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چکیده
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طـرح  . باشدنفر می120ها باشد که بنا بر اطالعات موجود تعداد آنکارآفرین در شهرمشهد می
نتـایج  . گیـري تصـادفی سـاده اسـتفاده گردیـده اسـت      نمونه گیري احتمالی بوده و از نوع نمونه
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مقدمه
هـاي تفاوتپدیدآورندهعواملازیکیرفتار وکنندهبینیپیشعواملازیکی1شخصیت

شخصـیت، هـاي ویژگیها،تواناییها،مهارتنظرازکارنیروي.استافرادبینموجودفردي
چـالش  هـا تفـاوت ایـن ومتفاوتنـد یکـدیگر بااسنادهایشانوادراکات،ها،نگرشوهاارزش

سـروکار افـرادي بـا هـا سـازمان مـدیرانِ . سازدمیرا برجستهمدیرانماهیت کاربودنبرانگیز
شبیهکامالًنفري،دوهیچوهستندشخصیتیهاياز ویژگیمتنوعیمجموعۀدارايکهدارند

ودارنـد تفـاوت هـم بـا خودالزاماتمشاغل در).2006نلسون وکوئیک، (نیستند یکدیگربه
بسـیارِ ابعاددروامیالوها،تواناییدراستعدادها،نیزشوندمیمشاغلاینعهده دارکهکسانی

داشـتن اختیـار درمشـاغل، ومـردم درتوجـه بـه چنـین تنـوعی    بـا .متفاوتنـد هـم بـا دیگـري، 
کاسـیو  (کنـد  مـی پیـدا انی ضـرورت انسـ سـرمایۀ ازکارآمـد اسـتفادة بـراي هـایی برنامـه 

انسان موجودي اجتماعی است وآشکار است کـه ایـن ماهیـت اجتمـاعی،    ). 2005وایگونیس،
آدمی را به برقراري رابطه و ایجاد ارتباط با وجوه گوناگون اجتماع و مجموعـه اي کـه درآن   

. سـترده اسـت  ها مانند یک شبکه ارتبـاطی گ به بیان دیگر زندگی انسان. کنداست رهنمون می
فراتـر از ارتباطـات روزمـره،    "اهداف سازمانی"سازمان به عنوان یک نهاد اجتماعی، به دلیل 

نوعی از ارتباطـات سـازمانی بـین افـراد برقـرار مـی سـازد و بـدیهی اسـت کـه در ایـن راسـتا             
ها به سمت اهداف سازمانی از مسـائل ضـروري مـورد    ارتباطات و چگونگی جهت گیري آن

تـوان میراهاشبکهیاودیگرانباارتباطات). 1988فلپیوو و همکاران، (ان است توجه مدیر
هــا اصــلی کارکنــان در اســتفاده از منــابع ســازمان و تشــخیص فرصــتهــايابــزارازیکــی

بـا آنارتباطوسازيشبکهرفتارسنجشيدربارهتاکنون). 1999سنگه و همکاران،(دانست
مثـال عنـوان به.استشدهانجاممتعدديهايپژوهششروعیت،و مموفقیتمانندمتغیرهایی

دیگـران  وفـریس کارآفرینان،موفقیتوارتباطیمهارتبررسیبه) 2003(مارکمنوبارون
) 2010(جارگـل  بتشغلی،موفقیتشانسافزایشوسازيشبکهيبه بررسی رابطه) 2005(

هـا  شـرکت بـراي بیشـتر مشـروعیت آوردندسـت بـه وسـازي شـبکه مهارتبه بررسی رابطه
کننـد و توجـه کمتـري بـه پیشـینه      اکثر مطالعات برنتایج شبکه سـازي تمرکـز مـی   . اندپرداخته

هاي متفاوت افراد ناشی ویژگی. شودهاي افراد وشغل میمانند ویژگی2سازيرفتارهاي شبکه
سـازمان رفتـار   هـاي متفـاوت در  افراد براساس این ویژگی. از تفاوت در شخصیت افراد است

از آنجا که شخصیت فرد انگیزش ونگـرش وي را نسـبت بـه    ).2001فرت و داورتی،(کنندمی

1. personality
2. networking behaviors
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هنگـام  . کنـد دهـد، مشـخص مـی   اش پاسـخ مـی  یک شغل وشیوه اي که اوبه اقتضائات شـغلی 
هـاي شخصـیتی افـرادرا چـه بـه صـورت       گزینش کارکنان درهر سازمان یـا مؤسسـه  ویژگـی   

خــاکپور (کننــد هــاي شخصــیت، وچــه غیــر رســمی لحــاظ مــیمــونرســمی بــا اســتفاده از آز
هـاي امـروزي شخصـیت    بنـابراین یکـی از موضـوعات اصـلی در سـازمان     ). 1387وهمکاران،

هر فـرد بـه اقتضـاي    .ها اهمیت دارداز طرفی ارتباطات کارکنان نیز در سازمان. کارکنان است
هاي ارتباطی بهتـري نسـبت بـه    هارتبعضی از افراد داراي م. شغل خود با دیگران ارتباط دارد

برایســکو (هــا دارنــددرمقابــل گروهــی دیگــر نیــاز بــه آمــوزش ایــن مهــارت .دیگــران هســتند
هـاي ارتبـاطی نقـش اساسـی در موفقیـت      شـبکه ). 2007؛ گانز و پـی پیـرل،   2006وهمکاران،

).2009سـولیوان و بـارچ ،  (سازمان، عملکرد شغلی، ارتقاء شغلی و جست وجوي شغلی دارند
سـازي بیـانگر نحـوه ارتبـاط     رفتار شـبکه . ها داردسازي نقش بارزي در ایجاد شبکهرفتارشبکه

کند که چگونه یـک ارتبـاط را برقـرارکنیم، آن را حفـظ واز     افراد با یکدیگر است و بیان می
).2011ولف وکیم ،(آن در موقعیت هاي شغلی و براي موفقیت بیشتر از آن استفاده نماییم 

هـاي  هاي ارتباطی در شرکتهاي شخصیتی افراد بر ایجاد شبکهش تأثیر ویژگیاین پژوه
هر شرکتی باید داراي یک استراتژي و مفهوم ارتباطی مشخصی باشـد  . کندبیمه را بررسی می

نگـرش  خدمات،تا فرق خود با دیگران را نشان دهد و با این استراتژي است که تمام اهداف،
طبیعـی اسـت سـازمان هـا و     .وهـاي مشـتري همسـو مـی گـردد     هاي شرکت بـا آرز ها و کنش

شرکت هاي بیمه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و هر کدام تالش می کنند تا بـا تعریـف یـک    
هاي بیمه یکی از نهادهـاي  شرکت.برنامه هاي خودرا عملی سازنداستراتژي والگوي هدفمند

هـا بـا توجـه بـه     ایـن شـرکت  . آینـد یپویا و مهم در بسیاري از کشورهاي جهان بـه حسـاب مـ   
شرکتهاي بیمه بـا انتقـال   . ها و مزایایی که براي اجتماع دارند بسیار حائز اهمیت هستندویژگی

ریسک از افراد جامعه بـه خـود، موجـب ایجـاد آرامـش و رفـاه اجتمـاعی در جامعـه و رشـد          
وها،اسـتفاده  سـازمان دهـی ،ارتقاءسـطح دانـش فنـی نیر     .گردنـد اقتصادي کشورهاي خود مـی 

صحیح از منابع مالی و ذخایر شرکت،بودجه بندي مناسـب واختصـاص آن بـه سرفصـل هـاي      
از جملــه اقــداماتی اســت کــه مدون،ارائــه ســرویس و خــدمات پــس از فــروش بــه مشــتریان 

چارچوب یک استراتژي و الگوي هدفمند براي شرکت هاي بیمه را نشان مـی دهـد و مسـلم    
ژي فــوق را بـا رویکــرد مشـتري مـداري و همســو شـدن بــا     اسـت وقتـی یــک سـازمان اسـترات    

تقویـت چهـره   .آرزوهاي مشتریان خود تطبیق دهد از جمله شرکت هـاي موفـق خواهـد بـود    
نیروهـاي شـرکت   عملکـرد و نحـوه رفتـار    حیثیت و اعتبار و آبروي شرکت در گرو شرکت،

انگیـز و غیـر   سـده  مفگر مشتري احساس بدي از عملکرد کارکنان داشـته و رفتارهـاي   ا. است
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بـه میلشوعلیرغمشدهامیدنانماید مشاهدهشرکتگیرندگانتصمیموکارکناناخالقی از
ها به منظور ارائه خدمات مناسـب بـه بیمـه گـذاران     این شرکت.کرداجعه خواهدمررقباسایر

