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بررسی نقش میانجی رضایت از مدیر در رابطه بین ویژگیهای شخصیتی با رفتار
شهروندی سازمانی و رفتارضد بهره ور در بین کارکنان

محمد علی نادی ،1نزهت الزمان مشفقی ،2رضا ابراهیم زاده ،3نیلوفر مقتدری

4

چکیده
ا نی پژوهش با هدف بررسی نقش میانجی رضا تی

از مدیردر رابطه بین ویژگیییهاییی شخ تفر اب یتیص ا یدنورهش ر     

سازمانی و رفتار ضد بهره ور در بین کارکنان به اجرا در آمد .جامعه آما انکراک هیلک نآ یر ن  شزومآ  و رپ  و شر      
شهر شیراز بود که با استفاده از جدول تعیین حجم نمونه کوهن وهمکاران (  ) 2000و با استفاده از روش نمونه گی یر
تصادفی ساده  132نفر از بین آنها انتخاب شدند .ابزارهای ا نی پژوهش شا لم

نشسرپ ا تفر هم ا ینامزاس یدنورهش ر ،،،،،، ،،،،،

رفتار ضد بهره ور ،ویژگیهای شخصیتی چهارعاملی و رضا یلحت .تساریدم زا تی ل   

دادهها ای پ حطس رد شهوژ   

آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم ا زف ار بسته آما رب یر ا عم لیلحت و یعامتجا مولع ی ا س تالد ا اب یراتخ         
استفاده از نرم ا زف ار لیزرل نسخه  8/5انجام گر .تف یافتههاییی پ اد ناشن شهوژ د نیب هک       ویژگیییهاییی شخ اب یتیص   
رضا تی

ازمدیر رابطه مثبت معنی دار (  )P≥0/ 01وج .دراد دو  تیاضر نیب ،نینچمه ا اب ریدم ز ر تف اا اا ااااااااااار ش یدنوره

سازمانی رابطه مثبت و با رفتارهای ضد بهره ور رابطه منفی معناداری (  )P≥0/ 01مشاهده شد .مدل معادلههه سا یراتخ

روابط بین متغیرها مبتنی بر شاخصهای برازش تأیید شد.
کلید واژهها :ویژگیهای شخصیتی ،رضایت از مدیر ،رفتار شهروندی سازمانی ،رفتار ضد بهره ور.
دریا تف

مقاله5931/4/ 11 :

پ یذ رش مقاله5931/7/ 13 :

 .1دانشیار ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان () نو سی نده مسئو )ل mnadi@khuisf.ac.ir
 .2دانشجوی دکتری مدیر تی

آموزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)

 .3استادیار دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان (خوراسگان)
 .4کارشناس ارشد روانشناسی صنعتی  /سازمانی دانشگاه ارسنجان ف( ارس)
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1

کارکنان ارزشمندتر نی دارایی سازمان هستند (ابولعالئی  ). 5 200 ،شرایط ک ککام ًالًال مت وح للل وحا اکم
بر سازمانها ،ا زف ایش رقابت ولزوم اثربخشی آنها درچنین شرایطی ،نیاز آنها را به ن لس ارزشمندی

ازکارکنان ،بیش از پیش آشکار نموده است ،نسلی که ازآنها به عنوان سربازان سا امز ننی 2ییی ادمی
ش ه نتس ددد چراک ککه
ش ازغیراث خبر ش ش
شود .این کارکنان بی ترد ییی د ،وجههه ممی ییز سا امز نننها ای اث خبر ش ش
سازمان را موطن خود میدانند و برای ت قح ق اهداف آن ،بی هیچ چشممم داشتتی ا وزف ننن بررر نقش ش
ش
رسمی خود عمل نموده و از هیچ تالشی در غی نم ممیکننددد (رامی ننن مهروهمکا نار  ). 1388 ،،رفتار

شهروندی سازمانی 3ابتدا در سال  1988توسط اورگان 4معرفی شد (مهدیون وهمکا نار ). 1387 ،،

اورگان معتقد است که رفتار شهروندی سازمانی ،رفتاری فردی و داوطلبانه است که م میقتس ًاًا هب    
وسیله سیستمهای رسمی پاداش در سازمان طراحی نشده است ،اما با ا نی وجود باعث ارتقای اثر
بخشی و کارایی عملکرد سازمان میشود (کوهن و کول .) ۲۰۰۴ ،5همچنین اپل بام وهمکا ار ننن

6

(  ) 2004مطرح کردند که رفتار شهروندی سازمانی ،مجموعهای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری
است که بخشی از الزامات کار رسمی فرد نیستند ،اما با ا نی وجود توسط وی انجام و باعث بهبود
ی سا نامز م ممیش نو ددد .مطالع مزاس یدنورهش راتفر ه ا الوپ هلیسوب ین تتتتتت تتتتتت
ت
مؤثر وظا هشقن و فی ا یی یی

 ) 2009 (7بیان میدارد که رفتار شهروندی سازمانی در بسیاری از زمینهها در سازمانها ا از جملههه،

تسهیل ،نوسازی ،جهت گیریهای ز تسی

محیطی و انتقال منابع سودمند اس .ت رفتا یدنورهش ر   

سازمانی باعث بهبود کیفیت خدمات ،ا زف ایش کارایی و عملکرد سازمان با در نظر گرفتن کاهش
هزینهها میشود .ا زف ایش تما لی به شرکت در تصمیم گیری ،تما لی به همکاری ،وابستگی متقابل،
رضا تی

