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 The aim of the present study was to investigate the role of 
personality characteristics and psychological health on 
organizational citizenship behavior at Mazandaran Technical and 
Vocational Training Organization.  This research was applied in 
terms of purpose and a descriptive-survey research method was 
employed for data collection. The statistical population of this 
study consisted of all employees and managers (495 people) 
working at the Mazandaran Technical and Vocational Training 
Organization in 2018 using a simple random sampling method.  
Based on the Krejcie and Morgan table, the minimum number of 
the sample size was determined as 217. The authors used simple 
random sampling and standardized questionnaires for data 
collection. Furthermore, in order to test the reliability and validity 
of questionnaires, the authors used content validity and 
Cronbach’s Alpha. Data analysis was carried out using SPSS. The 
statistical analysis indicated that personality characteristics have 
a significant relationship with organizational citizenship behavior 
(P: 0.776). Similarly, psychological health also has a significant 
relationship with organizational citizenship behavior (P: 0.630). 
In addition, personality characteristics have a significant 
relationship with psychological health (P: 0.842). 
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 روانی  و سالمت  شخصیتی  هایویژگی  نقش  هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی
اداره   سازمانی  شهروندی  رفتار  بر فنی  کل  کارکنان  حرفه  آموزش  استان    ایو 

باشد. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از حیث نحوه گردآوری مازندران می
پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را   -های توصیفیها، جزء پژوهش داده 

ای  نفر( شاغل در اداره کل آموزش فنی و حرفه  495ران )کلیه کارکنان و مدی
گیری تصادفی دهد و از روش نمونهتشکیل می  1397استان مازندران در سال  

گیری و از  نفر( برای نمونه 217ساده و جدول کرجسی و مورگان )با حجم نمونه 
به نامهپرسش استاندارد  جمع های  داده منظور  استفاده آوری  موردنیاز  شده   های 

اند. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل شده   SPSSافزار  ها با استفاده از نرماست. داده 
های شخصیتی، ارتباط معناداری با  ها حاکی از آن است که ویژگیو تحلیل داده 

( و سالمت روانی نیز  0/ 776رفتار شهروندی سازمانی دارند )ضریب همبستگی:  
رفتار شهروندی سا  با  (. 0/ 630زمانی دارد )ضریب همبستگی:  ارتباط معناداری 

های شخصیتی، ارتباط  نتایج پژوهش حاکی از آن است که ویژگی عالوه بر این،
 (.0/ 842معناداری با سالمت روانی کارکنان دارند )ضریب تأثیر: 
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 مقدمه 
افراد در توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشورها، بر این واقعیت تأکید دارد    ه جوامع موفق جهان و نقش سازند 

هر سازمانی برای رسیدن به    . ( ۲۰۲۰  ، یی آقابابا   و   ی م ی رح )   د کننده دار تضمین   ی نقش   ، ها که نیروی انسانی در موفقیت 
ترین منبع برای هر سازمان، نیروی انسانی شاغل در آن  مهم  ، تردید احتیاج به منابع مختلفی دارد و بی  ، های خود هدف 

اردکان   ی ناد )   ت اس  همکاران   ی زاده  همکاران   ی شمس   ; ۲۰۲۰  ،   و  ازآنجایی ( ۲۰۲۰  ، و    مختلف،   ابعاد   در   ها انسان   که . 
  شناخت  یابد، می  نمود  افراد،  شخصیت  در   سرانجام  و  ها رغبت   استعدادها،  ها، توانایی   در  ها تفاوت   این  و  دارند  هایی تفاوت 
  با  ها آن  تا  آورد می  فراهم  را  امکان  این  مسیر مناسب شغلی و زندگی،  در   ها آن  هدایت  و  کارکنان   شخصیتی  های ویژگی 

  های زمینه   و   زندگی   محیط   روانی،   و   روحی   نظر   از   دهند و   تطبیق   خود   های صالحیت   و   عالیق   با   را   مسائل   آگاهی،   و   شناخت 
شخصیت، از الگوهای ویژه فکری، احساسی    . برسانند   ظهور   منصه   به   را   خود   واقعی   استعدادهای   و   سازند   ایمن   را   خود   شغلی 

توان اذعان داشت که شخصیت، سرچشمه  کند. می و رفتاری فرد تشکیل شده است که هر فرد را از افراد دیگر، متمایز می 
  نیز  شغلی   عملکرد   در . شخصیت  1( ۲۰۰۲  ک، ی آل   و   ی مک کر )   ماند درونی دارد و در طول حیات، تقریبًا پایدار باقی می 

 برای  نیرو  ترین قوی  و  کار  محیط  در  فرد  عملکرد  بینی پیش   برای   عامل   ترین بزرگ شخصیت بهنجار،    د. دار  زیادی   تأثیر 

 ببخشند   بهبود  کنند آن را برند سعی می پی می  به شخصیت و هویت واقعی  خود  در  مردم  وقتی .  است  موفقیت  و  رهبری 

 کمک   کار  این .  یابد می  افزایش   کار   از  حاصل  منافع   و   کنند می   برخورد   بهتر  یکدیگر  با   ، شود می   بهتر   نیز  عملکردشان و  

 مثبت  ر ی ث ، تأ اجتماعی  تعامل  و  فردی  روابط  در  تنها نه  شخصیت  . اند برنده  همه  در آن  که   شود   ایجاد  محیطی ا  ت   کند می 

  کار   خود  های مهارت  روی  مداوا  طول  در  ولی  بیمارند  که  کسانی  دارد،  دخالت  روانی   و  جسمانی  سالمت   در  بلکه  دارد 
  را   میر   و  مرگ   و   شوند می  رها   زودتر  ها آن  ترین کشنده   از  جمله   از   ها، بیماری  بسیاری   از ،  دهند می   رشد   را   ها آن   و   کنند می 
 . ( ۲۰1۰  ، ی دستوران )   کند می  کم   نیز 

نظیر    ؛ پی آن است که احساسات منفی   های یک زندگی سالم در ترین مؤلفه یکی از مهم سالمت روان،  عالوه بر این،    
سالمت  .  های مرضی در افراد پیشگیری به عمل آید و از بروز نشانه   شده است   اضطراب، افسردگی و ناامیدی کمرنگ 

سالمتی   یکی از ابعاد مهم سالمتی است و طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، سالمت روانی در درون مفهوم کلی   ، روانی 
  گیرد ماندگی است جای می ود بیماری و عقب نب   روانی و جسمی و   ، عی های اجتما که همان توانایی کامل برای ایفای نقش 

 روانی  مثبت  خصوصیات  بودن  دارا  و  روانی  تعادل  و  فکر  سالمت به  نیز  خود  عام  مفهوم  در  روانی  . سالمت ( ۲۰1۴  ، ی گنج ) 

 با  است  ها الزم و اجتماعی انسان  فردی  تکامل  و  تعالی  برای  که  روح  و  فکر  سالمت به  یابی دست  های راه  و  گردد اطالق می 

 و  کرده تحصیل  افراد  که  است  از بهداشت  ای رشته  خود،  تخصصی  مفهوم  در  همچنین  و  شود می  روشن  آن  به  پرداختن 
دهند. سالمت روان شامل آسایش  می  آموزش  مردم  به  را  علمی، آن  های روش  اتخاذ  با  خاص  تجربیات  و  مهارت  دارای 

انی خویش  های عقلی و هیج ذهنی، احساس خود توانمندی و کفایت و شناخت توانی خود در محقق ساختن ظرفیت 
 سالمت   . ۲( ۲۰11  ، و همکاران   شر ی ف )   شناسد هایش را بازمی سالمت روانی حالتی از رفاه است که در آن فرد توانایی   است. 