داشـته  هاي غیراجبـاري بایستی ارتباط نزدیکی با خریداران بیمه به خصوص خریداران بیمهمی
هـاي مناسـب را عرضـه    باشند تا بتوانند از نیازهاي آنها با خبر شوند و بـراي ارضـاء آنهـا بیمـه    

در دنیاي تجارت امروز شناخت مشتریان شرکت و آگاهی از رفتارهاي خریدشان یـک  . کنند
کننـد کـه سـازماندهی    هـا سـعی مـی   شـرکت . کنـد ها ایجـاد مـی  مزیت رقابتی را براي شرکت

یعنی سـعی  . ا از ساختار بر مبناي محصول به ساختار بر مبناي مشتري تغییر دهندمؤسسه خود ر
کلید هـدایت ایـن   . ها این است که مشتري را در کانون توجه خود قرار دهندو تالش شرکت

درواقـع سـودآوري شـرکت هـاي     . تغییرات در ظهور و پیدایش مدیریت روابط مشتري است
از طرفـی  ).1384قـدرت پـور،  (ط بـا مشـتري بسـتگی دارد   بیمه به ایجاد ارتبـاط و حفـظ روابـ   

هـاي بیمـه   شرکت. کارکنان شرکت هاي بیمه نقش اساسی در روابط مشتري با شرکت دارند
باید نیروهایی را به کار بگیرند تا این توانایی را داشته باشند تـا بـا مشـتریان بـه راحتـی ارتبـاط       

چنـین گارکنـان شـرکت بایـد بـه      هـم . نـد برقرار کنند و مشتریان را به سوي شرکت جذب کن
هـاي  از ایـن رو ویژگـی  . دنبال حفظ و نگهداري روابط با مشتریان بـه صـورت مسـتمر باشـند    

.هـا دارد هاي بیمه داراي اهمیت زیـادي در موفقیـت ایـن شـرکت    شخصیتی کارکنان شرکت
مه چـه  هاي شخصیتی کارکنان شرکت بیبنابراین هدف این است که بررسی کنیم که ویژگی

کنـیم کـه   عـالوه بـراین بیـان مـی    . هاي ارتباطی آنان با مشـتریان شـرکت دارد  تأثیري بر شبکه
هاي ارتباطی کارکنان چه تأثیري در بهبود عملکرد آنان ودر نتیجه سـودآوري شـرکت  شبکه
.دارد

مبانی نظري پژوهش
1شبکه سازي رفتار

سـازي را  شـبکه .ه سـازي اسـت  هـاي مـدیران موفـق ،مهـارت و رفتارشـبک     یکی از ویژگی
رفتاري دانست که متشکل از یک سري رفتارهاي به هم مرتبط بـوده  2توان نوعی سندروممی

بـت جارگـل   ). 2011ولـف و همکـاران ،  ( وبه صورت پیوسته توسط اشخاص انجام می شـود 
هـا  هـا و بسـیج منـابع در شـبکه    سازي را یک سري راهبردهاي اجتمـاعی، شـیوه  شبکه) 2010(

تــوان ایجــاد و حفــظ و اســتفاده از روابــط بــراي تســهیل  رفتارشــبکه ســازي را مــی. دانــدمــی
هاي مرتبط باشغل اشخاص و پیش بینـی کـردن وحـداکثر کـردن مزایـاي آن دانسـت       فعالیت

1. networking behavior
2. syndrome
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کـه ایـن مفهـوم  کمکبهسازيشبکهمیزان). 2011؛ولف وهمکاران،2004فرت و داورتی،(
بحـث چـون مواردي همشود؛میسنجیدهدارند،سازيکهشبرفتاراندازهچهاشخاصمعموالً

وارتباطـات اسـتفاده از کـاري، سـاعات ازخـارج تجاريهايموضوعمورددروگوگفتو
وهـا در کنفـرانس همکـاران بـه خـود معرفـی شـغلی، مختلفاموردرمشورتبرايهاشبکه

فـردي سـاز، د شـبکه یـک فـر  )  1994(و یانـگ  ) 2002(کادوشـین  زعـم بـه .غیرهوجلسات
یـک اسـتراتژي مـؤثر بـراي     .اسـت اششـبکه بازنگريوتوسعههايروشازمطلعوباهوش

توسـعه و حفـظ روابـط شخصـی اسـت، کـه       سازي،مدیریت کردن مسیر شغلی افراد درشبکه
بـه طـور   ). 2010؛ پـاور، 2001فـرت و داورتـی،  (کنـد  مبادله منابع مرتبط کاري را تسهیل مـی 

ه روابـط رسـمی وغیـر    شـبک : هـا وجـود دارد  بکه ارتباطی میان و درون سازمانکلی، دونوع ش
هـا در  عالوه براین برداشت، شبکه روابط رسمی به معنی ساختار آگاهانـه اي از نقـش  . رسمی

صورت رسمی سازماندهی و تعیـین شـده   یک سازمان ویا در میان چندین سازمان است که به
ویز در دل سازمان رسـمی پدیـدار شـده    غیر رسمی نشبکه روابط). 1383سیدجوادین،(است 

ر واقـع هـر نـوع سـاختار روابـط رسـمی       د). 2008رانـک ، (گذارد در عین حال برآن تأثیر می
بنـابراین تنهـا   . شـود ي دومی نیز دارد که به عنوان شبکه روابط غیر رسـمی شـناخته مـی   چهره

درك کـرد کـه عـالوه برسـاختار     وکمـال  هـا راتمـام   توان مسایل مـدیریتی سـازمان  زمانی می
ها و روابط غیر رسمی میـان آنهـا نیـز آگـاهی داشـت      رسمی سازمان، ازهنجارها ، گروه بندي

). 1390محمدي کنگرانی و همکاران ،(

1شخصیت

هاي اصلی و ثابت شخصیت را مـی سـازند ودر واقـع شخصـیت عبـارت اسـت از       ویژگی
ــاس و   ــراد فکــر، احس ــابتی کــه اف ــاي ث ــیالگوه ــار م ــدرفت ــاران، ( کنن ــروین وهمک ). 2005پ

گـذار تـأثیر فردرفتارهايواحساساتها،نگرشها،ارزشبرفردشخصیتی یکهايویژگی
بـه شخصـیت کـه مـی تـوان گفـت   شخصـیت تعریـف در). 2003الـور و مـرادین،  (می باشـد  
. داردهمـراه بـه طـول زمـان  درراپایداريوثباتکهدارداشارهرفتاريوشناختیالگوهاي

ها وخصوصیات بررسی خصوصیات شخصیتی افراد حاکی از آن است که رفتار افراد به منش
هاي شخصیتی افراد زمینـه سـاز رفتارهـاي آنـان     ها بستگی دارد، بنابراین ویژگیشخصیتی  آن

هاي شخصیت وجود دارنـد، توافـق عمـومی بـر روي مـدل      اي از مدلانواع چندگانه. باشدمی
). 2005بـارك و مونـت،  (کند،است هاي شخصیت افراد را توصیف میلی که ویژگیپنج عام

1. personality
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چنین این مدل پنج عاملی روایی و پایایی الزم را در طول زمان و در فرهنگ هاي مختلـف  هم
گرایـی،  بـرون : پنج ویژگی در این مدل عبارتند از).  2006همپسون و گلدبرگ،(داشته است 

گرایـی و سـازگاري   بـرون . ن و وظیفه شناسی، ثبـات هیجـانی  سازگاري، تجربه پذبري، وجدا
هـاي عقالیـی، عقایـد و    در حالی که تجربـه پـذیري بـه روش   . مربوط به رفتار بین فردي است

وجدان و وظیفـه شناسـی عبـارت از انگیـزه بـراي انجـام وظیفـه        . هاي افراد مرتبط استتالش
).2001اشتن و لی ،(شود ط میثبات هیجانی به احساسات و تجربیات مربو. کاري است

1گراییبرون

هاي اجتمـاعی دارنـد و بـه عنـوان اشخاصـی      به طور کلی تمایل به موقعیتگرابرونافراد 
گـرا  در مقابـل افـراد درون  . شـوند متمایل به گروه ،فعال، اظهار کننده و مـدعی توصـیف مـی   

تمایـل  ). 2008ینـایو واسـتیندرف،   ؛ برک2002اشتن وپا نونین، (دوست دارند، تنها باقی بمانند 
گرایـی بـا   بـرون . سـازي اسـت  هاي اجتماعی یک پیش نیاز بـراي رفتارهـاي شـبکه   به موقعیت

