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Abstract
The aim of the current study was to study the relationship between personality traits, moral behavior
and the feeling of guilt with compulsory citizenship
behavior. Thus, 320 teachers at Isfahan female high
schools were chosen by stratified random sampling
method and proportional to demographic share of
each region as a sample. The research method was
casual-comparative-correlation method and the study
tools included the measures of Vigoda-Gadot Compulsory Citizenship Behavior Scale, Costa & McCrae,
Personality Traits Inventory, Lussier, Moral Behavior
Inventory, The Feeling of Guilt Scale Marschall,
Sanftner & Tangney. The data was analyzed by using Pearson correlation coefficient and the structural
equation modeling. Results revealed that, there was a
negative relationship between personality traits (the
extroversion characteristics, being pleasant, being
conscientious) with compulsory citizenship behavior, and a negative relationship with flexibility, and
a significant and positive relationship with psychotic
characteristic. Results of the structural equation modeling showed that between personality traits, there is a
direct and significant relationship between the dimensions of being conscientious and being pleasant with
moral behavior. In addition there was a direct and
significant relationship between the characteristics of
being conscientious, flexibility, extroversion and psychotic with the feeling of guilt, and there was a direct
and significant relationship between moral behavior
variable and the feeling of guilt with compulsory citizenship behavior.
Keywords: personality traits, moral behavior,
feeling of guilt, compulsory citizenship behavior,
high school teachers
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چکیده
هدف پژوهش حاضر تعیین رابطة بین ویژگیهای
 رفتار اخالقی و احساس گناه با رفتار شهروندی،شخصیتی
 نفر از دبیران دبیرستانهای320  بدین منظور.اجباری بود
دخترانه شهر اصفهان به شیوة تصادفی طبقهای و متناسب
با سهم جمعیتی هر ناحیه بهعنوان حجم نمونه انتخاب
 همبستگی و ابزار پژوهش-علی
ّ ، روش پژوهش.شدند
، گادوت-شامل مقیاس رفتار شهروندی اجباری ویگودا
 مقیاس،سیاهه ویژگیهای شخصیتی کاستا و مک کری
،رفتار اخالقی لوزیر و مقیاس احساس گناه مارشال
 دادهها از طریق ضریب همبستگی.سانفنتر و تانگنی بود
 نتایج.پیرسون و مدل یابی معادالت ساختاری تحلیل شد
نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی (ویژگیهای
 دلپذیر بودن و باوجدان بودن) با رفتار،برونگرایی
 ویژگی انعطافپذیری،شهروندی اجباری رابطه منفی
رابطه منفی و ویژگی روان گسسته رابطه مثبت و معنادار
 نتایج الگوسازی معادله ساختاری نشان داد.وجود دارد
 بعد باوجدان بودن و،که از بین ویژگیهای شخصیتی
دلپذیر بودن با رفتار اخالقی رابطة معنادار و مستقیم
، انعطافپذیری، همچنین ویژگیهای باوجدان بودن.دارد
برونگرایی و روان گسستگی با احساس گناه رابطه معنادار
و مستقیم و متغیر رفتار اخالقی و احساس گناه رابطه
.مستقیم و معنادار با رفتار شهروندی اجباری دارند

، رفتار اخالقی، ویژگی های شخصیتی:کلید واژه ها
 دبیران دوره، رفتار شهروندی اجباری،احساس گناه
متوسطه
1397/5/6 : تصویب نهایی1397/10/4 : دریافت مقالهo
، دانشگاه آزاد اسالمی،* دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
واحد خوراسگان اصفهان
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 lمقدمه
در دنیای صنعتی امروز ،سازمانها از جایگاه ویژهای برخوردارند و انسانها بهعنوان

سرمایه انسانی آن ،بخشی از عمر خود را در سازمان و در جهت تحقق اهداف آن صرف

میکنند .توجه به کارکنان و منابع انسانی در هر سازمانی ،شناسایی و تقویت رفتارهای شایسته
و سودمند و توجه به رفتارهای منفی که باعث دوری از اهداف سازمان میشود و کمک به
رفع آنها ،موجبات تعالی و رشد سازمانی را فراهم میآورد .هر فردی متناسب با پست و

مقام رسمی خود ،وظایفی را بر عهده دارد و رفتارهایی را در قالب نقش خود بروز میدهد.
عالوه بر این رفتارها ،یکسری اقدامات کارکنان هم فراتر از خواستههای رسمی شغل است

که به آن فرانقش میگویند (دسیویلیا ،سبگ و اشتن )2006 ،که ارگان و رایان برای اولین بار
در سال  1983واژة «رفتار شهروندی سازمانی» ،1را برای این رفتارها در نظر گرفتهاند (نظریان
و عیسی خانی .)1394 ،به عقیده ارگان ،رفتار شهروندی سازمانی ،رفتاری فردی و داوطلبانه
است که مستقیم ًا بهوسیله دستگاههای رسمی در سازمان طراحی نشده است ،اما بااینوجود
باعث ارتقای اثربخشی و کارایی سازمان میشود (آپلبام و همکاران2004 ،؛ کوهن و کول،
 .)2004اصوالً کارکنان بهمنظور کمک به دیگران و سازمان ،این رفتارها را بهصورت اختیاری