  در   خود  های توانایی  از  همچنین   و  عاطفی  شناخت  عناصر   از   را   فرد  که ست  ا  عمومی  بهداشت   از   ناپذیر جدایی  بخش  ی روان 
 اینکه  نیاز دارد.  سالم  زندگی  شرایط   و  محیط  به  سالم  بدن  بر  عالوه  روان  سالمت  . گرداند می  آگاه  دیگران  با  ارتباط   ایجاد 

 با  ای شیوه  چه  با  فرد  و  گذارد می  تأثیر  روانی  سالمت  و  فرد  روانی  ساختار  بر  چگونه   آن،  مختلف  عوامل   و  محیط 

 دیدگاه  به  توجه   با  هرکدام  روانشناسی  مختلف  رویکردهای  که است    موضوعی   کند می  مبارزه  محیطی  های کشمکش 

 ، برخی .  اند کرده  تعیین  خاص  شیوه  به  را  انسان  روانی  سالمت   او،  انگیزش  نیروی   و  انسان  ماهیت  پیرامون   خود  اختصاصی 

 
1 McCrae & Allik 
2 Fisher 
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  اند کرده   جستجو  اجتماعی  سنن  و  آداب  از  پیروی  و  هنجارها  قالب  در ،  برخی  و  اند دانسته   مستمر  فرایند  را  روان  سالمت 
 . ( ۲۰11  ن، ی خوبچ ) 

رفتار شهروندی    هستند،   مند عالقه   آن   به   اجرایی   مدیران   و   محققان   که   سازمانی   متغیرهای   ترین مهم   از   دیگر   یکی 
بینی و همچنین هدایت، کنترل و تغییر رفتار  یافته رفتار، به بهبود توانایی در تشریح و پیش مطالعه نظام   . سازمانی است 

بینی دقیق رفتار فراهم  و مبنایی را برای پیش   دارد می های مهم پرده بر نیز از روابط میان رفتارها واقعیت   انجامد و می 
شدند که در شرح شغل و شرایط احراز  در مکاتبات اولیه مدیریت، افراد با رفتارهایی ارزیابی می .  1( ۲۰۰1  نز، ی راب )   کند می 

ناپذیری در مدیریت  که جزء جدایی ها مدنظر قرار گرفته است  ر از آن ت رفتارهایی فرا   ، رفت ولی امروزه از شاغل انتظار می 
اند. این رفتارها با مفاهیم رفتارهای فرانقشی، رفتارهای  های مختلف سازمانی وارد شده عملکرد محسوب شده و در جنبه 

محافل علمی و تحقیقاتی    ، های اخیر نتیجه در سال   در .  اند خودجوش یا رفتار شهروندی سازمانی موردتوجه قرار گرفته 
اعمال و رفتار کارکنان داشته و    ر اهمیت تأثیر آن بر ب مفهوم رفتار شهروندی سازمانی، تأکید فراوانی  ضمن توجه به  

بوروکراسی تمام تالش  در نظام  همچنین    . ۲( ۲۰۰۳  ، و همکاران   نستاک ی ب )   اند محققان زیادی به تجزیه وتحلیل آن پرداخته 
مراتب هرمی سازمان است و به همین علت مناسبات سطحی و  مدیران در جهت کسب کارایی بیشتر با حفظ سلسله 

آید.  راد وجود دارد اما در نظام دموکراسی مناسباتی درست و قابل اطمینان بین مردم به وجود می ف غیرقابل اطمینان بین ا 
این اساس توجه به شهروندان    بر   . شود که تا حد توان پیش روند اعضای آن فرصت داده می در چنین محیطی به سازمان و  
عنوان یکی از منابع بسیار مهم سازمان  اکنون که اهمیت شهروندان به   رود. به افزایش می   در نظام ارزشی دموکراسی رو 

ها به کارکنانی نیازمندند که تمایل  سازمان دیهی است که  . ب تواند بسیار بااهمیت تلقی شود ها هم می درک شده، رفتار آن 
شاره  ا   رفتار شهروندی سازمانی   های رسمی خود پا را فراتر بگذارند. اقدام فراتر از تکلیف شغلی به ها و تکلیف دارند از الزام 

ای فراهم سازند که  گونه زمینه را به   د ها بای براین اساس، سازمان .  اند دارد که محققان زیادی به تجزیه و تحلیل آن پرداخته 
  های خود را در جهت اعتالی اهداف سازمانی به ها و ظرفیت کارکنان و مدیرانشان با طیب خاطر تمامی تجربیات، توانایی 

که اصول و قواعد مربوط به رفتار شهروندی سازمانی شناسایی و بسترهای  کار گیرند. این امر میسر نخواهد شد، مگر آن 
 . ( ۲۰1۳  ، و همکاران   ی فان )   ه رفتارها فراهم گردد گون ی این اجرا الزم برای  

دهنده خدمات به طیف  ترین سازمان ارائه ای، یکی از مهم با عنایت به این موضوع که اداره کل آموزش فنی و حرفه   
وهی از وظایف در حال  وسیعی از جوانان و متقاضیان ورود به کسب و کارهای مهارت محور مطرح است و حجم انب 

گسترش را بر عهده دارد و متقاضیان، انتظارات متنوع و گسترده ای از این سازمان دارند که به طبع تعادل شخصیتی و  
باشد؛ لذا این پژوهش به دنبال بررسی وضعیت موجود  انجام امور فراتر از تکالیف رسمی در تحقق این امر، بسیار مؤثر می 

بتواند  مت روانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان این سازمان می های شخصیتی، سال ویژگی  از این مجرا  تا  باشد 
 تر یاری رساند. رسانی مطلوب کارکنان را در شناسایی نقاط قوت و ضعف در راستای خدمت 

 های شخصیتی ویژگی 
تعریف کرد که سبک شخصی    رفتار   و   هیجان   تفکر،   توان آن الگوهای معین و مشخصی از را می های شخصیتی  ویژگی 

های نسبتًا باثبات  شامل ویژگی   ، شخصیت   ، دیگر عبارت به د.  زنن رقم می   اش پیرامونی و    محیط اجتماعی   فرد را در تعامل با 
گرا و غیره استفاده  گرا و برون ها از صفاتی همچون زودرنج، مضطرب، پرحرف، درون و پایدار است که در توصیف آن 

های  های تفکر شخص در زندگی روزمره که با ویژگی شیوه   ای از رفتار و یعنی مجموعه   ی شخصیت   ای ه د. ویژگی شو می 
بندی پویایی در درون  ، سازمان ی شخصیت   های ویژگی شود.  مشخص می   بینی همتا بودن، ثبات )پایداری( و قابلیت پیش بی 
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  ک، ی و آل   ی مک کر )   کند فکر او را تعیین می که رفتار و ت است  فیزیکی    - های روانی فرد است و شامل آن دسته از نظام 
زمانی   ، ناسازگاری باشد.    ناسازگارانه   تواند سازگار یا شخصیت می ت  . از این تعریف چندین نکته قابل استنباط اس ( ۲۰۰۲

  ، سازگاری نا شود که افراد قادر نباشند تفکر و رفتار خود را با محیط و تغییرات آن تطبیق دهند. سازگاری یا مطرح می 
برخوردار    پذیری انعطاف   به میزانی از   ، پذیری دارد. یک شخصیت سالم با وجود ثبات و پایداری ارتباط نزدیکی با انعطاف 

ها مستلزم تغییرات و تصمیمات جدید است، تفکر و  هایی که واکنش به آن در برخورد با موقعیت   اما افراد ناسازگار   است 
  و   محیط   با   برخورد   در   شخصیت   ناسازگاری دهند؛ بنابراین، اختالل شخصیت یعنی  ناپذیری از خود بروز می رفتار انعطاف 

 . ( ۲۰۰۲  ک، ی و آل   ی مک کر ) ها  موقعیت 
صفت اخالقی یا    معانی گوناگونی دارد. یکی از معانی آن مربوط به هر نوع   ، در زبان روزمره مردم   ، واژه شخصیت   