گرایـی و  در واقع چهار مطالعه اي که رابطه بین برون. سازي شده مرتبط استرفتارهاي شبکه
ون ؛2001او رتـی،  فـرت و د (سازي را بررسی کرده اند،به نتایج مثبتی رسـیده انـد  رفتار شبکه

گرایـی بـه دو   بـرون ). 2006؛ولف و موزر،2000ونبرگ وهمکاران ،؛2009هوي وهمکاران ،
گرایـی اسـت کـه اظهـار     هاي کلی از بروناول، توصیف: کنددلیل ایجاد ارتباط را تسهیل می

ان برقـرار  هایی را با دیگرتوانند ارتباطگرا بدون تردید میافراد برون. شودنظر را نیز شامل می
انـد  شواهد و دالئلی را بیـان کـرده  )2002(دوم، اشتن و پا نونین ). 2001فرت و داورتی،(کنند

مطابق با تحلیل ولـف و کـیم   . گرایی به دست آوردن توجه اجتماعی استکه بعد اصلی برون
آید، اما اهمیت کمتري در حفـظ و  توجه اجتماعی از طریق ایجاد ارتباط به دست می) 2011(

. ها داردتفاده از ارتباطاس

2سازگاري

هاي اجتماعی افراد را توصیف می کند، سازگاري به نوع ارتبـاط بـا   گرایی موقعیتبرون
افرادي که سازگاري باالیی دارند، به عنوان افرادي صـادق، مشـارکت   . دیگران باز می گردد

ایه اجتمـاعی صـداقت و   مطابق با تئـوري سـرم  . شوندکننده، شکیبا و مداراکننده  توصیف می
. شـوند تر و مـوثرتر مبادلـه مـی   دهد و منابع سریعهاي انجام امور را کاهش میمشارکت هزینه

هرچـه نزدیکـی   . کنـد سازي را تسهیل مـی قابلیت سازگاري و مدارا با دیگران رفتارهاي شبکه

1. extraversion
2. agreeableness
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اري ارتبـاط  چنـین سـازگ  هـم . یابددر سازمان بیشتر شود، ناسازگاري و عدم توافق افزایش می
). 2011ولف و کیم ،(ها داردویژه اي در حفظ و استفاده از ارتباط

1پذیريتجربه

افرادي که تجربه پـذیري بـاالیی دارنـد، کنجکـاو، متفکـر، داراي قـوه تخیـل و خواهـان         
تجربـه پـذیري تـأثیر    . بعد مهمی از شبکه سازي مبادله منابع اسـت . تکنیک هاي جدید هستند

افرادي که از نظر تجربه پذیري باالتر هسـتند، بـه  طـرف    . سازي داردرهاي شبکهمثبتی بر رفتا
مبادلـه  . آوردهـا بـه وجـود مـی    چون عقاید و تجربه جدید بـراي آن . شوندها جذب میارتباط

ولـف و  (بـه اسـتفاده از آن دارد  هـا نسـبت   اطالعات اهمیت بیشتري در ایجاد و حفـظ ارتبـاط  
اند که تجربه پذیري تأثیر مثبتی بیان کرده) 2009(کاپرمن و اکس در این زمینه). 2011،کیم

بنابراین اشخاصـی کـه تجربـه    . با آگاهی جدید و معرفی موضوع هاي جدید براي بحث دارد
.پذیري باالیی دارند،  ایجاد و حفظ ارتباط را نسبت به استفاده از آن ترجیح می دهند

2وجدان 

وآگاهی نمایانگر وجود رابطه میان شخصـیت و رفتارهـاي   هاي اجتماعی، اطالعاتی جنبه
. )2009کـاپرمن و اکـس ،  (بنـابراین  وجـدان ارتبـاطی بـه ایـن رابطـه نـدارد        . اي هسـتند شبکه

هـا حـاکی از نتـایج مثبـت  ومنفـی      یافتـه . چندین مطالعه در خصوص وجدان انجام شده اسـت 
؛ ونبــرگ وهمکــاران 2009همکــاران ، ؛ ون هــوي و2005فــریس وهمکــاران،(بــوده اســت 

وجدان به رفتارهاي وظیفه گرایانه از قبیل دقیق بودن، کامـل بـودن، مسـئولیت پـذیر     ). 2000،
وجـدان  ). 2008؛ برکینایو و اسـتندرف، 2002اشتن وپانونین،(بودن، بابرنامه بودن اشاره دارد 

وجـدان درتقابـل   شود، اما بعضی رفتارها براساسسازي مربوط میبه برخی از رفتارهاي شبکه
بنــابراین رابطـه اي بــین وجــدان و  ). 2011ولـف و کــیم، (ســازي اســت آشـکار بــا رفتارشـبکه  

. گیردسازي مورد توجه قرار نمیرفتارشبکه

3ثبات هیجانی

افراد داراي ثبات هیجانی زیاد عموما افرادي خونسـرد، آرام، مطمـئن هسـتند و بـه نـدرت      
ــا عصــبان  ــه در حــوزه  . یت مــی کننــداحســاس پریشــانی ، افســردگی ی تحقیقــات انجــام گرفت

1. openness
2. conscientiousness
3. emotional stability
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روانشناسی اجتماعی بیانگر رضایت کمتـر در روابـط نزدیـک میـان افـرادي اسـت کـه ثبـات         
اما الزم به ذکر است که این قبیل افراد بـه ایجـاد رابطـه    ). 1991باس، ( هیجانی کمتري دارند 

روابط قوي تأثیرگذار اسـت،  رسد که ثبات هیجانی بردر این خصوص به نظر می. پردازندمی
چنین بـه انـدازه   هم). 1998اسیندرپف و ویلپرس،(ولی در عوض بر روابط ضعیف تأثیر ندارد 

سـازي اغلـب   ازآنجایی که روابـط شـبکه  ). 2008رابرتس و همکاران ، ( شبکه ارتباطی ندارد 
ثبات هیجـانی  بنابراین رابطه اي میان). 2006ولف و موزر،(دربرگیرنده روابط ضعیف هستند 

. گیردسازي مورد بررسی قرار نمیو رفتارهاي شبکه

پیشینه پژوهش
هاي داخلیپژوهش

سـازي در  طبق جست وجوي هاي انجام شده پژوهشی در مورد شخصـیت و رفتـار شـبکه   
سازي و ارتباط آن با رفتار کارآفرینانـه  اما در مورد رفتار شبکه. داخل کشور انجام نشده است

در پژوهشـی تحـت عنـوان    ) 1390(محمدي الیاسی و همکاران. ی انجام شده استهایپژوهش
بـه بررسـی نقـش ابعـاد      "نقش شبکه هاي اجتمـاعی در تشـخیص فرصـت هـاي کـارآفرینی     "

نتـایج کلـی پـژوهش    . اندهاي کارآفرینی پرداختهمختلف شبکه اجتماعی در تشخیص فرصت
شـامل منـابع اجتمـاعی اطالعـات، سـاختار      دهد که ابعاد چهارگانـه شـبکه اجتمـاعی    نشان می

روابط، محتواي روابط  و شیوه هاي انتقال  اطالعـات  بـر تشـخیص فرصـت کارآفرینانـه اثـر       
ي تبیـین نقـش رابطـه   "نیـز در پژوهشـی تحـت عنـوان     ) 1391(نقـابی و همکـاران   . گذاردمی

ســازي ورفتــار هبــه بررســی رابطــه بــین رفتــار شــبک"ســازي در رفتــار کارآفرینانــهرفتارشــبکه
ــه ــه پرداخت ــدکارآفرینان ــی  . ان ــژوهش نشــان م ــن پ ــایج  ای ــار شــبکه نت ــین رفت ســازي و دهــد ب

سازي، به ترتیب ابعـاد  رفتارکارآفرینانه، رابطه معناداري وجود دارد و از  بین ابعاد رفتار شبکه
. ارندایجاد، استفاده و حفظ ارتباطات ، بیش ترین اثرگذاري را در رفتار کارآفرینانه د

هاي خارجیپژوهش
سـازي بـر تعـداد محـدودي از     تحقیقات پیشین در مورد مدل پـنج عـاملی ورفتـار شـبکه    

گرایــی و وجــدان دهــد کــه بــرونبررســی ادبیــات نشــان مــی. انــدهــا تمرکــز کــردهویژگــی
شخصـیت و رفتـار   ) 2000(همکـاران  ونبرگ و. اندهایی هستند که اغلب بررسی شدهویژگی

