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هاي پیام نور گانه شخصیت و رفتار شهروندي سازمانی مدیران دانشگاهبررسی ارتباط ابعاد پنج 
 استان گیالن

  2 خانیاحمد عیسی، ،*1بالل نظریان 

     دار مکاتبات)(عهدهایران  ،تهرانگروه مدیریت دولتی،  ،دانشگاه پیام نور، کارشناس ارشد 1

  ایران ،قزوین مدیریت، گروه ،قزوین حدوا اسالمی، آزاد دانشگاه ،یاراستاد 2
  1394 آذر :یرشپذ ،1394مهر اصالحیه: ،1394تیر :یافتدر یختار

  چکیده

 ییها همکاريسازمان  شهروندي رفتار گذرد. می کردند بیان را سازمانی شهروندي رفتار واژه بار اولین براي همکاران و ارگان که زمانی از دهه دو از بیش
هدف پژوهش حاضر . است نکرده ریزيبرنامه را آن سازمان اما بوده سودمند براي سازمان که است رفتاري به اشاره و شده عملکرد شافزای باعث که است

باشد. روش پژوهش از نوع  می شانگیالن روي رفتار شهروندي سازمانیبررسی ارتباط ابعاد مختلف شخصیت مدیران شعب دانشگاه پیام نور استان 
عاملی شخصیت کاستا و مک کري و رفتار شهروندي سازمانی ي مدل پنجها نامهشود. پرسش می ی است و بر اساس هدف کاربردي محسوبهمبستگی و علّ

از ضریب  ها نفر به سئواالت پاسخ دادند. براي تجزیه و تحلیل داده 121هاي پیام نور استان گیالن توزیع گردید و تعداد پودساکف بین مدیران دانشگاه
مانی وجود دارد و بین ابعاد نشان داد که رابطه معناداري بین شخصیت و رفتار شهروندي ساز ها بستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد و یافتههم

رفتار شهروندي  رنجوري باارد و رابطه ابعاد گشودگی و روانشناسی و سازگاري با رفتار شهروندي سازمانی رابطه معناداري وجود دوظیفه، گراییبرون
  سویی با رفتار شهروندي سازمانی داشته است.دار نیست و گشودگی ارتباط ناهمسازمانی معنا

   .مدیران، مانیرفتار شهروندي ساز، ابعاد شخصیت :کلمات کلیدي

  مقدمه -1

دانش در دنیاي امروز یک منبع کلیدي است. ایجاد دانش جمعی یک 
 ،ت. برخالف عوامل سنتی تولیدوظیفه راهبردي براي موفقیت سازمان اس

منبعی است که در ذهن انسان نهفته است و خلق و نشر آن  دانش
شود و مستلزم همکاري ق نمیمحقَ فعالیتی نامحسوس است و با اجبار

قادر  ،ها بدون تمایل داوطلبانه افراد به همکاريداوطلبانه افراد است. سازمان
 لذا تفاوت همکاري داوطلبانه و اثربخشی خرد جمعی خود نیستند، به توسعه

شخص وظایف  ،اجباري از اهمیت فراوان برخوردار است. در حالت اجباري
خود را در راستاي مقررات و قوانین و استانداردهاي قابل قبول یک سازمان و 

ولی در همکاري داوطلبانه ، دهد می صرفاً در حد رعایت الزامات انجام
، انرژي و بصیرت خود را ها و افراد کوششوراي وظیفه مطرح است  ايمقوله

کنند. در این حالت  می ي خود به نفع سازمان ابرازها براي شکوفایی توانایی
پذیري در راستاي گذرند و مسئولیت می افراد معموالً از منافع شخصی خود

  ].24[دهند می منافع دیگران را در اولویت قرار
ین رفتار فرانقشی، رفتار امروزه از رفتارهاي داوطلبانه تحت عناو

براي هر  سازمانی يگردد. رفتار شهروند می یاد و... سازمانی يشهروند
که با متغیرهاي سازمانی مهمی همچون سازمانی مطلوب است، چرا

  ].21[وري سازمانی ارتباط داردداري سیستم و بهرهرضایت شغلی، نگه

برخی محققین  که حدي است گونه از رفتارها براي سازمان بهاهمیت این
- داشته است تا به دنبال شناخت پیشي مطالعاتی را بر آن در این زمینه

دهنده دو در این راستا تحقیقات مختلف نشاني آن باشند. ها کنندهبینی
      : باشد می محرك اصلی براي رفتار شهروندي سازمانی

  ].16[شخصیتی کارکنان ابعاد و کارکنان در محیط کار نگرش
 رك موقعیتی یادـکارکنان در محیط کار که از آن به عنوان محنگرش 

ریشه در عدالت سازمانی دارد. عامل دیگري که به عنوان ، شود می
شخصیتی  ابعاد ،شود می محرك رفتار شهروندي سازمانی نام برده

 اذعان 1995در سال  و رایان 1کارکنان است. در این خصوص اورگان
زیادي از متغیرهاي سازمانی تی به تعداد دارند که متغیرهاي شخصی می

اند و رفتار شهروندي سازمانی نیز از این قاعده مستثنی نیست. مرتبط
گوید شخصیت فرد عامل مهمی در  می 2002در سال 2که جکسچنان

  ].25[ بروز چنین رفتاري است
 ننیازهایشاها به منظور کمک به مردم و اجتماع براي رسیدن به سازمان 

ساختار،  يدارا یرسم يهاسازمان ریمانند سا زیدانشگاه ناند. فتهشکل گر
دانشگاه ها، همه سازمان رغمیعل یاست ول يو ماد یو منابع انسان تیریمد
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امر  نیداد آن انسان است و اداد، فراگرد و بروناست که درون ينهاد
 نیدر دانشگاه اعمال شود. به هم ياژهیو تیریمد وهیکند تا ش می جابیا

باشند تا بتوانند با توجه به  یقیکارآمد و ال رانیرؤسا و مد دیبا لیدل
نشان داده و در تحقق اهداف و  یمناسب يها واکنش، ها تیو موقع طیشرا

  ].11[ ندیکمک نما ،دانشگاه رسالت
گذار در کند به این سوال که از بین عوامل تاثیر می کوشش تحقیقاین 

پیام نور استان هاي نی مدیران دانشگاهبروز رفتارهاي شهروندي سازما
  دهد. کند، پاسخ می گانه شخصیت چگونه ایفاي نقشگیالن، ابعاد پنج

  مبانی نظري تحقیق -2

در مکاتب اولیه مدیریت، افراد با رفتارهایی  :سازمانی يرفتار شهروند
 از مشاغل انتظاردند که در شرح شغل و شرایط احراز ش می ارزیابی

زه رفتارهایی فراتر از نقش موظف مدنظر قرار گرفته رفت ولی امرو می
است. در گذشته محققان در مطالعات خود براي بررسی رابطه میان 

 1نقشیسازمانی، اکثراً به عملکرد درون رفتارهاي شغلی و اثربخشی
کردند. عملکرد درون نقشی به آن دسته از رفتارهاي  می کارکنان توجه

ي رسمی ها که در شرح وظایف و نقششود  می شغلی کارکنان اطالق
گیرد. تقریباً از یک  می شود و مورد تشویق سازمان قرار می سازمان بیان

 2نقش و عملکرد فرانقشیدهه و نیم قبل، محققان بین عملکرد درون
- اند. عملکرد فرانقشی به رفتارهاي شغلی فراتر از نقشتفاوت قائل شده

اند و معموالً در نظام پاداش تیاريگردد که اخ می هاي رسمی کارکنان بر
  ].10[ شوندرسمی سازمان در نظر گرفته نمی

و باورها، رضایت شغلی و تعهد  ها مجموعه رفتارهایی که از ارزش
سزایی در عملکرد سازمانی هتواند تاثیر ب می ،شود می کارکنان منتج

، مردي، کمک به دیگرانداشته باشد. مانند همکاري داوطلبانه، جوان
این دسته از رفتارها در زمره رفتار شهروندي سازمانی  گذشت و ایثار.