شود »او باشخصیت  ل وقتی گفته می ا مث   ؛ برای شود است که سبب تمایز و برتری فردی نسبت به افراد دیگر می  ه برجست 
د.  عی خود تحت تأثیر قرار ده تواند افراد دیگر را با کارایی و جاذبه اجتما هایی است که می است« یعنی او فردی با ویژگی 

های منفی است که دیگران را تحت  شخصیت« قرار دارد که به معنی داشتن ویژگی همچنین در برابر این کلمه، کلمه »بی 
ها »شخصیت خوب یا بد«  جای این کلمات از مترادف آن گاهی به   ، در اجتماع ی.  دهد اما در جهت منف تأثیر قرار می 

منظور توصیف بارزترین ویژگی افراد  رسانند و گاهی از کلمه شخصیت به هایی را می ویژگی   ، شود که هر یک صحبت می 
پرخاشگری است. در    ، »او پرخاشگر است« یعنی ویژگی و خصوصیت غالب او   شود مثاًل وقتی گفته می   ؛ شود استفاده می 

حب صالحیت علمی، اخالقی یا  های مشهور و صا احترام به چهره منظور  ، به گاهی کلمه شخصیت   ، کنار این موضوعات 
شناسی  دیدگاه روان .  1( ۲۰۰1فاندر،    )   و ...   شخصیت هنر   و   شخصیت مذهبی   شخصیت سیاسی،   رود نظیر کار می ه  سیاسی ب 
های  شناسی شخصیت افراد به گروه در روان   . های مردم و جامعه است از دیدگاه   ی متفاوت   ، نگاه شخصیت   های ویژگی در مورد  

نظر این علم همه افراد دارای  شوند بلکه از  »شخصیت خوب و شخصیت بد« تقسیم نمی   شخصیت« یا »باشخصیت و بی 
جمله: روانکاوی    های متعددی از باعث پیدایش نظریه   ، این دیدگاه   . د شو مطالعه  ،  صورت علمی شخصیت هستند که باید به 

شخصیت   ه مطالعه روانشناسی حوز  در  ...«  گرایی، نظریه شناختی، یادگیری اجتماعی و کالسیک، روانکاوی نوین، انسان 
 . ۲( ۲۰۰۷  ،   و همکاران   ت ی اشم )   ت س شخصیت شده ا   ت شده اس 

ها را در قالب چهار دسته کلی  توان آن مختلفی مطرح شده است که می   های نظریه   ی، شخصیت   های در مورد ویژگی   
   جای داد: 
هایی که  شناسند. پژوهش ویکردهای بیولوژیک، عوامل ژنتیکی را مسئول شخصیت می : ر های بیولوژیک نظریه  -1

دهد. یکی از  را نشان می های شخصیتی  بر روی وراثت به عمل آمده، وجود ارتباط بین عوامل ژنتیکی ویژگی 
های شخصیتی و فرایندهای بیولوژیک  پردازان بیولوژیک، هانس آیزِنک است که بین جنبه ترین نظریه معروف 

گرا دارای تحریک مغزی باالیی هستند  ارتباط برقرار کرد. برای مثال، آیزنک چنین عنوان کرد که افراد درون 
گراها  کند. از سوی دیگر، آیزنک عقیده داشت که برون یک هدایت می سوی اجتناب از تحر ها را به و این امر آن 

و    اورمل )   د شود که به دنبال تجربیات تحریکی برون دارای تحریک مغزی کمی هستند و این امر باعث می 
 .  ۳( ۲۰1۳  ، همکاران 

پردازان  دانند. نظریه های رفتاری، شخصیت را حاصل تعامل بین فرد و محیط می نظریه :  های رفتاری نظریه  -2
هایی که افکار و احساسات درونی را  پردازند و نظریه پذیر می مشاهده و اندازه رفتاری، به مطالعه رفتارهای قابل 

 .پردازان رفتاری هستند جمله نظریه   کنند. اسکینر و آلبرت بندورا از رند، رد می آو حساب می به 
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پویشی شخصیت به شدت تحت تأثیر کارهای زیگموند فروید است و  های روان نظریه   : های روان پویشی نظریه  -3
پویشی  های روان نظریه بر تأثیر ذهن ناهشیار )ناخودآگاه( و تجربیات کودکی بر روی شخصیت تأکید دارد.  

فروید عقیده    .اجتماعی« اریکسون است - جنسی« فروید و »مراحل رشد روانی - شامل »نظریه مرحله روانی 
نهاد، خود و فراخود. نهاد، مسئول کلیه نیازها و امیال است    : داشت که سه مؤلفه سازنده شخصیت عبارتند از 

های نهاد، فراخود واقعیت در  خود، بین درخواست   و   ؛ باشد ها می آل که فراخود، مسئول اخالقیات و ایده درحالی 
برخی    ، کند و در هر مرحله پیشرفت می   ی طی مراحل   ، اریکسون عقیده داشت که شخصیت .  نوسان است 

   .ها بستگی دارد آمیز بر این تناقض کند. موفقیت در هر مرحله به غلبه موفقیت ها بروز می تناقض 
گرایانه بر اهمیت اراده آزاد و تجربیات فردی در رشد شخصیت تأکید  های انسان ه نظری :  گرایانه های انسان نظریه  -4

  ند. از ک پردازان بر مفهوم خودشکوفایی که نیازی فطری برای رشد شخصی است تأکید می دارد. این نظریه 
 . ( ۲۰1۳اورمل و همکاران،  ) د  توان به کارل راجرز و آبراهام مزلو اشاره کر پردازان می جمله این نظریه 

هایی  های شخصیتی طبق نظریه رفتاری نگریسته شده و مؤلفه ویژگی ذکر است که در پژوهش حاضر به    شایان   
برون  رنجوری،  روان  انعطاف همچون  ویژگی گرایی،  تعیین  برای  بودن  دلپذیر  و  بودن  باوجدان  های شخصیتی  پذیری، 

 استفاده شده است. 

 سالمت روان 
صرف فقدان بیماری یا معلولیت  روانی و اجتماعی است و    - ایش و کامیابی زیستی س سالمت روان، حالت کامل آ 

  دل روانی و دارا بودن خصوصیات مثبت روانی اطالق ا سالمت فکر و تع   باشد. سالمت روانی در مفهوم عام خود نیز به نمی 
ها ناظم است با پرداختن  سالمت فکر و روح که برای تعالی و تکامل فردی و اجتماعی انسان یابی به های دست گردد و راه می 

کرده و دارای مهارت و  ای از بهداشت است که افراد تحصیل رشته   ، شود و همچنین در مفهوم تخصصی شن می به آن رو 
های  گیری از بیماری سالمت روان، یعنی پیش   . دهند های علمی، آن را به مردم آموزش می تجربیات خاص با اتخاذ روش 

زندگی    کننده واقع تکمیل   عوامل و شرایطی که در   روانی که پیشگیری به معنی وسیع آن عبارت است از به وجود آوردن 
باشد. یکی از عوامل مهم و  های روانی نیز جزئی از این فعالیت می باشد و به همین دلیل درمان اختالل سالم و بهنجار می 

 . 1( ۲۰۰۷  ، و همکاران   و ی پر )   در ارتباط با سالمتی روان، شادمانی است 
شناختی: این دیدگاه،  ( دیدگاه زیست 1رابطه با سالمت روان مطرح شده است: )   مختلفی در   های ها و نظریه دیدگاه   

های روانی مانند اضطراب، وسواس، افسردگی، پرخاشگری کنترل نشده  سالمت روان را در نبود و حضور عالئم بیماری 
درمانی، کنترل، و  های فیزیکی مثل دارو، شوک های بیماری از درمان مزبور، برای حذف و رفع نشانه داند. در دیدگاه می 