و داوطلبانه انجام میدهند(ارگان ،پادساکوف و مکنزی .)2006 ،موضوع مورد تأکید این است

که هدف رفتار شهروندی سازمانی کمک به افراد و سازمانها در سطوح مختلف و تقویت

کلی عملکرد در محیط کار است .ویگودا -گادوت ( )2007بیان میدارد که ممکن است رفتار
شهروندي سازماني ،همچنین از دیگر انگیزههای کمتر داوطلبانه ریشه بگیرد .ازجمله ،میتوان

به رفتارهایی اشاره کرد که منفعت طلبانه و سوءاستفاده گرایانه هستند و سرپرستان مستقیم و
مدیریت ،افراد را به انجام آن میگمارند .اخیرا ً این رفتارها در ادبیات مدیریت با عنوان «رفتار
شهروندی اجباری» ،2مفهومسازی شدهاند (ویگودا-گادوت .)2006 ،مفهوم نظارت

سوءاستفاده گرایانه بیان میدارد که همیشه رفتارهای فرانقش انتخاب آزاد افراد نیستند ،بلکه

ممکن است بهوسیله یک سرپرست و مدیر سودجو و منفعت نگر تحمیل شود (زالرس ،تپر
و دوفی .)2002 ،درنهایت میتوان رفتار شهروندی اجباری را چنین تعریف کرد :رفتاری

است فرانقش ،که کارکنان برخالف میل باطنی خود در پاسخ به فشارهای بیرونی ،مانند

نظارت سوءاستفاده گرایانه ،از خود نشان میدهند و ممکن است در درازمدت برای سازمان
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مخرب باشد و روحیه کارکنان و عملکرد سازمان را پایین بیاورد (شاطری و همکاران،

 .)1388این رفتارها که در سازمانها یا همان محیطهای کار جمعی ،فعال هستند ،گاهی از

جانب مدیران ردهباال ماهیت اجباری به خود میگیرند(طالب .)1392 ،البته ممکن است ،این
فشار همیشه از طرف باالدستان نباشد و فشارهای اجتماعی و انتظارات بیشازاندازة همکاران

دیگر(تپر و همکاران )2004 ،و یا حتی نگرشهای خصمانه در رفتارهای کالمی و یا احساس
خطر به خاطر از دست دادن شغل(تپر )2000 ،فرد را مجبور به نمایش چنین رفتارهایی کند.
مفهوم رفتار شهروندی اجباری در اصل در رفتار شهروندی سازمانی ریشهدارد (ویگودا-

گادوت2006 ،؛ ویگودا-گادوت2007 ،؛ بولینو و همکاران )2010 ،و از طرف دیگر بین رفتار

شهروندی سازمانی و «رفتار شهروندی اجباری» رابطة منفی وجود دارد (احمدیان ،سزن

وسوران . )2017 ،این رفتار متأثر از عواملی چون ویژگیها و صفات شخصیتی افراد در

سازمان میباشد .مامن پوش معتقد است که اولین و مهمترین جزء سازمان ،افراد انسانی

باشخصیتهای مختلف میباشد .لذا انگیزهها ،تواناییها ،تمایالت ،عقاید و افکار نیروی
انسانی حدود انتظارات و توقعات افراد را نسبت به یکدیگر و همچنین نسبت به سازمان

تعیین میکند(پوریوسف و آزادفالح .)1391 ،نکته حائز اهمیت دیگر آن است که ،شخصیت،

علل زیربنایی رفتار و تجربه فرد بهحساب میآید (کالنینگر )2004 ،و بنا به نظر جکس عامل

مهمی در بروز هرگونه رفتار منجمله رفتار شهروندی سازمانی میباشد (نظریان و عیسی
خانی .)1394 ،کاستا و مک کرا ،پنج عامل بزرگ شخصیت را تحت عنوان «نئو» 3اینگونه
معرفی کردهاند .1 :وظیفهشناسی :قابلاعتماد بودن ،سختکوشی و دقیق بودن که باعث ایفای

نقش شغلی ،بهتر از دیگران میشود (پی بادی ،و دی راد )2002 ،و بهصورت مثبت با عملکرد
شغلی همبستگی دارد (بریک ،مانت و جاج .2 .)2001 ،توافق پذیری :تحمل و صبوری در

مقابل تحریکپذیری و ستیزهجویی (اشتون و همکاران )2004 ،که نمره پایین آن رفتارهای
پرخاشگرانه را به دنبال دارد(کالرک و رابرتسون .3 .)2005 ،برونگرایی که ویژگیهایی

مانند :پرانرژی بودن و تمایل باال به برقراری ارتباط اجتماعی با دیگران و خودباوری را
دربرمیگیرد (زاروتا .4 .)1995 ،روان گسستگی شامل :نگرشهای ضداجتماعی ،رفتارهای