دهـد کـه وجـدان و    نتایج نشان می. انداي از افراد بیکار  بررسی کردهرا در نمونهسازيشبکه
بـه بررسـی رابطـه بـین     )  2011(ولف وکـیم  . سازي رابطه مثبتی داردگرایی با رفتارشبکهبرون
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گرایـی و تجربـه   درایـن پـژوهش رابطـه بـین بـرون     . سازي پرداخته انـد شخصیت و رفتارشبکه
در پژوهشـی بـه بررسـی    ) 2003(بوزینلـوس  . سازي تأیید شده اسـت شبکهپذیري با رفتارهاي 

نتایج ایـن بررسـی نشـان داد کـه     . اي درون سازمان و شخصیت پرداخترابطه بین منابع شبکه
ــبکه    ــابع ش ــا من ــی ب ــه منف ــدان رابط ــازمانی داردوج ــم. اي درون س ــازگاري،  ه ــین س ــین ب چن

هـاي پـژوهش . اي با منـابع شـبکه اي ندارنـد   گرایی،تجربه پذیري و ثبات هیجانی رابطهبرون
، )2009ولـف و مـاك،  (شـغلی موفقیـت بـا مثبتـی رابطهسازيشبکهکهدهدمینشانگذشته

.دارد) 2004فرت و داورتی،(، ارتقاي شغلی) 2005تامپسون،(عملکرد

مدل مفهومی و فرضیات پژوهش
اقتباس شده است و در )2011(مدل مفهومی در این تحقیق از مدل پیشنهادي ولف وکیم 

ســازي در شــرکت بیمــه کــارآفرین در  صــدد بررســی تــأثیر ابعــاد شخصــیت بررفتــار شــبکه 
در ایـن راسـتا، در پـژوهش حاضـرابعاد شخصـیت بـه عنـوان متغیـر مسـتقل،          . شهرمشهد است

. رفتارشبکه سازي به عنوان متغیر  وابسته منظور شده است

سازي در کارکنان فروش شرکت بیمه ر رفتار شبکهسازگاري تأثیر مثبت و معناداري ب-1
. کارآفرین دارد

سازگاري  تأثیر مثبت و معناداري بر ایجـاد رفتارشـبکه سـازي در کارکنـان فـروش      1- 1
.شرکت بیمه کارآفرین دارد

سازگاري تأثیر مثبت و معناداري بر حفظ رفتار شـبکه سـازي در کارکنـان فـروش     2- 1
.شرکت بیمه کارآفرین دارد

گاري تأثیر مثبـت و معنـاداري بـر اسـتفاده ازرفتـار شـبکه سـازي در کارکنـان         ساز3- 1
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فروش شرکت بیمه کارآفرین دارد
سـازي در کارکنـان فـروش شـرکت     گرایی تأثیر مثبت و معناداري بر رفتار شـبکه برون. 2

.بیمه کارآفرین دارد
کارکنـان فـروش   سـازي در گرایی تأثیر مثبت و معناداري بر ایجاد رفتـار شـبکه  برون2-1

. شرکت بیمه کارآفرین دارد
سـازي در کارکنـان فـروش    گرایی تأثیر مثبت و معناداري بر حفظ رفتـار شـبکه  برون2-2

.شرکت بیمه کارآفرین دارد
سـازي در کارکنـان   گرایی تأثیر مثبـت و معنـاداري بـر اسـتفاده از رفتـار شـبکه      برون2-3

.فروش شرکت بیمه کارآفرین دارد
سازي در کارکنـان فـروش شـرکت    پذیري تأثیر مثبت و معناداري بر رفتار شبکهبهتجر.  3

.بیمه کارآفرین دارد
سـازي در کارکنـان   پذیري تأثیر مثبـت و معنـاداري بـر ایجـاد رفتـار شـبکه      تجربه3-1

.فروش شرکت بیمه کارآفرین دارد
سـازي در کارکنـان   بکهپذیري تـأثیر مثبـت و معنـاداري بـر حفـظ رفتـار شـ       تجربه3-2

.فروش شرکت بیمه کارآفرین دارد
سـازي در کارکنـان   پذیري تأثیر مثبت و معناداري بر اسـتفاده از رفتارشـبکه  تجربه3-3

.فروش شرکت بیمه کارآفرین دارد

روش شناسی پژوهش
تحلیلـی و مبتنـی بـر    -پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردي و از حیث روش، پیمایشی

. اسـت SEM(1(ي سـاختاري  یابی معادلـه ماتریس کوواریانس با استفاده از الگوي مدلتحلیل
اسـتفاده زمینـه ایندردسترسدرکتبوايکتابخانه،علمیازمنابعهادادهگردآوريجهت

نیـاز مـورد اطالعـات ،پرسشـنامه ازاسـتفاده بـا وپیمایشـی بـه صـورت  بعدمرحلهدروشده
مـدلهاي بررسـی محققان بـا کهمدلیازاستفادهباتحقیقپرسشنامه. تاسگردیدهگردآوري

در ایـن تحقیـق بـراي    .اسـت گردیـده طراحـی رسـیدند، بـدان زمینـه ایـن درموجـود مختلف
آوري اطالعات اولیه  و بررسی ابعاد شخصـیت  بـه عنـوان متغیـر  مسـتقل، از مـدل پـنج        جمع

تحت عنوان نئو و بـراي رفتارشـبکه   ) 1997(فرم کوتاه  مک کري و کاستا/ عاملی  شخصیت 
کـه شـامل   )  2006(سازي به عنوان متغیر وابسته  از مدل شبکه سازي پیشنهادي ولـف ومـوزر  

1. Structural Equation Modeling-SEM
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هـا، ایـن مـدل شـامل بعـد      زیـرا در مقایسـه باسـایر مـدل    . دو بعد می شود، استفاده شده اسـت  
عـالوه بـراین   . نـد کساختاري است که شبکه سازي درون و بیرون از سازمان را مشـخص مـی  

مدل شامل بعد وظیفه اي است که فرآیند فرعی رابطه، توسعه و تفکیک  بین ایجاد وحفـظ و  
باید بـه ایـن نکتـه توجـه کنـیم کـه جامعـه مـورد نظـر ایـن           . دهداستفاده از روابط را  نشان می

سـتند  ها بیشتر در ارتباط با مشتریان ههاي بیمه هستند و کارکنان این شرکتپژوهش، شرکت
بنابراین بعد رفتار شبکه سازي در داخل شـرکت نمـود   . و داراي روابط بیرونی بیشتري هستند

در خـارج از  ) 2006(در این پژوهش  تنها از بعد رفتارشبکه سازي ولف وموزر . کمتري دارد
گرایی، سازگاري و تجربه پـذیري بودنـد کـه    ابعاد شخصیت شامل برون. شرکت استفاده  شد

سـازي نیـز شـامل سـه بعـد ایجـاد ارتبـاط،        رفتار شبکه. گویه اندازه گیري شدند12هرکدام با 
گویـه  8و 7، 7حفظ ارتباط و استفاده از ارتباط بـود کـه هرکـدام از ایـن ابعـاد بـه ترتیـب بـا         

تـایی و  5ها با استفاده از مقیاس لیکرت الزم به ذکر است که تمامی سنجه. گیري شدنداندازه
بـه  . مـورد سـنجش قـرار گرفتنـد    “ کـامال موافـق  = 5”تا “ کامالً مخالف= 1”ز اي ادر محدوده

هـاي مختلـف تحلیـل آمـاري، نظیـر تحلیـل همبسـتگی        هـا روش منظور تجزیـه و تحلیـل داده  
ي سـاختاري بـراي   یـابی معادلـه  ي صفر، مدلي ضرایب همبستگی مرتبهپیرسون براي محاسبه

شـده مـورد اسـتفاده قـرار     آوريهـاي جمـع  دادهي سـاختاري بـا  بررسی برازش الگوي معادلـه 
و 1افزارهـاي تحلیـل سـاختارهاي گشـتاوري    هاي مـورد نظـر بـا اسـتفاده از نـرم     تحلیل. گرفت

. صورت گرفت2ي آماري براي علوم اجتماعیبسته

تعیین حجم نمونه
ي آمـاري ایـن پـژوهش کارکنـان بیمـه کـارآفرین شـهر مشـهد بودنـد کـه  بنـا بـر             جامعه

نفر می باشد، لذا جامعـه تحقیـق بـه صـورت معلـوم در نظـر       120عات موجود تعداد آنها اطال
براي تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران براي جامعه معلـوم اسـتفاده شـده    . گرقته شده است

