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 چکيده
پژوهش حاضر با  .وجه به شخصیت کارکنان نقشی تعیین کننده در تحقق اهداف سازمانها داردت

هدف تعیین رابطه خالقیت و رفتار شهروندی سازمانی با شخصیت بر اساس مدل پنج عاملی در 

 کاربردی هدف و به لحاظ همبستگی نوع از توصیفی کارکنان دانشگاه به انجام رسید. روش پژوهش،

 شامل کلیه کارکنان دانشگاههای پیام نور استان گیالن می پژوهش این آماری جامعۀ می باشد.

 به عنوان نمونه آماری تصادفی ساده گیری نمونه روش نفر به 196باشد که از این بین تعداد 

برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه های خالقیت تورنس ، رفتار شهروندی  .انتخاب شدند

و همکاران و مدل پنج عاملی شخصیت کاستا و مک کری استفاده گردید. داده سازمانی پودساکف 

و آزمونهای رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل   spssها با استفاده از نرم افزار

خالقیت و دو بعد گشودگی و وظیفه  نیب یمعنادارمثبت و  رابطه که داد نشان ها افتهشدند. ی

روان رنجوری و برون گرایی همبستگی منفی برقرار  ی،سازگاربین خالقیت با و  دارد وجود شناسی

 رابطه یسازمان یشهروند رفتار با یسازگار و یشناس فهیوظ ،ییگرا برون ابعاد نیب است. همچنین

 معنادار یسازمان یشهروند رفتار با یرنجور روان و یگشودگ ابعاد رابطه و دارد وجود یمعنادار

گزینش و استخدام  فرایند از بخشی عنوان شخصیت به ارزشیابی اگر دانشگاهها از بنابراین .ستین

 بهره وری شان را افزایش دهند. با شناسایی کارکنان خالق و کارا، توانند می کنند، استفاده
 

 خالقیت، رفتار شهروندی سازمانی، شخصیت، مدل پنج عاملی. :يديکل واژگان

 

 دمهمق

 سازمان کالبد در یروح همچون دیجد اتینظر و افکار. اند تازه و عیبد نظرات و نو یها شهیاند ازمندین بقاء یراب سازمانها همه            

 و افکار مدام دیبا داد اتیح ادامه یامروز پررقابت و متالطم یایدن در بتوان آنکه یبرا. دهد یم نجات فنا و یستین از را آن و شود یم دهیدم

 (.1)است ریپذ امکان خالق کارکنان توسط امر نیا و برد بکار ها سازمان در را دیجد یها شهیاند

 تینها در و دارد یبستگ روز دانش و علم از آنان یمند بهره زانیم به کشورها یبرتر جوامع، انیم رقابت کشاکش در و دیجد عصر در

. است توسعه به یابیدست عامل نیتر یاصل عنوان به ،کارآمد و خالق یانسان یروین ندهیزا که است یفناور از یبرخوردار و یعلم کوشش

 (.2)دانشگاههاست ژهیو به یآموزش نظام یپرورش تیمسئول نیتر مهم ران،یفراگ در تیخالق قدرت جادیا و ینندگیآفر آموزش
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ایی آموزش عالی نقش آموزش عالی در تمامی جوامع، اصلی ترین عامل تحول و پیشرفت محسوب می شود و دانشگاه ها به عنوان عامل اجر

زشی موثری در توسعه منابع انسانی دارند و این نقش غیر قابل انکار است. نیاز به افراد خالق و نوآور در دانشگاهها و دیگر مراکز علمی آمو

ای کلیه سازمان اهمیتی دو چندان دارد، چرا که این مراکز نقش بسیار مهمی را از لحاظ تعلیم و تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص بر

 (. 3ها و ادارات به عهده دارند )

 یکی نیبنابرا. یریگ میتصم و استدالل قضاوت، مسأله، حل ت،یخالق: شامل دارد یمختلف اقسام خود که است مغز تیفعال نیتر یعال تفکر

 یو پاسخ چه هر دهد، پاسخ خواهد یم یفرد یوقت. موضوع کی به یمنطق و نو پاسخ نوع هر از عبارتست که است تیخالق تفکر، اقسام از

 را آنها توان یم بهتر قیطر نیا از چون است، تیاهم حائز خالق افراد یهایژگیو شناخت. است تر خالق فرد آن باشد تر یمنطق و تر تازه

 (.4)شود آن از مانع هم و کند باور را تیخالق است ممکن هم یتیشخص یهایژگیو. شناخت

 تیخالق فراگرد مهم ابعاد از بعد کی انگریب فیتعر هر یگاه که یطور به اند، کرده فیتعر یمتنوع و متعدد ریتعاب با را تیخالق دانشمندان،

 ها، حل راه به که دارد داللت یذهن یندهایفرآ از دسته آن به تیخالق اصطالح است معتقد پارکر: است ریز شرح به آنها از یبرخ که است

 مهارت و توان ینوع را تیخالق زین یرکمالیم. شود یم منجر دیجد و فرد منحصربه یها هینظر ،یهنر لاشکا ها، یساز مفهوم و ها دهیا

 رمعمولیغ و دیجد یها حل راه و ها دهیا آنها، لیتحل و هیتجز و ها دهیپد و لیمسا دنیکش ریتصو به با تواند یم که داند یم یذهن

 مختلف یها دهیا نیب معمول ریغ ارتباط یبرقرار یبرا فرد به منحصر یا وهیش به ها دهیا قیتلف ییتوانا را تیخالق( 2014)سانویپ. ندیافریب

 (.2)است نموده فیتعر

 عوامل. هستند تیشخص و طیمح شناخت، رها؛یمتغ نیا. شوند یم میتقس یمتعدد عوامل به کدام هر داردکه ریمتغ سه به یبستگ تیخالق