از کار ،مسئولیت پ یذ ری در افرادی که رفتار شهروندی سازمانی در آنا الاب حطس رد ن    

وجود دارد ،مشاهده شده اس تتت  .رفتا ثعاب یدنورهش ر    

م ممی درگ ددد زا رتارف درف    وظیفهههاش در

سا راک نامزا و دهد ماجن د هجیتن ر            در ط مزاس یشخبرثا هب نامز لو ان

         نیزکمک  

مممیکند  

1.Abolalaei
2.Organizational soldier
3.Organizational Citizenship Behavior
4. Organ
5.Cohen & Kol
6.Appelbaum et.al
7. Polat
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(کاتچروهمکاران ). 2010 ،1رفتارهای شهروندی سازمانی ورفتارهای ضد بهره ور دو شکل اولیه
از رفتار فرانقش هستند .رفتارهای شهروندی سازمانی شامل رفتارهای داوطلبانهای است که برای
سازمان مفید بوده و رفتارهای ضد بهره ور شامل رفتارهای داوطلبانهههای م ممیباشددد ک نایز هب ه    

سازمان است (بولینگ ). 2009 ،2بعضی از م ققح اننن رفتارهای ش ود هب ار ینامزاس یدنوره نو ععععععععع

رفتار ک مزاس و درف حطس رد ه ا تیاده ن    

م ممیش نو ددد ،ت میسق ک در هههان  د ((( ز دابا نی یی ییی.) 2010 ،3

ی ،5ح نس
پودساکوف وهمکاران ) 2000 (4ابعاد پنجگانه رفتار شهروندی سا ر ینامز اا ن تسود عو یی یی

ش نشان داد ک طباور ه   
ج ا هوژپ نی شش شش
نیت ،6وجدان ،7مردانگی8و فضیلت مدنی 9م ممیداننددد .نتایج ج

معناداری بین رفتارهای شهروندی سا اب ینامز    ویژگیییهاییی شخ یص تتی در سا  دوجو نامز د را دد ددد.
شخصیت یکی از عوامل مؤثر در ا جی اد تفاوتهای فردی اس  ت

((( مه راکمه و نوید ان  ) 1387 ،،، ،،و

همچنین مجموعهای از ویژگیهای روانی است که در فرد ب رب و دراد دوجو رادیاپ تروص ه    
رفتار و تفکر وی اثر ذگ اراست یا به عبارت دقیق ترشخصیت افرادترکیبی ازویژگی های روانی
است که برای مشخص کردن جایگاه شخص درطب  یدنب هق

بب بببک ککاربرده م ممیشوددد (رابین ززز ). 1998 ،

جی ) 2008 (10نیزارتباط مثبت بین شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی را تأییدکرد .مک کری و

کاستا 11مدل معروف شخصیت را معرفی کردند که ب ونع ه ا نپ لدم ن جججج ججججج عا لاس رد یلم   

1999

شناخته شده اس .ت نتایج تالشهایشاننن نشا هک داد ن    شخ صصص یتها ا متعدد زا لکشتم و      5عامل
اساسی اس .ت روان رنجور :افراد ناخوشایند به عنوان یکی از مهمتر نی انواع شخصیت در تقابل با
شخصیتهای خوشایند یا دارای ثبات عاطفی در نظر گرفته شده اس .ت برونگرایی :افراد برونگرا
خوش مشرب هستندودارای مهارتهای اجتماعی .رگ اایش ن شریذپ هب تبس

گرزب تارطخ      

مشخصه دیگری ازا نی گروه است؛ در شخصیتهای گشاده روعناصری مانند تخیل فعال ،توجه
1.Kutcher et.al
2. Bowling
10.Zeinabadi
4.Podsakoff et.al
5.Altruism
6.Courtesy
7.Conscientiousness
8.Sportsmanship
9.Civic virtue
10. Jay
11. MCcrea & Costa
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به احساسات درونی ،طرفداری ازتنوع وغیره ،ن  ار یمهم شق ا افی     م ممیکننددد؛ خوشا نام یدنی ند   
برونگرایی ،یکی از ابعاد تعامالت میان فردی اس .ت ا نی افراد گرایش به سمت همکاری ،حما تی
و اعتماد بین فردی دارند؛ مردم وظیفه شناس ،پرانرژی و سخت کار میکننددد .م یریذپ تیلوئس   
ا نی افراد با قابلیتهاییی فی یز ک طابترا رد نانآ ی     اس  ت

((( مه راکمه و نوید ان  ). 1387 ،،، ،،ب معز ه   

اسپکتورو فاکس  ،1رفتارهای و ضد بهره ورکار شامل هر رفتاری اس مزاس هب هک ت ا بیسآ ن      

میرساند وبه طورمستقیم موجب اخالل عملکرد کارکنان شده و مقداری از اثربخشی شغلشان را
کاهش میدهد ف( ادچاک ). 2007 ،2در رفتار معطوف به تولید ،حوزه وظا یلغش درکلمع و فی    

