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Abstract
The purpose of study is to examine the structural model of personality traits on organizational
citizenship behavior with mediation role of interactional Justice and work locus of control among
employees. The method used in this study was a descriptive and causal relationship. The population
was 888 staff�
s employees of Isfahan`s education organization, also 265 of them selected based on
Cohen et al�
formula and Stratified random sampling. The organizational citizenship behavior Scale
was measured with interactional justice, also Work Locus of Control and personality traits. The
Pearson correlation coefficient and structural equation model were used. Findings showed that
openness to experience, agreeableness, neuroticism and extraversion with organizational citizenship
behavior indirect effect (pã 0.001) also conscientiousness had not any effect on OCB(pã 0.001) and in
addition results Based on calculating GFI, AGF, CFI, RMSEA, the structural equation model has
appropriate goodness-of-fit. Also Work Locus of Control and intractional justice can be mediating in
relation between personality and OCB.

Keywords: organizational citizenship behavior, personality traits, work locus of control,
interactional justice.
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چكیده
این پژوهش با هدف بررسی مدل ساختاری تأثیر ویژگیهای شخصیتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش
میانجیعدالتتعاملیوکانونکنترلکاردربین کارکنانانجامشد.روشپژوهشهمبستگیوجامعۀآماریآن
همۀکارکنانستادیآموزشوپرورششهراصفهانبهتعداد 888نفربود.ازاینتعداد 265،نفربرحسبجدول
تعیینحجمنمونۀکوهن  وهمکارانبهعنواننمونهبرآوردوباروشنمونهگیریتصادفیطبقهایمبتنیبرسهم
انتخاب شدند .دادهها با استفاده از پرسشنامههای رفتار شهروندی سازمانی ،عدالت تعاملی ،کانون کنترل کار و
ویژگیهایشخصیتیجمعآوریشد.برایتجزیهوتحلیلدادههاازآزمونهمبستگیپیرسونومدلیابیمعادلۀ
ساختاریاستفادهشد.نتایجنشاندادکهگشودگینسبتبهتجربه،خوشایندی،روانرنجورخویی(تأثیرمنفی)و
برونگرایی ،اثر غیرمستقیم بر رفتار شهروندی سازمانی دارد ( .)p<0/001همچنین وجدانگرایی بدون هر نوع

تأثیریبررفتارشهروندیسازمانیبود(.)p<0/001یافتههایمدلسازیمعادالتساختاریبرحسبشاخصهای
برازندگی،برازشدادههارابامدلمفهومیاولیه  تأییدکرد؛شایانذکراستکهکانونکنترلکاروعدالتتعاملی،
هایشخصیتیرابرابعادرفتارشهروندیسازمانیمیانجیگریمیکند .
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 5عامل شخصیت به برونگرایی متعلق بوده است

مقدمه
مطالعات مربوط به عملکرد رفتار شهروندی

(روبی،براونوبلی.)2005،10خوشایندبهافرادی

سازمانی نشان داده است که صفات شخصیتی از

نسبت داده میشود که دارای ویژگیهای خوش-

جمله پیشبینهای خوب رفتار شهروندی هستند

قلب ،گرم ،دلسوز ،سادهدل ،مؤدب و انعطافپذیر

).درسالهای

(مورگسون،ریدروکامپیون2005،1

باشند (آنگ و همکاران .)2006 ،وجدانگرا به

اخیر الگوی پنج عامل بزرگ شخصیتی به عنوان

افرادیگفته میشود کهصفات بادقت،قابلاعتماد،

ساختارهای اساسی شخصیت با اقبال بسیاری در

سختکوش ،وابسته ،بابرنامه ،وقتشناس ،منظم،

(آنگ،واندینهوکوه،2

روبهروشدهاست
سازمانها 

روانرنجورخوعصبی
مصمموپرانرژیدارند .افراد 

 .)2006این الگو بیان میکند که تفاوت در

و بیش از حد خود نظارت کنندهاند (آنگ و

شخصیتها از طریق پنج عامل شخصیتی


روانرنجورخویی ،درست نقطۀ
همکاران  .)2006 ،

برونگرایی ،3خوشایندی ،4وجدانگرایی ،5ثبات


مقابلثباتهیجانی یاثباتعاطفیاستوبرتجربۀ

عاطفی 6و گشودگی نسبت به تجربه 7تشریح

هیجانات منفی داللت دارد .افراد با ثبات هیجانی

میشود .برونگرا به افرادی اطالق میشود که


باال در کل افرادی آرام ،کمتر مضطرب ،باثبات،

ویژگیهای مردمی ،پرحرف ،لذتجو ،بامحبت،

کمترافسردهبامیزانکمتریازکمروییواحساس

فعال،خودابرازگرومطمئنبهخود دارند (آنگو

نداشتنامنیتهستند.ونویانن ودیدهرو()2001

همکاران2006 ،؛ باریک ،پارک و مونت)2005 ،8؛

دریافتهاندکهسطوحباالیثباتهیجانیباانسجام

برونگرا کمرو ،ساکت و
برعکس افراد غیر 

اجتماعیدرگروههارابطهدارد.همچنین بیانشده

سرکوبشده هستند (آنگ و همکاران.)2006 ،

است که ثبات هیجانی ،عامل پیشبین مهمی از

سطوحباالیجرأتورزی،عواطفمثبت،فعالیتو

عملکردکاریونیزقصدترکشغلاست(جاجو

معاشرتیبودن افراد برونگرا  از نظر برآیندهای


ایلیس .)2002 ،11گشودگی نسبت به تجربه به

میشود(وسترمنو
عملکردبرایسازمانمفیدواقع 

افرادی نسبت داده میشود که ویژگیهای مبتکر،

سیمونز .)2007،9به عالوه ،اینقبیل افراد به خاطر

مستقل،سازنده،تخیلپرداز،خلّاق،متفکر،هوشمند،

پاداشهایبیرونیانگیزهمییابندکهاینخودباعث

حساس و شجاع دارند و تغییرات محل کار را

بهبود برآیندهای عملکردی میشود (وسترمن و

مثبتترادراکمیکنند(وانبرگوباناس.)2000،12

سیمونز.)2007،درمطالعاتیدربارۀمدیرانژاپنیو

گشودگی نسبت به تجربه تاکنون کمتر از سایر

آمریکایی ،قویترینرابطهباعملکردشغلیدرمیان

عوامل ویژگیهای شخصیت ،مطالعه و درک شده
ارتباطنداشتن

استوبرخالفسایرعوامل،صفت 

1

Morgeson, Reider, Campion
Ang, Van Dyne and Koh
3
extraversion
4
agreeableness
5
conscientiousness
6
emotional stability
7
openness to experience
8
Barrick, Parks and Mount
9
Westerman, Simmons
2

د(لیپاینهو
بابرآیندهایکاریراباخود همراه دار 

10

Robie, Brown, Bly
Judge, Ilies
12
Wanberg , Banas
11
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وانداینی .)2001 ،1برخی مانند جورج و ژو