بزهکارانه و قانونشکنی (کالرک و رابرتسون .5 .)2005 ،گشودگی یا تجربه پذیری :خالقیت،
استعداد و خالف عرف بودن در برابر سربهراه و مطیع بودن (اشتون و همکاران .)2004 ،در
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کنار این ویژگیهای شخصیتی ،وجود عواملی چون «احساس گناه» و «رفتار اخالقی» نیز
میتوانند در جهتدهی به رفتارهای کارکنان سازمان مؤثر باشند .احساس گناه بهعنوان یک
هیجان اجتماعی و اخالقی در نظر گرفته شده است و به علت پاسخ به تخلف اخالقی و عدم

معاشرت صحیح بین فردی و بهداشت فردی روی میدهد (ایزنبرگ .)2000،در بسیاری

مکاتب ،چون اسالم این احساس موجب تعالی فردی است که ناشی از وقوف فرد به عدم

تطابق کردارش با هنجارها و یک نظام اخالقی مقدس است (قاضی مرادی .)1383 ،درواقع
عدم تطابق رفتار شخص با معیارهای اخالقی منجر به احساس گناه خواهد شد(ایزنبرگ،

 .)2000برونو ،الت واک و آگین ( )2009در پژوهش خود اشاره کردند که احساس گناه

موجب هیجان ناسازگاری است که بهآسانی اصالحپذیر نیست و باعث تنیدگی ،بازداری و

آسیب روانی میشود .مطالعات مختلف نشان میدهد که احساس گناه از رفتارهای معین

خاصی نشأت میگیرد (پنگ و ژائو2012 ،؛ توماس و همکاران2006 ،؛ ولز و جونز.)2000 ،
همچنین در کنار احساس گناه عامل مهم دیگری نیز میتواند با رفتارها و نقشهای افراد

سازمان مرتبط باشد و آن «رفتار اخالقی» هر فرد است .سازمانها براي انجام دادن امور
سازماني خود ،عالوه بر معيارهاي سازماني و قانوني نياز به مجموعهای از رهنمودهاي
اخالقي و ارزشي دارند كه آنان را در رفتار و اعمال اداري ياري دهد و نوعي هماهنگي و

وحدت رويه درحرکت بهسوی شيوه مطلوب جمعي و عمومي ميسر سازد (دیان و ویلد،
« .)2002رفتار اخالقي» ،يك مسئلة عمومي است (لوزیر )2000،که سازمانها به دنبال نهادینه

کردن آن در میان كاركنانی هستند که در اخالق و مسئولیتپذیری اجتماعي مورد قضاوت

قرار میگیرند .بنابر آنچه تا کنون بیان شد ،بررسی عواملی همچون شخصیت ،رفتار اخالقی

و احساس گناه میتواند احتمال بروز رفتار شهروندی اجباری را مشخص کند .شاطری،
یوزباشی و نورعلیزاده ( )1388مقالهای تحت عنوان رفتار شهروندی اجباری منتشر کردند و

به رفتارهای فرانقشی که برخالف رفتار شهروندی سازمانی مرسوم و بر مبنای رفتار حقیقی،
خودجوش نیستند و در پاسخ به فشارهای بیرونی مانند گرایشهای منفعت طلبانه سرپرستان

و مدیران در محیط کار ظاهر میشوند ،پرداخته است .در این پژوهش آنان به سؤاالتی از قبیل
اینکه مفهوم رفتار شهروندی اجباری چیست؟ و چه پیامدهایی به دنبال دارد؟ پاسخ دادهاند.

سليماني( )1390در پژوهشی با عنوان بررسي رابطه بين رفتار اخالقي مديران با رفتار
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شهروندی سازماني معلمان و کارکنان در مدارس شهرستان گرمسار نشان داد که بين رفتار

اخالقي مديران و رفتار شهروندي سازماني معلمان و کارکنان رابطه مثبت و معنادار وجود
دارد .همچنین نتايج تحليل رگرسيوني نشان داده است که متغيرهاي اخالق سودمندي و

اخالق قانوني ،پیشبینی کنندههای معناداري براي رفتار شهروندي سازماني به شمار میروند.

نظریان و عیسی خانی ( )1394پژوهشی با عنوان رابطه بین ابعاد پنجگانه شخصیت و رفتار
شهروندی سازمانی در استان گیالن انجام داده است .نتایج این پژوهش که در میان مدیران

دانشگاههای پیام نور انجامشده ،حاکی از آن است که رابطه معناداری بین شخصیت و رفتار
شهروندی سازمانی وجود دارد .ویژگیهای برونگرایی ،وظیفه شناسی و سازگاری با رفتار
شهروندی سازمانی رابطه معنادار دارد ولی رابطه ویژگی گشودگی و روان گسستگی با رفتار

