر تأثیر بر عملکرد شغلی نیرو

سـالمت جسـمانی نیروهـا تـأثیر      فراگیری آموزش، کارکرد اجتماعی مثبت، رضایت زناشویی و
  . مثبت دارد

توافـق کلـی وجـود دارد کـه عـالوه بـر       ایـن  رسد که در بین محققـان   همچنین به نظر می
های ذکر شده چند ویژگی شخصیتی دیگر نیز در عملکرد موفقیت آمیز پلیس تأثیرگـذار   ویژگی
  :ها عبارتند از این ویژگی. است

  کنترل هیجان - 1
پلیس باید قادر باشند که هنگام مواجهه با متهمان خشـم خـود را کنتـرل    ای  های حرفه نیرو

  .ها گفته شود عصبانی نشوند خاطر چیزهایی که ممکن است به آنه و ب نندک
  ابراز هیجان - 2

توانایی صحبت کردن با افراد و عالقمند بودن به کـار   ،های مشکل کار پلیس یکی از قسمت
در مـواردی بـا افـراد     قـادر باشـند کـه   ها بایـد   آن. شود مشخص می ابراز عواطفاست که با 

کار پلیس نیازمند تعامل بـا دیگـران و بـه عبـارتی     . دنینماهمدلی و همدردی ابراز دیده  آسیب
  .احساس و رفتار دیگران است درک نمودن

  انسجام گروهی - 3
به هنجارها احساس تعلق و وابستگی به اعضای گروه نماید و  قادر باشد کهپلیس باید  افسر

با گروه احساس یگانگی  قادر باشد کهاو باید . ها پیروی نماید و قواعد گروه وفادار بوده و از آن
  .ای برای خود نداشته باشد کرده و خود را با گروه یکی بپندارد و سیستم فرد گرایانه

                                                      
1. Roberts  
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ماره  م،  س، سال  ی پ سا ه ا و نا  ور، ٢۴دوما ١٣٨٨ داد و 
  مستقل بودن -4

او بایـد  . کـی باشـد  متبه خـود  در انجام کارها پایدار و  قادر باشد کهپلیس باید  افسر
  .د و در انجام کارهایش وابسته نباشدهانجام د های خود را مستقالً بتواند کار

  ، کاربردی و سازمان یافتهیک سبک تفکر منطقی سوگیری واقع گرایانه - 5
عملکرد نیروی پلیس باید در یک چارچوب واقع گرایانه قرار گیرد و دائماً عینیـات و  

  .های ذهنی و تصورات به دور باشد ر قرار دهد و از ایده آلهای موجود را مدنظ واقعیت
ارائـه کردنـد را نیـز در بـر      )1975( 1هوگـان و کرتینـز   توصیفی که ،این پنج ویژگی

خود، ثبات  ها پیشنهاد کردند که یک سبک اختصاصی محتاطانه، اطمینان به آن. گیرد می
  .ی یک استاندارد خوب هستندها ویژگی ،اجتماعی، انجام مستقل کارها و هوش کاربردی

های پلیسی که نمـره بـاالیی در ارزیـابی گرفتنـد      نیرو که مشخص شد در این مطالعه
 هباجسارت و قابل اطمینان بود ای داشته و هم چنین بودند که خصوصیت مردانه هایی آن

هـای خـوب    نیـرو  که در مطالعه مشابهی هم مشخص شد. ای نداشتند و شخصیت پیچیده
از یـک زمینـه اجتمـاعی و خـانوادگی بـا       وکه زودتر ازدواج کرده  هستندهایی  پلیس آن

نیروهـایی کـه در   ). Sanders,2008( انـد  پذیر شده و به خوبی جامعهثبات تری برخوردار 
. صداقت و هوش باالتری نیز داشـتند  ،این مطالعات به عنوان نیروی خوب ارزیابی شدند

در چنـد بعـد بـا نیروهـایی کـه       کمتـری داشـت   هـا اثرگـذاری   آننیروهایی که عملکرد 
صـبر و   ازهـا   سـبک آن به این صـورت کـه   . تأثیرگذاری بیشتری داشتند متفاوت بودند

  .ها دارای همدردی بیش از اندازه بودند چنین آن ، همبرخوردار بوددوستی کمتری 
نیروهایی که قابل اطمینان، متکی بـه خـود و هـدف محـور     ) 2000(بلک  در پژوهش

عالقمند بودند کـه بـه   وقت بیشتری به کارشان اختصاص دهند،  تمایل داشتند کهدند بو
جـرأت الزم را از خـود   نیـز  و در هنگام نیاز  بپردازندهای جدید  عقیده و دیدگاهبررسی 
که جامعه در کل صـادق بـوده و دارای    بودنداین باور بر چنین  ها هم آن. دادند نشان می

مل ناکـامی شخصـی را دارنـد و در برابـر اسـترس مقـاوم       نیت خوبی است، خودشان تح
  .هستند

