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رابطه بین تیپ شخصیتی و رضایت شغلی با رفتار شهروندی
سازمانی
علی جهانگیری
انسانها با ارزشترین مناب ومهمترین عامل دستیابی به اهداف سازمانی میباشند ،اما اغلو

5

مودیران نقوش و

اهمیت انسانها را فراموش میکنند (بختیاری .)0133 ،آنها تصور میکنند نیوروی انسوانی موورد نیواز همیشوه
دردسترس میباشد ،درحالی که امروزه سازمانها با تغییرات وتحوالت شدیدی درمحیط روبرو هستند ،وتنهوا
نیروی انسانی متخصص وخالق میتواند درمحیط متالطم کنونی ،موجبات حفظ حیات وپیشرفت سوازمانهوا
را فراهم کند .درواق شرایط کامالا متحول وحاکم برسازمانها ،افزایش رقابوت و لوزو اثور بخشوی آنهوا در
چنین شرایطی ،نیاز آنها را به نسل ارزشمندی از کارکنوان آشوکار مویکنود(دیپائوال ،توارتر وهووی .)5115از
طرف دیگر؛ دانشگاهها و موسسات آموزش عالی همیشه بعنوان تاثیر گذارترین مراکز اندیشوه ورزی و تولیود
علم در هر جامعهای محسوب میشوند .یکی از مهمترین مناب دانشگاهها و موسسوات آمووزش عوالی نیوروی
انسانی آن است و عوامل تشکیل دهنده این نیورو افورادی هسوتند بوا نیازهوای بیشومار کوه در صوورت رفو
نیازهایشان و داشتن انگیزه کافی استعداد و مهارت خود را درخدمت دانشگاه بکار خواهند گرفت؛ ماننود هور
سازمانی موفقیت و پیشرفت دانشگاه نیز به نیروی انسانی آن بستگی دارد .زراعت ،حسنی ،رشیدی ،حدیودی،
و پیری .)0171( ،نسلی که از آنها با عنوان سربازان سازمانی یاد میکنند ،بی تردید این کارکنوان وجوه ممیوز
سازمانهای اثربخش ازغیر اثر بخش هستند ،زیرا سازمان را موطن خود میدانند وبرای تحق اهوداف آن ،بوی
هیچ چشم داشتی فراتر از وظای

رسمی و معین خود عمل کرده ،از هیچ کوششی فروگزار نیستند (احمودی،

0133؛ احمدی ،و زارعی متین )0133
امروزه این تالشهای فراتر از انتظار وسودمند را در روانشناسی سازمانی ،رفتارهوای شوهروندی سوازمانی
میخوانند که به انجا رفتارهای اختیاری ،داوطلبانه وافزون بوه نقوش درسوازمان اشواره دارد کوه ایجواد ایون
رفتارهای مطلوب ،نیازمند فراهم نمودن زمینههای اجتمواعی و روان شوناختی مناسو

درسوازمان هاسوت توا

کارکنان بتوانند در جوی آکنده از اعتماد متقابل و مشارکت و ارتباطات جمعوی و گروهوی بوا هوم همکواری
نمایند (ارگان0733 ،و  .)0779به نظر ارگان رفتار شهروندی سازمانی ،رفتاری فوردی و داوطلبانوه اسوت کوه
بصورت مستقیم به وسیله نظامهای رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است ،اما باعث ارتقای اثربخشی و
کارایی سازمان میشود ( .ارگان0774 ،؛ سبحانی نواد ،،یوزباشی ،وشاطری)0137 ،
 -0استادیار گروه روانشناسی دانشگاه پیا

نورA15um@hotmail.com
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باتمن و ارگان ( )0731برای اولین بار اصوطالح رفتوار شوهروندی سوازمانی را در تحقیقوات و مطالعوات
میدانی بکار برده و آن را در دو قال

مفهومی ذیل بیان نموده اند:

ال  -کمکهای مثبت هم چون وقت شناسی و انجا دادن امور فراتر از آن چه که تحت عنووان وظوای
رسمی سازمانی برای فرد مشخص شده است.
ب -رفتارهای اجتناب آمیز از خسارت یا زیان رسانی به سازمان بوه هموراه عود ایجواد مزاحموت بورای
همکاران و سازمان که شامل اجتناب از شکوه ،شکایت و سرزنش دیگران بابت چیزهای که اهمیت میباشود.
(مارکوزی و ژان)5114 ،
یکی از مولفههایی که میتواند بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر گذار باشد رضایت شوغلی کارکنوان اسوت
(جهانگیری ،قوپرانلو ،حاجی زاده .)0170 ،رضایت شغلی بعنوان یکی از مولفههوای مهوم رفتوار سوازمانی از
جایگاه ویوهای برخوردار بوده است .رضایت شغلی به احساسات کلی فرد در مورد شغلش و ارزیابیهایی کوه
در مورد شغلش انجا میدهد اطالق میگردد (راجلبرگ .)5119 ،امروزه رضایت شغلی ،مرکز توجوه محققوان
رفتار سازمانی قرار گرفته و به عنوان یکی از مفاهیم عمده در پووهش سازمانی بشمار میرود .زیورا خشونودی
شغلی به عنوان یک دانش شغلی از اهمیت بسویار برخووردار اسوت (میور شوهیدی .)5115 ،رضوایت شوغلی
مفهومی پیچیده و چند بعدی است و با عوامل روانی ،جسمانی و اجتماعی ارتبا دارد .تنها یک عامل باعوث
رضایت شغلی نمیشود .بلکه ترکی

معینی از مجموعه عوامل گوناگون سب

میگردد که فرد شاغل در لحظه

معین از زمان از شغلش احساس رضایت نماید و به خود بگوید از شغلش راضی است و از آن لوذت ببورد و
یا از شغلش راضی نباشد و از انجا آن لذت نبرد (کاترل5110 ،؛ رفعت جاه ،و قربانی.)0171 ،
اهمیت رضایت شغلی از یک سو به دلیل نقشی است که این مولفه در پیشورفت و بهبوود سوازمان و نیوز
بهداشت و سالمت نیروی کار داردو از سوی دیگر به علت آن است که رضایت شغلی عوالوه بور تعریو

و

مفهو پردازیهای متعددی و گاه پیچیده ،محل تالقی و نیز مولفه مشترک بسیاری تز حوزههوای علموی نظیور
روانشناسی ،مدیریت ،جامعه شناسی ،اقتصاد و حتی سیاست بوده است( .سوارد.)5119 ،
یکی از مولفههای دیگری که میتواند پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی باشد فاکتورهای شخصویتی
است .شخصیت به مجموعهای از صفات ،ویوگیها و کیفیتهای پایداری گفته میشود که یک فرد را از دیگوران
متمایز میکند (شولتز ،و شولتز .)0139بنابراین ،شخصیت مجموعهای از جنبههوای بودنی ،عوادات ،تموایالت،
حاالت ،افکار و رفتارهایی است که در فرد به صورت خصوصیات و صفاتی نسبتاا پایدار در آمده است و بوه
صورت یک کل واحد عمل میکند (شاملو .)0135 ،در نتیجه ،شخصیت ویوگی و گرایشهای پایداری اسوت
که مشابهت و تفاوتهای رفتار روانشناختی افراد افکار ،احساسات ،اعمال را کوه دارای توداو زموانی بووده و
ممکن است به واسطه فشارهای اجتماعی و زیست شناختی ،موقعیتهای بالواسطه شناخته شوند و یا به آسانی
درک نشوند را مشخص میسازد (فرانسیس.)5114 ،
با توجه به نقش وتاثیر بسزای رفتار شهروندی در اثربخشی سازمانی ،شناخت عوامل و مفواهیم تاثیرگوذار
بر این سازه حائز اهمیت است .بنابراین در تحقی حاضر ما براین مسئله تاکید داریم که اوالا مولفههوا و ابعواد
337

www.SID.ir

Archive of SID

سومین کنگره ملی روانشناسی اجتماعی ایران
تهران 72 -و  72اردیبهشت 5931

مختل

رفتار شهروندی سازمانی کارکنان دانشگاه پیا نور خراسان شمالی را بسنجیم .ثانیواا عوامول تاثیرگوذار