شهروندی سازمانی معنادار نیست .از طرفی ،دیگر نمیتوان مانند آنچه که در گذشته تصور

میشد رفتارهای شغلی اثربخش را در سازمانها محدود به رفتارهای درون نقشی نمود که

بهصورت رسمی در شرح وظایف رسمی سازمانی کارکنان تعریف شدهاند ،بلکه توجه به
رفتارهای فرانقش که در شرح وظایف رسمی کارکنان نیامده است ولی کارکنان به اختیار

تمایل به انجام آنها دارند نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است .میتوان این نوع رفتارها را

در زمره رفتارهای یاری رسان و نوع دوستانه قلمداد کرد که البته همیشه این رفتارهای فرا
شغل ،بهصورت رفتارهای آزادانه و داوطلبانه و در اختیار فرد بروز نمیکند و ممکن است
تحت نظارت و کنترل باالدستان آشکار گردد که با عنوان رفتار شهروندی اجباری در نظر

گرفته میشود (عابدی ،آخش و ملکی حسنوند .)1394 ،بنابر آنچه بیان شد ،سازمانها بهویژه
سازمانهای آموزشی بایستی زمینه را بهگونهای فراهم کنند که کارکنان و مدیرانشان با طیب

خاطر تمامی تجربیات ،تواناییها و ظرفیتهای خود را در جهت اعتالی اهداف سازمانی

بکار گیرند .این امر میسر نخواهد شد مگر آنکه اصول و قواعد مربوط به رفتار شهروندی
سازمانی شناسایی و بسترهای الزم برای پیادهسازی اینگونه رفتارها فراهم گردد .رفتار
اخالقی و ارزشهای اخالقی زیربنای همه ارزشها در سازمانها میباشد ،که در حوزهی

کارآمدی منابع انسانی جایگاه ویژهای دارد و رفتار شهروندی سازمانی بر پایه اصول و
ارزشهای اخالقی خارج از قوانین و مقررات اجتماعی استوار است .مؤسسات آموزشی

عصر حاضر برای مواجهه با چالشها و شرایط پیچیده ،به معلمانی نیاز دارند که بهطور

مجله روانشناسی  / 89رابطه بین ویژگی های شخصیتی ،رفتار 88 / 88 / ...

داوطلبانه و اختیاری رفتار کنند و برای موفقیت مدرسه از هیچ تالشی فروگذار نکنند (رضایی،
لواسانی و حجازی .)1394 ،در شکل  1نشان دادهشده است که ویژگیهای پنجگانه شخصیتی
از عوامل تأثیرگذار بر احساس گناه و رفتارهای اخالقی است ،که این موضوع نیز بر اساس
قواعد و نظریههای نگرش و رفتار مبتنی بر اثرگذاری احساسات و عواطف بر رفتارهای دیگر

قابل توجیه است(کریمی )1393 ،و رفتار شهروندی اجباری نیز میتواند تحت تأثیر احساس

گناه و رفتارهای اخالقی قرار گیرد ،که به نظر میرسد بر طبق نظریه احساس گناه فریمن
افراد به دنبال کاستن و جبران این حس هستند(بیرهوف )1387 ،و رفتار شهروندی اجباری
را میتوان یکی از راههای کاستن این حس در نظر گرفت .از طرف دیگر نیز سطوح باالی

رفتار اخالقی ارتباط مثبتی با رفتار شهروندی سازمانی دارد(توماس و همکاران )2006 ،و

ازآنجاییکه رفتار شهروندی اجباری تأثیر منفی بر رفتار شهروندی سازمانی دارد(ژائو ،پنگ

و چن ،)2014 ،میتوان رفتار شهروندی اجباری را متأثر از رفتار اخالقی در نظر گرفت.
با وجدان بودن
انعطاف پذیری

رفتار اخالقی

برون گرایی
دلپذیر بودن

رفتار شهروندی اجباری
احساس گناه

روان گسستگی

شکل  .1مدل ادراکی پژوهش

هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین ویژگیهای شخصیتی ،رفتار اخالقی و احساس

گناه با رفتار شهروندی اجباری در بین دبیران زن دوره متوسطه مدارس دخترانه دولتی است.
بنابر مبانی نظری و به دلیل اینکه پیشینه و پژوهش مشابهی درزمینة ارتباط متغیرها با یکدیگر
وجود ندارد ،دو سؤال در این پژوهش مطرح شده است که عبارتاند از:

 oآیا بین ویژگیهای شخصیتی ،رفتار اخالقی و احساس گناه با رفتار شهروندی
اجباری در بین دبیران مدارس متوسطه دخترانه شهر اصفهان رابطه وجود دارد؟
 oآیا مدل ساختاری روابط ویژگیهای شخصیتی ،رفتار اخالقی و احساس گناه با
رفتارهای شهروندی اجباری از برازش مطلوبی برخوردار میباشد؟
 lروش
روش پژوهش حاضر ع ّلی -همبستگی است ،زیرا بر اساس یافتههای گردآوری شده
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از وقایع موجود (حادث شده) به دنبال کشف متغیرهای ع ّلی است .هدف مطالعههای

