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چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی اساتید وکارکنان دانشگاه فرهنگیان لرستان انجام
شده است؛ برای تبیین نظری مسئله از نظریات حوزه جامعه شناسی و روانشناسی استفاده شده است .روش تحقیق این پژوهش
کمی و از نوع همبستگی و ابزار مورد استفاده پرسشنامه است .جامعه آماری ،اساتید وکارکنان دانشگاه فرهنگیان لرستان در
سال تحصیلی 79-79را شامل میشود .بر مبنای طبق فرمول کوکران  133نفر از مجموعه کارکنان و اساتید به عنوان حجم
نمونه انتخاب شد؛ برای ازمایش فرضیههای پژوهش ،پرسشنامههای پنج عامل شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی مورد
استفاده قرار گرفت .همچنین برای بررسی میزان ارتباط بین متغیرهای اصلی از روش همبستگی و آزمون اف و از نرمافزار
 spssاستفاده گردید؛ یافته های تحقیق نشان می دهد که بین پنج عامل شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی در اساتید
وکارکنان دانشگاه فرهنگیان لرستان رابطه و همبستگی معناداری وجود دارد .متغیرهای شخصیت و رفتار شهروندی را در جهت
مثبت پیش بینی می کند و بین آنها از نظر مولفه های شخصیت و رفتارشهروندی تفاوت معناداری وجود ندارد بنابراین
پیشنهاد می شود به منظور بهبود رفتار شهروندی از روش های تقویت مولفه های پنج گانه شخصیت استفاده شود.
واژههای كلیدی :شخصیت ،رفتار شهروندی سازمانی ،دانشگاه فرهنگیان ،اساتید و کارکنان
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مقدمه وبیان مسئله
شخصیت مفهومی بسیار پیچیده در روانشناسی است که آگاهی از آن شالودهی حل بسیاری از مشکالت سازمانی استت.
این مفهوم از واژه التین پرسونا گرفتهشده و مجموعه از ویژگیهای بادوام و منحصربهفرد است کته ممکتن استت در پاست بته
حاالت مختلف تغییر کند .شخصیت در تعریفی جامع ساختار پویتای درون فتردی استت کته مشتتمل بتر سیستتمهای روانتی
اجتماعی است .این مؤلفه رفتار و افکار مشخصه افراد را تعیین میکنتد( .آلپتورت 19917811بته نقتل از ستیدمحمدی .)1091
درباره شخصیت تعاریف متعددی ارائهشده است.
فیلیپ دفریت« 9)2330( 2شخصیت عبارت است از الگوی نسبتاً پایدار صفات ،گرایشها و ویژگیهایی که تاانتدازهای بته رفتتار
افراد دوام میبخشد»(سیدمحمدی.)10914133.
«ازآنجاییکه سازمانها با افراد سروکار دارند و منابع انسانی مهمترین منبتع ستازمان و متدیریت آنهتا مهمتترین وظیفته
مدیران قلمداد میشود توجه به شخصیت کارکنان وعناصرتشکیل دهنده آن امری ضروری تلقی میشود»( .سالگادو و دیفریتت
 2342330به نقل از عبداللهی  .)1072مدل پنج عاملی شخصتیت ازجملته کامتلترین متدلهایی استت کته بته بررستی ابعتاد
شخصیت میپردازد .مدل پنج عاملی شخصیت یک نتیجهگیری تجربی درباره متغیرهای صفات شخصتیت میباشتد .بتر استاس
این مدل ،شخصیت از پنج بعد اصلی تشکیلشده است که عبارتاند از رنجور خویی (به معنی تمایل افتراد بته تجربته اضتطراب
وتنش و خصومت و کمرویی و تفکر غیرمنطقی و عزتنفس پایین است) ،برونگرایی (تمایل فرد بته معطتوف ستاختن توجته و
انرژی خویش به دنیای بیرون از خودوتوجه به اشخاص دیگتر ولت ت بتردن از داشتتن تعامتل بتادیگران استت ،تجربته پت یری
(جستوجوی فعال فرد برای بهرهگیری از تجارب دیگران و کشش فرد به کنجکاوی وعشق بته هنتر و تخیتل وروشتن فکتری و
نوآوری است ،همسازی (گرایش افراد برای احترام گ اشتن به دیگران و داشتن توافق وهماهنگی زیاد با انهاست و وظیفهشناسی
(مفهومی است که در آن توانتایی افتراد در ستازماندهی و پایتداری وکنتترل و انگیتزش در رفتارهتای هتدف دار وگترایش بته
شایستگی و نظم وترتیب وکوشش برای پیشرفت و خویشتن داری وتامل مدنظر است).این پنج عامل نه تنها در مقیاسهای رتبه
ای همساالن (تیوبس و کریستال  )1781/1772وجود دارند .براساس این مدل هریک از افراد می توانند گرایش خاصتی نستبت
به اهداف و وظایف سازمان داشته باشتند( .خنیفتر وهمکتاران .)1099.تحقیقتاتی کته بتا متدل پتنج عتاملی مترتبد میشتوند،
جمعیتهای گوناگون را در برمیگیرد( ،مک کری ،کوستا ،وهمکاران  )1779و غالباً دورههای متعتدد زنتدگی را تحتت پوشتش
قرار میدهند (کاستا ومک کتری .)1772 ،همچنانکته کارلستون ( )1791پیشبینتی کترده بتود .از ایتن راهبردهتای تحقیقتی
گوناگون ،نتیجههای مهمی بهدستآمده است؛ بنابراین یافته ها مدل پنج عتاملی هماننتد «درختت کریسمستی متی باشتد کته
پایایی ،اعتبار ،تغییرناپ یری در بین فرهنگ ها و سودمندی در پیش بینی ،تزئینات زیبتای آن هستتند»(کاستتا و متک کتری،
 03291770به نقل از عارفی .)1099
اگرچه مدل پنج عاملی ) (FFMیک نظریه شخصیت نیست ،مک کری و جان ( )1772اصتول اساستی نظریته صتفات را تائیتد
کردند که افراد میتوانند با الگوهای نسبتاً بادوام از افکار ،احساسات و اعمال مشخص شتوند؛ و صتفات میتواننتد بتهطور کمتی
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ارزیابی شوند .هزاران مطالعه شخصیت اندازهگیریهای  FFMو وجود صفات شخصیت راتایید میکنند .ابعاد پنجگانهای کته بته
کمک تحلیل عاملی بهدستآمدهاند ،هیچ چشمانداز نظری خاصی را نشان نمیدهند و درواقتع بتیش از آنکته جتایگزینی بترای
نظریات پیشین باشند ،چهارچوبی برای تلفیق و یکپارچهسازی نظامهای مختلف توصیف شخصیت فراهم میکنند .بدین شتکل
این طبقهبندی صفات میتواند نقطهی آغازی برای جمعآوری دادهها و نظریهپردازی در بتاب شخصتیت باشتد .یتک نظریته ،بتا