فرد مطرح است و در رفتارهای ضدبهره ور سگ تره وسیعی از رفتارهایی قرار میگیرند که هم بر
عملکرد کارآمد و بهینه فرد و هم بر عملکرد و فضای کلی سازمان آسیب وارد میسا  دنز ((( لگ
پروروهمکاران ). 1386 ،بر اساس تعریف فا و سک همکا  نار (((  ) 2007رفتا رهب دض ر ه لماشرو     

رفتارهای انحرافی است که به پنج دسته ت سق یم شده است :سوء استفاده :3رفتارهای تند و زنندهای

که روی مردم دیگر اثر می ذگ ارد؛ انحراف تولید :4انجام به عمد کارهای نادرست یا خر هزاجا    

دادن اشتباهات؛ خرابکاری :5از بین بردن اموال سازمان؛ سرقت :6م  یصخش تالوصح یا ا وم ال     
دیگری را به ناحق گرفتن؛ عقب نشینی :7اجتناب از کار از طریق غیبت یا د اد ماجنا ری د .راک ن   
پژوهشهای متعددی به رابطه بین رفتار ضد بهره وربا ابعاد ویژگیییهاییی شخ یتیص

پرداختهههاند

(بری وهمکاران ). 2007 ،8کلووی وهمکاران ) 2009 ( 9در پژوهشی ت ونع تح ان    "رفتا راک ر یی ییی
ضد بهره ور به عنوان نوعی اعتراض" به ا نی نتایج دست یافتند ک رحنا ه ا رفا ف ا و د

سا امز نننها ا

منجر به رفتارهای کاری ضد بهره ور م ممیشوددد .ت یرب هلیسوب هک یلیلحت و هیزج و    

همکا نار

(  ) 2007صورت گر تف  ،نشان داد که خوشایندی و وجدان از ابعاد شخصیت قویتر نی پیش بینی

کننده رفتار ضد بهره وردر محیط کار اس .ت فا نی وهمکاران ) 2009 (10در پژوهشی ت تح

عن ناو

1. Spector &Fox
2.Fodchuk
3.Abuse
4.Production deviance
5.Sabotage-destroying
6.Theft
7.Withdrawal
8. Berry et.al
9.Kelloway et.al
10.Fine et. al
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" آیا شخصیت خوب کافی است؟ تأثیر متغیرهای محیطی بر رابطه بین صداقت و رفتارهای ضد

بهره ور " ،به ا نی نتایج دست یافتند که براساس درگیری کارمندان و کنترل تعد لی یافت ،ینمیا ه   
ارتباط بین صداقت و رفتارکاری ضدتولید ،به ا نی صورت میباشد که هنگامی که صداقت باال
باشد رفتار ضد بهره ورکم میشود و وقتی صداقت ک تفر دشاب م ا ز دیلوتدض ر ی دا

    م ممی درگ ددد.

ضروری است سازمانها نه تنها جلوگیری از ا نی رفتارها را در دستور کار خویش قرار دهند بلکه
ا رف ا  لامتحا رتشیب هک ار ید ارت ر اهراتفر نیا باک ا د  ا نش دنر اسا یی                         

         

کنند     

(المارکوزوهمکاران ). 2010 ،1لو نی  ) 2009 (2در مطالعهای با عنوان "تأثیرهیجان و قدرت بر رفتار
شهروندی سازمانی و رفتار ضدتولید در سطح سازمان" دریافتند که بین رفتار شهروندی سا نامز

و رفتار ضدتولید افراد در سازمان ارتباط معن اد ی ررر منفییی وج دراد دو  ...مه یدهم و داد    زادگان
(  ) 1389در مقا سی هه ه رفتا هرهب دض یاهراتفر و ینامزاس یدنورهش ر و رررررررر ر ررر ررر در میا انکراک ن ن     
کارخانجات خودرو سازی ایران و مالزی دریافتند که میزان رفتارهای شهروندی سازمانی و ابعاد
مرتبط با آن و همچنین رفتارهای ضد بهره ور و ابعاد مرتبط با آن در میان کارکنان ایرانی بیش رت
از کارکنان مال یز ایی بود .یافتههای آنها موید ا نی بود که تفاوتهای میان ایرانیان و مالزیاییها به
تهااای فرهنگ سا اهنآ نایم ی تتتتتتتتتتت  .ب شرازگ ه     
عنوا وافتم تیلم ود ن ت ب  ،ازت زا یبا          تفاو تت 

هیوچین ،) 2004 (3حسام و االنین ) 2008 (4رفتار ش ب یتبثم طابترا ینامزاس یدنوره ا تیصخش        

دارد .کارپنتر ) 2008 (5با بررسی رابطه  5عامل اب تیصخش گرزب
دریا تف

اتفر ر ینامزاس یدنورهش         

تهای فعال با وجدان و برونگرایی رابطه مثبت و معنی داری دارند و در نتیجه
که شخصی 

ابعاد دیگر شخصیت واسط رابطه بین شخصیتها ای فعا مزاس یدنورهش راتفر و ل ا .دنتسه ین     

(جانسون ) 2008 ،6با بررسی تأثیر نیاز به مو قف ی ربهر تیامح ،یگتسباو هب زاین ،ت

گنهرف و       

سازمانی بررفتار شهروندی سازمانی نیز بیان میدارد وجدان ارتباط مثبت و معن تفر اب یراد ی ار    
شهروندی سازمانی داردو نقش ا نی عامل تیصخش ی هم  م  رت از .تسا رگید لماوع ضر ا تی زا   