 التیتحص و یمذهب ،یاسیس ،یفرهنگ ،یاجتماع عوامل از یطیمح یرهایمتغ و هستند ها مهارت و هوش شامل شناخت دهنده لیتشک

 قتیحق در. دارند اثر تیخالق یرو زین زهیانگ و ابتکار نفس، به اعتماد مانند یتیشخص یها صفت که است یحال در نیا. شوند یم لیتشک

 در است دیمف هم و دیجد هم که را یدرک قابل محصول گروه، ای دفر آن لهیوس به که است طیمح و ندیفرآ استعداد، انیم تعامل تیخالق

  (.5)کنند یم دیتول شده فیتعر یاجتماع نهیزم

 پاشاعلی رغم اهمیت خالقیت، تاکنون در ایران کمتر به پژوهش و مطالعه بنیادی و برنامه ریزی برای پرورش خالقیت پرداخته شده است. 

 برون یعاملها که افتیدر تهران یرستانهایدب آموزان دانش یتیشخص یهایژگیو و تیخالق بطهرا عنوان با یقیتحق در( 1383)یفیشر

 به پسران و است پسران از شتریب دختران در یرنجور روان به شیگرا دارند، مثبت رابطه تیخالق با یریپذ انعطاف و یشناس فهیوظ ،ییگرا

 انجام به کرمانشاه آزاد دانشگاه انیدانشجو یرو که یپژوهش در( 1389)همکاران و انیطهماسب  (.6)دارند یبرتر دختران بر تیخالق لحاظ

 با یریپذ انعطاف و ییگرا برون یاسهایمق خرده و دارد وجود یمعنادار ارتباط تیخالق و تیشخص یهایژگیو نیب که دادند نشان دیرس

  (.7)ندارند یمعنادار رابطه یگشودگ و یسشنا فهیوظ ،یرنجور روان یاسهایمق خرده و معنادار و مثبت رابطه تیخالق

 تیخالق با یشناس فهیوظ و یسازگار ، یگشودگ ،یرنجور روان ابعاد که دندیرس جهینت نیا به یا مقاله در( 1391)همکاران و یدیجد

 اند، کرده مطالعه تیخالق نهیزم در که پژوهشگران از یاریبس .(8)دارد آن با یمنف رابطه ییگرا برون بعد و دارند یمعنادار و مثبت رابطه

 یاریبس در مثال عنوان به. اند ضینق و ضد اریبس جینتا البته که اند داده اختصاص یتیشخص یهایژگیو فیتوص به را خود مطالعات از یبخش

 یژگیو ییگرا برون ها، پژوهش از یبرخ در یطرف از(. 1990 ، رودس)است شده اشاره تیخالق و ییگرا درون یقو رابطه به قاتیتحق از

 یرومندین رابطه که افتندیدر نیهمچن(. 1981 ، نگتونیهار و بارون ،1970 ، گابر و داالس مانند) است شده یمعرف خالق تیشخص مهم

 .دارد وجود تیخالق و یریپذ انعطاف نیب

 به قادر یهمکار به افراد داوطلبانه لیاتم بدونو  اند گرفته شکل شان یازهاین به دنیرس یبرا اجتماع و مردم به کمک منظور به سازمانها

 شخص ،یاجبار حالت در. است برخوردار فراوان تیاهم از یاجبار و داوطلبانه یهمکار تفاوت لذا ستند،ین خود یجمع خرد یاثربخش توسعه

 در یول دهد، یم انجام اماتالز تیرعا حد در صرفاً و سازمان کی قبول قابل یاستانداردها و نیقوان و مقررات یراستا در را خود فیوظا

 نفع به خود یها ییتوانا ییشکوفا یبرا را خود رتیبص و یانرژ ها، کوشش افراد و است مطرح فهیوظ یورا یا مقوله داوطلبانه یهمکار

 تیاولو در را رانگید منافع یراستا در یریپذ تیمسئول و گذرند یم خود یشخص منافع از معموالً افراد حالت نیا در. کنند یم ابراز سازمان

 (.9)گردد یم ادی یسازمان یشهروند رفتاری و فرانقش رفتار نیعناو تحت داوطلبانه یرفتارها از امروزه. دهند یم قرار

 یسازمان عملکرد در ییسزا به ریتاث تواند یم شود یم منتج کارکنان تعهد و یشغل تیرضا باورها، و ها ارزش از که ییرفتارها مجموعه

 یسازمان یشهروند رفتار زمره در رفتارها از دسته نیا. ثاریا و گذشت گران،ید به کمک ،یجوانمرد داوطلبانه، یهمکار مانند. باشد داشته

 در ندیخوشا یطیمح جادیا و یسازمان یاثربخش بهبود منظور به که اند دهیرس جهینت نیا به تیریمد دانشمندان اغلب. ردیگ یم قرار

  (.10)دهند توسعه را یازمانس یشهروند رفتار سازمان،
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 شناخت دنبال به تا است داشته آن بر را یمطالعات ی نهیزم نیا در نیمحقق یبرخ که است یحد به سازمان یبرا رفتارها از نگونهیا تیاهم

 :باشد می یسازمان شهروندی رفتار برای اصلی محرك دو دهنده نشان مختلف تحقیقات راستا نیا در. باشند آن یها کننده ینیب شیپ

( مطرح می کند که برخی مردم به دلیل شخصیت ذاتی شان دوست 2003. بولینو )کارکنان شخصیتی ابعاد و کار محیط در کارکنان نگرش

دارند به دیگران کمک کنند. مانند افراد فعال در موسسات خیریه که رفتارهای کمک کننده و مشارکت های افراد در این موسسات به طور 