سازمان دادن به دادهها و یافتهها داستانی منسجم بیان میکند و از این راه به تبیین برخی پدیدهها میپردازد.
روانش ناسان مختلف رویکردهای متعددی در رابطه با پنج عامل بزرگ و مؤلفههای آنها اتخاذ کردهاند .برای مثال طرفداران
نظریهی تحلیلی -اجتماعی مانند هوگان («)1778معتقدند که صفات شخصیت ساختارهایی عصب -روانشناختی در انسانها
نیستند ،بلکه مقوالتی هستند که افراد برای ارزیابی یکدیگر بکار میبرند و میزان منزلت و مقبولیت فرد نزد دیگران را آشکار
میسازند»(عمویی  .)1098به نظر هوگان پاس های اشخاص به پرسشنامههای شخصیت ،نه توصیفاتی حقیقی از خود که نوعی
استراتژی معرفی خود هستند .یا طرفداران نظریات بین شخصی بهویژه ویگینز و ترپنل به تبعیت از سالیوان معتقدند که جایگاه
شخصیت نه در افراد ،بلکه در الگوهای روابد بین شخصی قرار دارد .این نظریات در حقیقت واکنشی بودند به افراط کاری هایی
که در نظریات صفات در دههی  1793به وجود آمد .در مقابل ،به اعتقاد مک کرا و جان ( ،)1772اگرچه مدل پنج عاملی
نظریه ای درباب شخصیت نیست اما بطور تلویحی بر نظریهی صفات مبتنی ست .بنا بر نظریهی صفات ،افراد را میتوان در قالب
الگوهای نسبتاً پایدار تفکر ،احساس و اعمال توصیف نمود و آنها را در قالب برخی صفات که نوعی ثبات بین موقعیتی دارند،
اندازهگیری نمود .درنتیجه آنها این ادعای کلدبرگ و ساوسیر ( )1778که« 9رویکرد لغوی ما شکلی از نظریهی صفات نیست»؛
و کمارزش دانستن دیدگاه صفات از سوی نزدیکترین روانشناسان به مدل پنج عاملی را عجیب میدانند .این روانشناسان تنها
به سطح فنوتیپ شخصیت توجه میکنند و حتی این فرض را نمیپ یرند که صفات شخصیت به ویژگیهای پایدار در طول
زمان اشاره دارند (مک کرا و کاستا 1777 ،به نقل از موسوی.)1097.
به نظر کاستا و مک کرا نظریه های فوق تا حدی تنگ نظرانه اند زیرا با توجه به شواهد مربوط به ارثی بودن صفات شخصیت
می توانیم نوعی ثبات و ساختار زیستی و در نتیجه نقشی علی برای آنها قائل شویم .همین امر اساس تفاوت رویکرد آنها با سایر
رویکرد ها به پنج عامل است .نظریهی آنها با تکیهبر یافتههایی که ارثی بودن عاملها را نشان میدهند و از وجود زیربنای
زیستی برای آنها حکایت دارند ،نتیجه میگیرد که این عوامل باید از ساختارها و فرایندهایی زیستی مانند موقعیت خاص
ژنها ،برخی مناطق مغزی ،برخی انتقالدهندههای عصبی ،هورمونها و غیره سرچشمه گرفته باشند .از این لحاظ است که
دیگر عبارتی مانند « پل دوست دارد به مهمانی برود زیرا فردی برونگراست " ،صرف ًا توصیفی از رفتار او نمیباشد ،بلکه حاکی
از ساختارها و فرایندهایی زیستی است که رفتار او را جهت دادهاند و باید کشف شوند (جان و سریواستاوا  1777به نقل از
موسی پور .)1073
واژه شهروندی سازمانی اولین بار توسد ارگان و همکارانش در سال  1790مطرح شد .در تعریف اولیه رفتار شهروندی سازمانی
که توسد ارگان وباتمن در دهه  1793ارائه شد بهطورکلی آن دسته از رفتارهایی موردتوجه قرار میگیرند که علیرغم اینکه
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اجباری از سوی سازمان برای انجام آنها وجود ندارد در سایه انجام آنها از جانب کارکنان برای سازمانها منفعتهایی ایجاد
میشود (کوانته .2330 0به نقل از کاظمی )1071
در دهه  23میالدی رفتار شهروندی سازمانی بدین گونه تعریف شد 9فعالیتهای مرتبد با نقش که فراتر از انتظارات وظیفه
توسد فرد انجام میشود و بهعنوان رفتارهای فرانقش تعریف می شود (آدبایو 2333 1به نقل از کاظمی )1071
رفتار شهروندی سازمانی 9این اصطالح ،یک اصطالح روانشناسی فنی برای تعریف مجموعهای از رفتارهای فردی در قالب گروه
است .رفتار شهروندی سازمانی ابتدا توسد دنیس ارگان (دنیس ارگان .3به نقل از کاظمی .)1071
در سال  1799اینگونه تعریف شد« 9یک رفتار فردی که در سیستم رسمی پاداشدهی ،هیچ پاداشی برای آن در نظر گرفته
نمیشود … اما ترکیب آن با همین نوع رفتارها در گروه ،منجر به اثربخشی میشود ».در دنیای کسبوکار ،رفتار شهروندی
سازمانی با بهرهوری در کار ،اثربخشی کارکنان و سایر عواملی که میتوانند در کوتاهمدت و بلندمدت بر روی کسبوکار تأثیر
بگ ارند ،ارتباط تنگاتنگی دارد .رفتارهای معمول شهروندی سازمانی در کسبوکار زمانی اتفاق میافتد که کارکنان در یک گروه
جمع میشوند تا بهصورت منظم و دائم و یا موقتی و برای فعالیتی مشخص ،باهم همکاری داشته باشند .برای مثال ،کارکنان
دپارتمان بازاریابی دائم ًا رفتار شهروندی سازمانی خود را به نمایش میگ ارند چراکه همگی در یک دپارتمان همکار هستند.
کارکنانی که برای یک فعالیت موقتی و خاص در کنار هم جمع میشوند نیز ،هرچند برای مدتی محدود ،رفتار شهروندی
سازمانی از خود نشان میدهند.
این اعمال که در محل کار اتفاق میافتند را اینگونه تعریف میکنند :مجموعهای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از
وظایف رسمی فرد نیستند ،اما بااینوجود توسد وی انجام و باعث بهبود مؤثر وظایف و نقشهای سازمان میشوند( ».اپل بام و
همکاران2331 ،؛  17به نقل از کاظمی )1071
ارگان همچنین معتقد است که رفتار شهروندی سازمانی ،رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیماً بهوسیله نظامهای رسمی
پاداش در سازمان طراحی نشده است ،اما بااینوجود باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان میشود(.کوهن وکول
)09892331
این تعریف بر سه ویژگی اصلی رفتار شهروندی تأکید دارد 9اول اینکه این رفتار باید داوطلبانه باشد یعنی نه یک وظیفه از پیش
تعیینشده ونه بخشی از وظایف رسمی فرد است .دوم اینکه مزایای این رفتار ،جنبه سازمانی دارد و ویژگی سوم این است که