اند که به گیرد. اغلب دانشمندان مدیریت به این نتیجه رسیده می قرار
منظور بهبود اثربخشی سازمانی و ایجاد محیطی خوشایند در سازمان، 

  ].3[رفتار شهروندي سازمانی را توسعه دهند
کرد فرانقشی که تشابه زیادي با رفتار سایر مفاهیم مربوط به عمل

ي ها رفتار، 3شهروندي سازمانی دارند، عبارتند از رفتارهاي اجتماع گرایانه
بین این مفاهیم آنچه مقبولیت  . در5ايو عملکرد زمینه 4خودجوش

است، چراکه در تري میان محققین داشته رفتار شهروندي سازمانی بیش
در این  ها یکم تعداد پژوهشوقرن بیست ویژه با آغازدو دهه اخیر و به
  ].26[ گیري یافته استزمینه رشد چشم

تعاریف رفتار شهروندي سازمانی: یکی از تعاریف اولیه که مورد قبول 
  مطرح شده است:  1988در سال بسیاري از محققان است، توسط اورگان 

که کارکنان است  6ي اختیاريها رفتار شهروندي سازمانی شامل رفتار"
                                                        

1 - In-role performance 
2 - Extra-role performance 
3 - Prosocial behaviors 
4 - Spontaneous behaviors 
5 - Contextual Performance 
6 - Discretionary 

ی ها نیست و به طور مستقیم توسط سیستم رسمجزء وظایف رسمی آن
بخشی کلی سازمان شود ولی میزان اثرپاداش سازمان در نظر گرفته نمی

  ].3[ "دهد می را افزایش
که این رفتارها، شامل رفتارهایی که فرد در  دهد می نشانواژه اختیاري 

دهد،  خود نشان می هاي نقش و یا شرح شغلی از جهت انجام نیازمندي
  ].18[ نیست

شهروندي  رفتارکند که  می رگان وي بیانوتعریف دیگر از ا در یک
 ،آن دسته از رفتارهایی است که کارکنان سازمان در آنسازمانی 

ارتقا  ،وري شخصی نظر از اهداف بهرهف اثربخشی عملکردشان را صر
  ].3[ دهند می

از آن به عنوان یک تعهد نی رفتار شهروندي سازما در تعریف دیگري از 
موفقیت سازمان یاد  نهایتو در هاروشمداوم و داوطلبانه به اهداف، 

بنا  ،اس مشارکت و اعمال مناسب کارکنانشود و سازمانی که براس می
  ].14[ باشد می شده باشد از این مزیت برخوردار

  عبارتند از: رفتار شهروندي سازمانی عناصر کلیدي تعریف 
رسمی توسط سازمان  ورـارها که از آن چیزي که به طــاز رفتاي  گونه-
 رود.  ود فراتر میـــش ریف میــتع
 یک گونه از رفتارهاي غیرمشخص. -
وسیله هشود و ب رفتارهایی که به طور مشخص پاداش داده نمی-

 . شود ساختارهاي رسمی سازمان شناسایی نمی
یت عملیات سازمان بسیار و موفق ، اثربخشیرفتارهایی که براي عملکرد-

  ].22[ندامهم
در مورد ابعاد رفتار شهروندي سازمانی ابعاد رفتار شهروندي سازمانی: 

کند که تقریباً  می یک اتفاق نظر وجود ندارد تا آنجا که پادساکوف بیان
 که شناسایی شده است سازمانی نوع متفاوت از رفتارهاي شهروندي 30

هاي مختلف هفت بعد اصلی را گاهبندي دیدبندي و طبقهبا جمع
   8ذشتـردي و گـرادم -2 7کنندهار کمکـرفت -1 کرد: صـمشخ

  11ابتکارات فردي -5 10اطاعت سازمانی -4 9وفاداري سازمانی - 3
  . 13توسعه شخصی - 7  12فضیلت مدنی -6

 پنجتوجه را میان محققین به خود جلب کرده است  نتریابعادي که بیش
  بیان شدند:  1988ط اورگان در سال بعد ذیل هستند که توس

               . فضیلت مدنی- 5  رادمردي-4 ادب -3 وجدان کاري-2 دوستینوع- 1
در سال  بعد توسط پادساکوف و همکاران پنجبراي هر کدام از این 

مقیاس سنجش استانداردي به کمک روش تحلیل عاملی ایجاد  1990
  گردید. 

  رود.  می ز حداقل الزامات نقش فراتروجدان: رفتارهایی اختیاري که ا
نوع دوستی: کمک به دیگر اعضاي سازمان در ارتباط با مشکالت و 

                                                        
7 - Helping behavior 
8 - Sporsmanship 
9 - Organizational loyalty 
10 - Organizational coplirance 
11 - Individual iniative 
12 - Civic virture 
13 - Self development 
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 وظایف مرتبط.
مان و تمایل به مشارکت و فضیلت مدنی: ارائه تصویري مناسب از ساز

 پذیري در زندگی سازمانی.مسئولیت
آل (جوانمردي): تحمل و گذشت در شرایط غیر ایده رادمردي و گذشت

 سازمان بدون شکایت.
ادب و مالحظه: تالش براي جلوگیري از ایجاد تنش و مشکالت کاري در 

  ].26[ ارتباط با دیگران
 آشکار فرد دارد. رفتار مشهود و اي برکنندهنقش تعیینشخصیت: 

فیزیولوژیکی درون  -یي روانها آلپورت شخصیت را سازمان پویاي نظام
را نسبت به جهان  او منحصر به فردکه سازگاري  کند می فرد تعریف

و شیوه تفکر  معینی از رفتار الگويار شخصیت را ـهیلگ کند. می تعیین
  ].7[ کند می کند که سازگاري فرد را با محیط تعیین می تعریف

یر: مستقل، یی نظها را با خصوصیت ها انسان، ها معموالً در سازمان
 ها بنديکنند. این طبقه می طلب و ساکت توصیفاجتماعی، وفادار، جاه

در تعریفی  1997در سال 1ي شخصیتی است. فاندرها اساس ویژگیبر
معاصر از شخصیت آن را به عنوان الگویی از تفکر، احساس و رفتار ناشی 

هاي روانی پنهان یا آشکار که در  هاي فردي همراه با مکانیسم از ویژگی
  ].19[ کند پس آن الگوها قرار دارد، بیان می

پژوهش حاضر نیز از آن  ثرگذارترین الگوي عاملی شخصیت که درا 
در سال  3رابرت مک کري و کوستا است. 2عاملیمدل پنج ،استفاده شده

شناسی مؤسسه ملی تندرستی بالتیمور مرکز پژوهش پیري که در 1942
پیش گرفتند که این پنج  اي دربرنامه کردند، می مریلند کار واقع در

) را 4روف به پنج عامل نیرومند یا پنج عامل بزرگعامل شخصیت (مع
  ].18[ شناسایی کنند

گران را به خود جلب عاملی عالقه بسیاري از پژوهشامروزه الگوي پنج
کیفی  بررسی کمی و زمینه ترین الگو درشاید موفق کرده است و

براي ارزیابی شخصیت  پژوهش حاضر نیز از این الگو شخصیت بوده است.
به ساخت  گران با استفاده از این الگوپژوهش کرده است.استفاده 

 اندهمت گمارده )NEOنئو ( اي براي ارزیابی شخصیت بنامنامهپرسش
 نژندگرایی،آمده از سه حرف اول سه عامل رواندست ه ي بها سرواژهکه 

 گونه که ذکر شد براي سنجشهمان .پذیري استانعطاف گرایی وبرون
عاملی شخصیت یا پنج عامل بزرگ اً از مدل پنجویژگی شخصیتی عموم
ها به شرح زیر شود که از نظر لغوي این ویژگیشخصیت استفاده می

  :توصیف شده است
تجارب جهان به هاي فردي در درك تفاوت دهنده: نشاننژنديروان 

                             . کننده استکننده، مشکل و ناراحتعنوان مسائل تهدید
اجتماعی و دنیاي  يها انرژيفرد به  دهنده رویکرد: نشانگراییبرون

پذیري، فعالیت، جسارت و هیجانات صفات جامعه بیرونی است و شامل
  مثبت است.

                                                        
1-Funder 
2-Five –Factor model 
3- Mc crae & Costa 
4- Big-Five factor 

ران ــومت نسبت به دیگـافراد باخص گیريجهتکه در تضاد با  :سازگاري
  ، اعتماد و تواضع است. دوستیاتی مانند نوعـاست و شامل صف

تکانه است و باعث  کنترل: که توصیف اجتماعی تجویز شناسییفهوظ
شود مثل تفکر قبل از اقدام، به تأخیر تسهیل کار و هدایت رفتاري می

دهی ریزي و سازمانبرنامه ،قواعدانداختن احساس لذت پس از قوانین و 
   است.