آزمـون  نامـه از کارکنـان، پـیش   پرسـش 30ي اولیه شـامل  در این روش ابتدا یک نمونه. است
در فرمـول کـوکران بـا دقـت بـرآورد و      /. 7نحراف معیار آن به میـزان  گذاري اشده و با جاي
باتوجـه بـه   . نفر تعیین شـد 104حداقل حجم نمونه05/0،  و میزان خطاي /.95سطح اطمینان 

بـه صـورت تصـادفی بـین     نامـه پرسـش 115ها، نامهبینی عدم بازگشت تعدادي از پرسشپیش
نامه برگشت داده شـد و ایـن پرسـش نامـه هـا در       سشپر106کارکنان توزیع، واز این تعداد، 

. فرآیند تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار گرفت
1. Analysis of Moment Structures-AMOS
2. Statistical Package for Social Sciences-SPSS
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آمار توصیفی
شـناختی جنسـیت،   متغیـر جمعیـت  3دهندگان در این مطالعه با استفاده از مشخصات پاسخ

هـا، مـورد   سابقه، میزان تحصیالت پاسخ دهندگان و صرفاً جهـت گـزارش سـیماي آزمـودنی    
. هـا زن بودنـد  درصـد از آن 8/35دهنـدگان مـرد و   درصـد از پاسـخ  2/64. رسی قرار گرفتبر
درصـد  8/41سـال،  10تـا  6درصد بین 2/17سال، 5درصد از پاسخ دهندگان کمتر از 5/30

دهنـدگان  درصـد از پاسـخ  7/22. سال  سابقه داشتند15درصد بیش از 15سال، 15تا 11بین 
درصـد  4/29درصـد دیـپلم و فـوق دیـپلم،     7/22تـر از دیـپلم،   داراي سطح تحصیالت پـایین  

. درصد فوق لیسانس و باالتر بودند2/10لیسانس و 

هابررسی نرمال بودن داده
ایـن تـا کـه داردوجـود بسـیاري مقـدماتی مفروضـات پـارامتري، هـاي آزمـون اغلبدر

ایـن میـان در.بـود دخواهـ نـامعتبر آزمـون، ازآمـده دسـت بهنشوند؛ نتایجتامینمفروضات
بـودن نرمـال ازمنظـور .هاسـت دادهبوننرمالفرض، فرضشایعترینومهمترینمفروضات

.باشـد نرمـال منحنـی صورتبهها تقریبادادهفراوانیهیستوگرامکهاستاینهادادهتوزیع

داشـتن بـا کـه .هسـتند هادادهتوزیعاساسیشاخصدوکشیدگی،ضریبوچولگیضریب
:بردپیهادادهتوزیعنبودنیابودننرمالبهتوانمیحدوديها تاشاخصاین

هـاي  فرمـول آمـار در.باشـد مـی توزیعتابعتقارنعدمیاتقارنازچولگی معیاري.1
زیـر صـورت بـه آنهـا ازیکـی کـه داردوجودهادادهچولگیضریبمحاسبهبرايمتعددي

.است

بیشـتر صـفر ازچـولگی مقـدار هرچـه .اسـت صـفر گیچولمتقارن،کامالًتوزیعیکدر
.استشدیدترتقارن،عدمباشد،داشتهفاصله
ازمعیاريکشیدگیدیگرعبارتبه.استتوزیعیکارتفاعدهندهکشیدگی نشان.2

مقایسـه نرمـال توزیـع کشـیدگی باراکشیدگیهمیشه. استماکزیممنقطهدربلندي منحنی
بـه آنهـا ازیکیکهوجود داردکشیدگیضریبمحاسبهبرايمتعدديهايفرمول. کنندمی

.استزیرصورت
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واسـت بـاالتر نرمـال توزیـع ازنظـر مـورد توزیـع قلـه یعنـی مثبـت، کشـیدگی بنـابراین، 
.استنرمالتوزیعبهنسبتتوزیعقلهبودنترنشانه پایینمنفی،کشیدگی

از دو شـاخص چـولگی و کشـیدگی    یرهـا، بـودن متغ دراین پژوهش، براي آزمـون نرمـال   
ضـریب وچـولگی ضـریب .  استفاده گردید که نتایج آن در جدول زیر ارائـه گردیـده اسـت   

بـه تـوان هـا مـی  شاخصاینداشتنباکههستندهادادهتوزیعاساسیشاخصدوکشیدگی،
یـا تقارنازمعیاري1طور که بیان شد چولگیهمان.بردپیهادادهتوزیعنبودنیابودننرمال
براي ایـن دو  . توزیع استیکارتفاعدهندهنشان2کشیدگی.باشدمیتوزیعتابعتقارنعدم

) 1998(به عنوان مثـال چیـو و همکـاران    . شاخص منابع مختلف مقادیر مختلفب ارائه داده اند
همانگونـه کـه   . مـی داننـد  ) -2و 2(هـا بـین   مقادیر این دو شاخص را جهت نرمال بـودن داده 

مـی باشـد در   -2و 2گردد با توجه به اینکه بازه اعداد چـولگی و کشـیدگی بـین    اهده می مش
. ها مورد تأیید استنتیجه فرض نرمال بودن داده

هابررسی نرمال بودن داده.1جدول

کشیدگیچولگینام متغیر
714/0881/1سازگاري

111/0211/0برون گرایی
241/0547/0تجربه پذیري

102/0365/0د ارتباطایجا
144/0-201/0حفظ ارتباط

824/0369/1استفاده از ارتباط
954/0241/1رفتار شبکه اي

بررسی روایی و پایایی ابزار
روایـی  . داده هـا اسـتفاده شـده اسـت    در این پژوهش از ابزار پرسشـنامه بـراي گـردآوري   

واقعـی اشـاره  دنیـاي بـا پژوهشـگر دهشـ آوريجمعيهادادهمطابقتبهمقیاسیک) اعتبار(
مقیـاس تـا  امتیـازات درشدهمشاهدهاختالفکهگرددمیبرمورداینبهمقیاساعتبار.دارد

تصـادفی  یـا وسیسـتماتیک خطـاي ازناشـی نـه وارزیابیمیانواقعیتفاوتازناشیحدچه
1. skewness
2. kurtosis
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پایـایی .باشدنداشتهوجودآندرخطایینوعهیچکهاستکاملاعتباردارايمقیاسی.است
بـه نتـایجی  گیـري انـدازه تکرارباتوانمیاندازهچهتاکهمی گرددبرموضوعاینبهمقیاس
.آیـد مـی بدسـت نظـر مـورد متغیـر یـا سـازه مکررگیرياندازهباپایایی.یافتدستیکسان

بیشـتري  یاییپامقیاسباشد،بیشترگیرياندازهازحاصلامتیازاتبینهمبستگیدرجههرچه
اسـتادان  ازايعـده اختیـار درپرسشـنامه 15تعـداد هاپرسشنامهرواییسنجشمنظوربه. دارد

سـؤاالت،  فهـم قابلیـت تـا شددادهقرارآماريجامعهاعضايازتنچندهمچنینوصاحبنظر
ازوشـود کنتـرل سـؤاالت نبـودن برانگیـز حساسیتوسؤاالتمنطقیتوالیسؤاالت،تعداد

پرسشـنامه بهبودخصوصدرراخودنظراتسؤاالت،بهدادنپاسخضمنتاشدها خواستهآن
ايپـاره اصـالح وحـذف باوزیادهايبررسیازپسسرانجام.کنندارائهمابهآنو سؤاالت
انسـجام درونـی   .گردیـد تنظـیم وتهیـه نهـایی پرسشـنامه سؤاالت،برخیافزودنواز عبارات

ابزارهاي مورد استفاده نیز با استفاده از ضـریب آلفـاي کرونبـاخ ارزیـابی شـد کـه در جـدول        
باشد می7/0گردد تمامی مقادیر باالي همانطور که مشاهده می . گزارش شده است1شماره 

بـه  هـاي  شـرط یکـی از پـیش  . که می توان نتیجه گرفت ابـزار از پایـایی الزم برخـوردار اسـت    
ي ساختاري وجـود همبسـتگی   یابی معادلهرگیري رویکرد متغیرهاي مکنون در الگوي مدلکا

در . میان متغیرهاي پژوهش اسـت، بـدین منظـور تحلیـل همبسـتگی پیرسـون بـه انجـام رسـید         
، میزان همبستگی هر متغیر با سایر متغیرها، آلفاي کرونبـاخ هـر متغیـر و نیـز     1ي جدول شماره