رفتار شهروندی سازمانی ماهیتی چندوجهی دارد .بااین تعاریف ،از انسان بهعنوان شهروند سازمانی انتظار میرود بیش از
الزامات نقش خود و فراتر از وظایف رسمی ،در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند .بهعبارتدیگر ساختار رفتار شهروندی
سازمانی به دنبال شناسایی ،اداره و ارزیابی رفتارهای فرانقش کارکنانی است که در سازمان فعالیت میکنند و در اثر این
رفتارهای آنان اثربخشی سازمانی بهبود مییابد( .بینستوک و همکاران 23309081 ،به نقل از علی نژاد وهمکاران )1070
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انواع رفتار شهروندی در سازمان
گراهام ( )1771معتقد است که رفتارهای شهروندی در سازمان سه نوعاند9
 .1اطاعت سازمانی 9این واژه توصیفکننده رفتارهایی است که ضرورت و مطلوبیتشان شناسایی و در ساختار معقولی از نظم و
مقررات پ یرفتهشدهاند .شاخصهای اطاعت سازمانی رفتارهایی نظیر احترام به قوانین سازمانی ،انجام وظایف بهطور کامل و
انجام دادن مسئولیتها با توجه به منابع سازمانی است.
 .2وفاداری سازمانی 9این وفاداری به سازمان از وفاداری به خود ،سایر افراد و واحدها و بخشهای سازمانی متفاوت است و
بیانکننده میزان فداکاری کارکنان درراه منافع سازمانی و حمایت و دفاع از سازمان است.
 .0مشارکت سازمانی 9این واژه با درگیر بودن در اداره سازمان ظهور مییابد که از آن جمله میتوان به حضور در جلسات ،به
اشتراک گ اشتن عقاید خود با دیگران و آگاهی به مسائل جاری سازمان ،اشاره کرد.
گراهام با انجام این دستهبندی از رفتار شهروندی ،معتقد است که این رفتارها مستقیماً تحت تأثیر حقوقی قرار دارد که از طرف
سازمان به فرد داده میشود .در این چارچوب حقوق شهروندی سازمانی شامل عدالت استخدامی ،ارزیابی و رسیدگی به شکایات
کارکنان است .بر این اساس وقتیکه کارکنان می بینند که دارای حقوق شهروندی سازمانی هستند بهاحتمال بسیار زیاد از
خود ،رفتار شهروندی (از نوع اطاعت) نشان میدهند .در بعد دیگر حقوقی یعنی تأثیر حقوق اجتماعی سازمان  -که دربرگیرنده
رفتارهای منصفانه با کارکنان نظیر افزایش حقوق و مزایا و موقعیتهای اجتماعی است  -بر رفتار کارکنان نیز قضیه به همین
صورت است .کارکنان وقتی میبینند که دارای حقوق اجتماعی سازمانی هستند به سازمان وفادار خواهند بود و رفتار شهروندی
(از نوع وفاداری) از خود بروز میدهند و سرانجام وقتیکه کارکنان میبینند به حقوق سیاسی آنها در سازمان احترام گ اشته
میشود و به آنها حق مشارکت و تصمیمگیری در حوزههای سیاستگ اری سازمان داده میشود ،بازهم رفتار شهروندی (از
نوع مشارکت) از خود نشان میدهند( .بینستوک و همکاران2330 ،؛ 081به نقل از علی نژادوهمکاران )1070
در نظام بوروکراتیک تمام تالش مدیران در جهت کسب کارایی بیشتر با حفظ سلسلهمراتب هرمی سازمان بوده است .به همین
جهت مناسبات سطحی و غیرقابل اطمینان بین افراد وجود دارد؛ اما در نظام ارزشی انسانی و دمکراتیک مناسباتی درست و
قابلاطمینان در میان مردم به وجود می آید .در چنین محیطی به سازمان و اعضای آن فرصت داده میشود که تا حد توان
پیش روند .بر این اساس توجه به شهروندان در نظام ارزشی دمکراتیک رو به افزایش است .اکنونکه اهمیت شهروندان بهعنوان
یکی از منابع بسیار مهم سازمان درک شده است ،رفتار آنها هم میتواند بسیار بااهمیت تلقی شود و ازاینروست که محققان
زیادی به تجزیهوتحلیل رفتار شهروندی پرداختهاند .بهطورکلی رفتار شهروندی یک نوع رفتار ارزشمند و مفید است که افراد
آن را بهصورت دلخواه و داوطلبانه از خود بروز میدهند.
ابعاد رفتار شهروندی
ارگان ( )1772ابعاد رفتار شهروندی را اینگونه بیان میدارد9
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. 1وظیفهشناسی (شهروند سازمانی وظیفهشناس است .اون در انجام وظایف درون نقشی عملکرد مناسبی از خود نشان
میدهد تفکر بهره ورانه همواره درانجام وظایف مدنظر اوست وچنانچه نیاز سازمان را تشخیص دهد حاضر است فراتر از آن
چیزی که سازمان از اون انتظار دارد درخدمت سازمان باشد)
. 2نوعدوستی(فعالیتهایی که کارمندان بهطور خودجوش انجام میدهند تنها به خاطر اینکه آنها آرزوی ومیل کمک به
دیگران و سازمان رادارند)
. 0فضیلت شهروندی(در حقیقت مکمل بعد جوانمردی است .فضیلت شهروندی بهضرورت مشارکت یک کارمند در زندگی
سازمانی اشاره دارد.
. 1جوانمردی (نوعی از رفتارهای شهروندی سازمانی است که نسبت به رفتارهای کمککننده توجه بسیار کمتری به آن شده
است .ارگان جوانمردی را تمایل به تحمل شراید اجتنابناپ یر میداند)
. 3احترام و تکریم (شهروندان سازمانی همواره در تعامالت خود ادب و احترام و تکریم را حفظ میکنند( .اپل بام و همکاران،
2331؛ 17به نقل از کاظمی )1071
سرمایه اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی ازجمله موضوعات مهم و موردعالقه صاحبنظران و محققان رشتههای مختلف
مدیریت جامعهشناسی و حتی روانشناسی بوده و محققان تاکنون غالب ًا بهطور جداگانه به این دو مقوله مهم تحقیق پرداختهاند
و کمتر ارتباط این دو بهطور ویژه بررسیشده است .تئوری سرمایه اجتماعی بیان میکند که هرانچه کنشگران اجتماعی
درتعامل خود با دیگران رفتار می کنند نوعی سرمایهگ اری است که به آن سرمایهگ اری اجتماعی گویند درست مانند
سرمایهگ اران اقتصادی که در مقابل پروژههای مختلف اقتصادی سرمایهگ اری مالی انجام میدهند اما اینکه فرایند
سرمایهگ اری اجتماعی به چه ترتیبی رخ میدهد موضوع اصلی تئوری سرمایهگ اری اجتماعی است(.محمدرضا پارسا