همبستگی ،کشف ،توصیف و تعیین روابط بین متغیرها با استفاده از آمارهای همبستگی

است (گال و همکاران .)1387،جامعة آماری این پژوهش شامل کلیه دبیران زن دوره متوسطه
مدارس دخترانه دولتی شهر اصفهان در سال تحصیلی  1394-95و به تعداد  1919میباشد.
تعداد کل نمونه این پژوهش برحسب جدول کوهن و همکاران (نادی و سجادیان)1389 ،

 350نفر به دست آمد که با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای مبتنی بر سهم هر ناحیه در

جمعیت آماری ،تعداد معلمان در هر ناحیه برای حجم نمونه تعیین گردید .پس از تدوین

و آمادهسازی پرسشنامههای پژوهش که در قالب یک فرم در بین مشارکتکنندگان توزیع
گردید ،تعداد  320پرسشنامه بازگشت داده شد که نرخ پاسخگویی  85/71درصد محاسبه

شده است .که از این تعداد 5/6( ،درصد) در گروه سنی  21تا  30سال 14/4( ،درصد) در

گروه سنی  31تا  40سال 32/4( ،درصد) در گروه سنی  41تا  50سال 7/5( ،درصد) در گروه
سنی  50سال و باالتر و ( 40درصد) در وضعیت اعالم نشده بودهاند 6/6( .درصد) دارای

سابقه شغلی  1تا  10سال 15/9( ،درصد) دارای سابقه  11تا  20سال 36/3( ،درصد) دارای
سابقه شغلی  21تا  30سال و ( 40/9درصد) در وضعیت اعالم نشده بودهاند .از کل اعضای

نمونه  6نفر( 1/9درصد) در گروه تحصیلی دیپلم 17 ،نفر( 5/3درصد) در گروه تحصیلی

فوقدیپلم 138 ،نفر ( 43/1درصد) در گروه تحصیلی لیسانس 66 ،نفر( 30/6درصد) در گروه
تحصیلی فوقلیسانس 1 ،نفر( 0/3درصد) در گروه تحصیلی دکتری و 93نفر( 28/8درصد)

در وضعیت اعالم نشده قرار داشتهاند.
 lابزار

□ الف :سیاهة ویژگی های شخصیت :4این سیاهه توسط کاستا و مک کری

( )1990ساختهشده است و دارای  60سؤال میباشد .در این پژوهش پنج عامل بزرگ
شخصیت یعنی(روان گسستگی ،برونگرایی ،پذیرا بودن ،موافقت یا سازگاری و وظیفهشناسی)

از طریق این ابزار سنجیده شده است.

□ ب :سیاهة رفتار اخالقی :5این سیاهه با هدف سنجش رفتار اخالقی کارکنان در

سازمان در غالب  15عبارت  4گزینهای توسط لوزیر( )1993ساختهشده است .اعتبار ابزار بر
اساس پژوهش هاشمی و همکاران ( )1393و با استفاده از روش آزمون -باز آزمون 0/81
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به دست آمده ،همچنین برای بررسی روایی سیاهه ،همبستگی دادههای به دست آمده از این
ابزار را با دادههای ابزار معمای اخالقی کلبرگ بدست آورده است که برمبنای آن ضریب
 0/79به دست آمد.

□ ج :مقیاس احساس گناه :6يكى از ابزارهاى خودسنجى تهيه شده درزمینة احساس

توسط مارشال ،سانفنتز و تانگنی ( )1994ابداع شده ،اين مقیاس داراى  15ماده و سه خرده
مقياس احساس گناه ،احساس شرمساری و غرور است ،و با مقیاس طیف لیکرت با دامنه
یک تا پنج درجه بندی شده است .ضریب آلفای کرونباخ احساس گناه  ،0/86احساس

شرمساری  ،0/74احساس غرور  0/83برآورد شد .همچنین روایی سازه این ابزار به روش
تحلیل عاملی محاسبه گردید و با استناد به نتایج معنادار( )p ≥0/05آزمون کیزرمایر_ الکین

( )KMO=0/91و کرویت بارتلت برابر با  2073/83گزارش شد.

د :مقیاس رفتار شهروندی اجباری :7این ابزار توسط ویگودا-گادوت ( )2007در
ال مخالفم تا کام ً
قالب  5عبارت  5گزینهای (کام ً
ال موافقم) برای اندازهگیری رفتار شهروندی
اجباری در کارکنان ساخته شد و آلفای کرونباخ آن توسط این محققان  0/87محاسبه شده
است .همچنین وی با استناد به چند پژوهش قبلی خود ،روایی سازه این مقیاس را بر

اساس تحلیل تأییدی مطلوب گزارش نموده است .در این پژوهش نیز آلفای کرونباخ 0/88

محاسبه شد .برای تجزیهوتحلیل دادهها از شاخصهای آمار توصیفی نظیر فراوانی ،میانگین،
انحراف معیار و در قسمت آمار استنباطی از آمارههای ضریب همبستگی پیرسون و مدلسازی
معادالت ساختاری ،بسته آماری در علوم اجتماعی نسخه  22و نرمافزار حداقل مربعات جزئی
استفاده شده است.