  

مدیربه عنوان پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی در مطالعات مختلف م رب درو ر رارق یس    
1.La Marcus et.al
2.Levine
3. HueiChein
4. Hossam & Elanain
5. Carpenter
6. Johnson
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ازمدیرارتباط مثبتی با رفتا مزاس یدنورهش ر ا راد ین د ساسارب      ،

نظریه تبادل اجتماعی و اصل عمل متقابل تبیین میشود .به عبارت سادهتر ،کارکنان ممکن است
رفتار شهروندی سازمانی را به عنوان راهی برای دریا تف
آوردن رضا تی

پاداش از سازمان خودویا رب  ا رف ی ا مه    

و خوشایندی از محیط کار انجام دهن  د ((( بولینگ .) 2009 ،،با  هب هجوت  اه تیم     

نیروهای ستادی در آموزش و پرورش و شناسایی عوامل تأثیر ذگ ار ب تفر زورب ر ا و تبثم یاهر   
منفی از آنا هطبار شهوژپ نیا رد ن      ویژگیییهاییی چهارگان و تیصخش ه
رفتارهای شهروندی سازمانی و ضد بهره ور در راستای م ریز یموهفم لد هک

ر ضض ض ضضضضا تی

از م اب رید   

یسررب زا جتنم       

مطالعات قبلی و شناسایی خالء دانش موجود است مورد بررسی قرار میگیرد.

رو ش

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

جامعه آماری پژوهش راکلیه کارکنان نواحی چهارگانه آموزش و پرورش ش لیکشت زاریش ره   
میدادند که بر اساس جدول تعیین حجم نمونه کوهن و همکا  نار (((  ) 2000وبا شور زا هدافتسا    
تصادفی ساده تعداد  132نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند .پرسشنامه توز عی ش هد نیب   
شرکت کنندگان شامل  4پرسشنامه بود ک پ نایم یفداصت تروص هب ه ا سسسسس س سسسسسسسخ دهن عیزوت ناگد   
گردید .پرسشنامه رفتار ضد بهره ور که توسط رابینسون و بنت (  )5 199طراح رب و ی ا فتسا ی ا هد   
در ا نی پژوهش به زبان فارسی برگردان شد .ای ننن اب یاراد راز

 10گو هب ییوگخساپ فیط و هی    

سئواالت  5درجهای لیکرت ازهر زگ = 1تا همیشه= 5بوده اس .ت پرسشنامه  40سئوالی ویژگیهای
شخصیتی چهارعاملی فرم کوتاه نیز که توسط بوو و میت فز ریس ) 2007 (1تهیه و اعتباریابی ش اب د   
طیف پنج درجهای (کام ًالًال مخالفم= ،1کام ًالًال موا قف م= )5وچهارخرده مقیا هفیظو ،ییارگنورب س    
1. Bove & Mitzifiris
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شناسی ،خوشایندی و ثبات عاطفی در ا نی پژوهش استفاده شد .ا نشسرپ نی ا وت ناریا رد هم سسس س سسسسسط
نادی و سجادیان (  ) 1382به زبان فارسی ترجمه و ب بتعا ناهفصا رهش مدرم یور ر ا یبایر .دش
پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی توس لک ط ل و یو

   

راکمه ا ننن نننن ) 2002 ( 1طراح رادو دش ی ای    9

گویه میباشد .طیف پاسخگویی به س همانشسرپ نیا تالاوئ      5درجهههای (هر زگ === ،1همیشه===)5
از مدیر نیز توسط اسمیت وهمکاران در سال  1969طراحی ش یارادو د

اس .ت پرسشنامه رضا تی

 18گویه اس .ت روایی صوری و محتوایی پرسشنامههای ا نی پ رظن راهظا زا دعب شهوژ       10نفر
ازمتخ صص ان موضوعی و روانسنجی مورد تأیید قرار گر تف

و بعد از اصالحات خواس زا هدش هت   

نظر ویرایشی ضمن هماهنگی با فرهنگ ایرانی و در قال مانشسرپ کی ب ههه هههه تنظ رییغت نودبو می    
عاملها به عنوان ابزار ا نی پژوهش اجرا شد .پایایی ا نی

پرسش مان هههها ا از طر خابنورک یافلآ قی    

تعیین وبه شرح جدول  1زگ ارش شد.
جدول  .1خالصه ضرایب پایایی این پژوهش ومنبع گویه ها
تعداد سؤال