شغلکهازمهمترینعواملافزایشرفتارشهروندی

( )2001نشان دادهاند که بازبودن نسبت به تجربه

هستند(اسالم.)2016،11باریکوهمکاران()2005

باخلّاقیترابطهدارد.رفتارهایشهروندیسازمانی

معتقدند برخی متغیرهای منفرد و شرایط موقعیتی

به عنوان رفتارهای مطلوب اختیاری در خارج از

دیگری هم وجود دارد که در اثرگذاری صفات

شرح شغل ،طی چند سال گذشته توجه پژوهش

شخصیتیبرعملکرد،میانجیگریمیکنند.پژوهش

های مختلفی را به خود جلب کردهاند (بلیکلی،

حاضر میکوشد تا درک بهتری دربارۀ رابطۀ بین

آندرسون و مورمن2005 ،2؛ پودساکف ،مکنزی،

ویژگیهایشخصیتیورفتارشهروندیسازمانیاز


پاین و باچراچ .)2000 ،3رفتار شهروندی سازمانی

طریق بررسی نقش کانون کنترل کار و عدالت

استفادهشده در این پژوهش سعی در معرفی پنج


تعاملیبهعنوانعواملمیانجیگراینرابطه،حاصل

متغیر وظیفهشناسی ،4نوعدوستی ،5خوشخویی،6

کند .دربارۀ نقش میانجیگری متغیرهای فردی و

ادب و مهربانی 7و جوانمردی 8دارد .نوع دوستی،

موقعیتیدررابطۀشخصیتوعملکردتاحدزیادی

کمکبههمکاراندرعملکردمربوطبهوظایفشان

در مطالعات قبلی غفلت شده است .هنگامی که

است.جوانمردیعبارتاستازتمایلبهشکیبایی

اندرککنندکهروشاستفادهشدهبرایتعیین

کارکن

مزاحمتهای اجتنابناپذیر و

پاداش منصفانهاستوبرایهمۀکارکناناجرامی-

بیعدالتیهای کاری بدون اینکه گله و شکایتی


شود ،نشان میدهد که سازمان برای رفاه کارکنان

صورت گیرد (مارکوزی و ژان .)2004 ،9ادب و

اینباعثمیشود که آنهابرای

ارزشقایلاستو 

مهربانی ،رفتارهایی هستند که از ایجاد مشکل در

نشاندادنرفتارهایشهروندیسازمانیتالشکنند

محل کار جلوگیری میکنند .خوشخویی رفتاری

(فیلیپ،کوماروچودهاری.)2012،12بنابراینروند

است که مشارکت فرد در فعالیتهای مربوط به

اینکهشخصیترابه
پژوهشهادرحالحاضراز 

رانشانمیدهد(چوهن.)2006،10وظیفه-

سازمان

عنوان یک عامل عمدۀ اثرگذار بر عملکرد بررسی

شناسیبیانگر رفتاریاستکهفرددراجراییک

میرود که باعث
کنند به سوی مطالعۀ شرایطی  

شغل به بیش از الزامات وظیفهای عمل میکند

تسهیلیادشوارشدن اثرگذاریصفاتشخصیتیبر

درطییکدورۀبیستسالهمحققان

(زارع.)1383،

عملکرد و رفتارهای فرانقش میشود (باریک و

عوامل بسیاری از خصوصیات رفتاری سازمانی را

همکاران2005،؛یوسفیامیریوهمکاران.)1392،

شناسایی کردهاند؛ از جمله توانمندسازی ،رضایت

نظریان و عیسیخانی ( )1394در مطالعۀ خود

فرد نسبت به کار خود ،تعهد به سازمان و ترک

دریافتندکه رابطۀ معناداری بین شخصیت و رفتار

در مقابل

1

LePine , Van Dyne
Blakely, Andrews and Moorman
3
Podsakoff , MacKenzie, Paine and Bachrach
4
conscientiousness
5
altruism
6
civic virtue
7
courtesy
8
sportsmanship
9
Markoczy, xin
10
�
Chohen
2

شهروندی سازمانی وجود دارد .همچنین بین ابعاد
وظیفهشناسی و سازگاری با رفتار

برونگرایی،

شهروندی سازمانی رابطۀ معناداری هست ،رابطۀ

Islam
Philip, Kumar and Choudhary

11
12
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روانرنجوری با رفتار شهروندی