بر رفتار شهروندی سازمانی از جمله تیپهای شخصیتی ،رضایت شغلی ،را مورد ارزیابی قرار دهیم .ثالثاا ایون
مسئله را یادآور میشویم در صورت کم توجهی نسبت به رفتار شهروندی سوازمانی کارکنوان در دسوتگاههای
خدمت رسان خصوصاا در سیستم دانشگاهی که در حال حاضر به شدت فضای رقوابتی بور آن حواکم اسوت،
قطعاا در انتخاب دانشجویان جهت تحصیل تاثیر بسزائی خواهد داشت و این هشداری جدی بورای مودیران و
کارکنان سازمانهای مربوطه ،جهت توجه بیشتر به این امر و برناموه ریوزی درخصووص بهبوود نظوا خودمت
رسانی میباشد
در این مطالعه ما به دنبال شناسایی این مسله هستیم که آیا بین تیپ شخصیتی و رضایت شغلی با رفتـار
شهروندی سازمانی کارکنان پیا نور خراسان شمالی رابطه وجود دارد؟
روش
شرکتکنندگان و طرح پژوهش :نوع تحقی حاضر توصیفی از نوع همبستگی است .سوطح تحقیو کواربردی
است (براساس هدف) زیرا که هدف پودهش حاضر پویش بینوی رفتارشوهروندی سوازمانی کارکنوان دانشوگاه
براساس مولفههای تیپهای شخصیتی و رضایت شغلی میباشد .باتوجه به اینکوه پوودهش حاضوردر دانشوگاه
پیا نور خراسان شمالی انجا میشود ،جامعه آماری شامل تمامی کارکنان شاغل در این دانشوگاهمی باشودکه
تعداد آنها ( )71میباشد .از میان جامعه آماری 94نفر بعنوان نمونه براساس جدول مورگوان و از روش نمونوه
گیری تصادفی ساده انتخاب گردیدند.
ابزار
جهت جم آوری اطالعات از سه پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی ارگوان وفوارح ،پرسشونامه پونج عواملی
شخصیت نئو ،و رضایت شغلی شفی آبادی وشریعت ( )0131استفاده گردید.
پرسشنامه رفتارشهروندی سازمانی ارگان وفارح:
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی با توجه به مولفههای رفتار شهروندی ارائه شده بوسویله ارگوان کوه بورای
سنجش رفتار شهروندی سازمانی در شورایط فرهنگوی آمریکوا طراحوی شوده و همچنوین مولفوههوای رفتوار
شهروندی سازمانی که بوسیله فارح و همکارانش برای فرهن

کشور چین ،ارائه شده مودل مفهوومی تلفیقوی

ایجادگردیده است که سه مولفه دو مدل مذکور مشترک میباشند و چهار مولفه دیگر آنها عناصر مدل مفهوومی
جدید را تشکیل میدهند .این مولفهها عبارتند از :آداب اجتماعی چهار سوال ،نوع دوستی چهار سوال ،وجدان
کاری پنج سوال ،جوانمردی سه سوال ،نزاکت سه سوال ،هماهنگی متقابل شخصی چهار سوال و محافظوت از
مناب سازمان سه سوال .این پرسشنامه تلفیقی از دو پرسشنامه اسوتاندارد ارگوان و فوارح کوه دارای  56سووال
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وهر سوال دارای پنج گزینه (خیلی کم ،کم ،متوسط ،زیاد و خیلی زیاد) میباشد و پرسشنامه اسوتاندارد ارگوان
وفارح توسط دکتر مقیمی ترجمه و ویرستاری شده است و توسط ایشان وسوایر اسواتید روانشناسوی و علوو
مدیریت در پووهشهای مختل