زندگی یک  هايپیچیدگی: توصیف وسعت، عمق، اصالت و پذیريانعطاف
  ].20[به لحاظ تجربی و روانی است فرد،

  پیشینه تحقیق -3

در خصوص بررسی ارتباط بین متغیرهاي مورد تحقیق در داخل کشور 
اما در این ارتباط تحقیقات قابل  ،تحقیقات محدودي به انجام رسیده

که براي پژوهشی  اي در خارج از کشور صورت گرفته است.توجه
بسیار ارزشمند است و از  رفتار شهروندي سازمانیحیطه  دانشمندان

توسط پودساکف و  2000 در سالباشد  می منابع مهم در این زمینه
اي بر  ها پس از مطالعه مروري گستردههمکاران به انجام رسیده است. آن

دریافتند، از آن دسته از عوامل رفتار شهروندي سازمانی  ادبیاتروي 
اند،  قرار گرفته(شخصیتی) که در تحقیقات قبلی مورد مطالعه  ذاتی

مثبت اثرات قوي بر رفتارهاي  تأثیرمتغیرهاي وجدان، پذیرندگی و 
                            .شهروندي سازمانی دارند

نشان داد که بین رفتار شهروندي سازمانی و  2004در سال  5هیو -مینی
و او در ادامه کامه گرایی و میل به اعتماد، ارتباط مثبتی وجود دارد. جمع

همبستگی ساختاري، "در تحقیقی با عنوان  2005گریفس در سال 
دانشجوي  128که بر روي  "رفتار شهروندي سازمانیشخصیت و 

عاملی شخصیت انجام دادند به این انشناسی و با استفاده از مدل پنجرو
رفتار شهروندي سازمانی نتیجه رسیدند که تنها بین پذیرنده بودن 

رفتار از  %3 ) و تنها =18/0rی وجود دارد (ارتباط معنادار و مثبت
رفتار بودن و ها بین باوجدانبینی کرد. آنرا پیششهروندي سازمانی 
یج این ). در کل نتا=r 09/0اي پیدا نکردند (رابطهشهروندي سازمانی 

از روي ابعاد رفتار شهروندي سازمانی بینی تحقیق دلیلی قوي براي پیش
بسته (کنترل شده) نشان نداد و دلیل این شخصیتی در یک موقعیت هم

ها بندي کردن آنریزي شده و گروهضعیت را نیز وظایف از قبل برنامهو
ردند که احتماالً باعث عدم ي زمانی اندك عنوان کبراي یک دوره

  ].23[ گذاري شخصیت شده استتأثیر
ارتباط "در تحقیق خود به بررسی  2007در سال ون امریک و اویوما 

 "بخش بر آنو شخصیت و نقش رهبري اثرن رفتار شهروندي سازمانی بی
گرایی و استقبال از تجربه پرداختند و به این نتیجه رسیدند که برون

  ].27[ اندندي سازمانی معلمان تاثیر داشتهتر در رفتارهاي شهروبیش
ارتباط بین جو سازمانی، شخصیت و  "نیز به بررسی 2007در سال داف 

پرداخت و ابراز داشت که عوامل شخصیتی  "وندي سازمانیرفتار شهر
هروندي سازمانی تر از عوامل جو سازمانی، رفتارهاي ش(پذیرندگی) بیش

ترین مقاالت کنند. همچنین در یکی از جدید می بینیرا در سازمان پیش
                                                        

5- Min-Huei 
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به نگارش در آمده است، عنوان شده  2008در سال که توسط تان و تان 
را در ارتباط نزدیک با رفتارهاي » وجدان«بعد  ینمحقق اکثراست که 

گونه کننده مهمی براي اینبینیدانند و آن را پیش می شهروندي سازمانی
  ].19[ اندکرده معرفیرفتارها 

افزایش سطح رفتار "تحت عنوان در تحقیقی  2005آلپر ارتورك در سال 
ه این نتیجه ب "ي ترکیهها سازمانی اعضاء هیات علمی دانشگاه يشهروند

 يخود به روي سطح رفتار شهروند افوقرسیدند که اعتماد افراد به م
گذارد و اعتماد به مافوق رابطه بین قضاوت  می سازمانی آنها تاثیر

کند و همچنین اعتماد  می سازمانی را تعدیل يسازمانی و رفتار شهروند
ت، نسبت ها باالسیی که سطح عدالت سازمانی آنها فوق در دانشگاهبه ما

  ].13[ است ترشیها ببه سایر دانشگاه
و در کشور امارات با  2007اي که توسط ابواالنین در سال در مطالعه

هدف بررسی ارتباط بین پنج عامل شخصیتی مارتینز و پنج بعد رفتار 
نتایج نشان داد که ، شهروندي سازمانی ارائه شده توسط اورگان انجام شد

معناداري با رفتار شهروندي سازمانی دارد و هاي فردي ارتباط تفاوت
کنند. همچنین  می عوامل شخصیتی نقش مهمی در رفتارهاي کاري ایفا

شناسی و ثبات وظیفه، پذیريحاکی از این بود که تجربه ها یافته
ترین تاثیر را بر ي شخصیتی هستند که به ترتیب بیشها احساسی ویژگی

  ].15[ دتوسعه رفتار شهروندي سازمانی دارن
هشی که با هدف بررسی عوامل گرد در پژوزاده، باستانی و روانسهرابی

ی در کارکنان حوزه ستادي دانشگاه سازمان يرفتار شهروندگذار بر تاثیر
رفتار انجام گردید، دریافتند که  1388 علوم پزشکی شیراز در سال

 ل درونی رابطهی با فرهنگ سازمانی، شخصیت و کنترسازمان يشهروند
 ].5[ داري وجود داردآماري مثبت و معنا

 نییبا عنوان تع یقیدر تحق 1388در سال  يو اسد يریزاده، خبمیعظ
کننده لیو نقش تعد تیو شخص یسازمان يرفتار شهروند نیارتباط ب

رفتار  نیکه ب دندیرس جهینت نیبه ا ،یشناختتیجمع يرهایمتغ
، برقرار است يادارارتباط مثبت و معن ،تیو شخص یسازمان يشهروند

ربه و ـتنها دو بعد استقبال از تج ،تیشخص گانهنجابعاد پ نیاز ب نیهمچن
داشتند و  يارتباط مثبت و معنادار یسازمان يوجدان با رفتار شهروند

 يرهایو متغ یسازمان يرفتار شهروند نیدهد که ب می نشان ها افتهی زین
 وجود ندارد يط معنادارجنس و سابقه اشتغال) ارتبا، کننده (سنلیتعد

]7.[  
نقش  یبا عنوان بررساي در مطالعه 1390در  و همکاران يویگیلیاسمع

به  یسازمان يدر رفتار شهروند ی، تعهد و اعتماد سازمانتیصفات شخص
و  ییگراروان آزرده، يریپذتیکه سه عامل مسئول دندیرس جهینت نیا

 يرفتار شهروند راتییتغ نیینقش را در تب نیترشیب یتعهد سازمان
 ریو سنوات خدمت تأث التیتحص، تیجنس رینظ یدارند و عوامل یازمانس

  ].1[ نداشتند یسازمان يرفتار شهروند زانیدر م يمعنادار

  مدل مفهومی تحقیق -4

  در این تحقیق به بررسی ارتباط ابعاد شخصیت که شامل پنج بعد 
ازگاري است با رنجوري، گشودگی و سشناسی، روان، وظیفهگراییبرون

متغیر شخصیت به عنوان . رفتار شهروندي سازمانی پرداخته خواهد شد
متغیر مستقل و متغیر رفتار شهروندي سازمانی به عنوان متغیر وابسته 

  در نظر گرفته شده است.
سازگاري اشاره به . گرایی به راحت بودن فرد در روابط اشاره داردبرون

شناسی و با وجدانی به قابل اعتماد بودن وظیفه. احترام به دیگران دارد
ي ها رنجوري به توانایی فرد در تحمل محركروان. فرد داللت دارد

گشودگی و استقبال از تجربه به . زا اشاره دارداسترس و عوامل تنش
  ].12[ و تجربیات جدید داللت دارد ها عالقه و شیفتگی فرد به پدیده

  تحقیق به شرح زیر خواهد بود:بر اساس مطالب ذکر شده مدل مفهومی 
  
 
 
 
 
 
 
 

  ): مدل مفهومی تحقیق1شکل (

  شناسی تحقیقروش -5

  جامعه و نمونه آماري 5-1
ن شعب دانشگاه پیام نور استان جامعه آماري این تحقیق رؤسا و مدیرا 

ر شهرهاي رشت، بندر انزلی، مرکز و واحد دانشگاهی د 18 گیالن شامل
سرا، آستانه اشرفیه، رودسر، الهیجان، لنگرود، املش، کالچاي، صومعه

ماسال، شفت، منجیل، تالش، فومن، رضوانشهر، خشکبیجار، آستارا، 
ه به بررسی ـسیاهکل و یک ستاد مرکزي در مرکز استان است ک

ها بر رفتار شهروندي سازمانی شان خواهیم ي شخصیت آنها ویژگی
ها عضو نفر آن 65باشد و از این بین  می نفر 156 پرداخت که تعدادشان

ند. با توجه به اینکه باش می نفر از کارکنان اداري 91علمی دانشگاه و 
عداد به همین ت، گیري از روش سرشماري استفاده گردیدبراي نمونه

نامه تکمیل و پرسش 121ها توزیع شد که تعداد نامه ما بین آنپرسش
  . ها براي تجزیه و تحلیل استفاده شدبه دست محقق رسید که از آن