ابعاد گشودگی و

شغلیدرادبیات ایننوعتحقیقات،گزارششده -

ناهمسویی
سازمانی معنادار نیست و گشودگی ارتباط 

است (هوف1992 ،5؛ اسپکتور .)1982 ،مطالعات

با رفتار شهروندی سازمانی داشته است.کانونکنترل

نشانداده استکهافرادباکانونکنترلدرونیدر

بهیکانتظارتعمیمیافتهاشارهداردبهاینصورت

مقابل همتایانشان ،انتظار بیشتری دارند که

کهدربرآیندهاییچونرسیدنبهپاداشهایااحتراز

تالشهایشان به عملکرد مطلوب بینجامد یا


ازتنبیهبااقداماتخودِفرد(کانونکنترلدرونی)یا

برآیندهایباارزشیرادرپیداشتهباشد(هاتروپ،

ی(کانونکنترلبیرونی)کنترلمیشود

عواملبیرون

کانل و البرادور .)2005 ،6بنابراین مطالعات پیش-

(اسپکتور .)1988 ،1کانون کنترل کار متغیری است

بینیمیکنندکهگشودگینسبتبهتجربهازطریق

نشانمیدهد افراداز نظر باور به اینکه تا چه

که 

اثرگذاری بر کانون کنترل کار بر ابعاد رفتار

حدبرآیندهایزندگیشاندر کنترلخودشان(یعنی

شهروندی سازمانی اثر میگذارد .عالوه بر این،

کانون کنترل درونی )2یا عوامل دیگری همچون

کانونکنترلکاروعدالت تعاملیبه عنوان عوامل

شانسقراردارد(یعنیکانونکنترلبیرونی)3باهم

«میانجیگر بالقوه» 7در این پژوهش بررسی

متفاوت هستند .کارکنان با یک کانون کنترل کار

میشوند.نوویکیواستریکلند()1989بیانمیکنند


درونی به احتمال کمتری به واسطۀ نقش کاری

که کانون کنترل کار ،باور فرد به تواناییها و

غیرانعطافپذیر خود دچار محدودیت میشوند

استعدادهایدرونیخوددر حلمسئلهویااعتقاد

وکنترلبهتریرابرمحلکارخود دارند.ازاینرو

او  به شانس و عوامل قدرتمند بیرونی و در نتیجه

اینگونه افراد به نسبت همتایانشان به احتمال


برخوردمنفعالنهباشرایطمحیطیاست(هارویو

بیشتری  به رفتارهای شهروندی سازمانی رومی-

همکاران ،2007 ،ص .)74کانون کنترل به معنای

آورند (بلیکلی و همکاران .)2005 ،باورداشتن به

این است که افراد تا چه حد بر این باورند که

توانایی کنترلکاریاشغلافرادبهکانونکنترلکار

اتفاقات را در تأثیر قرار دهند یا از اتفاقات دیگر

معروف است (هاروی ،پیاکوک و دمن:2007 ،4

تأثیر بگیرند .باور به کنترل شخصی با سالمت و

 .)73کانون کنترل درونی با اضطراب (اسپکتور،

رفاه  در محیط کار و همچنین ویژگیهای

 ،)1982رابطۀ منفی و با جهتگیری توفیق ،رابطۀ

شخصیتی رابطۀ مستقیم دارد (فیدی و همکاران8؛

مثبتنشانداده است .افرادبا کانونکنترلدرونی

2016؛ حاتمی و همکاران .)1389 ،نتایج پژوهش

استرس کمتر ،انگیزش کاری باالتری را نشان

)بیانمیکندکهکانونکنترلدرونینه

هسو2011(9

دادهاند و بیش از افراد با کانون کنترل درونی در


تنهاتأثیرمستقیمرویرضایتشغلیدارد،بهطور

نقشهایمدیریتیظاهرمیشوند(اسپکتور.)1982،

معناداری رابطۀ بین تعارض کار  -خانواده با

شواهد رابطۀ میان کانون کنترل کاری و عملکرد

رضایتشغلیراتعدیلمیکند.تحقیقاتاسمیتو

5

1

Spector
internal locus of control
3
external locus of control
4
Harvey, Peacok and Deman

2

Hough
Hattrup, O�Co
nnell & Labrador
7
mediator
8
Fedi et al
9
Hsu
6
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همکاران )2017( 1نشان داد که بین منبع کنترل

بهناظران،تبادلرهبرزیردستورضایتازنظارت

درونی و عملکرد شغلی ،رابطۀ مثبت وجود دارد؛

رابطۀ مثبت دارد (کوهن چاراش و اسپکتور،7

بدین معنا که افرادی که منبع کنترل درونی دارند،

 .)2001پژوهشها بیانگر رابطۀ قوی بین ادراک از

عملکرد شغلی بهتر و استرس شغلی و فرسودگی

عدالت و رفتار شهروندی سازمانی بوده است

شغلی کمتری دارند .بنابراین این مطالعه پیشبینی

(بلیکلی و همکاران2005 ،؛ کوهن چاراش و

ویژگیهایشخصیتی ازطریقاثرگذاریبر

میکند

اسپکتور2001 ،؛ ابوالنین2009 ،8؛ پودساکف و

کانون کنترل کار بر رفتار شهروندی سازمانی اثر

همکاران .)2000 ،نتایج مطالعۀ رضاییان و رحیمی

میگذارد.عدالتسازمانیبهدیدگاهاعضایسازمان

( )1387نشان داد که عدالت رویهای بر رفتار

درموردشیوۀ برخوردهایمنصفانۀ سازمانمربوط

شهروندیکارکنانمؤثراست.درپژوهشیکیدجی

میشود.عدالتتعاملی2عبارتازادراککارکناناز

و همکاران ( )2009تأثیرات ویژگیهای شخصیتی

منصفانهبودن پرداختها و برابری در رویههای


و جنسیت را بر ابعاد رفتار شهروندی نشان دادند.

همچنین به برخوردهای بین فردی
سازمانی است؛  

جوانمردی،همبستگی

بینعدالت سازمانی با بعد

که کارکنان از تصمیمگیرندگان دریافت میکنند و

همچنینبینعدالت تعاملی
معناداری وجود داشتهو 

میزانشرحفرایندهایتصمیمگیریمربوطمیشود

جوانمردی و وجدان کاری،
با ابعاد آداب اجتماعی  

(رادر .)34 :2003 ،3منصفانهبودن رفتارهای بین

همبستگی معناداری مشاهده شده است .ابعاد


شخصی در سازمان ،نقش بهسزایی در تشویق و

نوآوریاینپژوهشدرچندمحورمطرحمیشود:


توسعۀ رفتار شهروندی سازمانیدارد.ابعادعدالت

اول از بعد بررسی نقش عدالت تعاملی و کانون

سازمانی عبارتند از توزیعی ،4رویهای 5و تعاملی.

کنترل کار که رابطۀ بین ویژگیهای شخصیتی و

عدالتبهشیوۀ برخوردبایکفرد(مثالً بااحترام)

رفتارشهروندی سازمانی را میانجیگری میکنند و

در میان اجرای فرایندها تمرکز دارد (بایرن،6

بهحال،مطالعهای

پسازمطالعۀابوالنین( )2009تا


عادالنهبودن پیامدها و

 .)2005عدالت توزیعی به 

در این زمینه انجام نشده است .دوم نمونۀ خاص

نتایجی که کارکنان دریافت میکنند ،اشاره دارد.

پژوهشاستکهکارکنانستادیآموزشوپرورش

عدالت رویهای هم عبارت است از  عدالت

هستند و رفتارهای فرانقش این گروه در جایگاه

درکشده از فرایندی که برای توزیع پاداشها


افرادی که فعالیتهای اصلی سیستم آموزشی را

استفاده میشود (یعقوبی ،یارمحمدیان ،رییسی،

پشتیبانی میکنند ،اهمیت فراوانی دارد .به عالوه

جوادیوسقاییاننژاد.)1389،مطالعاتنشانداده

برای نخستین بار در ایران ،تأثیر ویژگیهای

است که ادراکاتاز عدالت تعاملی با تعهد نسبت

شخصیتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش
میانجی عدالت تعاملی و کانون کنترل کار در بین

1

Smidt et al
interactional justice
3
Ruder
4
distributive
5
procedural
6
Byrne
2

Cohen-Charash and Spector,
Abu Elanain

7
8


/پژوهشهایعلومشناختیورفتاری،سالهفتم،شمارهاول،پیاپی(،)12بهاروتابستان 1396

96

کارکنان ستادی با مدلسازی ساختاری بررسی

میشود .


 وظیفه شناسی





برونگرایی
کانونکنترل

نوع دوستی

کار
خوش خویی

خوشایندی
وجدان گرایی


ادب و مهربانی

ثبات عاطفی

جوانمردی

عدالت تعاملی

گشودگی نسبت به
تجربه

شكل .1مدل مفهومی پژوهش

روش پژوهش

الف) پرسشنامۀ رفتار شهروندی سازمانی :1این

همبستگی است.
روش این پژوهش ،روش  

پرسشنامه ،دربردارندۀ  16سؤال بستۀ پاسخ است


متغیرهای این تحقیق ،ویژگیهای شخصیتی

که پودساکف،مکنزی،مورمنوفیتر ( )1991آنرا

(برونگرایی ،وجدانگرایی ،خوشایندی ،ثبات


بهکارمیرود.

تهیهکردندوبرای سنجشپنجبعد

عاطفی و گشودگی نسبتبه تجربه)،کانونکنترل

پرسشنامه را شکرکن و نعامی

همچنین این 


کار ،عدالت تعاملی و رفتار شهروندی سازمانی

کردهاند .مقیاس
( )1380در ایران ترجمه و آماده  

هستند .

پاسخگوییاینپرسشنامه،طیف5درجهایلیکرت


جامعۀ نمونه و نمونهگیری :جامعۀ پژوهش

ازکامالًمخالفم( )1تاکامالًموافقم ( )5بودهاست.