پرسشنامه
رفتار ضد بهره ور

آلفای کرونباخ زگ ارش شده

10

آلفای کرونباخ ا نی پژوهش
0/ 86

0/ 72

برونگرایی

0/ 71

وظیفه شناسی

0/ 79

خوشایندی

0/58

ثبات عاطفی

0/77

ویژگیهای شخصیتی
رفتارشهروندی سازمانی

منب ع
رابینسون و بنت ( )5 199

40

0/ 75

0/ 80

بوو و میت فز ریس ( ) 2007

9

0/ 74

0/ 70

همکاران       

18

0/ 88

0/ 70

کلل و یو     
( ) 2002

رضا تی از مدیر

یافتهها

اسمیت وهمکاران ( ) 1969

صهای توصیفی و همبستگی متغیرهای مورد مطالعه در پژوهش
جدول  .2نمرات شاخ 
میانگین

متغیرها
 -1رفتار شهروندی سازمانی

انحراف معیار

1

33 / 94

4/ 80

1

2

3

4

20 /03

6/ 91

* -0/ 14

1

23 / 83

4/ 38

* 0/ 41

* - 0/ 40

1

-4برونگرایی

32 / 87

5/ 50

* 0/ 17

* - 0/ 20

* 0/ 23

1

-5وظیفه شناسی

-2رفتار ضد بهره ور
 -3رضا تی

از مدیر

5

6

93/ 07

6/ 37

* 0/51

* - 0/ 22

* 0/ 32

* 0/ 17

1

-6خوشایندی

38 / 92

7/ 37

* 0/ 18

* - 0/ 24

* 0/ 46

* 0/ 18

* 0/ 40

1

-7ثبات عاطفی

29

6/ 13

* 0/51

* - 0/ 22

* 0/ 28

* 0/52

* 0/03

* 0/ 27

7

1

*P<0/ 01

1. Kelloway et.al
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همانطور که در جدول  2مالحظه میگردد بین برونگرایی با رفتار شهروندی و رضا تی
همچنین وظیفه شناسی با رفتار شهروندی و رضا تی
رضا تی

از م ،رید

ازم هش راتفر اب یدنیاشوخ ،رید ر  یدنو و    

از مدیر ،ثبات عاطفی نیز با رفتار شهروندی و با رضا زا تی مدیررابطههه مثب ینعم ت    دار

(  )P<0/ 01وجود دارد .به عالوه بین رفتار شهروندی و همه ابعاد شخصیت بارفتارها رهبدض ی ه
وررابطه منفی و معنی دار (  )P<0/ 01وجود دارد .همچنین بین رفتارهای ضدبهره وربارضا زا تی
مدیرورفتار شهروندی سازمانی رابطه منفی و معنی دار (  )P<0/ 01وجود دارد.
در ا نی قسمت ابتدا ضرورت داشت تا ویژگی شخصیتی غالب هورگ رارق یسررب دروم هنومن      
گیرد تا بتوان شخصیت غالب را شناسایی و در مدل اصلی پ  روظنم نیدب .دومن دراو شهوژ از   

روش آماری مدل خطی عمومی 1استفاده گرد .دی  اب ا فتس ا زا هد ا ور نی ش ششش ششششش مقایسهههها ای زوجی
ویژگیهای شخصیتی امکان پ یذ ر شد و ویژگی شخصیتی غالب در مدل وارد گردید.

با توجه به شاخص معنی داری موجود در یافتههای بدست آمده از تحلیل واریانس با دادهها ای
تکراری مقدار سطح معنی داری برابر با  0/ 017و کوچکتر از  0/ 05بدست آمد .بنا هیضرف نیارب   
پژوهش مبنی بر وجود تفاوت معنی دار بین ویژگیهای مختلف شخصیت تأیید میشود .اکن نو
سئوال اساسی که مطرح میشود ا نی است که ویژگی شخصیتی غال یسررب دروم هعماج رد ب     
کدام اس .ت بد نی منظور با سی تی جدول مقایسههای زوجی مورد بررسی قرار گیرد که نتا نیا جی   
مقایسهها در جدول  3آمده اس .ت
جدول  .3آزمون تحلیل واریانس با دادههای تکراری برای ابعاد پنج گانه شخصیت
مقدار معناداری

خطای درجه آزادی

درجه آزادی

مقدار F

مقدار اثر

اثر

0/ 000

557 / 000

3

361/ 431

0/864

اثر پیالیی
المبدای ویلکز

0/ 000

557 / 000

3

361/ 431

0/ 32 5

0/ 000

557 / 000

3

361/ 43 1

0/ 880

اثر هتلینگ

0/ 000

557 / 000

3

361/ 431

0/ 880

گترین ریشه روی
بزر 

*P<0/ 05

یافتههای جدول  3حاکی از آن تس

که بین ویژگیهای شخصیتی با یکدیگر تفاوت وج .دراد دو

در ا نی راستا مقایسهههها ای زوج کنیا نییعت روظنمب ی هههه ههههه تفا زا کیمادک نیب تو

   ویژ گگگ یها ای

شخصیتی وجود دارد ،ارائه شده اس .ت

1.General linear model
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یهای شخصیتی
جدول  .4مقایسههای زوجی بین ویژگ 
مقدار معناداری

فاصله اطمینان

ویژگیهای شخصیتی

نها
تفاوت میانگی 

خوشایندی -برونگرایی

0 /554

0/ 000

0/ 406

0/405

خوشایندی – وظیفه شناسی

0 /033

0/ 000

0/ 288

0/373

خوشایندی -ثبات عاطفی

0 /866

0/ 000

0/6 04

0/ 731

*P<0/ 05

همان طور که در جدول مقایسههای زوج دهاشم ی ه م ممی درگ ددد ،در س توافت نوت    می ییانگینها ا،
تفاوت بین میانگین هر یک از ویژگیهای شخصیتی نشان داده شده اس .ت با توجه به ج لود