نژاد)041071.
یکی از مباحث جدید در تئوری سرمایه اجتماعی مفهوم رفتار شهروندی سازمانی هست که در حیطه رفتار سازمانی مطرحشده
است برمبنای این مفهوم نگرشها و رفتارهای کارکنان عاملی در افزایش اثربخشی و کارایی عملکرد سازمانها هست مدیران
شرکتها به دنبال روشهایی جهت بهبود عملکرد سازمانهای خویش میباشند و رفتار شهروندی سازمانی از طریق ترغیب
کارکنان به انجام وظایفی بیش ازآنچه در شرح شغل مشخصشده است در تحقق این هدف کمک فراوانی میکند(.شائمی
ومحمودی)041097.
ازآنجاییکه کارکنان بهعنوان یکی از مهمترین منابع و سرمایههای هر سازمانی مطرح میباشند و رفتار آنها هم میتواند بسیار
بااهمیت باشد بهاینترتیب مقاله حاضر دربی بررسی رابطه بین مؤلفههای شخصیت با رفتار شهروندی  -سازمانی کارکنان
دانشگاه فرهنگیان لرستان است.
پیشینه
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شی االسالمی( )1070در پژوهشی با عنوان بررسی نقش پنج عامل بتزرگ شخصتیت در پیشبینتی هیجانتات مثبتت و
منفی پیشرفت دانشجویان دانشگاه شیراز به این نتایج دستیافت که از میتان پتنج عامتل بتزرگ شخصتیت ،وظیفته متداری و
گشودگی بهصورت مثبت و معنادار ،هیجانات پیشرفت مثبت را پیشبینی میکنند ،همچنین در ارتبتاط بتا هیجانتات پیشترفت
منفی ،روانرنجورخویی پیشبینی کنندهی مثبت و گشودگی پیشبینی کنندهی منفی هیجانات پیشترفت منفتی هستتند .ایتن
نتایج نشان میدهند که صفات شخصیت ،نقش مؤثری در تجارب هیجانی دانشجویان در محیدهای پیشرفت ،ایفا میکنند.
مهراد( )1078در پژوهشی با عنوان بررسی رابطه راهبردهای تنظیم هیجانی با عوامل شخصیت در دانشتجویان دانشتگاه حکتیم
سبزواری بر اساس مدل پنج عامل بزرگ شخصیت پرداخته است .نتایج حاصل از تجزیه تحلیل آماری نشان داد سرکوب با روان
رنجور خویی رابطهی مثبت معنادار و با برونگرایی رابطهی منفی معنادار دارد .همچنین بتاز ارزیتابی بتا برونگرایتی و وجتدان
رابطهی مثبت معنادار و با روان رنجور خویی رابطهی منفی معنادار دارد .رابطهی معناداری میان دو راهبرد بازاریابی و سترکوب
وجود نداشت که نشان میدهد این دو راهبرد بهطور مستقل از هم مورداستفاده قرار میگیرنتد .نتتایج حاصتل از آزمتون  tنیتز
میان زنان و مردان تفاوت معناداری در استفاده از راهبردهای تنظیم هیجانی نشان داد .نتیجه آزمون تحلیل واریانس نیز بیتانگر
تفاوت در استفاده از راهبردهای تنظیم هیجانی در گروههای مختلف تحصیلی بود .افراد بتا ویژگیهتای متفتاوت شخصتیتی ،از
راهبردهای متفاوتی در تنظیم هیجان استفاده میکنند.
منصوری ( )1071در پژوهش با عنوان تعیین نقش پنج عامل شخصیت ،هوش هیجانی و مدیریت زمان در پیشبینتی خالقیتت
دانشآموزان دبیرستانی شهرستان مهدیشهر در سال تحصیلی  1072-70به ایتن نتیجته دستتیافت کته رابطته بتین هتوش
هیجانی با خالقیت معنادار نیست؛ اما بین پنج عامل شخصیت و خالقیت در مؤلفههای مسئولیتپ یری و انعطافپ یری رابطته
مثبت و معنادار و در مؤلفه روان نژندی رابطه منفی و معنتاداری وجتود دارد .رابطته بتین متدیریت زمتان بتا خالقیتت تنهتا در
مؤلفه های توجه به کار و نوع تمرکز مثبت و معنادار است .نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که انعطافپ یری بیشتترین ضتریب
تأثیر مثبت و معنادار را برای پیشبینی خالقیت دارد و بعدازآن رواننژندی برای پیشبینی خالقیت تأثیر منفی و معنتادار دارد.
همچنین نتایج تحلیل رگرسیون برای پیشبینی خالقیت بر اساس مؤلفههای مدیریت زمان نشان داد توجته بته کتار بیشتترین
ضریب تأثیر مثبت و معنادار دارد .بعدازآن استراتژی عملکرد تأثیر منفی و معنادار و بعدازآن نوع تمرکز تأثیر مثبت و معنادار را
دارد .یافتههای تحقیق دارای تلویحهای کاربردی است.
سماواتیان ( )1073در پژوهش باعنوان رابطۀ پنج عامل بتزرگ شخصتیت متدیران و سرپرستتان بتا رفتارهتای متدنی ستازمانی
( )OCBبه این نتیجه حصول شد که بین تجربه پ یری ،توافق پ یری و وظیفهشناسی مدیران و سرپرستان با رفتارهتای متدنی
سازمانی معطوف به افراد و سازمان در کارکنان رابطۀ معناداری وجود دارد.
احمدی ( )1071در پژوهشی باهدف بررسی رابطه مهارتهای مدیران مؤثر با رفتتار شتهروندی ستازمانی کارکنتان در دانشتگاه
علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر به این نتیجه رسید که بین مهارتهای ارتباطی مدیران با رفتار شهروندی سازمانی رابطته
معنادار وجود دارد .همچنین رابطه مهارتهای ارتباطی مدیران با کل مؤلفههای رفتار شهروندی سازمانی (شامل 9وجدان کاری،
نوعدوستی ،آداب اجتماعی ،جوانمردی و ادب و نزاکت) نیز معنادار شد.
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هنری ( )1072نیز در پژوهش انجام داده با عنوان بررسی رابطه هوش هیجانی و تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی در
کارکنان فدراسیونهای ورزشی منتخب نتایج مقابل را گزارش داد 9بین هوش هیجانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان
فدراسیونهای ورزشی رابطه معناداری وجود دارد و همچنین بین تعهد سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط معناداری
مشاهده شد ،نتایج رگ رسیون چندگانه نشان داد که سابقۀ شغلی ،سن ،تعهد سازمانی و هوش هیجانی درمجموع  29درصد
واریانس رفتار شهروندی سازمانی را تبیین کردند .نتیجه اینکه هوش هیجانی ،تعهد سازمانی و برخی ویژگیهای فردی مانند
سن و سابقۀ شغلی عاملهای مهمی در پیشبینی رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان فدراسیونهای ورزشی هستند .پیشنهاد