حاضرهمۀکارکنانستادیآموزشوپرورششهر

روایی سازه مبتنی بر تحلیل عاملی و به استناد بار

اصفهانبهتعداد  888نفرزن ومرد است کهنوع

عاملی خرده مقیاس بر سازه و ضریب آلفای

استخدام آنها رسمی و قراردادی بوده است .کلّ

کرونباخدراینپژوهشبهترتیببراینوعدوستی،


نمونۀاینپژوهشبرحسبجدولکوهن،مانیونو

جوانمردی0/724 ،0/58 ،؛ خوش-
0/60 ،0/37؛  

موریسون ( 265 ،)2001نفر برآورد شده که به

خویی0/634 ،0/48 ،؛ ادب و مهربانی،0/73 ،

صورت تصادفی طبقهبندی مبتنی بر سهم از بین

 0/643ووظیفهشناسی 0/562 ،0/62 ،محاسبهشده

نواحی 5گانۀ آموزش و پرورش شهر اصفهان

است .

انتخابشدهاست .

پرسشنامه9

ب)پرسشنامۀعدالتتعاملی:2این

ابزارهای پژوهش :در این پژوهش ،چهار

سؤالبستۀ پاسخدارد که نیهوفومورمن ()1993

پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری اطالعات


آنرا تهیه کردند وبرای سنجشعدالتتعاملیدر

استفادهشدکهعبارتازاینبودند :

یکسازمانمطرحمیشود.اصلاینپرسشنامه به
1

)- organizational citizenship behavior (OCB
- interactional justice

2
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زبان انگلیسی بوده که به فارسی برگردانده شده

پرسشنامه طیف5

کردهاند.مقیاسپاسخگوییاین

است و متخصصان روانسنجی و موضوعی برای

درجهایلیکرتازکامالًمخالفم()1تاکامالًموافقم

اجرا در سازمان آموزش و پرورش آن را تأیید

پرسشنامه ویژگیهای

( )5بوده است .در این 

پرسشنامه طیف 5

کردند .مقیاس پاسخگویی این 

شخصیتی کل با  ،0/686بیشترین و برونگرایی با

درجهای لیکرت از کامالً درست= 1تا کامالً

 ،0/595کمترین آلفای کرونباخ را داشته است.

نادرست= 5بوده است.بارعاملیدررواییسازه بر

روایی سازه مبتنی بر تحلیل عاملی و به استناد بار

اساس تحلیل عاملی برای سؤاالت پرسشنامه

عاملی خرده مقیاس بر سازه و ضریب آلفای

بهترتیب از سؤال  1تا  9به صورت ،0/57 ،0/62


ترتیببرایبرونگرایی،


کرونباخدراینپژوهشبه

 0/84 ،0/82 ،0/77 ،0/71 ،0/77 ،0/62و 0/80

0/595 ،0/36؛ خوشایندی0/598 ،0/51 ،؛

محاسبهشدهاست.ضریبآلفایکرونباخپرسشنامۀ

روانرنجورخویی،
وجدانگرایی 0/663،0/88؛  


عدالتتعاملی0/921بودهاست .

 0/611 ،0/48و گشودگی نسبت به تجربه،0/47 ،

اینپرسشنامه

ج) پرسشنامۀ کانونکنترلکار :1
 16سؤال بستۀ پاسخ را دربرمیگیرد که اسپکتور
( )1988آن را تهیه کرد و برای سنجش دو بعد
است .محققان و روانشناسان در ایران این
کردهاند .مقیاس
پرسشنامه را ترجمه وآماده  

پاسخگوییاینپرسشنامه،طیف5درجهایلیکرت

ازکامالًمخالفم=1تاکامالًموافقم=5بودهاست.بار
عاملی متغیرکانونکنترلکاردرونیوکانونکنترل
بیرونی رویسازۀ اصلیبهترتیب 0/96و  0/15به
پرسشنامه ضریبآلفای

دستآمدهاست.دراین
کرونباخ کانون کنترل کل0/762 ،؛ کانون کنترل
درونی 0/576 ،و کانون کنترل کار بیرونی0/743 ،
بودهاست .
2

د) پرسشنامۀ ویژگیهای شخصیتی  :این

پرسشنامه  44سؤال بستۀ پاسخ دارد که جان و

کردهاند و برای
اسریواستاوا ( )1999آن را تهیه  

سنجش پنج بعد به کار میرود .شکرکن و نعامی
پرسشنامه را در ایران ترجمه وآماده

( )1380این 
3

)- work locus of control (WLOC
)- big five inventory (BFI

3

 0/672محاسبه شده است .ضریب آلفای کرونباخ
پرسشنامه0/686بودهاست.

برایکل
یافتهها

بر اساس یافتهها 75/2 ،درصد شرکتکنندگان
در پژوهش مرد و  24/8درصد زن هستند87/8 .
درصد از پاسخگویان ،متأهل و  8/1درصد از آنها
مجردند 67/9 .درصد از پاسخگویان در ردۀ سنی
 36-47و 20/7درصددرردۀ سنی  24-35و11
درصد نیز در ردۀ سنی  48-59قرار دارند .بیشتر
پاسخگویان یعنی  65/9درصد از آنها مدرک

لیسانس 12/2 ،درصددیپلموپایینتر 6/5،درصد
فوق دیپلم و  13/8درصد فوق لیسانس و باالتر
دارند 8/1.درصد ،استخدام قراردادیو 87درصد
از پاسخگویان ،رسمی هستند 8/9 .درصد از
پاسخگویاندرپستسازمانیخدمات72/8،درصد

در پستسازمانیکارشناسو 4/1درصددرپست
مدیریت هستند .بین گشودگی نسبت به تجربه و
رفتار شهروندی و مؤلفههای آن رابطۀ معنیداری
وجود دارد؛ به عبارت دیگر ،گشودگی نسبت به
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تجربهورفتارشهروندیومؤلفههایآنبایکدیگر


مؤلفههای آن بایکدیگر همبستهاند .مقادیر ضریب


همبستهاند.


همبستگی
همبستگیبیانگراینمطلباستکهدر 


فرضیههایپژوهشحاضرعبارتازاینبودند :

بین کانون کنترل کار درونی ،خوشایندی و

 -1پنج عامل بزرگ شخصیت بر کانون کنترل

گشودگی نسبت به تجربه رابطۀ معنیدار وجود

کاروعدالتتعاملیتأثیردارد .
-2کانون کنترل کار بر رفتار شهروندی سازمانی
تأثیردارد .

دارد؛ به عبارت دیگر ،متغیر کانون کنترل کار
درونی ،خوشایندی و گشودگی نسبت به تجربه
همبسته هستند ،ولی بین سایر متغیرها و کانون


 -3عدالت تعاملی بر رفتار شهروندی سازمانی
تأثیردارد .

کنترلکاردرونیرابطۀمعنیداروجودندارد.مقادیر
بستگینشانمیدهدکهبینکانونکنترل

ضریبهم

 -4مدل ساختاری تأثیر ویژگیهای

کار بیرونی ،خوشایندی و وجدانگرایی رابطۀ

شخصیتی بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش

معنیدار وجود دارد؛ به عبارت دیگر ،متغیر کانون

میانجیعدالتتعاملیوکانونکنترلکارازبرازش

کنترل کار بیرونی ،خوشایندی و وجدانگرایی

مطلوبیبرخورداراست.