  ابزار تحقیق 5-2
توسط پودساکف و  : این ابزارنامه رفتار شهروندي سازمانیپرسش

ان در بعد مطرح شده توسط اورگ از روي پنج 2001در سال  همکاران
و با هدف ارزیابی و سنجش رفتار شهروندي سازمانی و  1988سال 

ترین ابزار نامه که معروفابعادش طراحی گردیده است. این پرسش
سوال است و پنج  21داراي ، باشد می سنجش رفتار شهروندي سازمانی

دوستی، این ابعاد عبارتند از: نوع .دهد می بعد را مورد سنجش قرار
نامه از مردي، ادب و فضیلت مدنی. در این پرسش، جوانشناسیوظیفه

نظر، موافقم و کامالًمخالفم، مخالفم، بی( اي لیکرتگزینهطیف پنج
بندي این طیف استفاده شده است و شکل کلی و امتیاز) کامالًموافقم

 3 براي مخالفم، 2 مخالفم، براي کامالً 1 براي سواالت مثبت به صورت

 رفتار    

  شهروندي 
  سازمانی  

  شخصیت     
  گراییبرون  
  رنجوريروان 

  گشودگی    
  شناسیوظیفه  

  سازگاري    
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 .بود براي کامالً موافقم خواهد 5 براي موافقم و 4 براي نظري ندارم،
شود که عبارتند از:  می امتیاز تعدادي از سواالت معکوس محاسبه

  .14- 12–11–10–9–6 سواالت
نامه و جهت روایی صوري پرسش 1390زاده در سال نامه مهديدر پایان

نامه در بین تعدادي از دانشجویان توزیع پرسش، صحت و سقم سواالت
نامه در نمونه آماري پرسش، شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده

  . توزیع شد
ماد آن با استفاده از روش نامه یا قابلیت اعتهمچنین پایایی پرسش

معموالً دامنه ضریب اعتماد . گیري آلفاي کرونباخ محاسبه شداندازه
به +) 1( به معناي عدم پایداري تا مثبت یک) 0( آلفاي کرونباخ از صفر

به عدد  گیرد و هر چه مقدار بدست آمده می معناي پایداري کامل قرار
. شود می ترنامه بیشتر باشد قابلیت اعتماد پرسشمثبت یک نزدیک

دي سازمانی نامه رفتار شهرونآلفاي کرونباخ محاسبه شده براي پرسش
 ،)74/0( شناسیبعد وظیفه ،)77/0( دوستیپودساکف براي بعد نوع

 )77/0( و فضیلت مدنی )76/0( ادب و مهربانی، )77/0( وانمرديج
  ].6[ باشد می

نامه رفتار شهروندي پایایی پرسش 1386در پژوهش رستمی در سال 
گزارش شده است. در تحقیق مرادي چالشتري  73/0سازمانی پودساکف 

شهروندي  نامه رفتاربراي اطمینان از پایایی پرسش، 1390در سال 
- براي این امر پرسش، ودساکف از روش بازآزمایی استفاده شدسازمانی پ
- که شامل کارشناسان سازمان تربیت نفر از جامعه آماري 30نامه بین 

ها به آوري آند توزیع شد که پس از تکمیل و جمعبدنی کشور بودن
ضریب . گویان قرار گرفتمجدداً در اختیار همان پاسخ، روز 15فاصله 

براي پایایی درونی از . به دست آمد 785/0نامه سشبازآزمایی براي پر
  ].4[گزارش شد  872/0آلفاي کرونباخ استفاده گردید که 

نامه نیز به منظور تعیین پایایی پرسش 1392فانی و همکاران در سال 
شهروندي سازمانی پودساکف از روش آلفاي کرونباخ استفاده رفتار 

 هايعنوانآلفاي کرونباخ مجموعه ،  spssنمودند که با استفاده از نرم افزار
  ].8[محاسبه شد 86/0نامه رفتار شهروندي سازمانی برابر با پرسش
گیري تخصصی یک ابزار اندازهنامه این پرسش :نامه شخصیت نئوپرسش

شخصیت است که بر اساس تحلیل عوامل ساخته شده و از جدیدترین 
امه توسط کاستا و مک نباشد. این پرسش می ابزارها در زمینه شخصیت

) NEO-PI-Rتهیه و نسخه تجدید نظر شده آن ( 1985کري در سال 
عبارت است و پنج  240این آزمون داراي . گردید رمنتش 1992در سال 

دهد. با توجه به پیچیدگی و طوالنی  می عامل عمده را مورد سنجش قرار
ز همه عدم تر او مهم ها بودن این ابزار و ضرورت سرند سریع در پژوهش

، ي پژوهشیها گویی ابزارهاي طوالنی در موقعیتبه پاسخ ها تمایل آزمودنی
عاملی شخصیت اي از این آزمون تحت عنوان فرم کوتاه مدل پنجهنسخ

)NEO-FFI( ، سؤال است و پنج عامل بزرگ  60طراحی شد که شامل
-برون: گانه عبارتند ازاین ابعاد پنج. دهد می شخصیت را مورد سنجش قرار

  ].12[ شناسی و سازگاريوظیفه، گشودگی، رنجوريروان، گرایی
، نامه در مقیاس لیکرت (کامالً مخالفمگذاري این پرسشطریقه نمره

گذاري باشد و نمره می موافقم و کامالً موافقم)، ندارمنظري ، مخالفم

براي نظري  3، براي مخالفم 2، مخالفم براي کامالً 1بر اساس  ها گزینه
در این . براي کامالً موافقم خواهد بود 5براي موافقم و  4، ندارم

، 27، 24، 23، 18، 16، 15، 14، 12، 9، 8، 1پرسشنامه براي سواالت 
معکوس  59، 57، 55، 54، 48، 46، 45، 44، 42، 39، 38، 31، 30، 29

  ].9[ شوند می امتیاز بندي
ج چندین مطالعه نتای، عاملی شخصیتنامه پنجدر خصوص اعتبار پرسش

سانی درونی خوبی نامه همگانه این پرسشحاکی از آن است که ابعاد پنج
ضریب آلفاي  1992کاستا و مک کري در سال : وان مثالبه عن. دارند

رنجوري) را (براي روان 86/0راي سازگاري) تا (ب 68/0کرونباخ بین 
  ].18[اند گزارش کرده

 76/0این پنج عامل را در دامنه نیز ضریب آلفاي  1999هلدن در سال 
یج نتا. کند می رنجوري) گزارش(براي روان 87/0براي گشودگی) تا (

از آن است که آلفاي کرونباخ نیز حاکی  1995مطالعه مورادیان و نزلک (
شناسی به ترتیب سازگاري و وظیفه، گشودگی، گراییبرون، رنجوريروان

  .83/0و  75/0، 74/0، 75/0، 84/0: عبارت است از
 1377خصیت در ایران توسط گروسی در سال عاملی شنامه پنجپرسش 

–نامه با استفاده از روش آزمونهنجاریابی شده است. اعتبار این پرسش
ماه به ترتیب  3نفر از دانشجویان به فاصله  208آزمون مجدد در مورد 

، گراییبرونبراي ابعاد روان رنجوري، 79/0و83/0،75/0،80/0،78/0
  ].13[شناسی به دست آمده است گشودگی، سازگاري و وظیفه

آزمون –ضرایب اعتبار آزمون 1381همچنین در تحقیق مال زاده در سال 
براي  83/0از فرزندان شاهد  نفر 76روز در مورد  37مجدد در فاصله 

براي  79/0، براي گشودگی 73/0، گراییبرونبراي  78/0رنجوري، روان
آلفاي کرونباخ . شناسی گزارش شده استاي وظیفهبر 85/0سازگاري و 

، 74/0گشودگی ، 83/0گرایی برون، 86/0رنجوري نیز براي روان
به دست  83/0و آلفاي کل برابر   87/0شناسی وظیفه، 76/0سازگاري 
  ].1[ آمده است

  ي تحقیقها یافته -6

  آمار توصیفی 6-1
نفر داراي  80؛ نامه را تکمیل نمودندنفر که دو پرسش 121از تعداد 

) ها % آزمودنی9/33نفر زن ( 41) و ها % آزمودنی1/66جنسیت مرد (
%) 4/87نفر متاهل ( 106%) و 4/12نفر مجرد ( 15بودند که از این بین 

نفر) داراي تحصیالت  16درصد (2/13دهندگان اند. در میان پاسخبوده
 2/13، نفر) 63ارشد (درصد تحصیالت کارشناسی 1/52کارشناسی، 

درصد دانشجوي  6/11، نفر) 16ارشد (درصد دانشجوي کارشناسی
نفر) بودند. از  12درصد داراي مدرك دکتري ( 9/9نفر) و  14دکتري (