همچنـین روایـی   . ها شامل میانگین و انحراف معیـار، ارائـه شـده اسـت    نهاي توصیفی آآماره
نامه نیز با استفاده از تکنیک تحلیـل عـاملی تأییـدي بـا اسـتفاده از نـرم افـزار        هاي پرسشسازه

هـاي  هـاي مربوطـه بـه سـازه    آموس مورد ارزیـابی قـرار گرفـت و معنـاداري بـار شـدن گویـه       
. آورده شده است2ایج تحلیل عاملی تأییدي در جدول نت. موردنظر، مورد تأیید قرار گرفت

میانگین، انحراف معیار، پایایی و  همبستگی متغیرها. 2جدول
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تجربه 
/.)82(/.847**/.801**/.5/467پذیري

ایجاد 
/.)85(/.521**/.738**/.474**8/31/1ارتباط

حفظ 
/.)85(/.612**/.754**/.637*/.720**/.8/385ارتباط

استفاده از 
/.)85(/.544*/.444**/.417**/.408**/.673**/.3/458ارتباط

رفتار 
/.)85(- - - /.798**/.718**/.766**05/471/0ايشبکه

؛ مقـادیر درون پرانتـز نشـانگر    >0,01pداري در سطح معنا] دنبالهدو[همبستگی *: توضیح
. باشندضریب آلفاي کرونباخ می

ي طـه ضرایب این جدول نشان از آن دارد که بزرگترین ضریب همبستگی، مربـوط بـه راب  
کـوچکترین ضـریب نیـز مربـوط بـه      . اسـت /. 848به میزان گرایی و تجربه پذیري و برونبین 

تمــامی ضــرایب . اســت408/0گرایــی و بــه میــزان اســتفاده از ارتبــاط و بــروني بــین رابطــه
ي متغیرها بـاالتر  ها براي همهمیانگین پاسخ. همبستگی به دست آمده مثبت و قابل قبول هستند

ر    از حد متو ط است و بزرگترین مقدار نیـز بـه متغیـهمچنـین  .تعلّـق دارد اسـتفاده از ارتبـاط   س
] بـار عـاملی  [پیش از ارزیابی مدل ساختاري ارائه شده، الزم است معنـاداري وزن رگرسـیونی   

هـاي مربوطـه بررسـی شـده تـا از برازنـدگی       بینی گویـه نامه در پیشهاي مختلف پرسشسازه
هـا اطمینـان   گیـري سـازه  هـا در انـدازه  و قابل قبول بودن نشانگرهاي آنگیري هاي اندازهمدل

آمـوس  افـزار  و نـرم CFA(1(این مهم، با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تأییدي . حاصل شود
ر  تمـامی  یافته، وزن رگرسـیونی  برازشCFAبا توجه به اینکه در مدل . به انجام رسید هـا متغیـ ،

دار بـا صـفر بـود    تفاوت معناداراي، /.99نامه، در سطح اطمینان شرسپهاي بینی گویهدر پیش
هـا  مبنـاي معنـاداري گویـه   . شدندنها از فرآیند تجزیه و تحلیل کنار گذاشته گویههیچ یک از 

نامه، گویه از پرسش58لذا در نهایت، . باشد/. 05ها زیر این است که سطح معناداري براي آن
هاي معنادار به همـراه  نتایج تحلیل عاملی تأییدي براي گویه. فتمورد تجزیه و تحلیل قرار گر

ها نشـان از  این شاخص. ، ارائه شده است2ي در جدول شمارهCFAهاي برازش مدل شاخص
ر مشـاهده     گیري داشته و معناهاي اندازهبرازش مطلوب مدل شـده بـه   داري بـار شـدن هـر متغیـ

1. Confirmatory Factor Analysis-CFA
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.رفتمتغیر مکنون مربوطه مورد تأیید قرار گ

نتایج تحلیل عاملی تاییدي براي گویه هاي پژوهش. 3جدول شماره

غیر
مت

ویه
گ

ونی
رسی

 رگ
زن

و
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نادا

 مع
طح

س

جه
نتی
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سا

A1781/0000./معنادار

ري
پذی

ربه 
تج

O1628/0000./معنادار
A2750/0000./معنادارO2851/0000./معنادار
A3808/0000./معنادارO3814/0000./معنادار
A4795/0000./معنادارO4614/0000./معنادار
A5764/0000./معنادارO5629/0000./معنادار
A6691/0000./معنادارO6663/0000./معنادار
A7773/0000./معنادارO7708/0000./رمعنادا
A8830/0000./معنادارO8696/0000./معنادار
A9828/0000./معنادارO9801/0000./معنادار

A10818/0000./معنادارO10888/0000./معنادار
A11729/0000./معنادارO11852/0000./معنادار
A12680/0000./معنادارO12835/0000./معنادار

بر
یی

گرا
ون 

EX1756/0000./معنادار

اط
ارتب

جاد 
ای

B1447/0000./معنادار
EX2841/0000./معنادارB2598/0000./معنادار
EX3842/0000./معنادارB3960/0000./معنادار
EX4805/0000./معنادارB4936/0000./معنادار
EX5807/0000./معنادارB5921/0000./معنادار
EX6863/0000./معنادارB6720/0000./معنادار
EX7683/0000./معنادارB7713/0000./معنادار
EX8785/0000./معنادار

اط
ارتب

 از 
اده

ستف
معنادار/.U1559/0000ا

EX9887/0000./معنادارU2612/0000./معنادار
EX10821/0000./معنادارU3616/0000./معنادار
EX11872/0000./معنادارU4625/0000./معنادار
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آزمون برازش الگوي مفهومی
از هـا دادهازايمجموعـه تلخـیص یاپدیدهیکزیربناییمتغیرهايبهبردنپیمنظوربه
تأییـد پژوهشـگر هـدف کـه تأییـدي، عـاملی تحلیـل در.شودمیاستفادهعاملیتحلیلروش

وشودمیبیانايفرضیهآشکاربطورهاعاملتعداددربارهباشد،میویژهايساختار عاملی
شـده هگیرياندازمتغیرهايکوواریانسساختاربافرضیهدرنظرموردلیعامبرازش ساختار

مسـیر دیـاگرام قالـب درپـژوهش مفهومیالگويبخش،ایندر.گیردمیقرارمورد آزمون
تـر  گونـه کـه پـیش   همان.شودمیسنجیدهآنبرازشمختلفاز معیارهاياستفادهباوترسیم

فرضیه وجـود دارد، دسـته اول فرضـیات بـه برررسـی      عنوان شد، در  پژوهش حاضر دو دسته
اثرات ابعاد شخصیت یعنی سازگاري، برون گرایـی و تجربـه پـذیري بـر رفتـار شـبکه سـازي        
تأکید دارند و دسته دوم فرضیات شدت اثر ابعاد شخصیت بر ابعاد شبکه سازي را به نوعی بـا  

رضیات، دو مدل ساختاري بـه  از این رو جهت بررسی و تست ف. هم مقایسه و روشن می سازد
در ادامـه  .  نشـان داده شـده انـد   3و 2طور جداگانه برازش یافت که  نتایج آن در شکل شمار

در یـک مـدل معادلـه سـاختاري الزم اسـت      . اندهریک از این مدل ها مورد بحث قرار گرفته
سـاس منـابع   بر ا. قبل از بررسی شدت روابط، ابتدا از برازش مناسب مدل اطمینان حاصل کرد

ي ساختاري مطلوب، الزم است کاي اسکوئر ، در یک الگوي معادله)1389قاسمی، (موجود 
ــه    ــه درج ــکوئر ب ــاي اس ــبت ک ــادار، نس ــر از غیرمعن ــاخص3ي آزادي کمت ــرازش  ، ش ــاي ب ه

2مانـده ي میـانگین مربعـات بـاقی   ، ریشـه /.90بزرگتر از 1هنجارشده، تطبیقی و نیکویی برازش

بـراي  . باشـد /. 05کـوچکتر از  3ي میـانگین مربعـات خطـاي بـرآورد    و ریشه. /09کوچکتر از 

1. Normed Fit Index-NFI, Comparative Fit Index-CFI, Goodness-of-Fit Index-GFI
2. Root Mean Squared Residual-RMR
3. Root Mean Squared Error of Approximation-RMSEA

EX12843/0000./معنادارU5749/0000./معنادار

اط
ارتب

ظ 
حف

M1740/0000./معنادارU6803/0000./معنادار
M2729/0000./معنادارU7520/0000./معنادار
M3541/0000./دارمعناU8759/0000./معنادار
M4690/0000./معنادار