همبستهاند ،ولی بین سایر متغیرها و کانون کنترل


همبستگیسادهبین
تحلیلهایمربوطبهروابط 


کار بیرونی رابطۀ معنیدار وجود ندارد .یافتههای

متغیرها  نشان میدهد که بین گشودگی نسبت به

جدول نشان میدهد که همبستگی بین عدالت

تجربه ،رفتار شهروندی سازمانی و مؤلفههای آن

تعاملی و رفتار شهروندی معنیدار است ،ولی بین

رابطۀ معنیدار وجود دارد؛ به عبارت دیگر،

عدالتتعاملیوویژگیهایشخصیتیرابطۀ معنی-


گشودگی نسبت به تجربه ،رفتار شهروندی و

دارنیست .

شكل  .2مدل میانجی با در نظرگرفتن کانون کنترل و رفتار شهروندی به عنوان متغیرهای آشكار


مدلساختاریتأثیرویژگیهایشخصیتیبررفتارشهروندیسازمانیبانقشمیانجیعدالتتعاملیوکانونکنترلکار 99/...
گشودگی
٠/١١

کانون کنترل

٠/٣٣

رفتارشهروندی

-٠/٠٩

-٠/٠۶

کار

وجدانگرایی
٠/٠٠٣

سازمانی

٠/١۴
٠/٠٣

روان رنجورخویی

٠/١٩
٠/١٢

٠/١۵

عدالت تعاملی

برونگرایی

-٠/٠۵
٠/٠٢

خوشایندی
شكل  .3مدل میانجی با در نظرگرفتن کانون کنترل و رفتار شهروندی به عنوان متغیرهای مكنون
جدول  .2شاخصهای برازندگی مدل معادالت ساختاری

شاخص

درجۀ
1

آزادی

کای

شاخص

شاخص

ریشۀ دوم

اسکوئر

برازش

خوبی

میانگین مربعات

2

تطبیقی

نسبی

3

برازش

4

هُلتر

6

5

خطای برآورد

مقادیر مدل اول

49

1/32

0/96

0/91

0/04

207

مقادیر مدل دوم

39

2/56

0/97

0/98

0/08

201

-1شاخص( )DFهرقدربزرگتر،مطلوبتر-2،دامنۀمطلوببرایشاخصکایاسکوئرنسبی()CMIV/DFمقادیر
بین1تا5است-3،.دامنۀمطلوببرایشاخصبرازشتطبیقی(،)CFIمقادیربین0/90تاا1اسات-4،دامناۀمطلاوب
برایشاخصخوبیبرازش(،)GFIمقادیربین0/50تا1اسات-5،دامناۀمطلاوببارایشااخصریشاۀدوممیاانگین
مربعاتخطایبرآورد()RMSEAمقادیربین0تا0/08است-6،دامنۀقابلقبولبرایشاخصHolterمقادیربین75
تا200ودامنۀمطلوببرایاینشاخص،مقادیرباالترازعدد200است .

مدل برازششدۀ این پژوهش برحسب مدل

یک نزدیک باشند برازش کامل مدل را نشان می-

مؤلفههای برازندگیدرشکل  2آمده -
ساختاریو 

دهند وکمبودن شاخص  RMSEA=0/08به معنی

است .از مجموعۀ آمارۀ برازش 5 ،شاخص

مطلوبیت برازش مدل است .دامنۀ قابل قبول برای

مطلوبیت برازش  CFI ،RMSEA ،GFIو Holter

شاخص  Holterمقادیر بین  75تا  200و دامنۀ

در این مدل اندازهگیری شد .یافتههای جدول 2

مطلوببرایاینشاخصمقادیرباالترازعدد200

گویایآناستکهمدلمعادالتساختاریروابط

است .در جدول  2این آماره در پژوهش حاضر

بین متغیرها از شاخصهای برازندگی مناسبی

201بهدستآمد .

برخوردار است .دو شاخص  CFI, GFIهرچه به
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جدول .3اثرات کل ،مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مستقل پژوهش
برآورد 
متغیرمستقل 

کل 

مسیر  متغیروابسته 

استاندارد 

برونگرایی 


 <---

خوشایندی 



عدالتتعاملی 

 0/15

 0/22

 0/15

 0/22

-

کانونکنترلکار 

 0/12

 0/02

 0/12

 0/02

-

-

رفتارشهروندیسازمانی 

 0/055

0/023

 0/055

0/023

-

-

1

0/32

-

-

 0/040

رفتارشهروندیسازمانی   0/040

رفتارشهروندیسازمانی0/45  0/0045  2

-

-

0/45  0/0045

بهتجربه 

عدالتتعاملی 

 0/03

 0/81

 0/03

 0/81

کانونکنترلکار 

 -0/05

 0/19

 -0/05

 0/19

-

-

-0/048

0/039

  <--رفتارشهروندیسازمانی رفتارشهروندیسازمانی0/23  -0/0165  3

-0/048

0/039

-

-

-

-

0/23  -0/0165

0/18

-

-

0/0009

0/18

عدالتتعاملی 

 0/003

 0/97

 0/003

 0/97

-

-

کانونکنترلکار 

 -0/06

 0/19

 -0/06

 0/19

-

-

-

-

 0/71

-

-

 0/019

 0/71

رفتارشهروندیسازمانی 0/22  0/00009  6

-

-

 0/22  0/00009

 0/954  -0/001

  <--رفتارشهروندیسازمانی رفتارشهروندیسازمانی 0/019  5

 0/954  -0/001

عدالتتعاملی 

 0/19

 0/08

 0/19

 0/08

-

-

کانونکنترلکار 

 0/14

 0/003

 0/14

 0/003

-

-

 0/085

 0/001

 0/085

 0/001

-

-

-

-

 0/02  0/0462

  <--رفتارشهروندیسازمانی رفتارشهروندیسازمانی 0/02  0/0462  7
رفتارشهروندیسازمانی   0/006

 0/04

-

-

 0/006

 0/04

عدالتتعاملی 

 -0/10

 0/33

 -0/10

 0/33

-

-

کانونکنترلکار 

 0/11

 0/001

 0/11

 0/001

-

-

  <---رفتارشهروندیسازمانی 

0/011

0/575

0/011

0/575

-

-

رفتارشهروندیسازمانی0/0363  9

0/001

-

-

0/0363

0/001

رفتارشهروندیسازمانی0/003  10

0/13

-

-

0/003

0/13

 0/33

 0/001

 0/33

 0/001

-

-

 -0/03

 0/001

 0/03

 0/001

-

-

کانونکنترلکار    <---رفتارشهروندیسازمانی 
عدالتتعاملی 

0/03

-

8

گشودگی نسبت

معناداری 

-

روان
رنجورخویی 

معناداری 

استاندارد 

معناداری 

استاندارد 

سطح
-

رفتارشهروندیسازمانی0/0009  4

وجدانگرایی


سطح

مستقیم 
سطح

غیرمستقیم 

<---

رفتارشهروندیسازمانی 

 -1بانقشمیانجیکانونکنترلکار-2،بانقشمیانجیعدالتتعاملی-3،بانقشمیانجیکانونکنترلکار-4،بانقشمیانجیعدالتتعاملی،
-5بانقشمیانجیکانونکنترلکار-6،بانقشمیانجیعدالتتعاملی-7،بانقشمیانجیکانونکنترلکار-8،بانقشمیانجیعدالتتعاملی،
-9بانقشمیانجیکانونکنترلکار-10،بانقشمیانجیعدالتتعاملی.
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طبق شکل  3و جدول  ،3برونگرایی ،اثر