میشود مدیران فدراسیونها توجه ویژهای به عوامل روانشناختی برای افزایش کارایی فدراسیونها داشته باشند.
فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی 9بین پنج عامل شخصیت ورفتار شهروندی-سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیههای فرعی9
میان رفتار پنج عامل شخصیت با نوع دوستی شهروندی-سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
میان رفتار پنج عامل شخصیت با وظیفهشناسی شهروندی-سازمانی رابطه معنیداری وجود دارد.
میان رفتار پنج عامل شخصیت با جوانمردی شهروندی-سازمانی رابطه معنیداری وجود دارد.
میان رفتار پنج عامل شخصیت با نگرش مدنی شهروندی-سازمانی رابطه معنیداری وجود دارد.
میان رفتار رنجور خویی شخصیت با رفتار شهروندی-سازمانی رابطه معنیداری وجود دارد.
میان رفتار برونگرایی شخصیت با رفتار شهروندی-سازمانی رابطه معنیداری وجود دارد.
میان رفتار تجربه پ یری شخصیت با رفتار شهروندی-سازمانی رابطه معنیداری وجود دارد.
میان رفتار همسازی شخصیت با رفتار شهروندی-سازمانی رابطه معنیداری وجود دارد.
میان رفتار وظیفهشناسی شخصیت با رفتار شهروندی-سازمانی رابطه معنیداری وجود دارد.
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مدل9
وظیفه شناسی