χ2 = 336.106; df = 120; χ2/df = 2.88,
CFI= 0.907; TLI= 0.981; IFI= 0.908; RMR=

0.062; RMSEA= .045

M5610/0000./معنادار
M6414/0000./معنادار
M7475/0000./معنادار
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، نسـبت کـاي   42/4828یافتـه اول، کـاي اسـکوئر برابـر بـا      ي ساختاري بـرازش الگوي معادله
و براي مـدل دوم نیـز ایـن مقـادیر بـه ترتیـب برابـر بـا         07/1ي آزادي برابر با اسکوئر به درجه

هاي برازش هنجارشده، تطبیقی و نیکویی براي مـدل اول  بـه   شاخص. بود25/1و 840/2426
. بدسـت آمـد  94/0و 901/0، 91/0،  و براي مدل دوم نیز بـه ترتیـب   /.95، /.96، /.94ترتیب 

ي میـانگین  ریشـه . بـود 064/0و مـدل دوم  /. 08مانده مـدل اول   ي میانگین مربعات باقیریشه
ــدل اول   ــرآورد م ــات خطــاي ب ــدل دوم و /.  04مربع ــده اســت 056/0م ــه دســت آم ــه.ب کلّی

ترنـد کـه از بـرازش کـامالً     گفته مطلوبهاي برازش الگوي نهایی، از نقاط برش پیششاخص
. ها حکایت داردبخش مدلرضایت

ي ساختاري اولالگوي معادله. 2شکل 

p<.05, t(ه در مدل برازش یافته اول تمامی روابط بین متغیرها از لحاظ آماري معنادار بود

هاي اصلی پـژوهش یعنـی اثـرات سـازگاري، بـرون گرایـی و تجربـه        و از میان فرضیه)1.64<
تـرین ضـریب اثـر،    همچنـین در ایـن مـدل قـوي    . پذیري بر رفتار شبکه سازي تأیید گردیدنـد 

همچنـین،  . استβ=55/0مربوط به ضریب اثر تجربه پذیري بر رفتار شبکه سازي و به میزان 
9/69ل حاکی از آن است که متغیر هاي  سازگاري، تجربه پذیري و برون گرایی ضرایب مد

جدول زیر خالصـه نتـایج مربـوط بـه     . درصد از واریانس متغیر  شبکه سازي را تبیین می کنند
.فرضیات این مدل را نشان می دهد
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هاي مدل اول پژوهشي نتایج آزمون فرضیهخالصه. 4جدول

نتایج
روابط

ضریب 
استاندارد

عدد 
معناداري

سطح 
معناداري

ي نتیجه
آزمون

تأیید54/07/4000/0رفتار شبکه سازي←سازگاري
تأیید/.1/3000/.32رفتار شبکه سازي←برون گرایی
تأیید/.9/4000/.55رفتار شبکه سازي←تجربه پذیري

ه مقایسه شدت اثرات ابعاد شخصیت بر ابعـاد  همانگونه که اشاره شد دسته دوم فرضیات ب
جهت تحلیل این فرضیه ها ابتدا اثرات ابعاد شخصیت بر ابعـاد  . شبکه سازي درونی می پردازد

شبکه سازي درونی در قالب یک مدل ساختاري مورد بررسی قرار گرفت، سـپس بـا اسـتفاده    
ح شـده مـورد آزمـون قـرار     از نتایج بدست آمده معنادار یا غیر معنـادار بـودن فرضـیات مطـر    

.این مهم را نشان می دهد3شکل . گرفت

ي ساختاري دومالگوي معادله. 3شکل 

در این مدل به جز ضریب اثر بعد تجربه پذیري بـر اسـتفاده از ارتبـاط و بـرون گرایـی بـر       
ه در این مدل قوي تـرین اثـر مربـوط بـ    . حفظ  ارتباط سایر ضرایب معنادار بوده و تأیید شدند
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ضعیف ترین رابطه نیز مربوط . است64/0ضریب اثر تجربه پذیري بر حفظ ارتباط و به میزان 
همچنین، ضرایب مدل حاکی از . است02/0به اثر همین متغیر بر استفاده از ارتباط و به میزان 

و 71/0، 47/0آن است که متغیر هاي  سازگاري، تجربـه پـذیري و بـرون گرایـی بـه ترتیـب       
صد از واریانس متغیرهاي  ساخت ارتباط، حفظ ارتباط و استفاده از ارتباط را تبیـین  در37/0

.جدول زیر خالصه نتایج مربوط به ضرایب اثر در این مدل را نشان می دهد. می کنند

هاي مدل دوم  پژوهشي نتایج آزمون فرضیهخالصه. 5جدول

نتایج
روابط

ضریب 
استاندارد

عدد 
معناداري

سطح 
داريمعنا

ي نتیجه
آزمون

تأیید21/02/2000/0ساخت ارتباط←سازگاري
تأیید/.5/5000/.55حفظ ارتباط←سازگاري 
تأیید/.2/3000/.41استفاده از ارتباط←سازگاري 

تأیید21/03/2000/0ساخت ارتباط←برون گرایی 
رد/.54/0594/.04حفظ ارتباط←برون گرایی
تأیید/.98/1040/.15استفاده از ارتباط←برون گرایی

تأیید62/002/4000/0ساخت ارتباط←تجربه پذیري 
تأیید/.2/6000/.64حفظ ارتباط←تجربه پذیري 
رد/.209/0835/.02استفاده از ارتباط←تجربه پذیري

سـتفاده از  همانگونه که در جدول باال مشخص است ضریب اثـر سـازگاري بـر  حفـظ و ا    
ارتباط از ضریب اثر آن بر ایجاد و ساخت ارتباط بیشتر است و بـه ایـن ترتیـب فرضـیه فرعـی      

گرایی بر ایجاد و ساخت ارتباط از ضـریب اثـر   همچنین ضریب اثر برون. اول تأیید می گردد
آن بر حفظ و استفاده از ارتباط بیشتر است و درنتیجه فرضیه فرعی دوم نیـز مـورد تأییـد قـرار    

در نهایت نیز همانگونه که در جدول مشخص اسـت ضـریب اثـر تجربـه پـذیري بـر       . گیردمی
ایجاد و حفظ  ارتباط بیشتر از ضریب اثر آن بر استفاده از ارتباط است بنابراین فرضـیه فرعـی   

. سوم نیز تأیید می گردد
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گیريبحث و نتیجه
سـازي کارکنـان شـرکت    بکههدف از این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد شخصیت بر رفتار ش

به منظور بررسی ابعاد شخصیت بر رفتار شبکه سازي کارکنان از تکنیـک  . بیمه کارآفرین بود
ابتدا تحلیل همبستگی پیرسون انجـام شـد و نتـایج آن نشـان     . هاي آماري متعددي استفاده شد

/. 50التر از همبسـتگی بـین متغیرهـا قابـل قبـول و بـا      شـده،  هاي فرضداد که براي کلیه رابطه
ي سـاختاري و در قـالبی   یابی معادلـه هاي پژوهش با استفاده از روش مدلسپس، فرضیه. است

هـاي  گیـري در مـورد فرضـیه   که در زیر به بحث و نتیجه،چندمتغیره مورد آزمون قرار گرفت
.شودتحقیق پرداخته می

. سـازي پرداختـه اسـت   فرضیه اول تحقیق به بررسی تأثیر ویژگی سازگاري بر رفتار شبکه 
چنـین  هـم . نشان داده شده است، این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت4طور که در جدول همان

این فرضیه شامل سه زیر فرضیه است که به بررسی تأثیر ویژگی سازگاري بر ایجـاد، حفـظ و   
نشـان داده شـده  5طـور کـه در جـدول    سازي پرداخته اسـت کـه همـان   استفاده از رفتار شبکه

سازي تأثیر مثبت و معناداري دارد، که با  نتـایج  است،ویژگی سازگاري بر سه بعد رفتار شبکه
با توجه به ادبیات پژوهش سازگاري بیانگر نـوع ارتبـاط   . باشدهم سو می) 2011(ولف و کیم 

مشـتریان  سازگاري کارکنان شرکت بیمه تأثیر زیادي در حفـظ ارتبـاط  . افراد با دیگران است
تواننـد یـک ارتبـاط    زیرا در صورتی که کارکنان سازگاري نداشته باشند نمی. ت داردبا شرک

آفــرین در اگــر کارکنـان بیمــه کــار . یابــدرا حفـظ کننــد و تعارضــات بـین آنــان افــزایش مـی   
ارتباطات خود سازگاري بـاالیی داشـته باشـند، منجـر بـه تـداوم ارتبـاط و بـه ویـژه وفـاداري           