 lیافتهها
چنانکه در جدول  1مشاهده میشود ،از بین ویژگیهای شخصیتی ،روانگسستگی با

رفتار شهروندی اجباری رابطة مثبت ( ،) r=0/378در سطح ( )p >0/01دارد .همچنین بین

برون گرایی ،دلپذیر بودن و باوجدان بودن با رفتار شهروند اجباری به ترتیب رابطة

منفی( )r=0/501( ،)r=0/364و ( )r=0/369در سطح( )p>0/01وجود دارد و بین
انعطافپذیری با رفتار شهروندی اجباری رابطة منفی ( )r=-0/130در سطح ()p>0/05

برقرار است .بنابراین بین برونگرایی ،باوجدان بودن ،انعطافپذیری و دلپذیر بودن با رفتار
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جدول  .1شاخص های توصیفی و همبستگی درونی بین متغیرهای پژوهش
رفتار شهروندی اجباری

مؤلفه

میانگین

انحراف
معیار

همبستگی( )rواریانس( )r2معناداری()p

روان گسستگی

19/37

8/24

0/378

14/28

0/001

برونگرایی

29/05

6/90

-0/364

13/24

0/001

ویژگی های

انعطاف پذیری

24/49

5/99

-0/130

1/69

0/020

شخصیتی

دلپذیر بودن

31/30

6/12

-0/501

25/10

0/001

با وجدان بودن

36/79

6/61

-0/369

13/61

0/001

رفتار اخالقی

25/65

3/95

0/420

17/64

0/001

احساس گناه

9/06

3/62

0/305

9/30

0/001

احساس شرمساری

11/09

3/53

0/325

10/56

0/001

احساس غرور

17/40

4/09

-0/329

10/82

0/001

احساس گناه کلی

37/56

5/64

0/161

2/59

0/004

12/67

4/81

-

متغیر

رفتار اخالقی

احساس گناه

رفتار شهروندی اجباری رفتار شهروندی اجباری

-

شهروندی اجباری رابطة منفی و بین روانگسستگی با رفتار شهروندی اجباری رابطة مثبت
مورد تائید قرار میگیرد .همچنین واریانس مشترک بین روان گسستگی با رفتار شهروندی

اجباری  14/28درصد ،واریانس مشترک بین برون گرایی با رفتار شهروندی اجباری
 13/24درصد ،دلپذیر بودن برابر با  25/10درصد و باوجدان بودن برابر با  13/61درصد و

انعطافپذیری با رفتار شهروندی اجباری برابر با  1/69درصد است .بین رفتار اخالقی با
رفتار شهروندی اجباری رابطة مثبت ( )r=0/420در سطح ( )p>0/01وجود دارد .بنابراین

رابطه معنادار مثبت بین رفتار اخالقی با رفتار شهروندی اجباری ،مورد تائید قرار میگیرد.
بین احساس گناه و احساس شرمساری با رفتار شهروندی اجباری به ترتیب رابطة مثبت

( )r=0/305و( )r=0/325در سطح ( )p>0/01وجود داشته ،همچنین بین احساس غرور با
رفتار شهروندی اجباری رابطة منفی ( )r=-0/329در سطح ( )p>0/01و بین احساس گناه
کلی با رفتار شهروندی اجباری رابطة مثبت ( )r=0/161درسطح ( )p>0/01وجود داشته است.
واریانس مشترک بین احساس گناه ،احساس شرمساری ،احساس غرور و احساس گناه کلی

با رفتار شهروندی اجباری به ترتیب برابر با  10/82 ،10/56 ،9/90و  2/59درصد بوده است.
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جدول  .2نتایج میانگین واریانس استخراج شده
روان

متغیر
میانگین واریانس استخراج شده

گسستگی

برونگرایی

0/375

انعطاف

0/335

دلپذیر با وجدان احساس رفتار شهروندی

پذیری

بودن

بودن

گناه

اجباری

0/217

0/262

0/415

0/445

0/686

رفتار
اخالقی
0/630

مقدار مالک برای سطح قبولی میانگین واریانس استخراج شده 0/5 ،میباشد (سید

عباس زاده و همکاران  .)1391میانگین واریانس استخراج شده بیانگر مقدار واریانس تبیین

شده ی متغیرهای مکنون توسط متغیرهای مشاهدهشدة مربوط است .با توجه به نتایج جدول

 2روایی همگرایی پرسشنامه حاضر در حد قابلقبول است .در قسمت روایی واگرا میزان

تفاوت بین شاخصهای یک سازه با شاخصهای سازههای دیگر در مدل مدنظر است .این
کار از طریق مقایسة جذر میانگین واریانس استخراج شده هرسازه با مقادیر ضرایب همبستگی

بین سازهها محاسبه میگردد .درصورتیکه سازهها با شاخصهای مربوط به خودهمبستگی
بیشتری داشته باشند تا با سازههای دیگر ،روایی واگرای مناسب مدل تائید میشود .برای این
کار یک ماتریس باید تشکیل داد که مقادیر قطر اصلی ماتریس جذر ضرایب میانگین واریانس

استخراج شده هر سازه میباشد و مقادیر پایین قطر اصلی ضرایب همبستگی بین هر سازه با
سازهای دیگر است .این ماتریس در جدول شماره  3آورده شده است.