   د ی ا )   شود های بیماری در او دیده نمی شود. بر اساس این دیدگاه، انسان سالم کسی است که نشانه محرومیت استفاده می 
های »ُبن«،  ( دیدگاه تحلیل روانی: این دیدگاه معتقد است شخصیت انسان دارای سه ساختار به نام ۲. ) ۲( ۲۰1۰،  همکاران 

هنگام تولد حضور دارد و منبع نیروهای غریزی  باشد. »ُبن« تنها عنصر ذاتی شخصیت است که  »من«، و »من برتر« می 
کند.  های تکانشی، غیرمنطقی و غیراخالقی عمل می کند و معمواًل به شیوه باشد، از اصل کسب لذت پیروی می فرد می 

شود.  فهمد و سازگار می کند، می شود و تابع واقعیت است، تحلیل می »من«، از تولد به بعد همراه با رشد کودک ساخته می 
های اجتماعی آگاه  آورد و او را از الزام شود و برای فرد، وجدان اخالقی فراهم می »من برتر« در اوایل کودکی ایجاد می 

ها و فشارهای  نظران این دیدگاه( »من« به معنای سازگاری فرد با خود و با خواسته سازد. از دیدگاه فروید )از صاحب می 
  به نظر او سالمت روان یک ایده آل است که اکثر مردم از آن برخوردار نیستند   کند. ای است که در آن زندگی می جامعه 

( دیدگاه رفتارگرایی: طبق این دیدگاه، سالمت روان به معنای وجود رفتار سازگارانه و عدم رفتار  ۳. ) ( ۲۰۰۷  ، ی ن ی محمدام ) 
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سازگارانه است. رفتار سازگارانه، رفتاری است که فرد را به اهدافش برساند. رفتار ناسازگارانه، رفتاری است که فرد را از  
سالم کسی است که در جامعه طوری رفتار کند که به اهدافش    رسیدن به اهدافش بازدارد. بر اساس این دیدگاه، فرد 

  های رفتار سازگارانه و رسیدن به اهداف را به افراد آموزش دهد برسد. تالش و هدف نهایی این دیدگاه این است که شیوه 
گرایی: در این دیدگاه، سالمت روان به معنای رشد، شکوفاسازی و تحقق  ( دیدگاه انسان ۴. ) ( ۲۰1۰و همکاران،    د ی ا ) 

ای  استعدادها و نیروهای درونی است. در این دیدگاه، هدف انسان سالم، رسیدن به کمال و شکوفاسازی تمام استعداده 
 ذاتی است. 

سالمت روانی بر طبق دیدگاه رفتارگرایی نگریسته شده و سالمت روانی با عالئم  ذکر است در پژوهش حاضر به شایان   
 جسمانی، اضطرابی، کارکرد اجتماعی و عالئم افسردگی تعیین شده است. 

 رفتار شهروندی سازمانی 
ای از رفتارهای داوطلبانه و اختیاری که بخشی از وظایف رسمی  مجموعه رفتار شهروندی سازمانی عبارت است از  

برای مثال یک کارگر    شوند. های سازمان می ثر وظایف و نقش ؤ وجود توسط وی انجام و باعث بهبود م فرد نیستند، اما بااین 
وجود او بیشتر از ساعت کاری  کار ماندن نداشته باشد، اما با این  کاری و تا دیروقت در محل ممکن است نیازی به اضافه 

گردد  کند و باعث بهبود امور جاری و تسهیل جریان کاری سازمان می رسمی خود در سازمان مانده و به دیگران کمک می 
 . ( ۲۰۰۸  ار، ی س   و   ی اسالم ) 

عنوان میل و انگیزه کارکنان در فراتر رفتن از الزامات رسمی شغل  رفتار شهروندی سازمانی را به ترنلی و بلودگود    
ها و  ای واقعی نسبت به فعالیت کردن یکدیگر، همسو کردن منافع فردی با منافع سازمانی و داشتن عالقه یاری منظور به 

هستند که رفتارهای شهروندی  . آنان بر این عقیده  1( ۲۰۰۲،  و همکاران   نو ی بول )   اند های کلی سازمان تعریف کرده مأموریت 
طور مستقیم قابل تقویت نیستند )برای مثال نیازی نیست که  ها به طورکلی دارای دو خصیصه عمومی هستند: اواًل آن به 
ای هستند که سازمان  العاده های ویژه و فوق ها ناشی از تالش ها از جنبه فنی بخشی از شغل یک فرد باشند( و ثانیًا آن آن 
 . ۲( 1۹۹۰،  و همکاران   پودساکوف )   ستیابی به موفقیت، از کارکنانش انتظار دارد منظور د به 

ی فردی و داوطلبانه که باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان  ها رفتار عنوان  به   رفتار شهروندی سازمانی   
. رفتار شهروندی  توان تعریف کرد می ،  شود داده نمی   پاداش   سازمان به آن   های رسمی وسیله سیستم مستقیمًا به اما  شود  می 
که ورای الزامات    است   کاری   وری و همبستگی و انسجام محیط عنوان اقدامات مثبت بخشی از کارکنان برای بهبود بهره به 

های رسمی پاداش  سازمانی است. رفتار شهروندی سازمانی، رفتاری فردی و داوطلبانه است که مستقیمًا مشمول سیستم 
شود. تعریف فوق بر سه ویژگی اصلی رفتار  شود اما باعث ارتقای اثربخشی و کارایی عملکرد سازمان می در سازمان نمی 

  - ۳مزایای این رفتار جنبه سازمانی دارد.    - ۲رفتار باید داوطلبانه باشد )نه وظیفه مشخص(.    - 1شهروندی تأکید دارد:  
عنوان  از انسان به شده،  . با توجه به تعاریف ارائه  ۳( ۲۰۰۹  ، و همکاران   هال )   رفتار شهروندی سازمانی ماهیتی چندبعدی دارد 

شهروند سازمانی انتظارات خاصی وجود دارد. این توقع وجود دارد که رفتار کارمند طوری باشد که بیش از الزامات نقش  
 . ۴( ۲۰۰۳  ، ی ترنل   و   ا ی بولون )   و فراتر از وظایف رسمی در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند 

از سازی شهروندی سازمانی و مفهوم  رفتار    اولیه،   محققان   .هستند  متفاوت  هایی سازه  عملکرد شغلی  های سنتی 
 شهروندی  رفتار  به  که  تأکید کردند  و  کردند  تعریف  نقش  داخل  شغلی  از عملکرد  مجزای  را  سازمانی  شهروندی  رفتار  موضوع 

 رفتارهای  به نسبت را   نقش  درون  رفتارهای  بیشتری  احتمال  کارکنان با  شود. اگر  توجه  فرانقشی  رفتار  عنوان باید به  سازمانی 
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 از  را  سازمانی  شهروندی  رفتار  که  که کارکنانی  دارد  وجود  بیشتری  احتمال  که  است  این معنی  به  دهند، می  انجام  فرانقش 

 از عملکرد  جداگانه  نباید  سازمانی  شهروندی  باشند. رفتار  کرده  نقش تعریف  درون  رفتار  قالب  در  را  آن  دهند، می  خود بروز 

 گیرد.  قرار  موردتوجه  کاری 

 بررسی پیشینه و ارائه الگو و فرضیه پژوهش 
های مختلفی به بررسی  آید که پژوهش های داخلی و خارجی، چنین به دست می با مروری بر پیشینه پژوهش 

 ترین آن ها به شرح زیر است: های داخلی، مهم اند. در زمینه مطالعات و پژوهش متغیرهای پژوهش پرداخته 
  شهروندی   رفتار   با   شخصیتی   های ویژگی   ترکیبی   و   ساده   ، پژوهشی با عنوان »رابطه ( ۲۰1۶  ، ی نور   و   ی مقصود )   