                                                      
1. Hogan & Kurtines 
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ی ه  و ی را رور ی  غ د  ی و عمل سی  ی پ
  :های پلیس های دیگر و عملکرد شغلی نیرو برخی متغیر

  :حمایت اجتماعی ادراک شده
مشخص شد که بین حمایت اجتماعی ادراک شده و عملکرد و همکاران  1آرمالی در پژوهش

اگـر  . جتماعی و هیجانی باالیی دارنـد های ا در بین نیروهایی که نیاز به خصوصرابطه وجود دارد 
که نیاز بـه عـزت و    گردد موجب میسازمان پلیس از نیروهایش حمایت اجتماعی به عمل آورد 

حمایت اجتماعی با انتقال این پیام که سازمان نسـبت  . های پلیس برآورده شود احترام دربین نیرو
هـا بـرآورده    عـاطفی را در بـین آن  ها حساسیت دارد نیاز به تعلق  به رضایت و مسائل روانی آن

آیـد کـه    های پلیس بوجـود مـی   این باور در بین نیرو صورت گیرداگر حمایت اجتماعی . کند می
هـا فـراهم    هنگام مواجهه با مشکالت کاری یا شخصی، سازمان حمایت و همدلی الزم را برای آن

کننـد،   های سازمان حرکت می با قدردانی از نیروهایی که همگام با هنجارها و ارزش. آوردخواهد 
این برآورده کردن نیازها عـالوه بـر   . کند سازمان نیاز به تأیید اجتماعی نیروهایش را برآورده می

یک تعهـد   ،شود های پلیس می یی و بهبود عملکرد نیروآطور مستقیم باعث افزایش کاره که ب این
نا که برآوردن این نیازها که خیلی هـم  ، به این معکند ایجاد میهای پلیس  در بین نیرو ی رامتقابل

کند که با کار زیاد و تالش مؤثر،  های پلیس ایجاد می قوی و مهم هستند این تعهد را در بین نیرو
چنین مشخص شد افـرادی کـه دارای دو ویژگـی     هم. این توجه و حمایت سازمان را جبران کنند

این دو ویژگی . یشتری خواهند داشتشان رضایت ب وجدان و سازگاری هستند از حمایت اجتماعی
شود این افراد انتظار دریافت حمایت اجتماعی بیشتری نیز داشته باشند که در دریافت  باعث می

  .حمایت اجتماعی تأثیرگذار است

  :آموزش
هـای پلـیس    که سطح آموزش با کارکرد شغلی نیـرو نشان داد  )1998( 2کرککالوی ژوهشپ

البته در این . موزش بیشتری برخوردار بودند عملکرد بهتری داشتندنیروهایی که از آ. رابطه دارد
های شخصیتی در میزان آمـوزش   معنا که ویژگی دارد، بدینای  نقش واسطههم متغیر شخصیت 

                                                      
1. Armeli 
2. Kirkcaldy 
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بر یـادگیری و   یکه تأثیر مثبتر دیگر وجدان است متغی. ی پلیس نیز تأثیرگذار استها مؤثر نیرو

  .های پلیس دارد سط نیروهای دریافت شده تو اجرای آموزش

  : سن

خصوص ه دهند، ب نیروهایی که سن بیشتری دارند عالئم کمتری از استرش شغلی را نشان می
نیروهایی چنین  هم. های پلیس شایع است که در بین نیرو منزلو  یدر رابطه با تداخل مسائل کار

این خاطر که بـر اثـر    کنند، شاید به که سن بیشتری دارند مشکالت کاری کمتری را گزارش می
با مسائل چگونه برخورد نمایند و چگونه راه حلی را برگزینند که به بهتـرین  که اند  تجربه دریافته
عملکـرد   برخوردار هستندسن بیشتری از نیروهایی که  یطور کله ب. شان را حل کند شکل مسأله

  .)(Black,2000 شغلی بهتری دارند

  :تأهل

ایـن  . نمایـد  أهل بودن فشار شغلی نیروها را به نوعی تخلیه مـی این پژوهش نشان داد که مت 
هـایی کـه ازدواج    آن. دهـد  های جوانتر بیشتر خـود را نشـان مـی    خصوص درباره نیروه مطلب ب
هـای متفـاوتی    اند احتمال بیشتری دارد که هنگام روبرو شدن با مسـائل شـغلی از راه حـل    کرده

بود که نیروهایی که فرزند داشتند احتمال بیشتری داشـت   اینتر  توجهیافته جالب . استفاده کنند
 را بـه خـوبی مـدیریت کننـد      منـزل که رضایت شغلی داشته باشند و بتوانند مسائل بین کـار و  

)Armeli et al.,1998(.  