استفاده و روائی آن مورد تاییدقرارگرفته است .ضری

پایایی آن با اسوتفاده از

فرمول آلفای کرونباخ  93/75بدست آمده است.
پرسشنامه رضایت شغلی
جهت سنجش رضایتمندی شغلی از پرسشنامه رضایت شغلی شفی آبادی وشریعت استفاده شد .نمره گذاری
این مقیاس بر اساس مقیاس لیکرت ،از کامال مًواف تا کامالا مخال

درجه بندی شوده اسوت .بوه هور پاسوخ

شرکت کنندگان نمرة از  0تا  4داده میشود .حداقل نمره به دست آمده در این آزمون  55و حوداکثر نموره 33
است .در پووهش شریعت نیا ( )0191اعتبار صوری و محتوایی آزمون به وسیله تعدادی از اساتید مورد تأیید
قرار گرفت و پایایی آزمون نیز با آلفای کرونباخ برابر  1/71بدست آمد .شمسی ( )0135نیز در پووهشوی بوا
توزی این پرسشنامه در  5زمان با فاصله  9تا  01روز به یک گروه 15نفری ،ضری

همبستگی بین پاسخها را

در دو زمان مختل  1/37گزارش کرد
فرم تجدیدنظر شده پنج عاملی نئو
فر کوتاه پرسشنامه یک پرسشنامه  61سؤالی است و برای ارزیابی پنج عامل اصلی شخصیت به کار مویرود.
(ح شناس0133 ،و  .)0135پرسشونامه شخصویت نئوو دارای مؤلفوههوای روان رنجورخوویی ،بورونگرایوی،
انعطافپذیری ،سازگاری و وظیفهشناسی میباشد که هرکدا از این مولفهها شامل  05سووال میباشوند .تقریبواا
نیمی از مادههای نسخهی تجدید نظرشدهی پرسشنامهی شخصیتی نئو نمرهگذاری وارونه دارند یعنوی هرچوه
نمره کمتر باشد بیشتر معرف صفت مورد نظر است .این کار برای رف سوگیری تصدی (یوا رد) انجوا موی-
شود .این پرسشنامه به صورت پنج گزینهاى (نگرش سنج از نوع لیکرت) بوده که به هر گزینوه از  0-5امتیواز
تعل مﻰگیرد (ح شناس.)0133 ،
این پرسشنامه توسط میلر ( )5115با استفاده از روش آلفای کرنباخ  1/34گزارش شده است .همچنوین در
بررسیهای انجا یافته که در گروههای سنی و فرهن های مختل
نئو میباشد (خانجانی واکبری.)0171 ،
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نتایج
جدول  .5فراوانی ،میانگین ،انحراف استاندارد وخطای استاندارد میانگین متغیرها شرکت کنندگان
فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

خطای استانداردمیانگین

روان رنجورخویی

94

43/57

3/71

0/11

برونگرایی

94

47/15

3/51

1/75

پذیرش

94

49/94

3/57

1/77

سازگاری

94

55/14

9/36

1/70

وظیفه شناسی

94

51/15

7/51

0/19

رضایت شغلی

94

13/19

6/04

1/90

رفتارشهروندی

94

016/35

00/17

0/57

با توجه به جدول  0نکاتی قابل توجه است ،نمره روان رنجوور خوویی نشواندهنده آن اسوت کوه نمونوه موورد
پووهش از سالمت روانی الز برخوردارند ،زیرا این مقیاس نشانده ثبات روانی موراجعین میباشوند .دیگور نمورات
مولفههای تیپهای شخصیتی نئو در حد متوسط میباشد .میانگین نمرات رضایتمندی شغلی در این جودول ( )13/19
نشاندهنده رضایتمندی شغلی پایین این نمونه است .میوانگین نمورات رفتارشوهروندی سوازمانی نمونوه ()013/35
نشاندهنده نمرات باال نمونه در این مولفه میباشد.
اما محق در این مطالعه بدنبال آن بود تا مشاهده کند آیا بین تیـپ شخصـیتی و رضـایت شـغلی بـا رفتـار
شهروندی سازمانی کارکنان پیا نور خراسان شمالی رابطه وجود دارد؟برای بررسی این سوال پووهشوی از معادلوه
رگرسیون استفاده گردید که نتایج آن در جدول  5نشان داده شده است
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جدول  .7خالصه مدل رگرسیون گام به گام پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی براساس تیپهای شخصیت و رضایت شغلی
مدل