،3

مقادیری که با عالمت * نشان داده شدهاند ،معین میسازند که ویژگی شخصیتی مورد بررسی با
سایر ویژگیها تفاوت معنی داری دارند و مقدار معنی داری آنها نیز کوچکتر از  0/ 05اس .ت ا نی
مساله را میتوان با توجه به ستون فاصله اطمینان  95درصد نیز مورد توجه ق .داد رار یتروص رد   
که حد پایین و باالی فاصله اطمینان شامل مقدار صفر نباشد ،میتوان گف فت ت اااااوت معن یراد ی
بین میانگین هر یک از ابعاد شخصیتی وجود دارد .آنچه از بررسی زوجی ویژگیهای شخ یتیص
مشخص میگردد ا نی است که بعد خوشایندی تفاوت معنی داری با سایر ویژگیهای شخ یتیص
دارد .بنابرا نی بعد غالب شخصیت بعد خوشایندی اس .ت به منظور آزمون فرضیه اس هدش درادنات
پژوهش از مدل سازی معادالت ساختاری استفاده ش یدنیاشوخ یتیصخش یگژیو و د ناونعب      
ویژگی غالب وارد مدل گردید.

لها با ضرایب استاندارد شده مربوط به فرضیههای پژوهش
شکل  .2مد 
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قبل از استفاده از نتایج باال الزم بود شاخصهای تناسب برازش مدل به شرح دیا مارگ  2بررسی
شده و پس از اطمینان از برازش مدل با عنا تی

به ضرایب مسیر و ضرائب معناداری (آماره  )Tبه

بررسی فرضیه اصلی پژوهش پرداخته شود .به ا نی منظور با کمک نرم ا زف ارلی لرز

شاخصصصها ای

برازش مدل محاسبه ودر جدول  5زگ ارش گردید.
جدول  .5شاخصهای برازش مدل پژوهش
GFI
RMR
RMSEA
NFI
CFI
1/ 06

با عنا تی

0/99

0/9

0/01

0/340

0/ 94

AGFI
0/39

به نتایج ارائه شده در جدول  ،5برازش مدل مناس انب ،تسا هدوب ب برا هجوت اب نی هب        

دیاگرام  3معناداری ضرایب مورد توجه م ممیباشددد .ح بولطمد

شا م یاطخ هشیر صخ ی نیگنا     

م ذج ورات تقریب ( )RMSEAکمتر از  0/ 05میباشد .ریشه میانگین م ذج ور باقیماندهها ()RMR
نزدیک به صفر و درحد مطلوب میباشد .شاخص نیکویی برازش ( )GFIو شاخص تعد لی ش هد
نیکویی برازش ( )AGFIنزدیک به یک ودرحد مطلوب اس .ت  .ن هب یاک روذجم تبس     درجههه
آزادی  1/ 06بدست آمد که مقادیرکمتر از  3حد مطلوب ا نی شاخص است .شا هدش مرن صخ   
نسبی ( )NFIبرابر  0/9است که حد مطلوب آن باالتر از  0/9تا سا کی تتتتت  .شا یگدنزارب صخ   
تطبیقی ( )CFIدر ا نی مدل برابر  0/ 99بدست آمد که با زا رتال  0/9تا بولطم دح کی       است
(هومن). 1384 ،

شکل  .3ضرایب معناداری بر حسب شاخص  Tمدل پژوهش

حال با توجه به ضرایب معناداری میتوان نتیجه گر تف

که ویژگیییهاییی شخ  رب تیص ر تیاض

ازمدیر و رفتار شهروندی و رفتار ضد بهره ور تأثیرمی ذگ ارد .در جدول زیر اث و میقتسم ر
مستقیم متغیرهای پژو هش ارائه شده اس .ت

ریغ    
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جدول  .6روابط و ضرایب معناداری مدل
میزان اثر

شماره فرضیه

مسیر

1

خوشایندی رضا تی از مدیر

2

رضا تی از مدیر رفتار شهروندی

0/ 49

3

رضا تی از مدیر رفتارضد بهره ور

-0/ 49

0/ 56

معناداری

نتیجه

11 / 96

فرضیه تائید میشود

10 / 16

فرضیه تائید میشود

10 / 02

فرضیه تائید میشود

با توجه به موارد مطرح شده فوق میتوان م  ریز لد ر اشن هک ا ن هد  ن ریغ و میقتسم تارثا هد
مستقیم شخصیت بر رضا تی

از مدیر ،رفتار ش و ینامزاس یدنوره

تفر ا دض ر

    

ر تسا رو هرهب ا    

  

ترسیم نمود.

بحث و نتیجه گیری

شکل  .4مدل نهایی پژوهش

رفتار ضد بهره ور و ابعاد آن شاخص بسیار مهمی برای ارزیابی سالمت سازمانی است (بولینگ و
اشلمن ). 2010 ،بنابرا نی سازمانهای امروزی باید به آن توجه جدی مبذول نمایند .نتایج حاصل زا
فرضیه اول ا نی پژوهش نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی با رضا تی

از مدیر رابطه مثب و ت

معنی دار وجود دارد .با توجه به آن چه که از نتایج پژوهش حاضر به دست آمد میت او ننن گفت
شخصیت پیش بینی کننده بسیار خوبی برای رفتار ضد بهره ور اس .ت برمبنای تئ لماع جنپ یرو   
مهم شخصیتی که در ا نی پژوهش نیز مورد استفاده قرار گر تف