جدول  .3ماتریس مقایسه جذر میانگین واریانس استخراج شده ( )AVEو ضرایب همبستگی سازه ها
برون

دلپذیر

رفتار

رفتار شهروندی

روان

گناه

پذیری

بودن

گرایی

بودن

اخالقی

اجباری

احساس گناه

0/767

-

-

-

-

گسستگی

-

-

انعطاف پذیری

-0/565

0/566

-

-

-

-

-

-

با وجدان بودن

-0/616

0/558

0/694

-

-

-

-

-

برون گرایی

-0/682

0/683

0/688

0/679

-

-

-

-

دلپذیر بودن

-0/514

0/491

0/649

0/622

0/692

-

-

-

رفتار اخالقی

0/542

0/794 -0/589 -0/472 -0/639 -0/412

-

-

رفتار شهروندی اجباری

0/498

0/417 -0/547 -0/358 -0/389 -0/307

-

0/828

روان گسستگی

0/722

0/445 -0/592 -0/718 -0/628 -0/528

-

0/397

0/612

ابعاد متغیرها

احساس

انعطاف با وجدان

همانگونه که در جدول  3مشخص میباشد جذر میانگین واریانس استخراجشدة تمام

سازهها از ضرایب همبستگی آن سازه با سازههای دیگر بیشتر شده است که این مطلب حاکی
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از قابلقبول بودن روایی واگرای سازههای ذکرشده میباشد.

جدول  .4ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه ها

متغیر

ویژگی ها

ضریب آلفای کرونباخ

روان گسستگی

0/81

برونگرایی

0/79

انعطاف پذیری

0/36

دلپذیر بودن

0/71

با وجدان بودن

0/86

رفتار اخالقی

0/83

احساس گناه

0/84

احساس شرمساری

0/74

احساس غرور

0/83

احساس گناه کلی

0/56

رفتار شهروندی اجباری

0/88

ویژگی های شخصیتی

رفتار اخالقی

احساس گناه

رفتار شهروندی اجباری

برای سنجش اعتبار مدل به بررسی اعتبار ترکیبی و آلفای کرونباخ پرداخته شد (جدول .)4

ضریب آلفای کرونباخ بیانگر میزان توانایی سؤاالت در تبیین مناسب ابعاد مربوط به خود

است .همچنین ضریب اعتبار ترکیبی نیز میزان همبستگی سؤاالت یک بعد نسبت به یکدیگر،

برای برازش کافی مدلهای اندازهگیری را مشخص میکند .متغیرهای دلپذیر بودن ،باوجدان
بودن ،برونگرایی ،روان گسستگی ،انعطافپذیری ،احساس گناه ،رفتار اخالقی و رفتار
شهروندی اجباری از اعتبار باالیی در مدل برخوردار هستند .اعتبار ترکیبی و آلفای کرونباخ

در مورد این متغیرهای باالتر از  0/7است ازآنجاییکه باالتر بودن آلفای کرونباخ و اعتبار
ترکیبی از  0/7نشان دهنده برازش مناسب مدل است نتایج پژوهش حاضر در مورد این دو
معیار نیز برازش مناسب را تائید میکند.

برای تائید سؤال اصلی پژوهش از فرمان «خودگردان سازی» نرمافزار حداقل مجذورات

جزئی استفاده شد که خروجی حاصل در شکل  ،2ضرایب  tرا نشان میدهد .با توجه به اینکه

مقادیر  tدر بازه بیشتر از  1/96بیانگر معنادار بودن پارامتر و تائید سؤال اصلی پژوهش است،
رابطة بین ابعاد شخصیت و رفتار شهروندی اجباری و احساس گناه در قالب مدل ساختاری
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با وجدان بودن
انعطاف پذیری
برون گرایی
دلپذیر بودن
روان گسستگی

6/686 2/518
0/982
2/960

رفتار اخالقی

79
0/9
2/71
2

5/701

5/512

رفتار شهروندی اجباری
0/563

7/507 0/076

احساس گناه

3/852

شکل  .2مدل ساختاری مبتنی بر مقادیر Tسوبل

سنجیده شده است .همانطور که در شکل نمایان است از بین ابعاد شخصیتی ،ویژگی
باوجدان بودن و دلپذیر بودن با رفتار اخالقی رابطهی معنادار و مستقیم دارد (.)T≤1/96

همچنین از بین ابعاد شخصیتی ویژگی باوجدان بودن ،انعطافپذیری ،برونگرایی و روان
گسستگی با احساس گناه رابطه معنادار و مستقیم دارد ( .)T≤1/96از سوی دیگر متغیر
رفتار اخالقی و احساس گناه با توجه به ( )T≤96/1دارای رابطه مستقیم و معنادار با رفتار