%)، 1/28دهندگان قراردادي (نفر از پاسخ 34ظ وضعیت استخدامی لحا
%) رسمی بودند که از این بین؛ 1/28نفر ( 34%) و 8/43نفر پیمانی ( 53
نفر معادل  73درصد عضو هیئت علمی دانشگاه و  7/39دل نفر معا 48
ن میانگین، میانه و اند. همچنیدرصد کارمند ادراي دانشگاه بوده 3/60

به شرح جدول  ها معیار متغیرهاي سن و سابقه کار آزمودنیانحراف
  باشد: می )1شماره (
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  کار سن و سابقه يرهایمتغ اریمعو انحراف انهیم ن،یانگی): م1جدول (
  معیارانحراف  میانه  میانگین  متغیر
  7/5  38  40  سن

  7/6  9  5/11  سابقه کار

  

  پژوهش يها مؤلفههاي توصیفی  شاخص -6-2
هاي تمرکز و  ي پژوهش شامل شاخصها اطالعات توصیفی مؤلفه

 راف استاندارد) به شرح جدول (میانگین، میانه و انح پراکنش امتیازات
   گردد: ) ارائه می2(

  ي پژوهشها هاي توصیفی مؤلفه ): شاخص2جدول (

  
با توجه به اطالعات به دست آمده؛ میانگین رفتار شهروندي سازمانی 

بدست آمده است. با توجه  42/5و انحراف استاندارد آن  27/72برابر با 
و نیمی دیگر  ترکوچک 72ها نیمی از امتیازات از مقدار  به میانه این داده

  اند. بوده تربزرگاز این مقدار 
، 13/206شخصیت به ترتیب برابر با  ها براي مؤلفه ابعاد این شاخص

رنجوري ست. میانگین امتیازات مؤلفه روانبدست آمده ا 205و  44/10
بدست آمده است. نیمی از  5/5و انحراف استاندارد آن  69/29برابر با 

 تربزرگو نیمی دیگر از این مقدار  ترکوچک 29امتیازات این مؤلفه از 
 47و  3/4، 93/36گشودگی برابر با   فههاي مربوط به مؤل اند. شاخص بوده

، انحراف استاندارد آن برابر 09/44سازگاري برابر با   است. میانگین مؤلفه
شناسی داراي وظیفه  بوده است. مؤلفه 44مقدار و میانه آن  04/4با 

است. نیمی از امتیازات این مؤلفه  7/4و انحراف استاندارد  7/50میانگین 
  اند. تر بودهدیگر از این مقدار بیشتر و نیمی کم 51از 

  آمار استنباطی  6-3
هاي رگرسیونی براي سنجش میزان ارتباط  به منظور استفاده از مدل

متغیرها با یکدیگر، باید پیش فرض نرمال بودن مشاهدات متغیر پاسخ 
با استفاده از  که هاي رگرسیونی برقرار باشد (متغیر وابسته) در مدل

ي پژوهش را آزمون ها رسیونی بین متغیرها فرضیهي رگها برازش مدل

کنیم که نتایج  اسمیرنوف استفاده می -نماییم و از آزمون کلموگروف می
  ) ارائه شده است.3( آن در جدول

  
  پژوهش يرهایآزمون نرمال بودن مشاهدات متغ: )3(جدول 

  رفتار شهروندي سازمانی   شاخص

  اسمیرنوف-آماره کلموگروف
  سطح معناداري

853/0  
461/0  

شود  بر اساس سطوح معناداري بدست آمده براي این آزمون مشاهده می
لذا فرضیه صفر ، اند بوده 05/0از خطاي نوع اول  بزرگترکه تمامی مقادیر 

پذیریم و در نتیجه برازش  آزمون را مبنی بر نرمال بودن مشاهدات می
ال بودن هاي رگرسیونی بالمانع خواهد بود. پس از بررسی نرم مدل

  . ي فرعی خواهیم پرداختها به بررسی فرضیه اصلی و فرضیه، مشاهدات

هاي پیام نور گانه شخصیت مدیران دانشگاهفرضیه اصلی: ابعاد پنج 6-3-1
  . استان گیالن با رفتار شهروندي سازمانی شان رابطه معناداري دارد

یت و به بررسی نتایج برازش مدل رگرسیونی بین ابعاد شخص ادر ابتد
پردازیم. با توجه به نتایج  می )4( رفتار شهروندي سازمانی به شرح جدول

 F، سطح معناداري مدل رگرسیونی بر اساس آماره )4( مندرج در جدول
 05/0که مدل برازش داده شده در سطح  دهد تحلیل واریانس نشان می

مناسب بوده و رابطه معناداري بین ابعاد شخصیت و رفتار شهروندي 
مانی وجود داشته و مدل فوق در شناسایی این ارتباطات به طور ساز

معناداري توانسته تغییرات موجود در متغیر را توجیه نماید و با توجه به 
  درصد برآورد شده است. 5/20ضریب تعیین مدل این میزان به اندازه 

دهد که فرض استقالل  این مدل نشان میمقدار آماره دوربین واتسون در 
توان پذیرفت چراکه بازه تغییرات  جمالت خطا در این مدل را نیز می
و بر اساس مشاهدات  5/2و  1/5مطلوب براي این شاخص بین مقادیر 

تجربی تعیین شده است. با توجه به مناسب بودن مدل از نظر تمامی 
ج بدست آمده از بررسی توان به نتای هاي نیکویی برازش آن می شاخص

ارتباطات هر یک از متغیرهاي مستقل آن با متغیر پاسخ رفتار شهروندي 
سازمانی اعتماد نمود. بر این اساس و با توجه به سطــوح معناداري 

و  رنجوريشود که سطــح معناداري روان ه میضرایب رگــرسیونی، مشاهــد
ست آمده است و در بد 05/0از خطاي نوع اول  ترکوچکشناسی وظیفه

پذیریم که این متغیرها با رفتار شهروندي سازمانی رابطه  نتیجه می
، برون گراییاند. درحالی که این میزان براي متغیرهاي  معناداري داشته

به دست آمده  05/0از خطاي نـوع اول  تربزرگگشودگی و ســازگاري 
اري و رفتار گرایی، گشادگی، سازگاست که ارتباط معنادار بین برون

نتیجه ارتباط  کنیم. در شهروندي سازمانی را در جامعه پژوهش رد می
شناسی با رفتار سازمانی شهروندي در رنجوري و وظیفهمعناداري بین روان

گرایی، گشادگی و اما متغیرهاي برون ،جود داشته استو 05/0سطح 
نفی بودن سازگاري رابطه معناداري با رفتار شهروندي سازمانی ندارد. م

  انحراف استاندارد  میانه  میانگین  مؤلفه
  42/5  72  27/72  رفتار شهروندي
  44/10  205  13/206  ابعاد شخصیت

  5/5  29  69/29  رنجوريروان
  02/4  40  44/39  گراییبرون

  3/4  47  93/36  گشودگی
  04/4  44  09/44  سازگاري

  7/4  51  7/50  شناسیوظیفه
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  است. بین رفتار شهروندي سازمانی با ویژگی گشودگی وجود داشتهدهد که ارتباط ناهمسویی  گشودگی نشان می برآورد ضریب رگرسیونی متغیر
  رفتار شهروندي سازمانی برآورد ضرایب رگرسیونی ابعاد شخصیت و: )5(جدول 

  مدل
 ضرایب استاندارد نشده

ضرایب 
استاندارد 

 اداريسطح معن t شده

B  
خطاي 
 Beta  برآورد

دل
ي م

رها
متغی

  

 >001/0p 964/3  313/9 92/36  پارامتر ثابت
 043/0 046/2 181/0 087/0 179/0 رنجوريروان

 25/0 155/1 105/0 122/0 141/0  گراییبرون
 505/0 - 668/0 - 057/0 108/0 - 072/0 گشودگی

 369/0 901/0 082/0 123/0 111/0  سازگاري
  >001/0p 152/4 386/0 106/0 439/0  شناسیفهوظی

 924/1  : آماره دوربین واتسون                205/0: ضریب تعیین    

 >001/0p : سطح معناداري                    F :929/5 آماره 

در ادامه ضریب همبستگی پیرسن و سطح معناداري آزمون همبستگی را 
شود که  می رفتار شهروندي سازمانی بیانگانه شخصیت و براي ابعاد پنج

  کنید:  می ) مالحظه5نتایج آن را در جدول (
  

): ضریب همبستگی پیرسن و سطح معناداري آزمون همبستگی 5جدول(
  براي متغیرهاي ابعاد شخصیت و رفتار شهروندي سازمانی

ضریب همبستگی   متغیرها
 rپیرسن     

سطح معناداري               
p-value 

  261/0  0595/0  رنجوريفتار شهروندي سازمانی و روانر
  008/0  217/0  گراییرفتار شهروندي سازمانی و برون