انگیزه درونی و دوستانه آنها ناشی می شود و آنها از این طریق می توانند رضایت درونی کسب کنند و هرگز به پول و پاداش توجه کامل از 

یت نکنند. آنها برای شهرت این کارها را انجام نمی دهند و انجام آنها را به خاطر فشار بیرونی توقف نمی کنند. بنابراین می توان گفت شخص

 .(11)ل مهم پیش بینی کننده رفتار شهروندی سازمانی استیکی از عوام

 درون یکیولوژیزیف و یروان یها نظام یایپو سازمان را تیشخص آلپورت. دارد فرد آشکار و مشهود رفتار بر یا کننده نییتع نقش تیشخص

 تفکر وهیش و رفتار از ینیمع یالگو را تیخصش لگـاریه. کند یم نییتع جهان به نسبت را او فرد به منحصر یسازگار که کند یم فیتعر فرد

 قاتیتحق کشور داخل در ریمتغ دو نیا نیب ارتباط یبررس خصوص در (.10)کند یم نییتع طیمح با را فرد یسازگار که کند یم فیتعر

 .است گرفته صورت کشور از خارج در یا توجه قابل قاتیتحق ارتباط نیا در اما  ، دهیرس انجام به یمحدود

 128 یرو بر که " سازمانی شهروندی رفتار و تیشخص ،یساختار یهمبستگ " عنوان با یقیتحق در 2005 سال در فسیگر و او هکام

 شهروندی رفتار بودن رندهیپذ نیب تنها که دندیرس جهینت نیا به دادند انجام تیشخص یعامل پنج مدل از استفاده با و یروانشناس یدانشجو

 و بودن وجدان با نیب آنها. کرد ینیب شیپ را سازمانی شهروندی رفتار از  %3  تنها و(  r =18/0) دارد وجود یمثبت و معنادار ارتباط سازمانی

 از سازمانی شهروندی رفتار ینیب شیپ یبرا یقو یلیدل قیتحق نیا جینتا کل در. ( r = 09/0) نکردند دایپ یا رابطه سازمانی شهروندی رفتار

 گروه و شده یزیر برنامه قبل از فیوظا زین را تیوضع نیا لیدل و نداد نشان( شده کنترل) همبسته تیموقع کی در یتیشخص ابعاد یرو

 که یا مطالعه در. است شده تیشخص یگذار ریتأث عدم باعث احتماالً که کردند عنوان اندك یزمان ی دوره کی یبرا آنها کردن یبند

 یشهروند رفتار بعد پنج و نزیمارت یتیشخص عامل پنج نیب ارتباط یبررس هدف با راتاما کشور در و 2007 سال در نیابواالن توسط

 عوامل و دارد یسازمان یشهروند رفتار با یمعنادار ارتباط یفرد یتفاوتها که داد نشان جینتا ، شد انجام اورگان توسط شده ارائه یسازمان

 ثبات و یشناس فهیوظ ، یریپذ تجربه که بود نیا از یحاک ها افتهی نیهمچن. کنند یم فایا یکار یرفتارها در یمهم نقش یتیشخص

 .(12)دارند یسازمان یشهروند رفتار توسعه بر را ریتاث نیشتریب بیترت به که هستند یتیشخص یها یژگیو یاحساس

 یسازمان یشهروند رفتار در یسازمان اعتماد و تعهد ت،یشخص صفات نقش یبررس عنوان با یا مطالعه در( 1390)همکاران و یویگ یلیاسمع

 رفتار راتییتغ نییتب در را نقش نیشتریب یسازمان تعهد و ییگرا آزرده روان ، یریپذ تیمسئول عامل سه که دندیرس جهینت نیا به

 یسازمان یشهروند رفتار زانیم در یمعنادار ریتأث خدمت سنوات و التیتحص ، تیجنس رینظ یعوامل و دارند یسازمان یشهروند

 جینتا که پرداختند یسازمان یشهروند رفتار و تیشخص ابعاد ارتباط یبررس به یقیتحق یط( 1394) یخان یسیع و انینظر. (13)داشتندن

 رابطه یسازمان یشهروند رفتار با یرنجور روان و یگشودگ ابعاد و بود یسازمان یشهروند رفتار و تیشخص نیب معنادار رابطه از یحاک

 یشمال خراسان پرورش و آموزش کارکنان از نفر 310 یرو بر یا مطالعه یط( 1393) همکاران و یاسد یوحدان. (9)نداشتند یمعنادار

 .(14)است برخوردار توان نیشتریب از تیشخص ،یسازمان یشهروند رفتار نیب شیپ یرهایمتغ نیب از که افتندیدر

 که( 1942)کوستا و یکر مک رابرت. است  یعامل پنج مدل شده تفادهاس آن از زین حاضر پژوهش در که تیشخص یعامل یالگو نیاثرگذارتر

 عامل پنج نیا که گرفتند شیپ در یا برنامه کردند، یم کار لندیمر در واقع موریبالت یتندرست یمل مؤسسه یشناس یریپ پژوهش مرکز در

 . کنند ییشناسا را( بزرگ عامل پنج ای رومندین عامل پنج به معروف) تیشخص

 یفیک و یکم یبررس نهیزم در الگو نیتر موفق دیشا و است کرده جلب خود به را پژوهشگران از یاریبس عالقه یعامل پنج یالگو امروزه

 ساخت به الگو نیا از استفاده با پژوهشگران. است کرده استفاده تیشخص یابیارز یبرا الگو نیا از زین حاضر پژوهش. است بوده تیشخص

 روان عامل سه اول حرف سه از آمده دست به یها سرواژه که اند گمارده همت( NEO) نئو بنام تیشخص یابیارز یبرا یا پرسشنامه