براین براي تداوم یک ارتبـاط بایـد سـازگاري کارکنـان شـرکت در      بنا. شودمشتریان آنان می
کنـد، ولـی تـأثیر مثبتـی بـر      سازگاري کارکنان ایجاد ارتباط را محدود مـی . سطح باالیی باشد
بنابراین مدیران شرکت اگر خواهان یک ارتباط مستمر به منظـور افـزایش   . تداوم ارتباط دارد

یکـی از عـواملی کـه    . رکنان خود را افزایش دهنـد سود آوري خود هستند، باید سازگاري کا
باشـند ایـن   شود کارکنان شرکت بیمه سازگاري بیشتري در ارتباط با مشتریان داشـته باعث می

است که کارکنان به مدیران شرکت اعتماد داشته باشـند و یقـین داشـته باشـند کـه بـا صـبر و        
، آنان نیـز در سـودآوري شـرکت    حوصله بیشتر در ارتباط با مشتریان و جذب آنان به شرکت

. منافعی کسب خواهند کرد
. سـازي پرداختـه اسـت   تـار شـبکه  گرایـی بـر رف  فرضیه دوم به بررسی تـأثیر ویژگـی بـرون   

چنـین  هـم . نشان داده شده است، این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت4طور که در جدول همان
گرایی بر ایجـاد، حفـظ   ویژگی بروناین فرضیه شامل سه زیر فرضیه است که به بررسی تأثیر 
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نشـان داده شـده   5طـور کـه در جـدول    سازي پرداخته است که همانو استفاده از رفتار شبکه
امـا  . گرایی بر سـاخت و اسـتفاده از ارتبـاط تـأثیر مثبـت و معنـاداري دارد      است، ویژگی برون

، ون هـوي  )2001(سـازي نـدارد  کـه بـا نتـایج فـرت و داورتـی       تأثیري بر حفظ ارتباط شبکه
. باشـد همراسـتا مـی  ) 2006(و ولـف و مـوزر  )  2000(، ونبرگ وهمکاران ) 2009(وهمکاران

افراد برون گرا افرادي فعال هستند که به دنبال به دسـت آوردن توجـه اجتمـاعی هسـتند و در     
را گـ ایجـاد ارتبـاط در افـراد بـرون    . شوندها به ارتباطات متقابل در کار تشویق میاین موقعیت

گرایـی بـر حفـظ    از دالئل عـدم تـأثیر ویژگـی بـرون    . گرددباعث به وجود آمدن رضایت می
هاي جدید هستند و هاي و موقعیتگرا به دنبال ارتباطتواند این باشد که افراد برونارتباط می

بنـابراین مـدیران شـرکت بایـد در مراحـل اولیـه       . خواهان یک ارتباط به طـور مسـتمر نیسـتند   
گرایی در سطح باالیی باشند و بـه  رتباط باید افرادي را به کار گیرند که از نظر برونبرقراري ا

نظـور جـذب کارکنـانی بـا ویژگـی      بـه م .راحتی با افـراد زیـادي بتواننـد ارتبـاط داشـته باشـند      
شناسـی معتبـر و   هـاي روان آزمـون شـود کـه در هنگـام اسـتخدام از     گرایـی پیشـنهاد مـی   برون

خبره استفاده گردد تا شرکت کارکنانی را استخدام کند کـه بتواننـد بـه    شناسانچنین روانهم
. راحتی با مشتریان ارتباط برقرار کنند

. سـازي پرداختـه اسـت   پـذیري بـر رفتـار شـبکه    فرضیه سوم به بررسی تأثیر ویژگی تجربـه 
ین چنـ هـم . نشان داده شده است، این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت4طور که در جدول همان

پذیري بر ایجاد، حفـظ  این فرضیه شامل سه زیر فرضیه است که به بررسی تأثیر ویژگی تجربه
نشـان داده شـده   5طـور کـه در جـدول    سازي پرداخته است که همانو استفاده از رفتار شبکه

سـازي تـأثیر مثبـت و معنـاداري     پذیري بر ساخت و حفـظ ارتبـاط شـبکه   است، ویژگی تجربه
و ) 2009(سـازي نـدارد کـه نتـایج کـاپرمن و اکـس       ي بر استفاده از رفتار شبکهدارد، اما تأثیر
تجربـه پـذیري، ترجیحـات افـراد را بیـان      . دهـد را مـورد تأییـد قـرار مـی    ) 2011(ولف و کیم 

افرادي که تجربه پذیري باالیی دارند، کنجکاو، متفکر، داراي قوه تخیـل و خواهـان   . کندمی
چـون عقایـد و تجربـه    . شـوند ها جذب مـی براین به طرف ارتباطهاي جدید هستند، بناتکنیک

هـا  مبادله اطالعات تأثیر بیشتري در ایجاد و حفظ ارتبـاط . آوردها به وجود میجدید براي آن
بنابراین کارکنانی که تجربه پذیري بـاالیی دارنـد، ایجـاد و حفـظ ارتبـاط را نسـبت بـه        . دارد

پـذیري بـاالیی   ورتی که کارکنان شـرکت داراي تجربـه  در ص. دهنداستفاده از آن ترجیح می
هاي جدیدي براي موفقیـت سـازمان ارائـه کننـد و از ایـن      باشند، این توانایی را دارند که ایده

بنابراین با توجه بـه نتیجـه بـه دسـت آمـده بـه       . طریق به ایجاد و حفظ ارتباط مؤثر نیز بینجامند
ردد تـا کارکنـانی را اسـتخدام کننـد کـه داراي      مدیران شرکت بیمه کارآفرین پیشنهاد می گـ 
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هـاي شخصـیتی و غیـره    تجربه پذیري باالیی باشند، آنها براي ایـن کـار مـی تواننـد از آزمـون     
استفاده نموده و بر این اساس با توجه به نتایج بـه دسـت آمـده از میـزان تجربـه پـذیري افـراد        

د مـی گـردد تـا بـا برگـزاري کالسـهاي       عـالوه بـر ایـن پیشـنها    . ها نماینداقدام به استخدام آن
آموزشی مختلف و یا قرار دادن افراد در معـرض تجربـه هـاي مختلـف میـزان تجربـه پـذیري        

.کارکنان خود را باال ببرند
هاي تحقیق حاضر، بینشی مهم دربـاب تعامـل ابعـاد شخصـیت و رفتـار شـبکه       اگرچه یافته
نخسـت اینکـه هـدف آن بررسـی     . ستکند، چندین محدودیت بر آن مترتب اسازي ارائه می

باتوجـه بـه   (گر احتمالی بـود  ابعاد شخصیت بر رفتار شبکه سازي، فارغ از تأثیر عوامل مداخله
تحقیق فعلی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی واقـع  ). محدودیت در زمان، هزینه و حجم کار

ماننــد جنســیت، گــرشــده اســت و امکــان تأثیرپــذیري نتــایج آن از برخــی متغیرهــاي مداخلــه
همچنـین، از آنجـا کـه تحقیـق     . وسال، سطح تحصیالت و سابقه شغلی دور از ذهن نیسـت سن

حاضر تعامل بین متغیرها را مد نظر داشت تا تغییرات آنها درطول زمان، طرح تحقیقی مقطعی 
براي توصیف روابط بین متغیرها به کار گرفت، اما محدودیت اصلی طرح مقطعی ایـن اسـت   

ها در یک دوره زمانی واحد، توانایی محدودي در شناسایی روابـط  دلیل گردآوري دادهکه به
.علت و معلولی بین متغیرها دارد

هـاي کـاري، مطالعـات    دلیل نو بودن مفهـوم رفتـار شـبکه سـازي در محـیط     بطور کلی، به
اخلـی در  در مطالعه حاضر که تنها مطالعه د. میدانی اندکی در این زمینه صورت پذیرفته است

مطالعات آتی . این زمینه است، یکی از علل آن یعنی ابعاد شخصیت مورد بررسی قرار گرفت
توانند رابطه ایـن متغیـر بـا متغیرهـاي سـازمانی ماننـد تعهـد سـازمانی و رضـایت شـغلی، را           می

همچنین باتوجه به اینکه ادبیات مدیریت موارد مختلـف و متعـددي بـراي منـابع     . بررسی کنند
توانند منابع شغلی دیگري مانند حمایـت سرپرسـت   گران دیگر میمتصور است، تحقیقشغلی 

.و حمایت سازمانی را در تکمیل این مطالعه مورد بررسی قرار دهند
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