  35/0  - 035/0  رفتار شهروندي سازمانی و گشودگی
  022/0  183/0  رفتار شهروندي سازمانی و سازگاري

  00001/0  4/0  شناسیرفتار شهروندي سازمانی و وظیفه
طح معناداري آزمون همبستگی براي متغیر س )5(با توجه به جدول 

در . است 05/0تر از گرایی کمار شهروندي سازمانی و متغیر برونرفت
و  P-value=008/0( نتیجه ارتباط بین این دو متغیر معنادار است

217/0=r همچنین ارتباط معناداري بین رفتار شهروندي سازمانی با .(
تر از خطاي نوع اول ي کمزیرا سطح معنادار ؛سازگاري وجود دارد

   .)r=183/0و P-value=022/0) است (05/0(
پذیري از نظر آماري رفتار شهروندي سازمانی و مسئولیترابطه بین 

سطح معناداري کمتر از خطاي نوع اول  زیرا ؛استرابطه معناداري 
با توجه به سطح معناداري  ).=4/0rو=P-value 00001/0) است (05/0(

رنجوري رفتار شهروندي سازمانی و روانبستگی بین براي آزمون هم
تر از خطاي نوع زیرا سطح معناداري بزرگ ؛ارتباط معناداري وجود ندارد

  .)=0595/0rو  =261/0P-value( ) است05/0اول (
با توجه به جدول فوق سطح معناداري آزمون همبستگی براي متغیر رفتار 

است، در نتیجه ارتباط  05/0از  ترشهروندي سازمانی و متغیر گشودگی بیش

  ).=r -035/0و  =35/0P-value( بین این دو متغیر معنادار نیست

  هاي فرعی: فرضیه 6-3-2
گرایی شخصیت مدیران دانشگاه پیام نور استان گیالن با رفتار بعد برون -1 

 شهروندي سازمانی شان رابطه معناداري دارد.
گرایی و رفتار یرهاي برونمدل رگرسیونی بین متغ در ابتدا برازش

سطح  ارائه شده است. )6(شهروندي سازمانی را در قالب جدول 
دهد که مدل برازش داده شده در  معناداري مدل رگرسیونی نشان می

رفتار شهــروندي  مناسب بوده و رابطه معناداري بین 05/0سطح 
 گرایی وجـود داشته است. مدل فوق در شناسایی اینسازمانی و برون

ارتباطات به طور معناداري توانسته تغییرات موجود در متغیر رفتار 
  درصد توجیه نماید. 7/4شهروندي سازمانی را به اندازه 

  
گرایی و گرسیونی رابطه بین متغیرهاي برونبرآورد ضرایب ر: )6جدول (

  رفتار شهروندي سازمانی  

  مدل

ضرایب استاندارد 
 نشده

ضرایب 
استاندارد 

 t شده
سطح 

 عناداريم

B 
خطاي 
 Beta  برآورد

دل
ي م

رها
متغی

  

پارامتر 
 713/12  77/4 733/60  ثابت

  

001/0p< 

-برون

 گرایی

293/0 12/0 217/0 428/2 017/0 

 886/1آماره دوربین واتسون:   047/0ضریب تعیین:    217/0ضریب همبستگی: 

 017/0سطح معناداري:             F :896/5آماره          

  
توان استقالل جمالت خطاي  بر اساس آماره دوربین واتسون می

رگرسیونی را پذیرفت و در نتیجه ادعا نمود که نتایج بدست آمده از این 
مدل با توجه به نیکویی برازش آن قابل استناد است. بر این اساس و با 

شود که سطح  توجه به سطوح معناداري ضریب رگرسیونی مشاهده می
بدست  05/0از خطاي نوع اول  ترکوچکگرایی غیر برونمعناداري مت

رفتار شهروندي سازمانی  پذیریم که این متغیر با در نتیجه می ،آمده
مدیران ارتباط معناداري داشته است. برآورد ضریب رگرسیونی براي 

ین رفتار شهروندي سازمانی و دهد که رابطه ب گرایی نشان میمتغیر برون
ضریب همبستگی  )7(در جدول  زیابی شده است.گرایی همسو اربرون

گرایی و رفتار پیرسن و سطح معناداري آزمون همبستگی را براي برون
کنیم که سطح معناداري آزمون همبستگی  یمشهروندي سازمانی بیان 

گرایی و رفتار شهروندي سازمانی از خطاي نوع اول ي برونها براي متغیر
                  . این دو متغیر معنادار است تر است در نتیجه ارتباط بینکم

05/0< 008/0=P-value                                
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  .217/0است با   همچنین ضریب همبستگی پیرسون برابر 
  
  

 گرایی و رفتار شهروندي سازمانیداري برون بررسی معنی: 7جدول 
حجم 
  نمونه

  سطح معناداري  
   P-Value 

ضریب همبستگی 
 rیرسون    پ

  ي مورد بررسیها متغیر

گرایی و  رفتار برون  217/0  008/0  121
  شهروندي سازمانی

  
شناسی شخصیت مدیران دانشگاه پیام نور استان گیالن با بعد وظیفه -2

 رفتار شهروندي سازمانی شان رابطه معناداري دارد.
ر شناسی و رفتامدل رگرسیونی بین متغیرهاي وظیفهبرازش بر اساس 

) ارائه شده است سطح 8(که نتایج آن در جدول  شهروندي سازمانی
بدست آمده و  05/0از خطاي نوع اول  ترکوچکمعناداري مدل برازش 

توان ادعا نمود که مدل برازش داده شده در سطح این خطا  در نتیجه می
شناسی و رفتار شهروندي است و رابطه معناداري بین وظیفه مناسب

ن شعب پیام نور دانشگاه گیالن وجود دارد. با توجه به سازمانی مدیرا
توان بر اساس این  بدست آمده می 16/0ضریب تعیین مدل که برابر با  

درصد از تغییرات موجود در رفتار شهروندي سازمانی را  16مدل تا 
  توجیه نمود.

  
  یشناسی و رفتار شهروندي سازمانبرآورد ضرایب رگرسیونی بعد وظیفه: )8(جدول

  مدل

ضرایب استاندارد 
 نشده

ضرایب 
استاندارد 

 t شده
سطح 

 معناداري

B 
خطاي 
 Beta  برآورد

دل
ي م

رها
متغی

  

پارامتر 
 >001/0p 103/10  869/4 194/49  ثابت

-وظیفه

 شناسی
455/0 096/0 4/0 761/4 001/0p< 

 928/1آماره دوربین واتسون:      16/0: ضریب تعیین   4/0ضریب همبستگی: 

 >001/0pسطح معناداري:              F :663/22آماره      

دهد که فرض استقالل  مقدار آماره دوربین واتسون در این مدل نشان می
توان پذیرفت چرا که بازه تغییرات  جمالت خطا در این مدل را نیز می

و بر اساس مشاهدات  5/2و  1/5مطلوب براي این شاخص بین مقادیر 
شده است. با توجه به مناسب بودن مدل از نظر تمامی تجربی تعیین 

توان به نتایج بدست آمده از بررسی  هاي نیکویی برازش آن می شاخص
ارتباطات هر یک از متغیرهاي مستقل آن با متغیر پاسخ رفتار شهروندي 
سازمانی کارکنان اعتماد نمود. بر این اساس و با توجه به سطـوح 

سطح معناداري متغیر شود که  مشاهده می معناداري ضریب رگـرسیونی

بدست آمده در نتیجه  05/0از خطاي نوع اول  ترکوچکشناسی وظیفه
پذیریم که این متغیر با رفتار شهروندي سازمانی مدیران رابطه  می

شناسی معناداري داشته است. برآورد ضریب رگرسیونی متغیر وظیفه
شناسی و رفتار شهروندي سویی بین وظیفهدهد که ارتباط هم نشان می
  مدیران وجود داشته است. سازمانی

) ضریب همبستگی پیرسن و سطح معناداري 9( همچنین در جدول
شناسی و رفتار شهروندي سازمانی همبستگی را براي بعد وظیفه آزمون
 که سطح معناداري آزمون همبستگی براي متغیرهاي کنیم یمبیان 
تر است زمانی از خطاي نوع اول کمشناسی و رفتار شهروندي ساوظیفه

  در نتیجه ارتباط بین این دو متغیر معنادار است. 
  .4/0است با  همچنین ضریب همبستگی پیرسون برابر

  
  شناسی و رفتار شهروندي سازمانیداري رابطه وظیفه بررسی معنی: 9جدول
حجم 
  نمونه

سطح معناداري     
P-Value  

ضریب همبستگی 
 rپیرسون    

  ي مورد بررسیها متغیر

121  001/0p< 4/0  شناسی و رفتار وظیفه
  شهروندي سازمانی

با  النینور استان گ امیدانشگاه پ رانیمد تیشخص يرنجوربعد روان-3
  دارد. يشان رابطه معنادار یسازمان يرفتار شهروند