رنجورخویی

برون گرایی

ویژگی های
شخصیتی

رفتار
شهروندی-
سازمانی

تجربه پذیری

نوع دوستی

فضیلت
شهروندی

همسازی

جوانمردی

وظیفه شناسی

احترام و
تکریم

روش تحقیق
مراد از انتخاب روش انجام تحقیق این است که مشخص شود ،چه روش تحقیقی برای بررسی موضوع خاصتی الزم استت.
یک روش تحقیق مناسب ،با اهداف و ماهیت موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن همگونی دارد .هدف از انتخاب روش تحقیتق
آن است که محقق با انتخاب شیوه و روش مناسب بهصورت دقیقتر ،آسانتر ،سریعتر و ارزانتر به سؤالهای تحقیتق متوردنظر
پاس دهد و بر اساس ماهیت موضوع اهداف موردنظر پژوهش ،فرضهتای تدوینشتده ،مالحظتات اخالقتی و انستانی نتاظر بتر
موضوع تحقیق و وسعت امکانات اجرایی ،روش تحقیقی متناسب با تحقیق را انتخاب نماید(.نادری و سیف نراقی)1071،
این تحقیق در پی بررسی پنج عامل شخصیت ورفتار شهروندی اساتید و کارکنان دانشگاه فرهنگیان استان لرستان میباشد
بنابر این روش تحقیق مناسب در پژوهش حاضر ،روش همبستگی است.
جامعه آماری9
" جامعه عبارت است از همهی اعضای واقعی یا فرضی که محقق عالقه مند است یافتههای پژوهشی را به آنها تعمیم دهد.
بهعبارتدیگر جامعه به مجموعهای از عناصر گفته میشود که دارای یک یا چند ویژگی مشترک باشند" (رمضانی.)30 91091
جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان و اساتید دانشگاه فرهنگیان شهرستان خرمآباد است که در سال تحصیلی
 79-79مشغول به خدمت هستند .طبق اطالعات دانشگاه فرهنگیان شهرستان خرمآباد تعداد کارکنان و اساتید تقریباً 133
نفرمی باشندکه نمونه از بین این جامعه آماری به صورت تصادفی طبقهای انتخاب شد.
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نمونه آماری و روش نمونهبرداری
" نمونه عبارت است از مجموعهای از نشانهها که از یک قسمت ،یک گروه یا جامعهای بزرگتر انتخاب میشود ،بهطوریکه
این مجموعه معرف کیفیات و ویژگیهای آن قسمت ،گروه یا جامعه بزرگتر باشد( ".نادری و سیف نراقی)10719180،
" نمونه عبارت است زیر جامعهای که از کل جامعه انتخاب میشود و معرف آن است( ".دالور)107093 ،
در این پژوهش حجم نمونه با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای (با استفاده از فرمول کوکران )8برآورد شده
است .نمونه آماری پژوهش شامل  133نفر از کارکنان و اساتید میباشند.
ابزار تحقیق
پرسشنامه پنج عامل شخصیت
پرسشنامه  NEOیکی از آزمونهای شخصیتی است که بر اساس تحلیل عوامل ساختهشده است .درواقع در ساخت این
پرسشنامه از آخر به اول حرکت شده است به این معنی که اول سنجشهای مرتبد با صفات فراگیر از طریق پرسشنامه انجام
شد .بعد بر اساس تیمارهای آماری و تحلیل عاملی اکتشافی پنج عامل شناسایی شد .در گام بعدی عوامل تحلیل محتوا شدند
و … و درنهایت نظریه شخصیتی پنج عاملی 9تدوینشده است .درست برعکس سایر پرسشنامهها که محتوای آنها برگرفته
از نظریههای شناخته شده روانشناسی هستند .البته این رویکرد در برخی سازههای دیگر روانشناسی صنعتی مانند
ارزیابیهای محوری نیز دیده میشود .پرسشنامه صفات پنجگانه از جدیدترین ابزارها در زمینه ی شخصیت است که توسد
مک کری و کوستا در سال  1793تحت عنوان پرسشنامه شخصیتی  NEOمعرفی شد.
پرسشنامه رفتار شهروندی-سازمانی
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی اورگان و کانوسکی ( )OCBIدر سال  1778توسد کانوسکی و اورگان ساخته شد و
مشتمل بر  13سؤال است .این پرسشنامه در یک طیف لیکرت  3درجهای نمرهگ اری میشود و شامل پنج بعد است که
عبارتاند از 9نوعدوستی ،وجدان ،جوانمردی ،رفتار مدنی و ادب و مالحظه.
روش تجزیهوتحلیل دادهها9
در این پژوهش برای توصیف دادها از میانگین ،واریانس و انحراف معیار استفاده گردید وبرای تجزیهوتحلیل دادههتا از روش
همبستگی پیرسون و تحلیل واریانس و مجموع آزمونهای ) )POST HOCاستفاده گردید.

kokran
Big Five Personality Theory
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برای آزمودن فرضیههای اصلی شماره  1از آزمون ضریب همبستگی استفاده میشتود .بترای آزمتودن فرضتیههای فرعتی و
مقایسه دو میانگین از آزمون تحلیل واریانس و به دنبال آن برای تعقیب معناداری موجود از آزمونهای تعقیبی (شفه) استتفاده
میکنیم.
یافتهها
یافتههای توصیفی این پژوهش با نمونه  133نفری کارکنان دانشگاه فرهنگیان لرستان شامل شاخصهای آماری مانند
میانگین ،9انحراف معیار 7و واریانس مقدارانها برای هریک متغیرها در جدول شماره  1و  2ارائه دادهشده است 9در ابتدا جدول
پراکندگی دادههای پنج عامل شخصیت رسم شده است.

N

معتبر

28

ازدسترفته

82

انحراف معیار

9820

واریانس

98/0

اطالعات توصیفی متغیر عوامل شخصیت (جدول شماره )1

در جدول زیر پراکندگی دادههای مربوط به رفتار شهروندی ترسیمشده است9
N

معتبر

28

ازدسترفته

8/

انحراف معیار

9809

واریانس

9828

اطالعات توصیفی متغیر رفتار شهروندی (جدول شماره )2

ضریب همبستگی بین منفی یک و مثبت یک است .هر چه این ضریب از صفر دورتر شود (و به مثبت یا منفی یک نزدیکتر
شود) میتوان نتیجه گرفت که روند همجهت بودن یا مخالف بودن دو پارامتر موردبررسی ،جدیتر است.
mean
Std.Deviation
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اگر ضریب همبستگی دو پارامتر با یکدیگر مثبت باشد ،به این معناست که در فضایی که مطالعه و بررسی انجامشده ،افزایش
یک پارامتر با افزایش پارامتر دیگر و نیز کاهش آن پارامتر با کاهش پارامتر دیگر همراه است.
اگر ضریب همبستگی دو پارامتر با یکدیگر منفی باشد ،به این معناست که در فضایی که مطالعه و بررسی انجامشده ،افزایش
یک پارامتر با کاهش پارامتر دیگر و کاهش آن پارامتر با افزایش پارامتر دیگر همراه است.
صفر بودن ضریب همبستگی به این معناست که دو پارامتر – در فضایی که موردبررسی قرارگرفته – مستقل از یکدیگر بودهاند
و بر اساس اطالعات موجود از کاهش یا افزایش یکی ،نمیتوان در مورد کاهش یا افزایش دیگری اظهارنظر کرد.
با توجه به توضیحات باال در زیرجدول مربوط به همبستگی دومفهوم پنج عامل شخصیت ورفتار شهروندی رسم شده است.