رفتارهای شهروندی سازمانی  رنجورخویی با  روان نشان داد که  نتایج  صنعتی« انجام دادند.    واحد   یک   کارکنان   در   سازمانی 
گرایی، وجدانی بودن و استقبال از تجربه با رفتارهای شهروندی سازمانی  و در مقابل برون   دارای همبستگی منفی و معنادار 

نبود. نتایج تحلیل   ر و پذیرندگی با رفتارهای شهروندی سازمانی دارای همبستگی معنادا   معنادار   و   دارای همبستگی مثبت 
بینی رفتارهای  شخصیت، فقط وجدانی بودن قادر به پیش   زمان( نشان داد که از بین پنج عامل بزرگ هم رگرسیون ) 

 است.  شهروندی سازمانی  
های شخصیت و سالمت  ویژگی »بررسی رابطه بین    پژوهشی با عنوان  (۲۰1۴  ،و همکاران  یباریپور جو  یبخش)

نتایج نشان داد که بین رضایت شغلی با عامل روان رنجوری رابطه منفی و با  ،  دادندانجام    روان با رضایت شغلی«
داری وجود  داری وجود دارد. بین رضایت شغلی و سالمت روان رابطه منفی معناگرایی رابطه مثبت معناعامل برون 
بینی کنند اما تنها متغیر سالمت روانی  توانند رضایت شغلی را پیشصیت نمیهای شخیک از ویژگیدارد. هیچ

 بینی کند. تواند رضایت شغلی افراد را پیش می
  شهرستان   معلمان   سازمانی   شهروندی   رفتار   با   روانی   سالمت   و   سازمانی   جو   پژوهشی با عنوان »رابطه   ( ۲۰1۳بشتر،  ) 

  معناداری   رابطه   شهروندی   با رفتار   روان   و سالمت   سازمانی   جو   های مؤلفه   پارسیان« انجام دادند. نتایج نشان داد که بین 
  روان   سالمت   ابعاد   و بین (  ها رویه   بر   توافق   از   رضایت   و   پاداش   از   رضایت ) ابعاد    شهروندی   رفتار   با   جو   ابعاد   دارد و بین   وجود 

  و در   دارد   وجود   معناداری   و   مستقیم   رابطه (  اضطراب   و   جسمانی   های نشانه   در کارکرد   اختالل ) ابعاد    شهروندی   ر رفتا   با 
  باشد می   شهروندی   رفتار   بینی پیش   به   قادر   معناداری   طور به   روان   سالمت   که   گردید   مشخص   چندگانه   رگرسیون   تحلیل 

  مشخص   جو   ابعاد   با   شهروندی   رفتار   بینی پیش   بررسی   در   و   باشد نمی    شهروندی   رفتار   بینی پیش   به   قادر   سازمانی   جو   اما 
(  ارتباطات   ها، اثربخشی رویه   بر   توافق   از   پاداش، رضایت   از   نقش، رضایت   هدف، توافق   توافق ) جو    از ابعاد   کدام هیچ   که   گردید 

  ابعاد   که   گردید   مشخص   سالمت   ابعاد   با   شهروندی   رفتار   بینی پیش   بررسی  در   اما   باشد نمی   رفتار   بینی پیش   به   قادر   نیز 
  جو   که   داد   نشان   پژوهش   باشند. همچنین نتایج می   شهروندی   رفتار   بینی پیش   به   قادر   اضطراب   و   جسمانی   های نشانه 

  داشته   رابطه   آنان   سالمتی   و   آموزشی   محیط   در   معلمان   برخورد   چگونگی   و   نگرش   تعین   در   کار   و محیط   مدارس   سازمانی 
  رفتار  بسته   جو   در  و   تر مناسب   و   رفتار مطلوب   بروز   باعث   باشد  حاکم   بیشتری   مشارکت   و   صمیمیت و   بازتر   جو   چه   هر   و 

 زند. می   سر   معلمان   از   تری کارانه و محافظه   نامناسب 
  سازمانی   شهروندی   رفتار   بر   سازمانی   جو   و   شخصیتی   های ویژگی   تأثیر پژوهشی با عنوان »   ( ۲۰1۲زاده،    ی احمد ) 

بین جو سازمانی و پنج مؤلفه آن با رفتار  « انجام داد. نتایج نشان داد که  مازندران   استان   جوانان   و   ورزش   کل   اداره   کارکنان 
معنی   ، شهروندی سازمانی  و  مثبت  مؤلفه رابطه  بین  از  که  داد  نشان  چندگانه  نتایج رگرسیون  دارد.  های  داری وجود 

به    ، بعد هدف سازمان و ارتباطات   ؛ های جو سازمانی گرایی و از بین مؤلفه شناسی و برون بعد وظیفه   ؛ های شخصیتی ویژگی 
 . روند می های رفتار شهروندی سازمانی به شمار  کننده بینی ترتیب بهترین پیش 

سازمانی« انجام    شهروندی   رفتار   و   شخصیت   بین   رابطه   پژوهشی با عنوان »بررسی   ( ۲۰11،  و همکاران   ان ی عالم )   
دار است. از بین ابعاد  آن با رفتار شهروندی سازمانی معنی   ه گان رابطه شخصیت و ابعاد پنچ دادند. نتایج نشان داد که  
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تری با رفتار شهروندی سازمانی نسبت به ابعاد دیگر  شخصیت، بعد ثبات عاطفی و باوجدان بودن از همبستگی قوی 
 . اند ه گرایی به ترتیب با رفتار شهروند سازمانی رابطه داشت پذیری و برون برخوردار است و سپس بعد سازگاری، تجربه 

  ابتدایی   دوره   معلمان   شغلی   انگیزش   و   روان   سالمت   با   شخصیتی   های ویژگی   »رابطه   پژوهشی با عنوان   ( ۲۰11  ، ی زد ی ا ) 
داری  های شخصیتی و سالمت روانی، رابطه معنی ویژگی بین ابعاد  که  نتایج نشان داد  ،  داد انجام    مرودشت«   شهرستان 

های شخصیت با  وجود دارد و همچنین بین روان رنجورگرایی با سالمت روان، رابطه مثبت است اما بقیه ابعاد ویژگی 
بینی برای  ترین پیش های شخصیتی، قوی باشند و در بین ابعاد ویژگی دار می سالمت روان دارای رابطه منفی و معنی 

 المت روان، رنجورگرایی است. س 
  سازمانی  شهروندی   رفتار  توسعه   در   افراد   شخصیتی   های ویژگی   پژوهشی با عنوان »تأثیر   ( ۲۰11 ، ی احمد   و   ی فرج ) 

رابطه معناداری  سنندج« انجام دادند. نتایج نشان داد که    شهرستان   صنعت   بخش   فعال   های تعاونی   اعضای   موردی   مطالعه 
های تعاونی مورد  ( افراد مورد مطالعه و ابعاد رفتار شهروندی سازمانی در شرکت نئو های شخصیتی )پنج عامل  بین ویژگی 

های  باالست و در تعاونی   ، های صنایع دستی و صنایع چوبی بررسی وجود دارد. همچنین رفتار شهروندی سازمانی در تعاونی 
 است.   پایین   ماسه   و   شن   بندی دانه   در نهایت،   و   و پالستیک   تولید انواع پوشاک، مالمین 

عنوان   ( ۲۰1۰  ، ی دستوران )  با    شغلی   رضایت   با   روانی   سالمت   و   شخصیتی   های ویژگی   رابطه   »بررسی   پژوهشی 
ها تأثیر مثبت و معناداری دارد ولی  آن نتایج نشان داد که سالمت روانی کارکنان بر رضایت شغلی    داد. انجام    کارکنان« 