  رنجوري و رفتار شهروندي سازمانی  : برآورد ضرایب رگرسیونی روان)10جدول(

  مدل

ایب استاندارد ضر
 نشده

ضرایب 
استاندارد 

 t شده
سطح 

 معناداري

B 
خطاي 
 Beta  برآورد

دل
ي م

رها
متغی

  

پارامتر 
 >001/0p 935/25  721/2 559/70  ثابت

-روان
 رنجوري

058/0 09/0 059/0 641/0 523/0 

 787/1آماره دوربین واتسون:  003/0یین:تعضریب 0/ 059ضریب همبستگی: 

 523/0سطح معناداري:        F :41/0آماره    

و رفتار  يرنجورروان يرهایمتغ نیب یونیابتدا برازش مدل رگرس در
از آن در  یناش جینمود که نتا میخواه یرا بررس یسازمان يشهروند
بر  یونیمدل رگرس ي) ارائه شده است که سطح معنادار10( جدول

رازش داده شده که مدل ب دهد ینشان م انسیوار لیتحل Fاساس آماره 
روان  يرهایمتغ نیب ينبوده و رابطه معنادار مناسب 05/0در سطح 

روسا وجود نداشته و با توجه به  یسازمان يو رفتار شهروند يرنجور
درصد از تغییرات رفتار شهروندي  3/0مدل فوق فقط  ن،ییتع بیضر

   . کند سازمانی را توجیه می
دعا نمود که نتایج بدست آمده توان ا بر اساس آماره دوربین واتسون می

از این مدل با توجه به نیکویی برازش آن قابل استناد است. سطح 



 75-86) 1394( 23مجله مدیریت توسعه و تحول 
 

83  

بدست  05/0از خطاي نوع اول  تربزرگمعناداري ضریب رگرسیونی 
رنجوري با رفتار شهروندي و در نتیجه فرض ارتباط بعد روان اند آمده

) ضریب 11( هم چنین در جدول. دار نیستسازمانی مدیران معنا
- آزمون همبستگی را براي بعد روان همبستگی پیرسن و سطح معناداري

کنیم که سطح معناداري  یمرنجوري و رفتار شهروندي سازمانی بیان 
آزمون همبستگی براي متغیرهاي روان رنجوري و رفتار شهروندي 

ه ارتباط بین این ــر  است در نتیجـتوع اول بیشـسازمانی از خطاي ن
  معنادار نیست.متغیر  دو

 05/0>261/0P-Value=  
  . 59/0است با  و نیز داریم ضریب همبستگی پیرسون برابر

شناسی و رفتار شهروندي داري رابطه بین وظیفه : بررسی معنی)11جدول (
  سازمانی

حجم 
  نمونه

سطح معناداري    
P-Value 

ضریب همبستگی 
 rپیرسون    

  ي مورد بررسیها متغیر

رنجوري و رفتار روان  059/0  261/0  121
  شهروندي سازمانی

  
بعد گشودگی شخصیت مدیران دانشگاه پیام نور استان گیالن با رفتار  -4

 شان رابطه معناداري دارد.شهروندي سازمانی
برازش مدل رگرسیونی بین متغیرهاي گشودگی و رفتار شهروندي 

ي مدل ارائه شده است که سطح معنادار )12(سازمانی را در قالب جدول 
 05/0دهد که مدل برازش داده شده در سطح  رگرسیونی نشان می

مناسب نبوده و رابطه معناداري بین متغیرهاي گشودگی و رفتار 
شهروندي سازمانی مدیران وجود نداشته و با توجه به ضریب تعیین، 

درصد از تغییرات رفتار شهروندي سازمانی را توجیه 1/0مدل فوق فقط 
  کند. می

    : برآورد ضرایب رگرسیونی بین گشودگی و رفتار شهروندي سازمانی)12(جدول

  مدل

ضرایب استاندارد 
 نشده

ضرایب 
استاندارد 

 t شده
سطح 

 معناداري

B 
خطاي 
 Beta  برآورد

دل
ي م

رها
متغی

  

پارامتر 
 >001/0p 212/17  295/4 917/70  ثابت

 701/0 - 385/0 - 035/0 116/0 - 045/0 گشودگی

 798/1آماره دوربین واتسون: 001/0یین:تعضریب  - 035/0گی: ضریب همبست

 701/0سطح معناداري:        F :149/0آماره 

مالت خطاي توان استقالل ج بر اساس آماره دوربین واتسون می
باشد، پذیرفت و در  هاي برازش مدل می فرضرگرسیونی را که از پیش

دل با توجه به نیکویی نتیجه ادعا نمود که نتایج بدست آمده از این م
 تربزرگسطح معناداري ضریب رگرسیونی . برازش آن قابل استناد است

اند و در نتیجه فرض ارتباط بعد  بدست آمده 05/0از خطاي نوع اول 
  گشودگی با رفتار شهروندي سازمانی مدیران معنادار نیست. 

) ضریب همبستگی پیرسن و سطح معناداري 13( همچنین در جدول
بیان  دگی و رفتار شهروندي سازمانیهمبستگی را براي بعد گشو آزمون

ي گشودگی ها کنیم که سطح معناداري آزمون همبستگی براي متغیر یم
تر  است در نتیجه بیش و رفتار شهروندي سازمانی از خطاي نوع اول

  . ارتباط بین این دو متغیر معنادار نیست
05/0>35/0P-Value=  

  . - 035/0ست با ا پیرسون برابرضریب همبستگی ، همچنین
  داري رابطه بین گشودگی و رفتار شهروندي سازمانی بررسی معنی: )13(جدول 

حجم 
  نمونه

سطح معناداري   
P-Value 

ضریب همبستگی 
 rپیرسون   

  ي مورد بررسیها متغیر

گشودگی و رفتار   - 035/0  35/0  121
  شهروندي سازمانی

 

شگاه پیام نور استان گیالن با رفتار بعد سازگاري شخصیت مدیران دان -5
 شهروندي سازمانی شان رابطه معناداري دارد.

  : برآورد ضرایب رگرسیونی سازگاري و رفتار شهروندي سازمانی)14(جدول

  مدل

ضرایب استاندارد 
 نشده

ضرایب 
استاندارد 

 t شده
سطح 

 معناداري

B 
خطاي 
 Beta  برآورد

دل
ي م

رها
متغی

  

پارامتر 
 >001/0p 477/11  353/5 439/61  ثابت

 044/0 032/2 183/0 121/0 249/0 سازگاري

 822/1آماره دوربین واتسون:    034/0: ضریب تعیین   183/0ضریب همبستگی: 

 044/0سطح معناداري:            F :131/4آماره           

برازش مدل رگرسیونی بین متغیرهاي سازگاري و رفتار در شروع  
ي سازمانی را تجزیه و تحلیل خواهیم نمود که نتایج ناشی از آن شهروند

ارائه شده است که بر اساس سطح معناداري مدل برازش  )14(در جدول 
از خطاي نوع اول  ترکوچکشود که این مقدار  مشاهده می، شده داده
 توان ادعا نمود که مدل برازش داده بدست آمده و در نتیجه می 05/0

ن خطا مناسب است و رابطه معناداري بین سازگاري و شده در سطح ای
هاي پیام نور استان گیالن رفتار شهروندي سازمانی مدیران دانشگاه

  وجود دارد.
توان بر  بدست آمده می 034/0با توجه به ضریب تعیین مدل که برابر با 

درصد از تغییرات موجود در رفتار شهروندي  4/3اساس این مدل تا 
وجیه نمود. مقدار آماره دوربین واتسون در این مدل نشان سازمانی را ت

توان  دهد که فرض استقالل جمالت خطا در این مدل را نیز می می
و  1/5پذیرفت چراکه بازه تغییرات مطلوب براي این شاخص بین مقادیر 
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با توجه به مناسب  و بر اساس مشاهدات تجربی تعیین شده است. 5/2
توان به نتایج  هاي نیکویی برازش آن می شاخصبودن مدل از نظر تمامی 

بدست آمده از بررسی ارتباطات هر یک از متغیرهاي مستقل آن با متغیر 
بر این اساس و با . پاسخ رفتار شهروندي سازمانی کارکنان اعتماد نمود

شود که سطح  توجه به سطوح معناداري ضریب رگرسیونی مشاهده می
بدست آمده  05/0از خطاي نوع اول  ترکوچکمعناداري متغیر سازگاري 

پذیریم که این متغیر با رفتار شهروندي سازمانی روسا  در نتیجه می
ارتباط معناداري داشته است. برآورد ضریب رگرسیونی متغیر سازگاري 

سویی بین سازگاري و رفتار شهروندي دهد که ارتباط هم نشان می
ضریب  )15( دولچنین در جسازمانی روسا وجود داشته است. هم