شد .در رابطه با تحلیلهای میانجی ،ذکر دو نکته اهمیت

مستقیم بر عدالت تعاملی  0/12و رفتار شهروندی

دارد :اول از بعد نوآوری و پیچیدگی نوع تحلیلها و دوم

سازمانی0/055واثرغیرمستقیمبررفتارشهروندی

اینکه دو متغیر کانون کنترل کار و رفتار شهروندی

به واسطۀ عدالت تعاملی  0/040دارد .خوشایندی
بدون اثر مستقیم بر کانون کنترل کار و عدالت
تعاملیوبااثرمنفیومعکوسبر رفتار شهروندی
سازمانی  -0/048است .اثر غیرمستقیم خوشایندی
بر رفتار شهروندی به واسطۀ کانون کنترل کار و

سازمانی هم به عنوان نمرۀ کل و هم در قالب
خردهمقیاسها و در قالب دو مدل ،بررسی و برازش شدند.
در مدل اول همۀ متغیرها چون مبتنی بر خردهمقیاسها
بودند آشکار در نظرگرفته شدند و در مدل دوم دو متغیر
کانون کنترل و رفتار شهروندی ،مکنون محسوب شدند .از
روش خودگردانسازی در مدل برای بررسی نقش میانجی

عدالت تعاملی نیز معنادار نیست .اثر مستقیم

متغیرها به دلیل توان آماری باال و بازنمودن تجربی توزیع

وجدانگراییبر کانون کنترل کار ،عدالت تعاملی و

اثر غیرمستقیم نمونه ،استفاده شد .در مقام مقایسه با مدل

رفتار شهروندی سازمانی معنادار نیست.

نظری در مدل اول یافتهها تأیید میکرد که گشودگی

روانرنجورخویی ،اثر مستقیم بر کانون کنترل کار


نسبت به تجربه به طور مستقیم روی کانون کنترل کار

 ،0/19عدالت تعاملی  0/14و رفتار شهروندی

درونی و کانون کنترل درونی بر نوعدوستی ،وظیفهگرایی،

غیرمستقیم

خوشخویی ،جوانمردی ،ادب و مهربانی مؤثر است.

سازمانی

0/08

دارد.

اثر

روانرنجورخویی بر رفتار شهروندی سازمانی به

واسطۀ کانون کنترل کار  0/046و عدالت تعاملی
 0/006معنادار به دست آمد .گشودگی نسبت به
تجربه اثر مستقیم بر کانون کنترل کار  0/11و اثر
غیرمستقیم بر رفتار شهروندی سازمانی  0/036به
واسطۀکانونکنترلکاردارد .

نتیجهگیری

بحث و

عدالت تعاملی نیز بر کانون کنترل کار درونی نقش داشته
است .به عالوه ،وجدانگرایی بر کانون کنترل بیرونی و
کانون کنترل بیرونی هم بر جوانمردی تأثیر داشته است.
وجدانگرایی به طور مستقیم نیز بر جوانمردی ،ادب و
مهربانی مؤثر بوده است .روانرنجورخویی نیز کانون
کنترل بیرونی را به طور مستقیم و کانون کنترل بیرونی نیز
جوانمردی را به طور مستقیم در تأثیر قرار داده است .به
طور مشخص تفاوتهای جدّی در سطح مقایسۀ مدل اول
با مدل نظری به چشم میخورد .این تفاوتها در درجۀ

بیشتر مستندات علمی گردآوریشده درکشورهای

اول به تفاوتهای فرهنگی ،گروه نمونه و سازمان

غربی بر ضرورت درک ماهیت ارتباط بین برخی از

انتخابشده و سپس به فضای روانشناختی و ادراکی

خردهمقیاسهای ویژگیهای شخصیتی همچون گشودگی

مشارکتکنندگان در پژوهش و نوع ابزارهای سنجش

نسبت به تجربه با رفتارهای فرانقش در بافت سازمانهای

نسبت دارند .در ارتباط با مقایسۀ نتایج مدل دوم پژوهش با

کشورهای دیگر تأکید کرده بودند .این پژوهش بر مبنای

مدل نظری که بر مبنای مطالعۀ ابوالنین ( )2009بود نیز

پارادایم پیامدگرایی مثبت و با هدف بررسی روابط

ذکر چند نکته ضروری است .اول این که تأکید ابوالنین

ساختاری چندسطحی پنج عامل بزرگ شخصیت ،کانون

( )2009، 2007بیشتر بر تأثیر گشودگی نسبت به تجربه بر

کنترل کار و عدالت تعاملی با رفتار شهروندی سازمانی

کانون کنترل و عدالت تعاملی بر تکتک خرده

صورت گرفت که در سطوح سلسلهتحلیلهای ساختاری،

مقیاسهای رفتار شهروندی سازمانی است که البته در

نقش میانجی کانون کنترل کار و عدالت تعاملی نیز بررسی

همین بخش نتایج چندین تفاوت را به عنوان نوآوری نیز
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مطرح میکند .اول آنکه در مدل دوم نهایی ،کانون

نیز در مطالعات خود رابطۀ بین شخصیت و رفتار

کنترل کار و رفتار شهروندی متغیرهای مکنون در نظر

شهروندی سازمانی را تأیید کردهاند .درپژوهش خنیفر و

گرفته شدند و برخالف مدل اول و مدل نظری که

همکاران ( )1388گشودگی نسبت به تجربه با رفتار

تحلیلها را بر خردهمقیاسها مبتنی کرده بود ،چنین

شهروندی سازمانی رابطۀ مثبت داشته است .ابوالنین

بازنمودی حاصل نشد؛ اما همۀ سطوح تحلیل با در نظر

( )2009 ،2007اثر ویژگی شخصیتی گشودگی نسبت به

گرفتن نقش میانجی و رویکرد خودگردانسازی انجام

تجربه را با رفتار شهروندی سازمانی بررسی کرد .آنچه در

شد .از طرف دیگر برخالف مطالعۀ ابوالنین ( )2009ابزار

یافتههای پژوهش ابوالنین ( )2007مشاهده شده است،

سنجش در این تحقیق ،رفتار شهروندی سازمانی

همبستگی معنادار گشودگی و رفتار شهروندی سازمانی -

پودساکف و همکاران ( )1991بود و با وجود اینکه در

است؛ به عبارتی هر پنج عامل شخصیتی پیشبینیکنندۀ

هر دو مطالعه ،رفتار شهروندی سنجش میشد و در سطح

رفتار شهروندی سازمانی بودند .این یافتهها تأیید میکنند

نمرات کل طبق شواهد تجربی قبلی ،همبستگی باالیی

کارکنانی که سطح باالیی از صداقت ،گشودگی نسبت به

وجود داشت ،به دلیل تفاوت در ابزار و به دنبال آن

تجربه و وظیفهشناسی را دارند ،احتماالً رفتار شهروندی

خردهمقیاسها امکان تفاوت در تأثیرات انکارناپذیر بود.