میتوان به راحتی رفتار ضد به هر

ور را مورد پیش بینی قرار داد .نتایج بررسیها نشان میدهد زمانی که خصوص تیصخش تی ی    با
وجدان بودن در بین کارکنان ضعیف باشد احتمال وقوع رفتار ضد بهره ور بیش رت اس  ت

((( مونت

الیزووجانسون 2006 ،؛ سالگادو ). 2002 ،کارکنانی ک یریذپلد یتیصخش یگژیو ه یراگزاس و      
پایینی دارند رفتارهای ضد بهره ور که مرتبط با رفتارهای انحرافی ب ار تسا یدرف نی

 رتشیب از   

خود نشان میدهند .عالوه بر ا نی کارکنانی که ویژگی باوجدان بودن ضعیف دارند خرابکا ،یر
کارشکنی و انزواطلبی بیشتری دارن .د جیاتن

شها ا نشان م ممیدهددد ک رب ه ا انکراک ی ن اب     
پ هوژ ش ش
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گشودگی تجربه با  نکمم زین ال ا اتفر تس ر دنیآرف ردرو هرهب دض  خر دیلوت       

   ده  د ((( بولت نو

وهمکاران ). 2010 ،از سوی دیگر عواطف و احساسات نیز میتوانند تاثیرات زیادی بر رفتار ضد
  

بهره ورداشته باشند .نتایج نشان میدهد که کارکنانی که احساسا رد دنراد یفنم فطاوع و ت
مقا سی ه با کارکنان با احساسات مثبت رفتار انحرافی بیشتری از خود ب زور م ممیدهن  د ((( ریچا و زدر
شات ). 2011 ،عالوه بر ا نی نتایج پژوهشها در زمینه شخصیت نشان میدهد کارکنانی که خ دو
شیفتگی باال دارند رفتارهای ضد بهره ور بیشتری از خود بروز میدهند (پنی و اسپکتور). 2002 ،

همچنین نتایج فرضیه دوم و سوم در پژوهش حاضر نشان دادند که بین رضا تفر ابریدم زا تی ار    
شهروندی سازمانی و رفتار ضد بهره ور رابطه معنی دار وج .دراد دو ه نازیم ردق ر     رضا زا تی
مدیردر بین کارکنان ا زف ایش یابد ،ت هش راتفر رب یرتشیب ریثأ ر ثعاب و هتشاد یدنو      

م ممیشوددد

فو
اثربخشـی وکارا ـی ی فعالیتهای سـازمـانی بیشتر شود .نیروی انسانی وفادار ،سازگار با اه اد ف ف
ارزشهای سازمانی و متما لی به حفظ عضو تی

سازمانی که حاضر اس تتت فراتررر از وظایففف م رق ر،،

فعالیت کند ،میتواند عامل مهمی در اثر بخشی سازمان باش .د ینچ دوجو ن ورین  ی نامزاس رد ی      
توأم با باالرفتن سطوح عملکرد و پایین آمدن میزان غیبت ،تأخیر و ترک خدمت کارکنان است
و وجهه سازمان را در اجتماع ،مناسب جل هو اد ددده زمین رب ار ه ا ت و دشر ی و رف نامزاس هعس ا مه       
یکند.
م 
نتاجی

مه بیارض ب س یدنورهش راتفر هک داد ناشن یگتس ا :لماش تیصخش داعبا اب ینامز        

خوشایندی ،وظیفه شناسی ،گشاده رویی و برون گرایی ارتباط مثب هک تسا هتشاد ت

       

     

با تن  ا جی     

پژوهش مهدیون و همکا  نار (((  ) 1387مبن راتفر طابترا رب ی      ش تیصخش اب ینامزاس یدنوره

    

همسویی دارد .نتایج حاصل گر لیلحت زا ر شهوژپرد نویس     

الما  زوکر (((  ) 2010نشا هک داد ن   

وظیفه شناسی ،خوشایندی و گشاده رو ار یدنورهش راتفر یی

ب شیپ ی ین       م ممیکننددد .الما زوکر

(  ) 2010بیان میدارد وجدان و گشاده رویی به عنوان صفات شخصیتی به ترتیب پیش بینی کننده
رفتارهای خرابکا مزاس رد تقرس و یر ا .تسا دیلوت فارحنا و ن حسام  نینالا و (((((((((((((((((  ) 2008در
پژوهش خود ت تح

ی) و رفتا یدنورهش ر   
عنوان "بررسی رابطه باز بودن به تجربه گ( شا هد یور یی یی

سازمانی" بر ا نی باورند که گشاده رویی میتواند رفتار ش دنک ینیب شیپ ار ینامزاس یدنوره ...........
آنها بر ا نی باورند افرادی که ا رد تیصخش زا دعب نی
شهروندی سازمانی آنها در س ییالاب حط

حطس رد اهنآ با  دراد رارق ییال ر تف ار       

رد .تسا شهوژپ     

"ان فارحنا ،یصخش ریغ فارح     
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سازمانی و رابطه بین آنها"بری وهمکاران (  ) 2007با به ا نی نتیجه دست یافتند که بین برونگرا یی
به عنوان مؤلفه شخصیت و رفتار ضد بهره وررابطه منفی وجود دارد .یافتههای پژوهش حاضر نیز
با بری وهمکاران همسویی دارد .به طور خالصه ،با شیپ هعلاطم  ی نیا هرابرد دوجوم تایبدا هن
موضوع ،میتوان دریا تف