آر

مجذور آر

مجذور آر تطبی یافته

تخمین خطای استاندارد

0

*1/409

1/094

1/011

01/55

براساس جدول فوق که شامل ضری

همبستگی ،ضری تعدیل ،ضر ی تعیوین تعودیل شودهوانحراف معیوار خطوای

تخمین زده شده میباشد .همانگونه که مشاهده میشود میزان آر برابر با 1/409است و میزان نمره مجذور آر تطبی یافته برابربوا
 1/094شده است که به این معناست که متغیرهای تیپهای شخصیت و رضایت شوغلی بواهم 1/094 ،درصود متغیور رفتوار
شهروندی سازمانی راپیش بینی میکنند ،لذافرض صفررد وفرض خالف تایید میشود.
جدول  .9نتایج تحلیل رگرسیون پیش بینی رفتارشهروندی سازمانی براساس تیپهای شخصیت و رضایت شغلی
مدل

مجموع مجذورات

df

میانگین مجذورات

F

سطح معنی داری

رگرسیون

0566/995

6

560/057

5/159

*1/141

باقیمانده

9451/740

69

001/315

کل

3771/906

91

جدول  1جدول تحلیل رگرسیون میباشد .این جدول معنی داری کل مودل را مشوخص میسوازد .درایون جودول
مجموع مجذورات ،درجه آزادی ( ،)dfمیانگین مجذورات ،نسبت  fو سطح معنی داری بیان شده است .در پووهش
حاضر برطب جدول  1چون  Fبرابر با 3 /791باسطح معنی داری  1/141شوده اسوت وچوون سوطح معنوی داری از
 1/15کوچکتراست پس نتیجه میگیریم متغیرهای تیپهای شخصیت و رضایت شغلی بواهم ،متغیور رفتارشوهروندی
سازمانی را پیش بینی میکنند لذا مدل فوق ،معنی دارشده است و فرضیه اصلی تحقی تایید میگردد.
بحث و نتیجه گیری
به طور کلی برای سالمت و کارکرد مناس

یک سازمان الز است تا به رفتارشهروندی سازمانی کارکنان آن توجوه

ویوه ای معطوف شود .امروزه با توجه به مشخص شدن نقش رفتارهای شهروندی سازمانی در رسویدن بوه اهوداف
سازمانی مطالعات گسترده ای در خصوص عوامل موثر بر ایجاد این رفتارها صورت پذیرفته است و از جمله عوامل
تاثیر گذار بر این رفتارهای شهروندی سازمانی ،تیپهای شخصیتی افراد است در مجموع نتایج ایون تحقیو نشوان
داد که تیپهای شخصیتی و رضایتمندی شغلی توانایی پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی را دارند .البته هیچکدا از
این مولفه ها به تنهایی توانایی پیش بینی را نخواهد داشت تنهوا عواملی کوه بوه تنهوایی توانوایی پویش بینوی رفتوار
شهروندی سازمانی را دارد عامل وظیفه شناسی است .با توجه به عامل وظیفه شناسوی مشواهده میکنویم افورادی در
این عامل نمرات باالتری بدست میآورند که عقل و تدبیر بیشتری در کارهای خویش بکوار میبندنود ،دارای نظوم و
انظبا بیشتری در کارهای خویش میباشند ،تعهد اخالقی و وجدان کاری بیشتری دارند ،برای رسیدن بوه موفقیوت
تالش بیشتری از خود نشان میدهندانطاف پذیری بیشوتری در کارهوا دارنود و سوخت کووش ترنود .مجمووع ایون
خصوصیات میتواند عامل بسیار مهمی در باالبردن افزایش رضایتمندی شغلی و رفتار شهروندی سازمانی باشد.
عالوه بر نقش تیپهای شخصیتی در پیش بینی رفتار شهروندی سازمانی رضایتمندی شغلی نیز نقوش مووثری در
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