شهروندی اجباری دارند .اما از بین ابعاد شخصیتی ،ویژگی انعطافپذیری ،برونگرایی و
روان گسستگی با رفتار اخالقی رابطه معناداری ندارند ( )T≥1/96و همچنین دلپذیر بودن
بااحساس گناه رابطه معناداری ندارد.

 lبحث و نتیجه گیری
 oپژوهش حاضر با هدف رابطه بین ویژگیهای شخصیتی ،رفتار اخالقی و احساس
گناه با رفتار شهروندی اجباری در بین دبیران دبیرستانهای دخترانه شهر اصفهان انجام

گرفت .نتایج بیانگر آن است که بین ویژگیهای شخصیتی با رفتار شهروندی اجباری رابطة
معنادار وجود دارد .نتایج با یافتههای پژوهش نظریان و عیسی خانی ( )1394ناهمخوان
است .زیرا در پژوهش این دو محقق ویژگی برونگرایی ،وظیفهشناسی و سازگاری با رفتار
شهروندی سازمانی رابطه معنادار دارد ولی ویژگی گشودگی و روان نژندی رابطه معنادار

ندارد .بهعبارتدیگر چون پژوهش حاضر در مورد رابطة ویژگیهای شخصیتی با رفتار
شهروندی اجباری است و با توجه به مفهوم منفی رفتار شهروندی اجباری ،میتوان بیان کرد

که این دو پژوهش نتایج یکدیگر را تائید میکنند.

 oبین رفتار اخالقی با رفتار شهروندی اجباری ( )p>0/01رابطه معنادار وجود دارد
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که با یافتههای توماس و همكاران ( )2006همخوانی دارد .نتایج حاکی از نقش كليدي
سازمان در رفتارهاي شخصي كاركنان است و از سوی دیگر ارزشهای اخالقي میتوانند در
متغيرهاي كليدي سازمان تأثیرگذار باشند كه منتهي به سطوح باالتري از رفتارهاي اخالقي
در سازمان میشوند .همچنين آنها نشان دادند كه سطوح باالتر رفتار اخالقي ارتباط مثبتي

با رفتار شهروندي سازماني دارد .رفتارهای اخالقی انسان فقط همان اعمال ظاهری قابل

مشاهده نیستند ،بلکه اجزا و پیشینههایی نیز دارد که در اعمال و رفتار تأثیرگذار هستند.
اهمیت رفتارهای اخالقی به منشأ درونی آنها است .بهعبارتدیگر این عوامل درونی است
که نوع ،چگونگی و شکل عمل او را ترسیم میکنند .رفتار اخالقی ،یک مسئله عمومی است.
سازمانها به دنبال کارکنان درستکار هستند و در اخالق و مسئولیتپذیری اجتماعی مورد

قضاوت قرار میگیرند.

 oدر این پژوهش بین احساس گناه (احساس گناه ،احساس شرمساری و غرور)
با رفتار شهروندی اجباری رابطه معنادار وجود دارد .در تبیین این موضوع میتوان بیان

کرد که احساس شرم و گناه اغلب بهعنوان یک احساس تلقی میشود و بدیهی است که

مفاهیم و کارکردهای مشترکی در رشد و روابط انسانی دارند .زیرا آنها از خصیصه روانی
یکسانی ریشهدار میشوند ،که بهواسطة ارزیابی منفی از نفس ایجاد میشود .احساس شرم

از ارزیابی منفی تمامیت نفس و احساس گناه از ارزیابی منفی در مورد نفس پدید میآید.
هر دوی اینها هیجاناتی هستند که جنبههای مختلف خصلتهای روانی را منعکس میکنند.

احساس پشیمانی ،ندامت و کنشهای جبرانی از انجام خطا در موقعیتها و روابط خاص
ایجاد میشوند .افراد خجالتزده به خاطر اینکه احساس شرم نداشته باشند ،میخواهند به

چیزهای بیشتری دست پیدا کنند .موفقیت شخصی به معنی محافظت از خود و از ارزیابی
منفی دیگران است(کیم ،آنیل و چو ،2000 ،ژائو ،پنگ و چن  .)2014 ،افراد خجالتزده در
رابطه با دیگران بسیار محافظهکارند .آنها فکر میکنند که دیگران در مورد آنها چه فکری

میکنند .بهعبارتدیگر خجالت ،یک احساس خودآگاه در رابطه با دیگران است .با توجه به
این دالیل بسیار آشکار است که شرم یک احساس مرتبط با هستیشناسی است که موجودیت

نفس را منعکس میکند .بر اساس شکل  2احساس گناه و رفتار اخالقی بر رفتار شهروندی
اجباری تأثیر دارد .از بین پنج عامل ،دلپذیر بودن و باوجدان بودن بر رفتار اخالقی مؤثر بوده
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است .از میان این پنج ویژگی تنها رابطه دلپذیر بودن بر احساس گناه تائید نشده است.
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