 پنج ای تیشخص یعامل پنج مدل از عموماً یتیشخص یژگیو سنجش یبرا شد ذکر که همانگونه. (15)است گشودگی و ییبرونگرا ،رنجوری

 :است شده فیتوص (1جدول شماره ) شرح به ی هاژگیو نیا یلغو نظر از که ی شودم استفاده تیشخص بزرگ عامل

 

  

 [ 1394 ،یخان یسيع و انینظر ] : مفاهيم مدل پنج عاملی شخصيت  1جدول شماره   

 مفهوم بعد

 .است کننده ناراحت و مشکل کننده، دیتهد مسائل عنوان به جهان تجارب درك در یفرد یتفاوتها دهنده نشان یرنجور روان

 ،یریپذ جامعه صفات شامل و است یرونیب یایدن و یاجتماع یها یانرژ به فرد کردیرو هندهد نشان ییگرا برون
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 .است مثبت جاناتیه و جسارت ت،یفعال

 .است تواضع و اعتماد ،یدوست نوع مانند یصفـات شامل و است گــرانید به نسبت باخصـومت افراد یریگ جهت با تضاد در که یسازگار

 یشناس فهیوظ
 قبل تفکر مثل شود یم یرفتار تیهدا و کار لیتسه باعث و است تکانه کنترل زیتجو یاجتماع فیتوص که

 .است یسازمانده و یزیر برنامه قواعد، و نیقوان از پس لذت احساس انداختن ریتأخ هب اقدام، از

 .است یروان و یتجرب لحاظ به فرد، کی یزندگ یها یدگیچیپ و اصالت عمق، وسعت، فیتوص یگشودگ

 

خالقیت و  بین تعیین رابطه منظور با توجه به ضرورت و اهمیت توجه به شخصیت کارکنان در تحقق اهداف هر سازمانی، این تحقیق به

 رسید. کارکنان دانشگاههای پیام نور استان گیالن به انجام بر اساس مدل پنج عاملی در شخصیت با رفتار شهروندی سازمانی

 

 روش تحقيق -2

را کارکنان دانشگاههای پیام نور  پژوهش این آماری کاربردی می باشد. جامعۀ هدف همبستگی و به لحاظ نوع از وصیفیت پژوهش، روش

 ابزار .انتخاب شدند به عنوان نمونه آماری تصادفی ساده گیری نمونه روش نفر به 196دهد که از این بین تعداد  می استان گیالن تشکیل

یت تورنس ، پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف و همکاران و پرسشنامه مدل پنج عاملی پرسشنامه خالق شامل پژوهش های

 کاستا و مک کری می باشد. 1شخصیت

سوال می باشد و  60جهت سنجش خالقیت طراحی شد که حاوی  1979این ابزار توسط تورنس در سال  خالقيت تورنس: پرسشنامه

( برای 15الی  1عنصر اصلی می داند که عبارتند از : سیاسی )سوال  4تورنس خالقیت را شامل  بصورت استاندارد طراحی گردیده است.

( برای سنجش بعد ابتکار، 45الی  31( برای سنجش بعد انعطاف پذیری افراد، ابتکار )سوال 30الی  16سنجش بعد سیاسی، انعطاف )سوال 

ئیات خالقیت. هر سوال مشتمل بر سه گزینه یا پاسخ است که برای دستیابی ( برای سنجش بعد بسط جز60الی  46بسط با جزئیات )سوال 

 50به نتیجه آزمون باید به ازای هر پاسخ به )الف( صفر امتیاز، پاسخ به )ب( یک امتیاز و پاسخ به )ج( دو امتیاز تخصیص داد که نمره زیر 

 120الی  100خالقیت زیاد و  100الی  85خالقیت متوسط،  85الی  75خالقیت کم،  75الی  50نشان دهنده خالقیت بسیار پائین، 

 خالقیت بسیار باال می باشد.

پایایی و روایی این پرسشنامه بارها مورد آزمایش قرار گرفته که امروزه از آن به عنوان ابزاری مورد اطمینان استفاده می گردد. این 

(، پایایی پرسشنامه را از طریق آلفای کرونباخ محاسبه 1386و همکاران ) پرسشنامه در تحقیقات داخلی متعددی بکار رفته است. اصانلو

(، در پایان نامه کارشناسی ارشد از این پرسشنامه استفاده نموده و 1387گزارش کرده اند. خادم الحسینی ) 83/0نموده و پایایی آن را 

( در پژوهش خویش از آن استفاده و روایی آن را 1388ار )( و نوک1385(، تبریزی )1389گزارش کرده است. پندی ) 86/0پایایی آن را 

 .(16)محاسبه گردید 90/0( پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 1393تایید نموده اند. در تحقیق سیدی و همکاران )

شده توسط اورگان  ( از روی پنج بعد مطرح2001این پرسشنامه توسط پودساکف و همکارانش ) پرسشنامه رفتار شهروندي سازمانی:

( و با هدف ارزیابی و سنجش رفتار شهروندی سازمانی و ابعادش طراحی گردیده است. این پرسشنامه که معروف ترین ابزار سنجش 1989)

ظیفه این ابعاد عبارتند از : نوع دوستی، و .سوال است و پنج بعد را مورد سنجش قرار می دهد 21رفتار شهروندی سازمانی می باشد ، دارای 

استفاده شده است و شکل کلی و امتیاز  شناسی، جوانمردی، ادب و مهربانی و فضیلت مدنی. در این پرسشنامه از طیف پنج گزینه ای لیکرت

برای کامالً  5 برای موافقم و 4 برای نظری ندارم، 3 برای مخالفم، 2 برای کامالً مخالفم، 1 بندی این طیف برای سواالت مثبت به صورت