ویژگی  ویژگی تأثیر  تأثیر  همچنین  و  کارکنان  شغلی  رضایت  بر  بودن  باوجدان  روان  های شخصیتی  های شخصیتی 
می آزرده  اندک  کارکنان،  شغلی  رضایت  بر  به گرایی  ویژگی باشد.  سایر  بودن،  دلپذیر  ویژگی شخصیتی  های  استثنای 

پذیری و باوجدان بودن( بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر دارد و ویژگی  گرایی، انعطاف ی، برون گرای شخصیتی )روان آزرده 
ویژگی  سایر  به  نسبت  دلپذیری،  و  شخصیتی  دارد  معکوس  تأثیر  کارکنان،  شغلی  رضایت  بر  شخصیتی  های 

اس افسردگی، نسبت به سایر  مقی که خرده نحوی های سالمت روان نیز بر رضایت شغلی کارکنان تأثیر دارد؛ به مقیاس خرده 
 های سالمت روانی، بر رضایت شغلی کارکنان، تأثیر بیشتری دارد. مقیاس خرده 
معلمان« انجام    سازمانی   شهروندی   رفتار   و   روانی   سالمت   پژوهشی با عنوان »رابطه   ( ۲۰1۰  ، ی ر ی س  و   ی مان ی سل )   

خوابی، کارکرد  یعنی عالئم جسمانی، اضطراب و بی   ؛های سالمت روانی معلمان ین مؤلفه نشان داد که بنتایج  دادند.  
رابطه وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی مشخص    ، اجتماعی، افسردگی و سطح رفتار شهروندی سازمانی آنان 

کننده رفتار شهروندی سازمانی  بینی عنوان پیش توانند به افسردگی و کارکردهای اجتماعی می کرده است که دو مؤلفه  
 . نند ک عمل    ، معلمان 

و رفتار    شخصیتی  های ویژگی   بین  پژوهشی با عنوان »رابطه  1(۲۰۰۷  ن، یالن )   در زمینه مطالعات خارجی نیز   
  عوامل   و   دارد   شهروندی   رفتار   با   داری معنی   ارتباط   فردی،   های تفاوت سازمانی« انجام داد. نتایج نشان داد که    شهروندی 
  و   شناسیوظیفه   پذیری، تجربه   که   داد   نشان   نتایج همچنین .  کند می   ایفا   کاری   در رفتارهای   مهمی   نقش   شخصیتی، 

دارند    سازمانی   شهروندی   رفتار   در توسعه   را   تأثیر   بیشترین   ترتیب   به   که  هستند   شخصیتی   هاییویژگی   احساسی،   ثبات 
   .( ۲۰۰۷  ن، ی الن ) 

رابطه بین پنج بعد شخصیت و رفتار شهروندی سازمانی در بین  » با عنوان  پژوهشی   ۲( ۲۰۰۹،  و همکاران   پ ی کولد ) 
نتایج نشان داد که از بین پنج ُبعد شخصیتی، ابعاد  دادند.  انجام    « دکتر شاغل در دانشکده پزشکی هند شمالی   1۹۷
صورت مثبتی با رفتار شهروندی سازمانی ارتباط دارند؛  مداری و باز بودن به تجربه، به گرایی، باوجدان بودن، وظیفه برون 

ندمتغیره  ها از طریق رگرسیون چ صورت منفی با رفتار شهروندی سازمانی در ارتباط است. آن که عصبانیت، به درصورتی 
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های معناداری برای رفتار  کننده بینی پذیری و عصبانیت، پیش گرایی، باوجدان بودن، توافق به این نتیجه رسیدند که برون 
باشند، اما باز بودن به تجربه، رابطه معناداری را با معیار کلی رفتار شهروندی سازمانی  شهروندی سازمانی کارکنان می 

 . ( ۲۰۰۹و همکاران،    پ ی کولد )   دهد نشان نمی 
ها بر رفتار شهروندی سازمانی  های شخصیتی، سالمت روان و نقش آن وجود، پژوهشی که بررسی ویژگی   با این 

های زیر در این موضوع به صورت  فرضیه ای انجام شده باشد، یافت نشد؛ لذا مدل و  کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه 
 . ارائه گردید   1شکل  

 
 . چارچوب نظری پژوهش 1شکل  

 های این پژوهش عبارتند از: فرضیه 
  ای و حرفه   آموزش فنی   کل   های شخصیتی، نقش معناداری در رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره ویژگی  -1

 استان مازندران دارد. 
استان    ایو حرفه  آموزش فنی  کل  معناداری در رفتار شهروندی سازمانی کارکنان ادارهسالمت روانی، نقش   -2

 مازندران دارد. 
استان    ایو حرفه   آموزش فنی  کل  های شخصیتی، نقش معناداری در سالمت روانی کارکنان ادارهویژگی -3

 مازندران دارد. 

 

 مواد و روش تحقیق 
. باشدمی   ها، توصیفی و از نوع همبستگی روش گردآوری داده   لحاظ از    کاربردی و   هدف،   نظر   حاضر از   پژوهش 

نیازهای به   راستای   در پژوهش    این  رفع  بنابراین کاربردی می می   انجام   به   ها سازمان   کارگیری در  باشد.  رسد؛ 
از    و  داد   قرار   توصیفی   مطالعات   قلمرو   در  پردازد می   موجود   وضع   بررسی   به   که ازآنجایی   همچنین این پژوهش 

آموزش های شخصیتی و سالمت روانی بر رفتار شهروندی سازمانی اداره کل  نقش ویژگی   بررسی   به   که آنجایی 
   . و میدانی است   همبستگی  نوع  از   پردازد، استان مازندران می  ای فنی و حرفه

 ۴۹5مازندران )   ای استان حرفه   و   فنی آموزش    کل   اداره   در این پژوهش، شامل کلیه کارکنان جامعه آماری  
عنوان نمونه آماری نفر به   ۲1۷، تعداد  1( 1۹۷۰مورگان،  و    ی کرجس ) باشد. طبق جدول  می   1۳۹۷نفر( در سال  

 گیری تصادفی ساده انتخاب شدند، تعیین شد. که به روش نمونه 

 
1 Krejcie & Morgan 
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پرسشنامه مناسب تشخیص داده   ۲۲1پرسشنامه در بین مدیران و کارکنان، تعداد    ۲۳۰پس از توزیع  
 1۶۸یر به دست آمده است: تعداد آقایان  شده، اطالعات توصیفی به شرح ز های تکمیل شد. از میان پرسشنامه 

  5۰- ۴1نفر بین    11۶سال،    ۴۰- ۳۰نفر بین    ۶۳دادند.  نفر از نمونه آماری را تشکیل می   5۳ها  نفر و خانم 
 سال و بیشتر سن داشتند.  51نفر    ۴۲سال و 

کوستا )   ه پرسشنام شد.   استفاده  سه پرسشنامه   از   های موردنیاز در این پژوهش، آوری داده منظور جمع به   
و   ی ج  کر   آر.  که    ۶۰  پرسشنامه   یک   ، 1( 1۹۹۰  ، ی مک  است  ویژگی به سؤالی  بررسی  های شخصیتی  منظور 

است  شده  اجرا  و  طراحی  پرسشنامه   . کارکنان  که    این  است  سؤاالتی   گرایی، برون   رنجوری،   روان شامل 
، ۲( 1۹۷۹  ر، ی ل ی ه گلدبرگ و  )   پرسشنامه سنجد. عالوه بر این،  را می   بودن   دلپذیر   و   بودن   باوجدان   پذیری، انعطاف 

که    ۲۸  پرسشنامه   یک  است  سالمت به سؤالی  میزان  بررسی  است   منظور  شده  اجرا  و  طراحی  این   . روان 
به عالئم جسمانی،   ۲۸  پرسشنامه  اجتماعی،   عالئم اضطرابی،   سؤال است که  مقیاس عالئم    مقیاس کارکرد 