همبستگی پیرسن و سطح معناداري آزمون همبستگی را براي بعد 
کنیم که سطح معناداري  یمسازگاري و رفتار شهروندي سازمانی بیان 

سازگاري و رفتار شهروندي سازمانی از  آزمون همبستگی براي متغیرهاي
 تر است در نتیجه ارتباط بین این دو متغیر معنادارخطاي نوع اول کم

  .است
           05/0<022/0=P-value  

  .183/0است با  ضریب همبستگی پیرسون برابر
داري رابطه بین سازگاري و رفتار شهروندي  بررسی معنی: )15(جدول 

  سازمانی

  

  گیرينتیجه -7

با توجه به هدف اصلی پژوهش حاضر که بررسی رابطه ابعاد شخصیت 
ي پیام نور استان گیالن با رفتار شهروندي سازمانی ها مدیران دانشگاه

گانه شخصیت مدیران دهد که ابعاد پنج می باشد؛ نتـــایج نشان می شان
زمانی شان رابطه معناداري دارد و دانشگاه پیام نور با رفتار شهروندي سا

باشد همچنین ضریب  می مناسب 05/0مدل برازش داده شده در سطح 
- در فرضیه فرعی اول بعد برون درصد. 5/20تعیین مدل برابر است با 

درصد از تغییرات موجود در متغیر رفتار شهروندي سازمانی  7/4گرایی 
ناداري خواهد داشت. در کند و بدین ترتیب با آن رابطه مع می را توجیه

درصد از تغییرات موجود در 16فرضیه فرعی دوم بعد برون گرایی تا 
کند که این میزان طبق  می متغیر رفتار شهروندي سازمانی را توجیه

باشد و بدین ترتیب این  می ترین درصد در بین ابعاد شخصیتنتایج بیش
ار شهروندي سازمانی تر از سایر ابعاد با متغیر رفتبعد در پژوهش ما بیش

درصد از  3/0ارتباط دارد. در فرضیه فرعی سوم بعد روان رنجوري فقط 
کند و بدین  می تغییرات موجود در رفتار شهروندي سازمانی را توجیه

ترتیب ارتباط بین این دو معنادار نیست. بعد گشودگی در فرضیه فرعی 
ار شهروندي درصد از تغییرات موجود در متغیر رفت 1/0چهارم تنها 

ترین درصد در کند که این میـزان طبق نتایج کم می سازمانی را توجیه
باشد و بدین ترتیب فرض رابطه این بعد با رفتار  می بین ابعاد شخصیت

شهروندي سازمانی معنادار نیست. در فرضیه فرعی پنجم بعد سازگاري 
زمانی را درصد از تغییرات موجود در متغیــر رفتار شهروندي سا 4/3تا 

سویی بین سازگاري و رفتار کند و بدین ترتیب ارتباط هم می توجیه
  شهروندي سازمانی وجود داشته است.

که با هدف بررسی عوامل موثر بر  ]5[ زاده و همکاراندر تحقیق سهرابی
رفتار شهروندي سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد، 

سازمانی با فرهنگ سازمانی، شخصیت  دریافتند که بین رفتار شهروندي
و کنترل درونی رابطه آمــاري مثبت و معناداري وجـود دارد که با 

در تحقیق  ]7[ زاده و همکارانباشد. عظیم می سونتیجه تحقیـق ما هم
ندي سازمانی و شخصیت دیگري با عنوان تعیین ارتباط بین رفتار شهرو

ختی به این نتیجه رسیدند کننده متغیرهاي جمعیت شناو نقش تعدیل
ري که بین رفتار شهروندي سازمانی و شخصیت ارتباط مثبت و معنادا

- نه شخصیت دو بعد سازگاري و وظیفهگاوجود دارد و از بین ابعاد پنج
شناسی با رفتار شهروندي سازمانی رابطه مثبت و معناداري دارند. 

ه این نتیجه نیز در مطالعه مشابهی ب] 1[ اسمعیلی گیوي و همکاران
 ،رنجوري و تعهد سازمانیپذیري، روانلیترسیدند که سه عامل مسئو

از  ترین نقش را در تبیین تغییرات رفتار شهروندي سازمانی دارند.بیش
اشاره ] 27[توان به ون امریک و اویوما  می تحقیقات دیگر در این زمینه

سازمانی و ي کرد که در تحقیق خود به بررسی ارتباط بین رفتار شهروند
بخش بر آن پرداختند و به این نتیجه شخصیت و نقش رهبري اثر

تر در رفتارهاي گـرایی و استقبال از تجربه بیشرسیدند که برون
نیز به بررسی ] 19[ داف اند.وندي سازمانی معلمان تاثیر داشتهشهر

ارتباط بین جو سازمانی، شخصیت و رفتار شهروندي سازمانی پرداخت و 
تر از عوامل جو سازمانی، رفتارهاي داشت که عوامل شخصیتی بیش ابراز

تر بیش بنابراینکنند.  می بینیهروندي سازمانی را در سازمان پیشش
که قبالً در این حوزه صورت گرفته است به نتایج مشابهی تحقیقاتی 
  اند و بدین ترتیب با نتایج تحقیقات ما همسو باشند.دست یافته

  کاربردي و پژوهشیپبشنهادات  7-1

روي موفقیت  ،ها طوري که قبال گفته شد سه گروه از ویژگیهمان
هاي ها موثرند: ویژگیمدیران و در نهایت موفقیت نهادها و سازمان

هاي فردي و شخصیتی که در هاي سازمانی و ویژگیمحیطی، ویژگی
شود عالوه بر  می اینجا به بررسی گروه سوم پرداخته شد که پیشنهاد

ي فردي نیز مورد بررسی قرار گیرد و ها و ویژگی ها مؤلفهشخصیت سایر 
میزان نمرات  اثرات آن روي رفتار شهروندي سازمانی سنجیده شود.

رهاي شخصیت و رفتار شهروندي سازمانی مناسب بدست آمده براي متغی
ها و شود دانشگاه می تواند بهتر از این باشد که توصیه می ولی، بود

- هاي آموزشی و حرفهو کارگاه ها وزش عالی با برگزاري دورهموسسات آم
نسبت به  سمینارهاگونه این درسازمان  اعضاي فعاالنه شرکتاي و 

وري سازمان مطبوع افزایش سطح مدیران خود و در نهایت افزایش بهره
ارزیابی جامع از ، توان انجام داد می یکی دیگر از اقداماتی که. اقدام نمایند

حجم 
  نمونه

سطح معناداري    
P-Value 

ضریب همبستگی 
 rپیرسون     

  ي مورد بررسیها متغیر

ار سازگاري و رفت  183/0  022/0  121
  شهروندي سازمانی
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تر ي شخصیتی کمها مدیران است که منجر به شناسایی ویژگیشخصیت 
تواند در جهت رفع آن مسائل  می رشد یافته آنان خواهد شد و سازمان

  گام بردارد.
ي مثبت و منفی بین متغیرها در این پژوهش ممکن است ها همبستگی

توان ي مقطعی نمیها که از طریق پژوهش ي دیگر باشدها ناشی از علت
شود که در صورت امکان از مطالعات  می بنابراین توصیه. پی بردها به آن
  (تداومی) در این زمینه استفاده شود. طولی

هاي پیام نور درصد از مدیران دانشگاه 34توجه به نتایج تحقیق، حدود با 
توان این  می رواینشوند، از  می استان گیالن را مدیران خانم شامل

نه انجام داد و به صورت جداگا ها سیتتحقیق را براي هر گروه از جن
ي مختلف ها با توجه به اینکه جنسیت. هم قیاس نمودنتایج حاصل را با 

- و ویژگی ها به لحاظ تاثیرات ژنیتیک و محیط زندگی داراي شخصیت
ي حاصل از دو جنس مخالف و ها یافته، هاي فردي متفاوتی هستند

  . شود یم ي آتی توصیهها بررسی تطبیقی آن جهت پژوهش
ي ها باشد که در پژوهش می رفتار شهروندي سازمانی خود داراي پنج بعد

ها توان رابطه هر یک از ابعاد شخصیت را روي تک تک آن می آینده
توان تاثیر شخصیت را روي سایر متغیرهاي مدیران  می همچنین. سنجید

ورد تعلق خاطر کاري و... م، عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، مثل خالقیت
پذیري این تحقیق ممکن است تحت تاثیر تعمیم بحث و بررسی قرار داد.

شود که  می ، لذا پیشنهادردیگ قرارهاي خاص فرهنگی این منطقه ویژگی
ي دیگر انجام ها ي دیگري در سایر مناطق جغرافیایی و استانها بررسی

ین تري بتوان نتایج حاصله را تعمیم داد. همچنشود تا با اطمینان بیش
و موسسات آموزش عالی پیاده  ها توان در سایر دانشگاه می این طرح را
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