N
پنج عامل

Sig

ضریب همبستگی

رفتار سازمانی

شخصیت

پنج عامل

رفتار

شخصیت

سازمانی

پنج عامل شخصیت

65

22

8

98/

رفتار سازمانی

22

65

8/

8

98982/

همبستگی دومفهوم پنج عامل شخصیت ورفتار شهروندی (جدول سوم)

با توجه به جدول باال که میزان خطای کمتر از سطح  3/33است و میزان ضریب همبستگی بین دومتغیر پنج عامل شخصیت
ورفتار سازمانی برابر با  3/9است.
Df

F

Sig

بین گروهی

86

828562

/9882

درونگروهی

56

268226

کلی

899

_____

نتایج آزمون ( Fجدول چهارم(
متغیر

انحراف معیار

تعداد

پنج عامل شخصیت مردان

3/13

33

11

میزان tمستقل

معناداری ( )sig
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پنج عامل شخصیت زنان

33

3/07

3/313

1/832

نتایج حاصل از آزمون تی مستقل عوامل شخصیت (جدول پنجم)

فرض خالف 9بین پنج عامل مردان با پنج عامل زنان تفاوت معنادار وجود دارد.
فرض صفر 9بین پنج عامل مردان با پنج عامل زنان تفاوت معنادار وجود ندارد.
با توجه به جدول شماره پنج مشخص گردید با میزان  t=1/832و معنیداری  3/313که از  3/33کمتر است.

بنابراین فرض صفر رد میشود به این معنا که بین پنج عامل مردان با پنج عامل شخصیت زنان تفاوت معنادار وجود دارد.

متغیر

انحراف معیار

تعداد

رفتار شهروندی مردان

9828

69

رفتار شهروندی زنان

9822

69

میزان تی مستقل

88056

معناری داری ( (sig

98988

نتایج حاصل از آزمون تی مستقل رفتار شهروندان (جدول ششم)