  .(17)م خواهدبودموافق

( جهت روایی صوری پرسشنامه و صحت و سقم سواالت ، پرسشنامه در بین تعدادی از دانشجویان توزیع 1390در پایان نامه مهدی زاده )

ستفاده شد و پس از اطمینان از نتایج بدست آمده ، پرسشنامه در نمونه آماری توزیع شد. همچنین پایایی پرسشنامه یا قابلیت اعتماد آن با ا

 به معنای عدم پایداری تا مثبت یک( 0) معموالً دامنه ضریب اعتماد آلفای کرونباخ از صفر. از روش اندازه گیری آلفای کرونباخ محاسبه شد

به معنای پایداری کامل قرار می گیرد و هر چه مقدار بدست آمده به عدد مثبت یک نزدیک تر باشد قابلیت اعتماد پرسشنامه بیشتر +( 1)

، بعد وظیفه (77/0) آلفای کرونباخ محاسبه شده برای پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف برای بعد نوع دوستی. می شود

( پایایی پرسشنامه 1386در پژوهش رستمی ) .می باشد( 77/0) و فضیلت مدنی (76/0) ، ادب و مهربانی(77/0)، جوانمردی(74/0)شناسی

( ، برای اطمینان از پایایی پرسشنامه 1390گزارش شده است. در تحقیق مرادی چالشتری ) 73/0ساکف رفتار شهروندی سازمانی پود

نفر از جامعه آماری که شامل کارشناسان  30رفتارشهروندی سازمانی پودساکف از روش بازآزمایی استفاده شد ، برای این امر پرسشنامه بین 

روز ، مجدداً در اختیار همان پاسخگویان قرار  15س از تکمیل و جمع آوری آنها به فاصله سازمان تربیت بدنی کشور بودند توزیع شد که پ

                                                           
1 NEO Five Factor Inventory 
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گزارش شد.  872/0به دست آمد . برای پایایی درونی از آلفای کرونباخ استفاده گردید که  785/0گرفت . ضریب بازآزمایی برای پرسشنامه 

شنامه رفتار شهروندی سازمانی پودساکف از روش آلفای کرونباخ استفاده نمودند که ( نیز به منظور تعیین پایایی پرس1392فانی و همکاران )

 .(18)محاسبه شد 86/0، آلفای کرونباخ مجموعه عنوان های پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی برابر با   spssبا استفاده از نرم افزار

تهیه و نسخه تجدید نظر شده آن در سال  1985ری در سال این ابزار توسط کاستا و مک ک پرسشنامه پنج عاملی شخصيت )نئو(:

عبارت بود که با توجه به پیچیدگی و طوالنی بودن آن، ضرورت سرند سریع در  240منشر گردید. فرم اولیه این آزمون دارای  1992

وهشی، فرم کوتاه مدل پنج عاملی پژوهش ها و مهمتر از همه عدم تمایل آزمودنی ها به پاسخگویی ابزارهای طوالنی در موقعیت های پژ

سؤال است و پنج بعد شخصیت را مورد سنجش قرار می دهد. این ابعاد پنج گانه عبارتند از: برون گرایی،  60شخصیت طراحی شد که شامل 

مخالفم ، نظری روان رنجوری، گشودگی، وظیفه شناسی و سازگاری. طریقه نمره گذاری این پرسشنامه در مقیاس لیکرت )کامالً مخالفم ، 

 ندارم ، موافقم و کامالً موافقم( می باشد. 

)برای 86/0)برای سازگاری( تا 68/0( ضریب آلفای کرونباخ بین 1992در خصوص اعتبار پرسشنامه پنج عاملی شخصیت، کاستا و مک کری)

)برای روان 87/0)برای گشودگی( تا 76/0( نیز ضریب آلفای این پنج عامل را در دامنه 1999روان رنجوری( را گزارش کرده اند. هلدن)

حاکی از آنست که آلفای کرونباخ روان رنجوری، برون گرایی، گشودگی،  (نیز1995رنجوری( گزارش می کند. نتایج مورادیان و نزلک)

. پرسشنامه پنج عاملی شخصیت در ایران توسط 83/0و  /75، 74/0، 75/0، 84/0سازگاری و وظیفه شناسی به ترتیب عبارت است از: 

نفر از دانشجویان به  208مون مجدد در مورد آز –( هنجاریابی شده است. اعتبار این پرسشنامه با استفاده از روش آزمون1377گروسی)

برای ابعاد روان رنجوری، برونگرایی، گشودگی، سازگاری و وظیفه شناسی به دست 79/0و78/0، 80/0، 75/0، 83/0ماه به ترتیب 3فاصله 

نفر از فرزندان  76مورد  در روز 37 فاصله در مجدد آزمون –( ضرایب اعتبار آزمون1381. همچنین در تحقیق مال زاده )(19)آمده است

برای وظیفه شناسی گزارش شده 85/0برای سازگاری و 79/0برای گشودگی، 73/0برای برونگرایی، 78/0برای روان رنجوری، 83/0شاهد

و آلفای کل 87/0، وظیفه شناسی 76/0، سازگاری 74/0، گشودگی 83/0، برون گرایی 86/0است. آلفای کرونباخ نیز برای روان رنجوری 

 به دست آمده است. نتایج این مطالعات حاکی از آن است که ابعاد پنجگانه این پرسشنامه همسانی درونی خوبی دارند.83/0بر برا

 

 یافته ها -3
نفر از کارکنان به صورت تصادفی در  196جامعه آماری این پژوهش کارکنان شاغل در دانشگاههای پیام نور استان گیالن بودند که تعداد 

 و فراوانی( 2جدول ) شرکت نمودند و داده ها به صورت زیر و با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش

 می دهد. نشان تحصیلی مدرك جنسیت، سابقه کار و تفکیک به را نمونه افراد فراوانی درصد

 

 تحصيلی مدرك نسيت، سابقه کار وج تفکيک به نمونه افراد فراوانی درصد و فراوانی : 2شماره جدول

 درصد فراوانی فراوانی شاخص متغیر

 جنسیت
 % 45 89 مرد

 % 55 107 زن

 سابقه کار

 % 64 126 سال 15زیر 

 % 22 43 سال 25تا  15

 % 14 27 سال به باال 25

 میزان تحصیالت

 % 17 31 کاردانی و پائین تر

 % 42 83 کارشناسی

 % 41 82 ترکارشناسی ارشد و باال

 

درصد را کارکنان مرد تشکیل داده اند. به لحاظ متغیر سابقه کار، میانگین  45درصد نمونه آماری را کارکنان زن و  55الزم به ذکر است که 

داد درصد بیشترین آمار را به خود اختصاص داد. همچنین در متغیر میزان تحصیالت دارندگان مدرك کارشناسی با تع 64سال با  15زیر 

درصد بیشترین فراوانی را به خود اختصاص دادند.  41نفر و  82درصد و دارندگان مدرك کارشناسی ارشد و باالتر با تعداد  42نفر و  83

 ( ارائه گردیده است:3همچنین میانگین و انحراف استاندارد نمره های آزمودنی ها در متغیرهای پژوهش در جدول شماره )
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هاي توصيفی مؤلفه هاي پژوهش: شاخص 3جدول شماره   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و برای خالقیت به ترتیب  21/5و انحراف استاندارد آن  33/74اطالعات به دست آمده؛ میانگین رفتار شهروندی سازمانی برابر با  با توجه به

بدست آمده است. میانگین  25/10و  23/205ها برای مؤلفه ابعاد شخصیت به ترتیب برابر با بدست آمده است. این شاخص 02/5و  3/85

بدست آمده است.  32/4و  17/5و انحراف استانداردشان  79/38و  11/28نجوری و برون گرایی به ترتیب برابر با امتیازات مؤلفه روان ر

و انحراف استاندارد آن برابر با  77/43سازگاری برابر با  است. میانگین مؤلفه 41/4، و  03/37گشودگی برابر با  های مربوط به مؤلفهشاخص

است. در ادامه ، به بررسی فرضیه های تحقیق  85/4و انحراف استاندارد  12/50ه شناسی دارای میانگین وظیف بوده است. مؤلفه 11/4

 خواهیم پرداخت:

 .دارد شان بر اساس مدل پنج عاملی رابطه معناداری تیشخصبا  نور امیپ دانشگاه کارکنان: رفتار شهروندی سازمانی 1فرضیه 

 .دارد یمعنادار رابطه یعامل پنج مدل اساس بر شان تیشخص با النیگاستان  نور امیپ یدانشگاهها کارکنان خالقیت: 2 هیفرض

 در مندرج جینتا به توجه با. میپرداز یم یسازمان یشهروند رفتارو ابعادش با  تیشخص نیب یونیرگرس مدل برازش جینتا یبررس به ابتدا در

 مناسب 05/0 سطح در شده داده برازش مدل که دهدیم نشان انسیوار لیتحل F آماره اساس بر یونیرگرس مدل یمعنادار سطح ،4 جدول

 یمعنادار طور به ارتباطات نیا ییشناسا در فوق مدل و داشته وجود یسازمان یشهروند رفتار و تیشخص ابعاد نیب یمعنادار رابطه و بوده

 .است شده برآورد درصد 5/20 اندازه به زانیم نیا لمد نییتع بیضر به توجه با و دینما هیتوج را ریمتغ در موجود راتییتغ توانسته

 

 یسازمان يشهروند رفتار و تيشخص ابعاد یونيرگرس بیضرا برآورد:  4 جدول

 
 

 

 
 

توان پذیرفت چراکه بازه دهد که فرض استقالل جمالت خطا در این مدل را نیز میمقدار آماره دوربین واتسون در این مدل نشان می

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

توان به نتایج بدست آمده از بررسی ارتباطات هر یک از متغیرهای مستقل آن با متغیر پاسخ رفتار های نیکویی برازش آن میتمامی شاخص

شود که سطــح معناداری ــوح معناداری ضرایب رگــرسیونی، مشاهــده میشهروندی سازمانی اعتماد نمود. بر این اساس و با توجه به سط

 استانداردانحراف  میانگین مؤلفه
 21/5 33/74 رفتار شهروندی سازمانی

 02/5 3/85 خالقیت
 25/10 23/205 ابعاد شخصیت
 17/5 11/28 روان رنجوری
 32/4 79/38 برون گرایی
 41/4 03/37 گشودگی
 11/4 77/43 سازگاری

 85/4 12/50 وظیفه شناسی
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پذیریم که این متغیرها با رفتار شهروندی بدست آمده است و در نتیجه می 05/0روان رنجوری و وظیفه شناسی کوچکتر از خطای نوع اول 

رون گرایی، گشودگی و ســازگاری بزرگتر از خطای نـوع اول اند. درحالی که این میزان برای متغیرهای بسازمانی رابطه معناداری داشته

به دست آمده است، که ارتباط معنادار بین برون گرایی، گشادگی، سازگاری با رفتار شهروندی سازمانی را در جامعه پژوهش رد  05/0

وجود داشته است اما  05/0وندی در سطح کنیم. در نتیجه ارتباط معناداری بین روان رنجوری و وظیفه شناسی با رفتار سازمانی شهرمی

متغیرهای برون گرایی، گشادگی و سازگاری رابطه معناداری با رفتار شهروندی سازمانی ندارد. منفی بودن برآورد ضریب رگرسیونی متغیر 