منظور به سؤالی است که    ۲۰  پرسشنامه   یک   ، ( 1۹۹۰پودساکوف و همکاران،  ) نهایتاً،    افسردگی تمرکز دارد. 
 شناسی، وظیفه   دوستی، بر نوع   این پرسشنامه   . طراحی و اجرا شده است   سازمانی   شهروندی   بررسی میزان رفتار 

  این پرسشنامه گذاری شیوه نمره ذکر است که  احترام و تکریم توجه دارد. شایان  و  مدنی،   فضیلت   جوانمردی، 
( ۲)   (، مخالفم ۳)   (، نه موافق و نه مخالفم ۴)   (، موافقم 5)   از کامالً موافقم  ت لیکر   ای درجه پنج   صورت مقیاس به 

 ( صورت گرفته است. 1)   و کامالً مخالفم 

 گیری روایی و پایایی ابزار اندازه 
های استاندارد در این حوزه بهره گرفته  که از پرسشنامه ها از آنجایی منظور بررسی روایی پرسشنامه به 

علمی دانشگاه ها  نفر از اساتید هیئت   5گیری به  شد، به روایی محتوا اکتفا شد. بدین منظور، ابزار اندازه 
گویه  مطالعه  از  پس  که  شد  اندازه ارائه  ابزار  پیش های  صرفاً  متن  گیری،  بهبود  راستای  در  نهادهایی 

منظور بررسی پایایی  فهم بودن آن ارائه دادند و کلیت آن، تأیید شد. عالوه بر این، به ها و قابل پرسشنامه 
ها از طریق آزمون آلفای  ها توزیع و سپس پایایی آن پرسشنامه در بین آزمودنی   ۳۰ها، ابتدا این پرسشنامه 

   محاسبه شد.   SPSSکرونباخ در  
تواند گیری، تأیید شده است و می بیانگر آن است که پایایی ابزار اندازه   ۰/ ۷قادیر آلفای کرونباخ باالتر از  م 

 مبنای ادامه کار قرار گیرد. 

 نامه . ضریب آلفای کرونباخ پرسش1جدول 
 ضریب آلفای کرونباخ هاتعداد گویه  هامؤلفه/متغیرها
 ۰.۸5 ۶۰ های شخصیتی ویژگی

 ۰.۹۲ ۲۸ روان سالمت 
 ۰.۸۹ ۲۰ رفتار شهروندی سازمانی 

 

 

 

 
1 Costa Jr. & McCrae 
2 Goldberg & Hillier 
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 ی پژوهش هایافته 
صورت  استفاده شده است. بدین   spssافزار  ، از نرم تأثیربرای آزمودن چارچوب نظری پژوهش و محاسبه ضرایب  

مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس با توجه    1اسمیرنوف -ها توسط آزمون کولموگروفکه ابتدا وضعیت نرمال بودن داده 
 منظور بررسی ارتباط میان متغیرها اقدام شد. به  ۲ها به انتخاب آزمون همبستگی پیرسون به نرمال بودن داده 

توان گفت متغیرهایی که دهد. با توجه به جدول میاسمیرنف را نشان می-، نتایج آزمون کولموگروف۲جدول  
از  ها بزرگ سطح معناداری آن   باشند   نرمال  هاداده  کهباشند. درصورتیباشد دارای توزیع نرمال می می  ۰5/۰تر 

باشد؛ که در ادامه به بررسی ارتباط بین  می   در فرایند تجزیه و تحلیل آماری مجاز  پارامتریک  هایآزمون   از  استفاده
 شده است. متغیرها پرداخته 

 اسمیرنوف-. آزمون کولموگروف2جدول  
 نتیجه سطح معناداری K-Sمقدار آماره  متغیرها

 نرمال  ۰/ 5۶5 ۰/ ۷۸۷ های شخصیتی ویژگی
 نرمال  ۰/ ۶۷۶ ۰/ ۷۲1 سالمت روان 

 نرمال  ۰/ ۳۶۷ ۰/ ۹1۹ رفتار شهروندی سازمانی 

 
  استان  ایحرفه  و   فنیآموزش    کل  اداره  کارکنان  سازمانی  شهروند  رفتار  و  شخصیتی  هایویژگی  بینفرضیه اول:   

 . دارد  وجود  رابطه  مازندران

 

 اول جهت بررسی فرضیه  پیرسون آزمون . نتایج3جدول 

 تعداد نمونه  متغیرها
ضریب 

 همبستگی 
 میزان خطا 

سطح 
 معناداری 

 ۰.۰۰۰ ۰.۰5 ۰.۷۷۶ ۲۲1 رفتار شهروندی سازمانی  ←های شخصیتی ویژگی

۰5/۰𝛼شده )بینیاز مقدار خطای پیش   (=۰۰۰/۰sig)، چون مقدار سطح معناداری ۳با توجه به جدول  =  )
میکوچک  ازآنجاییتر  و  است  معنادار  آماری  لحاظ  از  متغیرها  بین  رابطه  بنابراین  همبستگی باشد،  ضریب  که 
  ۹5شود. لذا با سطح اطمینان تأیید می 𝐻1رد و فرضیه   𝐻0باشد، بنابراین فرضیهمی  ۷۶۶/۰شده برابر با محاسبه 

فنی آموزش  کارکنان اداره کل    سازمانی  شهروند  رفتار  و  شخصیتی  هایویژگی  توان نتیجه گرفت که بین درصد می
حرفه استانو  به  مازندران  ای  دارد.  وجود  معناداری  و  مستقیم  ویژگیعبارتارتباط  متغیر  بهبود  با    های دیگر 

 یابد و بالعکس. نیز افزایش می   سازمانی کارکنان  شهروند  شخصیتی، رفتار
  مازندران   استان  ایحرفه  و   فنیآموزش    کل  اداره  کارکنان  سازمانی  شهروند  رفتار  و  سالمت روانی  بین  فرضیه دوم:  

 . دارد  وجود  رابطه

 

 
1 Kolmogorov–Smirnov test 
2 Pearson correlation coefficient 
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 دوم  جهت بررسی فرضیه  پیرسون آزمون . نتایج4جدول 

 تعداد نمونه  متغیرها
ضریب 

 همبستگی 
 میزان خطا 

سطح 
 معناداری 

 ۰/ ۰۰۰ ۰/ ۰5 ۰/ ۶۳۰ ۲۲1 رفتار شهروندی سازمانی  ←سالمت روانی 

۰5/۰𝛼شده )بینیاز مقدار خطای پیش   (=۰۰۰/۰sig)، چون مقدار سطح معناداری ۴با توجه به جدول  =  )
میکوچک  و  تر  است  معنادار  آماری  لحاظ  از  متغیرها  بین  رابطه  بنابراین  همبستگی ازآنجاییباشد،  ضریب  که 
  ۹5شود؛ لذا با سطح اطمینان تأیید می 𝐻1رد و فرضیه  𝐻0باشد، بنابراین فرضیهمی  ۶۳۰/۰شده برابر با  محاسبه 

بیندرصد می نتیجه گرفت که  اداره کل    سازمانی  شهروند  رفتار  و  روانی  سالمت  توان  و  آموزش  کارکنان  فنی 
  روانی، رفتار   دیگر با بهبود متغیر سالمت عبارتستقیم و معناداری وجود دارد. به ارتباط م  ای استان مازندران،حرفه 

 یابد و بالعکس. نیز افزایش می  سازمانی کارکنان  شهروند
  مازندران  استان  ایحرفه  و  فنیآموزش    کل  اداره  کارکنان  سالمت روانی  و  های شخصیتیویژگی  بین  فرضیه سوم:  

 . دارد  وجود  رابطه

 