سازمانی آنها نیز در سطح باالتری خواهد بود .به لحاظ

علت اصلی آن هم احتماالً زیربنای متفاوت ساخت دو

نظری ،افرادی که در ویژگی گشودگی نسبت به تجربه در

ابزار است .در واقع بر همین اساس و به منظور کاهش

سطح باالتری طبقهبندی میشوند به دلیل داشتن ویژگی-

سطح خطای ناشی از مکنون فرضنمودن دو متغیر کانون

هایی همچون احساسیبودن و عالقهمندی سعی دارند که

کنترل و رفتار شهروندی نیز مدل اول تدوین شد .در این

تا حد امکان به سازمان و همکارانشان کمک کنند.

مدل ،یافتهها نشان دادند که برونگرایی ،اثر مستقیم بر

بنابراین تنها هدف آنان این نیست که فقط وظایفی را که

عدالت تعاملی و رفتار شهروندی سازمانی و اثر غیرمستقیم

در شرح شغل آنان مشخص شده است ،انجام دهند ،بلکه

بر رفتار شهروندی به واسطۀ عدالت تعاملی دارد.

آنها از کمک به سازمان و همکاران دریغ نمیکنند .بنابر

خوشایندی بدون اثر مستقیم بر کانون کنترل کار بود و

این دالیل ،رابطۀ بین ویژگی گشودگی نسبت به تجربه و

عدالت تعاملی ،اثر منفی و معکوس بر رفتار شهروندی

رفتارهای شهروندی سازمانی منطقی به نظر میرسد.

سازمانی داشت .اثر غیرمستقیم خوشایندی بر رفتار

دربارۀ یافتههای هر دو مدل مبنی بر تأثیر گشودگی نسبت

شهروندی به واسطۀ کانون کنترل کار و عدالت تعاملی

به تجربه بر کانون کنترل و کانون کنترل بر رفتار

معنادار نبود .اثر مستقیم وجدانگرایی بر کانون کنترل

شهروندی سازمانی نیز که از نظریۀ راتر ( )1966برگرفته

کار ،عدالت تعاملی و رفتار شهروندی سازمانی نیز معنادار

است ،در بیشتر پژوهش ،یافتهها در همین چهارچوب بود،

نبود .روانرنجورخویی ،اثر مستقیم بر کانون کنترل کار،

هرچند در قالب مدل و به صورت دو به دو بررسی شده

عدالت تعاملی و رفتار شهروندی سازمانی داشت و اثر

است .سهرابیزاده و همکاران ( )1389نیز در پژوهش خود

غیرمستقیم روانرنجورخویی بر رفتار شهروندی سازمانی

از بین عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی،

به واسطۀ کانون کنترل کار و عدالت تعاملی ،معنادار به

کانون کنترل درونی و ویژگیهای شخصیتی را دارای

دست آمد .گشودگی نسبت به تجربه نیز با اثر مستقیم بر

رابطۀ مثبت و معنادار به دست آوردند .کانون کنترل به

کانون کنترل کار و اثر غیرمستقیم بر رفتار شهروندی

عنوان یکی از متغیرهای تأثیرپذیر از ویژگیهای شخصیتی

سازمانی به واسطۀ کانون کنترل کار به دست آمد .یوسفی

بر بسیاری از جنبههای رفتاری کارکنان تأثیرگذار است

امیری و همکاران ( )1392و نظریان و عیسیخانی ()1394

(ابوالنین .)2007 ،یافتههای حاتمی و همکاران ( )1389نیز
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رابطۀ مثبت ویژگی شخصیتی روانرنجورخویی با کانون