فرض خالف 9بین رفتار شهروندی سازمانی مردان با رفتار شهروندی سازمانی زنان تفاوت معنا دار وجود دارد.
فرض صفر 9بین رفتار شهروندی سازمانی مردان با رفتار شهروندی سازمانی زنان تفاوت معنادار وجود ندارد.
با توجه به جدول شماره پنج مشخص گردید با میزان  T=2/783و معنیداری  3/203که از  3/33کمتر است؛ بنابراین فرض
صفر رد میشود به این معنا که بین رفتار شهروندی سازمانی مردان با رفتار شهروندی زنان تفاوت معنادار وجود دارد.
نتیجهگیری وپیشنهادات
بر اساس پرسش مطرحشده ،این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر عوامل شخصیت بر رفتار شهروندی سازمانی استاتید و کارکنتان
دانشگاه فرهنگیان لرستان بوده است .این پژوهش بر مبنای پارادایم پیامد گرایی مثبت و باهدف بررسی روابد ستاختاری چنتد
سطحی پنج عامل بزرگ شخصیت با رفتار شهروندی سازمانی صورت گرفت .طبق یافتههای حاصل از این تحقیق استنتاج شتد
که بین عوامل شخصیت و رفتارسازمانی رابطه ایی مثبت معناداری با ضریب همبستگی  3/9وجتود دارد بتهعبارتدیگر تقویتت
مؤلفههای شخصیت دروجودفرد میزان رفتار شهروندی سازمانی در وی مستحکم میشود یعنی هرکدام از این اساتید و کارکنان
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که پنج عامل در آنها برجسته است ویژگی رفتار شهروندی و سازمانی در درون آنها درونی شده است بنتابراین فرضتیه اصتلی
مسئله تأیید میشود ومی توان گفت که نتایج حاصل از اثبات این فرضیه با یافتههای پژوهش خنیفتر و همکتاران ( )1099کته
بیان داشتند گشودگی نسبت به تجربه با رفتار شهروندی سازمانی رابدۀ مثبت دارد و با پژوهش (ابوالنین  )2339،2337که اثر
ویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به تجربه را با رفتار شهروندی سازمانی بررسی کرد و به یافتههای وجود همبستتگی معنتادار
گشودگی و رفتار شهروندی سازمانی دست یافتند همخوانی دارد .بهعبارتیدیگر هر پنج عامل شخصیتی پیشبینی کنندۀ رفتتار
شهروندی سازمانی بودند .کارکنانی که سطح باالیی از صداقت ،گشودگی نسبت به تجربه و وظیفهشناسی رادارند ،احتماالً رفتتار
شهروندی سازمانی آنها نیز در سطح باالتری خواهد بود .به لحاظ نظری ،افرادی که در ویژگی گشودگی نستبت بته تجربته در
سطح باالتری طبقهبندی میشوند به دلیل داشتن ویژگیهایی همچون احساسی بودن و عالقهمنتدی ستعی دارنتد کته تتا حتد
امکان به سازمان و همکارانشان کمک کنند؛ بنابراین تنها هدف آنان این نیست که فقتد وظتایفی را کته در شترح شتغل آنتان
مشخصشده است ،انجام دهند ،بلکه آنها از کمک به سازمان و همکاران دریغ نمیکنند؛ بنتابراین دالیتل ،رابتدۀ بتین ویژگتی
گشودگی نسبت به تجربه و رفتارهتای شتهروندی ستازمانی منطقتی بته نظتر میرستد .در بیشتتر پتژوهش ،یافتتهها در همتین
چهارچوب بود به گونه اییکه در پژوهش سهرابی زاده و همکاران ( )1097دیده شد از بین عوامل تأثیرگ ار بر رفتتار شتهروندی
سازمانی ،کانون کنترل درونی و ویژگیهای شخصیتی را دارای رابدۀ مثبت و معنادار به دست آوردند .کتانون کنتترل بتهعنوان
یکی از متغیرهای تأثیرپ یر از ویژگیهای شخصیتی بر بسیاری از جنبههای رفتاری کارکنان تأثیرگ ار است .یافتههای حتاتمی
و همکاران ( )1097نیز رابدۀ مثبت ویژگی شخصیتی روان رنجور خویی با کانون کنترل را تأیید میکنتد .بتهطورکلی ستالمت
روان کسانی که کانون کنترل درونی دارند ،نسبت به کسانی که کانون کنترل بیرونی دارند بیشتر است .بتدین ترتیتب میتتوان
گفت که افراد با کانون کنترل بیرونی با فشار روانی ناشی از کار ،رابدۀ مثبت و با رفتار شتهروندی ستازمانی ،رابتدۀ معکتوس و
منفی دارند .این افراد معتقدند رفتارها یا مهارتهایشان در موفقیت یا موفقیت نداشتن آنها تأثیری ندارد .آنان به امکان کنترل
خود در زمان حال یا آینده امیدواری چندانی ندارند.
این در حالی است که در پژوهش شولتز ( )1773نیز برداشتن تأثیر غیرمستقیم روان رنجور خویی به واسدۀ کانون کنترل کتار
و عدالت تعاملی روی رفتار شهروندی تأکید نشان دادهشتده استت کته افرادروانرنجورختو کته عصتبی و دارای هیجانتات منفتی
هستند ،اگر داشتههای خود را از شانس ناشی بدانند ،رو به شکیبایی خواهند آورد .تأثیرات همهجانبه روان رنجور خویی بر بعتد
جوانمردی رفتار شهروندی سازمانی بهطور مستقیم و غیرمستقیم بته واستدۀ کتانون کنتترل بیرونتی کته بتهنوعی در راستتای
پژوهشهای حاتمی و همکاران ( )1097و اکیدجی و همکاران ( )2337نیز هست ،به گونه ایکه تأیید میکند که افراد بتا روان
رنجورخویی باال برای افسردگی ،اضطراب و سرزنش خود مستعد هستند و این سرزنشگری و تمایل به دوری از این رفتتار شتاید
زمینه ساز گرایش به رفتارهای فرانقش باشد.
منابع
سید محمدی ،حسن ( )1091رفتار شهروندی سازمانی .تدبیر .شماره 199
عبداللهی ،زینب ( )1072بررسی تأثیر شخصیت ،عدالت و رفتار شهروندی سازمانی بر روی سالمت سازمانی .پایاننامه
کارشناسی ارشد .دانشگاه پیام نور تهران.
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خنیفر ،محمود و همکاران ( )1099بررسی تأثیر رهبری خدمتگزار بر اعتماد سازمانی و توانمندسازی کارکنان در سازمانهای
دولتی ،پایاننامه کارشناسی ارشد .تهران 9دانشگاه تهران،
عارفی ،اکرم ( )1099بررسی ویژگیهای روانسنجی پرسشنامه شخصیتی  3عاملی .ماهنامه دانشور رفتار .شماره 18
عمویی ،مجید ( )1098بررسی رفتارهای شهروندی سازمانی و رفتارهای ضد شهروندی در جهاد دانشگاهی .پایاننامه
کارشناسی ارشد .تهران 9دانشگاه تهران
موسوی ،رامین ( )1099بررسی عوامل تأثیرگ ار بر رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی
شیراز .فصلنامه بیمارستان .سال نهم .1097 .شماره  1و  .2شماره مسلسل 01
موسی پور ،حمیدرضا ( )1073همبستههای آن با  3عاملی بزرگ شخصیت ،جنس و وضعیت تأهل .فصلنامه روانشناسی
کاربردی
انوری ،فاطمه ( )1070بررسی رابطه شخصیت با رفتار شهروندی سازمانی (موردمطالعه 9دانشگاه سوره) .پایاننامه کارشناسی
ارشد .دانشگاه پیام نور تهران
دبیر ،محمد ( )1099رفتار شهروندی سازمانی (مفاهیم ،تعاریف ،ابعاد و عوامل مؤثر بر آن) .دوماهنامه توسعه انسانی پلیس
ابوالفتحی ،محبوبه ( )1071آزمونهای روانشناختی .ارزشیابی شخصیت و سالمت روان .چاپ اول .تهران 9انتشارات بعثت
کاظمی ،ناهید ( )1071بررسی سطح رفتار شهروندی سازمانی کارکنان .پژوهشنامهی مدیریت اجرایی.
علی نژاد ،علیرضا .کاظمی ،ابوالفضل .پیشاهنگ ،مهسا ( )1070بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد کارکنان.
فصلنامه علمی پژوهشی مطالعه مدیریت (بهبود و تحول) شماره .91
پارسا نژاد ،ج ( )1071شخصیت 9نظریه و پژوهش .ترجمه محمدجعفر جوادی و پروین کدیور .تهران 9انتشارات آییژ.
شائمی .رضا و محمودی .محمود ( )1097بررسی ارتباط بین ویژگیهای روانشناختی و رضایت شغلی در بین معلمان
دانشآموزان عقبمانده ذهنی .پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی .دانشگاه تهران.
احمدی ،م .محقر .ی ( )1071بررسی تعهد سازمانی مدیران و رابطه آن با رضایت شغلی آنان در دبیرستانهای دولتی شهر
تهران .پایاننامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی .دانشگاه تهران.
کاستا ،اس .مک کری ،ج )1099( .رفتار سازمانی در کار .ترجمه محمدعلی طوسی[ .چاپ دوم] .تهران مرکز آموزش مدیریت
دولتی.
هوگان ،اس .پی ( )1087مدیریت رفتار سازمانی .ترجمه علی پارسائیان وسید محمد اعرابی .تهران 9نشر موسسه مطالعات و
پژوهشهای بازرگانی.
سریوساوا ،ا .جان .آ )1091( .روانشناسی شخصیت (نظریهها و فرآیندها) .ترجمه ،سیاوش جمال فر .تهران 9نشر روان.
زارع پور ،ع .نعمتی .ح ( )1097نظریههای راهنمایی و مشاوره شغلی .تهران 9انتشارات رشد.
نادری ،ق.و سیف نراقی .م )1071( ،کاربرد روش تحقیق در علوم اجتماعی .تهران 9انتشارات میر.
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 پایاننامه کارشناسی.) بررسی رابطه بین صفات شخصیتی و رضایت شغلی زوجهای شهر دامغان1070( . ح،شی االاسالمی
. دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی9 دانشگاه تبریز.ارشد
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. دانشگاه تبریز،کارشناسی ارشد
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. انتشاراتمؤسسۀنشرویرایش. تهران. یحیی سیدمحمدی9 ترجمه.)نظریههای شخصیت1073(. آ. س، و شولتز. د،شولتز
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