 دهد که ارتباط ناهمسویی بین رفتار شهروندی سازمانی با ویژگی گشودگی وجود داشته است.گشودگی نشان می

ادامه ضریب همبستگی پیرسن و سطح معناداری آزمون همبستگی را برای شخصیت و ابعادش با رفتار شهروندی سازمانی و خالقیت  در

  ( مالحظه می کنید :5ی شود که نتایج آن را در جدول )مبیان 

 یخطا از بزرگتر یسازمان یشهروند رفتارو  یرنجور روانمتغیرهای  نیب یهمبستگ آزمون یمعنادار سطحیافته های پژوهش،  به توجه با

 تیخالق و رنجوری روان نیبو  (r=0598/0 وP-value =259/0)ندارد وجودبین دو متغیر  یمعنادار ارتباطدر نتیجه است ( 05/0) اول نوع

(404/0=P-value  084/0و-=r )دارد وجود و منفی معنادار رابطه. 

 ریمتغ دو نیا نیب ارتباط جهینت در. است05/0 از کمتر یسازمان یشهروند رفتارو  ییراگ برون ریمتغ یبرا یهمبستگ آزمون یمعنادار سطح

 وجود یمنف و معنادار رابطه( r=-060/0 و P-value=554/0)  تیخالق و گرایی برون نیبو  (r=221/0 وP-value=008/0)است معنادار

 . دارد

 معنادار ریمتغ دو نیا نیب ارتباط جهینت در است، 05/0 از شتریب یسازمان یشهروند رفتارو  یگشودگ یبرا یهمبستگ آزمون یمعنادار سطح

 .دارد وجود یقو معنادار رابطه (r=992/0 وP-value=001/0) تیخالق و یگشودگ نیبو  (r= -035/0 وP-value=35/0)ستین

 

 

 يشهروند رفتار و تيخالق با تيشخص ابعاد يرهايمتغ يبرا يمعنادار سطح و رسنيپ یهمبستگ بیضر(: 5)جدول

 یسازمان

 

 است( 05/0) اول نوع یخطا از کمتر یمعنادار سطح رایز دارد وجود یسازمان یشهروند رفتارو  یسازگار نیب یمعنادار ارتباط نیهمچن

(021/0=P-value 179/0=r)  تیخالق و یسازگار نیبو (105/0=P-value 088/0 و-=r )دارد وجود یمنف و فیضع یلیخ معنادار رابطه. 

( 05/0) اول نوع یخطا از کمتر یمعنادار سطح رایز است یمعنادار رابطه یآمار نظر از وظیفه شناسی و یسازمان یشهروند رفتار نیب رابطه

 . دارد وجود یمعنادار رابطه( r=050/0 و P-value=620/0) تیخالق و یشناس فهیوظ نیبو  (r=44/0 و =P-value 00001/0) است

 

 نتيجه گيري -4
 نور امیپ یها دانشگاه کارکنان تیشخص ی باسازمان یشهروند رفتارخالقیت و  ارتباط یبررس که حاضر پژوهش یاصل هدف به توجه با

 رفتارخالقیت و  با نور امیپ دانشگاه نکارکنا تیشخص پنج بعد که داد نشان یافته ها ،باشد یمبر اساس مدل پنج عاملی  النیگ استان

 برابر مدل نییتع بیضر نیهمچن باشد یم مناسب 05/0 سطح در شده داده برازش مدل و دارد یمعنادار رابطه شان یسازمان یشهروند

 یسازمان یشهروند اررفت ریمتغبا  یی، سازگاری و وظیفه شناسیگرا برون در فرضیه اول از بین ابعاد شخصیت، سه بعد. درصد 5/20 با است

داشتند که از این بین ارتباط برون گرایی بیشتر از دو بعد دیگر بود. همچنین ابعاد روان رنجوری و گشودگی با رفتار  یمعنادار رابطه

ن شهروندی سازمانی همبستگی معناداری نداشتند و حتی ارتباط گشودگی ناهمسو بدست آمد. در فرضیه دوم، بین خالقیت و ابعاد روا

رنجوری، برون گرایی و سازگاری همبستگی منفی وجود داشت که در بعد سازگاری این رابطه خیلی ضعیف بود و دو بعد گشودگی و وظیفه 

196 N = 

 رفتار شهروندی سازمانی خالقیت

R 

 )ضریب همبستگی پیرسون(
p-value 

 )سطح معناداری(
R 

 )ضریب همبستگی پیرسون(
p-value 

 )سطح معناداری(

 259/0 0598/0 404/0 -084/0 روان رنجوری

 008/0 221/0 554/0 -060/0 برون گرایی

 35/0 -035/0 992/0 001/0 گشودگی

 021/0 179/0 105/0 -088/0 سازگاری

 00001/0 44/0 620/0 050/0 وظیفه شناسی
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شناسی با خالقیت رابطه مثبت و معناداری داشتند که همبستگی بعد گشودگی قوی به دست آمد. نتایج نشان داد که از بین پنج عامل 

ناسی هم با خالقیت و هم با رفتار شهروندی سازمانی رابطه مثبت و معناداری دارد که نشان دهنده این نکته است شخصیت، تنها وظیفه ش

 که کارکنان متعهد و مسئولیت پذیر نسبت به سایر کارکنان، دارای رفتارهای شهروندی مطلوب تر و همچنین خالق تر هستند.  