کنترل کار نقش میانجیگر و ویژگیهای شخصیتی به

کنترل را تأیید میکند .به طور کلی سالمت روان کسانی

عنوان متغیر پیشبین در نظر گرفته شدند .بر طبق یافتهها

که کانون کنترل درونی دارند ،نسبت به کسانی که کانون

وجدانگرایی نه به طور مستقیم و نه غیرمستقیم در مدل

کنترل بیرونی دارند بیشتر است (حاتمی و همکاران،

حاضر بر رفتار شهروندی سازمانی اثر نداشته است .با

 .)1389افراد با کانون کنترل بیرونی با فشار روانی ناشی از

اینکه افراد وجدانگرا سطوح باالتری از مهارتهای

کار ،رابطۀ مثبت و با رفتار شهروندی سازمانی ،رابطۀ

مدیریت زمان و استرس را نشان میدهند و در کل برای

معکوس و منفی دارند .این افراد معتقدند رفتارها یا

بهبود عملکرد خود تالش میکنند (جاج و ایلیس2002 ،؛

مهارتهایشان در موفقیت یا موفقیتنداشتن آنها تأثیری

وسترمن و سیمونز ،)2007 ،این ویژگی قادر به

ندارد .آنان به امکان کنترل خود در زمان حال یا آینده

تأثیرگذاری بر عدالت و کانون کنترل کار و رفتار

باور چندانی ندارند .این یافتهها با اطالعات به دست آمده

شهروندی نبوده است؛ بدین معنا که تالش برای بهبود

از بررسی حاضر همسو نیست .دلیل چنین تفاوتی در نتایج

عملکرد ،زمینهساز رفتارهای فرانقش نبوده و حتی باعث

احتماالً از متغیرهای سازمانی ناشناخته در آموزش و

انتقال اثرات بر ادراک از عدالت و کانون کنترل کار نیز

پرورش و یا محدودیتهای به وجود آمده از ابزارهای

نشده است .گرچه افراد با ویژگی وجدانگرایی از سالمتی

خودگزارشدهی ناشی است .بلیکلی و همکاران ()2005

هیجانی بیشتری برخوردارند و قابل اعتماد ،مسئول و

و پودساکف و همکاران ( )2000نیز رابطۀ قوی میان

کارآمد هستند ،این صفات ،زمینهساز رفتار شهروندی

ادراک از عدالت و رفتارهای شهروندی سازمانی را

نشده

غیرمستقیم

گزارش کردهاند که با نتایج این پژوهش به جز در رابطه با

روانرنجورخویی به واسطۀ کانون کنترل کار و عدالت

ویژگی خوشایندی همسو بوده است .همچنین با یافتههای

تعاملی روی رفتار شهروندی نشان میدهد افراد

رضاییان و رحیمی ( )1387و خیاوی وهمکاران ()1394

روانرنجورخو که عصبی و دارای هیجانات منفی هستند،

نیز همسوست .حسینزاده و ناصری ( )1386دریافتند

اگر داشتههای خود را از شانس ناشی بدانند ،رو به

عدالت تعاملی متغیری است که توان پیشبینی رفتار

شکیبایی خواهند آورد (شولتز و شولتز .)1390 ،تأثیرات

شهروندی سازمانی را دارد .شاید یکی از دالیل اصلی

همهجانبۀ روانرنجورخویی بر بعد جوانمردی رفتار

تأیید چنین ربطهای این باشد که هرچه کارکنان ،ادراک

شهروندی سازمانی به طور مستقیم و غیرمستقیم به واسطۀ

قویتری از عدالت در روابط و تعامالت سازمانی خود

کانون کنترل بیرونی که به نوعی در راستای پژوهشهای

داشته باشند ،تعلق آنها به سازمان و اهداف آن بر اثر

حاتمی و همکاران ( )1389و اکیدجی و همکاران ()2009

شناخت ناشی از تعامالت ،افزایش مییابد و با انگیزۀ

نیز هست ،تأیید میکند که افراد با روانرنجورخویی باال

باالتری رفتارهای فرانقش را انجام خواهند داد؛ گرچه در

برای افسردگی ،اضطراب و سرزنش خود مستعد هستند و

مدل اول با آشکار فرضشدن متغیرها عدالت تعاملی در

این سرزنشگری و تمایل به دوری از این رفتار شاید

مدل نقش جدّی ندارد .در واقع این پژوهشها با نتایج

زمینهساز گرایش به رفتارهای فرانقش باشد .یافتۀ دیگر

پژوهش حاضر تا حدی همسو است .پژوهش ابوالنین

پژوهش حاضر که نشان میداد خوشایندی بر رفتار

( )2009دربارۀ رابطۀ بین عدالت تعاملی و ویژگیهای

شهروندی سازمانی تنها اثر منفی و معکوس دارد و هیچ

شخصیتی نشان داد که این نوع عدالت با ابعاد رفتار

اثر غیرمستقیمی به واسطۀ عدالت تعاملی و کانون کنترل

شهروندی در ارتباط است .در مدل ارائهشده رفتار

کار بر رفتار شهروندی ندارد ،اینگونه تبیین میشود که

شهروندی سازمانی متغیر مالک ،عدالت تعاملی و کانون

در بافت سازمانی ،افراد با ویژگی خوشایندی ،سطوح

است.

همچنین

داشتن

تأثیر
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باالتری از مهارتهای بین فردی و همیاری را در مواقع

کانون کنترل به رفتار شهروندی تبدیل میکنند .همچنین با

لزوم نشان میدهند .به عالوه با حس همکاری،

توجه به یافتهها پیشنهاد میشود سازمان آموزش و پرورش

کمککننده ،فداکار ،درستکار و از خود گذشته نیز

در مرحلۀ گزینش نیروهای خود به ویژگیهای شخصیتی

هستند (شولتز و شولتز1390 ،؛ آنگ و همکاران.)2006 ،

کارکنان و به باور افراد دربارۀ اینکه چه چیزی باعث به

اما واقعاً اینکه به چه دلیل این ویژگی ،تأثیر منفی بر رفتار

وجود آمدن نتایج خوب یا بد در زندگی آنها میشود ،به

شهروندی دارد تا حدود زیادی مبهم است .شاید این یافته

عنوان کانون کنترل و عامل مؤثر در بروز رفتارهای

به طور خاص به ویژگیهای کارکنان شرکتکننده در

شهروندی در سازمان توجه کند .چون کانون کنترل کار

این پژوهش نسبت داده شود که برحسب میانگین،

تا اندازهای اکتسابی است ،تا حد توان با برگزاری دورهها

خوشایندی جهتگیری اصلی شخصیت آنها به این سو

و کارگاههای آموزشی سعی در اصالح و ارتقای ویژگی

بوده است .همچنین بر اساس یافتههای مدل دوم وقتی در

کانون کنترل درونی در بین کارکنان داشته باشند .در

قالب ویژگی برونگرایی ،کارکنان احساس کنند که

سازمان آموزش و پرورش با ایجاد عدالت در برقراری

سازمان یا ناظران با آنها رفتار منصفانهای میکنند ،باور به

ارتباط بین فردی و برخورد با افراد ،یعنی افزایش میزان

برآیندهایی چون رسیدن به پاداشها یا دوری از تنبیه با

صداقت و حساسیت موجود در گفتار و رفتار با کارکنان و

اقدامات خودِ فرد ،تقویت میشود .اینکه ویژگی

نیز امکان بیان دالیل نهفته در پس برآیندها به کارکنان

برونگرایی به واسطۀ کانون کنترل بر رفتار شهروندی تأثیر

برای بروز رفتار شهروندی سازمانی کمک شود .در واقع

میگذارد ،شاید به این دلیل است که افراد برونگرا بر

مدیران با گفتوگو با کارکنان دربارۀ دستورات و

اساس تعامل با محیط پیرامونی با سرعت بیشتری

بخشنامههای مربوط به آنان به باالبردن ادراک آنها از

برچسبهای درونی و بیرونی اعمال خویش ،اصالح و

عدالت در سازمان و کمکردن شکاف بین رئیس و مرئوس

تقویت رفتارهای فرانقش انگیزههای خود هستند .تعدادی

کمک کنند .همچنین به مدیران آموزش و پرورش

از مطالعات نشان داده است ،برخی محیطها و موقعیتها

پیشنهاد میشود که با توجه به نتایج پژوهش حاضر عوامل

باعث ایجاد محدودیت در رفتار افراد میشوند (باریک و

مؤثر در رفتار شهروندی سازمانی را در کارکنان سنجیده و

همکاران .)2005 ،محیطهای سازمانی که بروکراسی باال و

کارگاههایی در رابطه با این موضوع برگزار کنند .در

تمرکز زیاد دارند و ادراک از عدالت تعاملی را تقویت

نهایت با توجه به اینکه نمونۀ بررسیشده ،کارکنان

نمیکنند ،ویژگیهای شخصیتی مؤثر بر رفتار شهروندی

ستادی آموزش و پرورش شهر اصفهان بودهاند ،الزم است

را تا حدود زیادی مهار و تبدیل به رفتارهای غیربهرهور

در تعمیم یافتهها به گروههای دیگر و شهرهای دیگر

مینمایند .ارائهنکردن بازخوردهای بههنگام نیز نظام

جانب احتیاط رعایت شود ،از یافتههای مدلسازی

انگیزشی کارکنان را با ایستایی مواجه میکند؛ بنابراین با

انجامشده ،روابط علت و معلولی مشابه پژوهشهای

پیروی از مدل برازشیافته پیشنهاد میشود که فرصت

آزمایشی استنتاج نشود و در آخر به محدودیت استفاده از

کسب تجربه برای کارکنان ستادی در آموزش و پرورش،

ابزارهای خودگزارشدهی در سنجش متغیرها توجه شود .

فراهم و ادراک از عدالت در تعامالت بین فردی و
سازمانی اصالح شود؛ چراکه برحسب مدل به نظر میرسد
منبع کنترل درونی کارکنان برای انجام فعالیتهای
فرانقش فعال است و ویژگیهایی همچون گشودگی،
وجدانگرایی و خوشایندی ،اثرات خود را به واسطۀ
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