  نتیجه گیری
های شخصیتی وجود دارند که برای مؤثرتر بودن کـار پلـیس    ویژگیکه این مقاله نشان داد  

های برجسته عبارتند از توانـایی کنتـرل در زمینـه ابـراز      بعضی از این ویژگی. هستندبسیار مهم 
چنین انگیزه و توانـایی کـار    هم .که شوق یا احتیاط بیش از حد وجود داشته باشد هیجان بدون آن

ویژگـی  در سـبک تفکـر نیـز    . دونوابسـته شـ  به دیگران که بیش ازحد  گروهی کردن بدون آن
احتمـال وجـود   ایـن  . از اهمیت برخوردار است بدون تحقیر قدرت گرا بودنکارکردگرا و واقع 

های پلیس، رابطه غیر  های شخصیتی وعملکرد شغلی نیرو دارد که عالوه بر رابطه مستقیم بین ویژگی
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ی ه  و ی را رور ی  غ د  ی و عمل سی  ی پ
پـذیر   برای نمونه ممکن است سـن در جامعـه  . استای پیچیده  ، رابطهکهمستقیمی نیز وجود داشته 

های شخصـیتی گونـاگون    ها ایفای نقش کند و بنابراین ویژگی در خرده فرهنگهای پلیس  شدن نیرو
برای مثال . مناسب یا نامناسب تشخیص داده شود ،قرارگرفتن فرد در یک فرهنگ خاص هباتوجه ب
شـود،   های باسابقه درنظر گرفتـه مـی   که برون گرایی به عنوان یک ویژگی مثبت برای نیرو درحالی

  . های جوانتر و کم تجربه تر، به میزان کمتری در نظر گرفته شود برای نیروممکن است این ویژگی 
شغل پلیس از این نظر که هنگام مقابله با مشکالت نیازمند استفاده مؤثر از سبک شخصی است 

های پلیس هنگام انجام دادن کار مردم عـادی و   رود رفتاری که نیرو انتظار می. منحصر به فرد است
ه شدن با مجـرمین  هها هنگام مواج دهند کامال متفاوت از رفتاری باشد که آن ام میارباب رجوع انج

هـا بایـد در مـواقعی     آن. پلیس اسـت  شغل یهای سخت دهند و این یکی از جنبه و متهمین انجام می
بتوانند با مردم آسیب دیده و در بعضی موارد حتی مـردم عـادی همـدلی و همـدردی بکننـد و از      

شان  های هیجان قادر باشند کهند باید اانگیز جهه با مجرمین که خشم انسان را بر میطرفی هنگام موا
صورت عقالیی کارشان را انجام دهند و این ه را کنترل کنند تا به کارکردشان آسیب وارد نشود و ب

کـه   دهـد  شناختی زیادی اسـت و ایـن مطلـب را نشـان مـی     نیازمند مهارت و توانمندی هیجانی و 
هـای هیجـانی و    های پلیس باید در جهت ایجاد و یا پرورش مهـارت  ی پلیس و خود نیروها سازمان

  .شناختی که برای انجام مطلوب کار بسیار مورد نیاز است تالش فراوانی انجام دهند
 ،هـای خـود   های پلیس اگر هنگام انتخاب نیرو نتیجه دیگر این مقاله این مطلب است که سازمان

های روانی و شخصیتی مورد ارزیابی قرار  ته باشند که نیروها را از نظر ویژگیبه این مسأله توجه داش
ثابت کـرده کـه   که تحقیقات گوناگون  باشندهایی  هایی را انتخاب کنند که دارای ویژگی دهند و آن

هـای پلیسـی را ارتقـاء     سـازمان یی و تأثیرگذاری آبرای پلیس خوب بودن مورد نیاز است قطعاً کار
  .دهد می

ها بـا بـرآورده    آن. کنند های پلیس نقش اجتماعی بسیار مهمی در زندگی نیروها ایفا می زمانسا
رسند،  های اجتماعی و هیجانی نیروها که بسیار مهم هستند در واقع به دو هدف می کردن بعضی نیاز

کنند و هـم باعـث افـزایش بهـره وری سـازمان       هم به رضایت و سالمت روانی کارکنان کمک می
  .وندش می
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ماره  م،  س، سال  ی پ سا ه ا و نا  ور، ٢۴دوما ١٣٨٨ داد و 
  

  :منابع
وری نیروی انسـانی، ارزشـیابی    بهره ،)1376. (رعنایی، حبیب اهللا و حقیقی، محمدعلی -

  .ترمهتهران، ، عملکرد کارکنان
ترجمـه   ، )سـاختار، طراحـی و کاربردهـا   (تئوری سازمان ، )1381(استیفن .رابینز، پی -

  .سیدمهدی الوانی و حسن دانایی فرد، تهران، گنج شایگان
  .انتشارات دانشگاه پیام نور ،شناسی شخصیت روان ،)1386( کریمی، یوسف -
ترجمـه سـید مهـدی الـوانی و غالمرضـا      رفتـار سـازمانی،    ،)1375(گریفین، مورهد  -

  .چاپ اول، تهران، انتشارات مروارید، معمارزاده
، فصـلنامه  رویکرد سیستمی برای بررسی عملکرد مرکز آموزشی ،)1372(یمنی، محمد  -
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