 یرهایمتغ کننده لیتعد نقش و تیشخص و یسازمان یشهروند رفتار نیب ارتباط نییتع انعنو با( 1389) همکاران و زاده میعظ قیتحق در

 پنج ابعاد نیب از و دارد وجود یمعنادار و مثبت ارتباط تیشخص و یسازمان یشهروند رفتار نیب که دندیرس جهینت نیا به یشناخت تیجمع

که با نتیجه این تحقیق همسو  دارند یمعنادار و مثبت رابطه یسازمان یشهروند رفتار با یشناس فهیوظ و یسازگار بعد دو تیشخص گانه

نشان  یسازمان یشهروند رفتار و تیشخصپنجگانه  ابعاد ارتباط عنوان با یگرید قیتحق در( 1394نظریان و عیسی خانی ). (10)می باشد

 یسازمان یشهروند رفتار با یرنجور روان و یگشودگ دابعا و وجود دارد یسازمان یشهروند رفتار و تیشخص نیب یمعنادار رابطه دادند که

 تیمسئول عامل سه که دندیرس جهینت نیا به یمشابه مطالعه در زین( 1390) همکاران و یویگ یلیاسمع. (9)نداشتند یمعنادار رابطه

 نیا در گرید قاتیتحق از. (13)نددار یسازمان یشهروند رفتار راتییتغ نییتب در را نقش نیشتریب یسازمان تعهد و یرنجور روان ،یریپذ

 و تیشخص و سازمانی شهروندی رفتار نیب ارتباط یبررس به خود تحقیق در که کرد اشاره (2007) ومایاو و کیامر ون به توان یم نهیزم

 سازمانی شهروندی یرفتارها در بیشتر تجربه از استقبال و گـرایی برون که دندیرس جهینت نیا به و پرداختند آن بر بخش اثر یرهبر نقش

 جینتا با بیترت نیبد و ( نیز به نتایج مشابهی دست یافتند2007( و ابواالنین )2008کامه او و گریفیس ). (20)اند داشته تاثیر معلمان

(، جدیدی و 1389(، طهماسبیان و همکاران )1383همچنین در بعد خالقیت تحقیقات پاشا شریفی ) .(12)باشند همسو ما قاتیتحق

 . اند افتهی دست یمشابه جینتا به( 1970(، داالس و گابر )1981(، هارینگتون )1990(، رودس )1391اران )همک

 و یسازمان یهایژگیو ،یطیمح یهایژگیو: موثرند سازمانها و نهادها تیموفق تینها در و کارکنان تیموفق یرو ها یژگیو از گروه سه

 یژگیو و ها مؤلفه ریسا تیشخص بر عالوه شود یم شنهادیپ که شد پرداخته سوم گروه یبررس به نجایا در که یتیشخص و یفرد یهایژگیو

 یبرا آمده بدست نمرات زانیم. شود دهیسنج یسازمان یشهروند رفتارخالقیت و  یرو آن اثرات و ردیگ قرار یبررس مورد زین یفرد یها

علی الخصوص در بهد رفتار شهروندی  تواند یم یول بود،اال و برای خالقیت ب مناسب یسازمان یشهروند رفتار و تیشخص یرهایمتغ

 و یا حرفه و یآموزش یکارگاهها و ها دوره یبرگزار با یعال آموزش موسسات و دانشگاهها شود یم هیتوص که باشد نیا از بهترسازمانی 

 مطبوع سازمان یور بهره شیافزا تینها رد و خود کارکنان سطح شیافزا به نسبت سمینارها گونه نیا در سازمان اعضای فعاالنه شرکت

 یها یژگیو ییشناسا به منجر که است کارکنان تیشخص از جامع یابیارز ، داد انجام توان یم که یاقدامات از گرید یکی.  ندینما اقدام

 از ها سازمان و ادارات شودکه توصیه می  بردارد گام مسائل آن رفع جهت در تواند یم سازمان و شد خواهد آنان افتهی رشد کمتر یتیشخص

 و ترفیعات عملکرد، ارزیابی انتخاب، استخدام، نش،یگز سیستم و فرایند از قسمتی عنوان به عاملی پنج مدل بر مبتنی شخصیت ارزشیابی

 .کنند استفاده سازماندهی

 از شوند، یم شامل درصد را آقایان 45ها و  نمخا را النیگ استان نور امیپ یدانشگاهها کارکنان از درصد 55 حدود ق،یتحق جینتا به توجه با

 تیجنس نکهیا به توجه با. داد انجامو در قالب مقایسه تطبیقی  جداگانه صورت به ها تیجنس از گروه هر یبرا را قیتحق نیا توان یم رو نیا

 دو از حاصل یها افتهی ، ستنده یمتفاوت یفرد یهایژگیو و ها تیشخص یدارا یزندگ طیمح و کیتیژن راتیتاث لحاظ به مختلف یها

 . شود یم هیتوص یآت یها پژوهش جهت آن یقیتطب یبررس و مخالف جنس

 و تیشخص رابطه توان یم ندهیآ یها پژوهش در که باشد یمو خالقیت دارای چهار بعد  بعد پنج یدارا خود یسازمان یشهروند رفتار

 یسازمان عدالت ، یسازمان تعهد مثل رانیمد یرهایمتغ ریسا یرو را تیشخص ریتاث توان یم نیهمچن.  دیسنج آنها تک تک یرو را شابعاد

 نیا یفرهنگ خاص یهایژگیو ریتاث تحت است ممکن قیتحق نیا یریپذ میتعم. داد قرار یبررس و بحث مورد.......  و یکار خاطر تعلق ،

 نانیاطم با تا شود انجام گرید یها استان و ییایجغراف قمناط ریسا در یگرید یها یبررس که شود یم شنهادیپ لذا رد،یگ قرار منطقه

 .کرد ادهیپ یعال آموزش موسسات و ها دانشگاه ریسا در توان یم را طرح نیا نیهمچن. داد میتعم را حاصله جینتا بتوان یشتریب
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