  

که دو انگی هز اصلی برای انجام رفتارهای شهروندی و ضد به هر وررر در

سازمان ،نگرش و دیدگاه کارکنان نسبت به محیط کاری خ  دو ((( رضا و )ریدم زا تی تیصخش    
خود کارکنان اس .ت بنابرا نی سازمانها باید استراتژیهای مناسبی را ب هراتفر شهاک روظنم ه ای     
ضد بهره ور به کار گیرند .در ا نی جا با توجه به نتایج پژوهش الگویی توسط م ققح ا یم هئارا ن    
گرد تا بر مبنای آن رفتار ضد بهره ور را کاهش داد .اولین استراتژی مهم برای سازمان آن است
که در هنگام انتخاب نیروی انسانی ،افراد با ویژگیهای شخصیتی مناسبی در زمینه دل یذپ ر بودن ،با
وجدان بودن و سازگاری انتخاب ش  دنو ((( اس ،یراکتیم
افراد یکی از استراتژیهای مهم در ا نی زمینه اس  ت

 ). 2008بررس دص ی ا و تق

((( لوکا درف و س ر ،شی

ما ا یراد تن    

    ). 5 200ع هوال نیا رب   

میتوان از آزمونهای شخصیت به منظور ارزیابی افرادی استفاده نمود که به نظر م ممیرسددد رفتار
انحرافی باالیی در کار داشته باشند (وانز و وا زی واران ) 2001 ،راهکا د رگید مهم ر ر هنیمز نیا      
   

آزمونهای تمونه کار است که میتوانددد اب یسب راز ا  ییاسانش تهج یبسانم ر ا شاب یدارف د هک      
رفتارهای انحرافی و ضد بهره ور در محیط کار دارند.
راهبرد دیگری که در ا نی زمینه بسیار قابل توجه است عوامل موقعیتی است که روزانه در م طیح

کار رخ میدهند و میتوانند رفتار ض  رو هرهب د ر تیوقت ا کن ا هک دن ززززز زززززز آن جمله م ممیت او ننن به
محدودیتهای سازمانی ،قف دان سیستم پاداش مناس جو مدع ،ب و لغش حرش د
مناسب ،تعارضات بین فردی ،نبود رضا تی

ک نیناوق و اری

از مدیرو قف دان عدالت سا هراشا ینامز

وهمکارا ،ن     2009؛ اس و روتکپ سکاف 2007 ، ،،،،

     

ک  در ((( با ماری

 2010؛ سما و ر راکمه ا ،ن       ). 2010از مهمت نیر

اقداماتی که در ا نی زمینه میت او ننن انجا زفا داد م ا شی

زا تیاضر

ریدم ا رد دوبهب قیرط زا دارف       

ادراک از عدالت سازمانی است (چانگ و اسمیتکاری ). 2010 ،کارکنانی که از کار خود راضی
میباشند ،به منظور تشکر و قدردانی از سازمان و یا برای اینکه سازمان نیز متقاب ًالًال رضا  ار یتی کک کککه
آنها تجربه نمودهاند را تجربه کند ،ب تفر ماجنا هب دهعتم یرتشیب لامتحا ه ا یدنورهش یاهر         
سازمانی میشوند .به عبارت دیگر کارکنانی که از کار خود راضی میباشنددد ،ب رایسب لامتحا ه    
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قوی در انجام رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان یک وسیله برای مقابله به مثل مزاس اب ا ننن نننن و
جبران مزایایی را که سازمان برای آنها به همراه آورده ،مشارکت مینمایند.
از سوی دیگر حفظ ارتباطات مناسب با کارکنان ،ارائه بازخوردهای کاری درست و به موق هب ع   
آنها ،مشارکت کارکنان در امور و آموزش سرپرستان در ا نی زمینه میتوانند راهکارهای مناسبی
در ا نی زمینه باشد (فود چانک). 2007 ،
بنابرا نی به نظر میرسد که داشتن یک راهبرد برای تعریف رفتارهای مثبت و منفی در محیط کار
و مصداقهای آن در هر سازمان و سپس اجرای ا نی راهبرد ،میتواند سازمانها را در س نداد قو
کارکنان به بروز رفتارهای مثبت توأم با انجام وظایف عادی یاری کند .از سوی دیگر اجرای ا نی
راهبرد باید مبتنی بر اصول و ارزشهای انسان مدارانه بوده و مدیران ارش نآ هب نامزاس د دهعتم     
باشند .همچنین با توجه به اینکه پژوهش حاضر بر روی کارکنان ستادی آموزش و پرورش شیراز
انجام گرفته با سی تی در تعمیم یافتهها به گروهها و شهرهای دیگر جانب احتیاط را رعا .دومن تی
عالوه برا نی الزم است از ا نی یافتهها استنتاجات علت و معلولی در سطح مطالعات تجربی به عمل
  

نیاید چراکه زیربنای مدلهای علی پژوهش حاضر همب و هدوب یگتس یشیامزآ ریسفت رد نآ زا
شرا طی که امکان دستکاری متغیر مست لق برای م قح ق وجود نداشته غیر منطقی اس .ت
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