 سوم  جهت بررسی فرضیه  پیرسون آزمون نتایج. 5جدول 

 تعداد نمونه  متغیرها
ضریب 

 همبستگی 
 میزان خطا

سطح  
 معناداری

 ۰/ ۰۰۰ ۰/ ۰5 ۰/ ۸۴۲ ۲۲1 سالمت روانی ←های شخصیتی ویژگی

۰5/۰𝛼شده )بینیاز مقدار خطای پیش   (=۰۰۰/۰sig)، چون مقدار سطح معناداری 5با توجه به جدول  =  )
میکوچک  ازآنجاییتر  و  است  معنادار  آماری  لحاظ  از  متغیرها  بین  رابطه  بنابراین  همبستگی باشد،  ضریب  که 
 ۹5شود؛ لذا با سطح اطمینان  تأیید می  𝐻1رد و فرضیه   𝐻0باشد، بنابراین فرضیه می  ۸۴۲/۰شده برابر با  محاسبه 

ای  فنی و حرفهآموزش  کارکنان اداره کل    های شخصیتی و سالمت روانیویژگی  ه گرفت که بینتوان نتیجدرصد می
های شخصیتی، سالمت  دیگر با بهبود متغیر ویژگیعبارت ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد. به  استان مازندران،
 یابد و بالعکس. نیز افزایش می   روانی کارکنان

حا  پژوهش  در  این،  بر  به عالوه  جامعه  ضر،  در  پژوهش  متغیرهای  از  هر یک  فعلی  منظور سنجش وضعیت 
ای زمانی مورداستفاده تک نمونه    tموردبررسی، از آزمون تی یک جامعه آماری )میانگین( استفاده شده است. آزمون  

باشد )قیومی و   استانداردو رایج    یک نمونه از جامعه با یک حالت معمولهدف، مقایسه میانگین  گیرد که  قرار می
باشد که برای )مقدار متوسط( می   3(. در این آزمون، مطلوبیت، بیشتر بودن میانگین از مقدار قراردادی  1396مؤمنی،  

کند که هر یک از متغیرهای پژوهش در استفاده شده است. این آزمون تعیین می  SPSSافزار  اجرای آزمون، از نرم 
توان پیشنهادهایی را برای بهبود این متغیرها در جامعه موردبررسی ارائه  این اساس می   چه وضعیتی قرار دارند و بر

 دهد.، نتایج آزمون میانگین یک جامعه آماری را نشان می6داد. جدول 
هستند. برای این متغیرها   0/ 05داری کمتر از  در سطح تحلیل متغیرهای پژوهش، تمامی مقادیر دارای سطح معنی 

شود و  ها مناسب برآورد می باشد. وضعیت آن ها بیشتر از مقدار متوسط جامعه می ، مقدار آن Tبه علت مثبت بودن آماره  
 شود.ها مناسب برآورد می باشند و وضعیت آن ط جامعه می توان گفت مقدار این متغیرها بیشتر از مقدار متوس می 
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 . آزمون میانگین یک جامعه آماری6جدول 

 هامؤلفه/شاخص

 وضعیت ( µ=3) 3مقدار میانگین برابر با 

 میانگین
انحراف 

 معیار

آماره 
T 

درجه 
 آزادی

 عدد
 معناداری

تفاوت 
 میانگین

فاصله    95 درصد 
  اطمینان برای تفاوت

 حد بال  پایینحد 

های  ویژگی
 شخصیتی

 مناسب 1/۲0 1/0۲5 1/11 0/000 ۲۲0 ۲5/5۴ ۷5. ۴/11

 مناسب 1/۲3 1/05۴ 1/15 0/000 ۲۲0 ۲5/۷1 ۷6. ۴/15 سالمت روانی

شهروندی   رفتار 
 سازمانی

 مناسب 1/۲۴ 1/0۷۸ 1/16 0/000 ۲۲0 ۲۷/69 ۷۲. ۴/16

 گیریبحث و نتیجه 
های شخصیتی و سالمت روانی بر رفتار شهروندی سازمانی اداره کل  بررسی نقش ویژگی حاضر، تحقیق هدف
است. به دلیل پیامدهای مثبتی که رفتارهای شهروندی در   1۳۹۷ای استان مازندران در سال  فنی و حرفهآموزش  

سازمان  در  پدیده  این  بروز  در  عواملی که  شناسایی  داشت،  خواهد  سازمان  دارند،فضای  نقش  موضوعات    ها  از 
ها و نیز محققان علم مدیریت است که دلیل اصلی انجام این پژوهش بود. عالوه بر این،  موردتوجه مدیران سازمان 

زمان این سه متغیر در فضای سازمان پرداخته باشد، نیافتند؛  محققان این پژوهش، مطالعه جامعی که به بررسی هم
الیل مهم انجام این پژوهش بوده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه لذا، بررسی روابط این سه متغیر، از دیگر د

آموزش    کل  اداره  کارکنان  سازمانی  شهروندی  رفتار  و  شخصیتی  هایویژگی   بین اول پژوهش حاکی از آن است که
،  ( ۲۰1۲،  زاده   یاحمد )های  این یافته با نتایج پژوهش   .دارد  وجود  معناداریارتباط    مازندران،  استان  ایحرفه  و  فنی

  این یافته  تبیین  در  .باشدسو می هم  (۲۰۰۷  ن،یالن) و  ،  (۲۰11  ،یو احمد   یفرج )،  (۲۰1۲و همکاران،    انی عالم)
های  ها و تعدیل ارزشبهبود نگرش   ،اقدامات مؤثر در بهبود و ارتقای کیفی نیروی انسانییکی از  که    گفت  توانمی

ها  نگرش   یکی از عوامل مؤثر در  ،های شخصیتی افراداست و توجه به ویژگیها  و افزایش انگیزش شغلی آن   افراد
زمان  اتحقق اهداف س  راستایدر    و ...های سازمانی،  باشد که بر ماندگاری، تعلق، وفاداری، پذیرش اهداف، ارزش می
را شکل  زمان مؤثر است و احساس هویت وابستگی فرد به سازمان  ادر سها  و انگیزه آند  افر اطورکلی بر عملکرد  و به
مهمدهد.  می از  پیش یکی  عوامل  سازمانیکننده  بینیترین  شهروندی  ویژگیرفتار  به  توجه  و ،  شخصیتی  های 

ها، توقعات  نیازها، انتظارات، انگیزه   ،بر اساس الگوهای شخصیتی خود  ،افراد شاغل های فردی کارکنان است.  تفاوت 
های خود، نیازها، انتظارات و توقعات  ها نیز برحسب اهداف وظایف و فعالیتاز طرفی سازمان  ؛اهداف خاصی دارند  و

مشاغل خاص مناسب است    ها انواع شخصیت، محیط شغل و بنابراین برای هریک از آن  ؛کنندمی  برآوردهخاصی را  
بیشتری در انگیزه    و هرچه سازگاری و تناسب بین شخصیت و شغل بیشتر باشد خشنودی شغل و عملکرد بهتر و

را انتخاب    مناسبی  های شخصیتی خود، شغلکه بتوانند با توجه بر ویژگیدرصورتی  ،افراد شاغل  .پی خواهد داشت
 .و مثمرثمر باشند  فعالیت بپردازند  به  رضایت و شادابیتوانند با تعهد،  کنند می

  کارکنان   سازمانی  شهروندی  رفتار  و  سالمت روانی  بین  نتایج بررسی فرضیه دوم پژوهش حاکی از آن است که  
،  ( ۲۰1۳بشتر،  )های  این یافته با نتایج پژوهش  .دارد  وجود  ارتباط معناداری  مازندران،  استان  ایحرفه  و  فنی  کل  اداره

مت روانی الاز س  ،هر چه افرادکه    گفت  توانمی  این یافته   تبیین  درباشد.  سو میهم  (۲۰1۰  ،یر یو س  یمانیسل)
تری  البا  کاراییو از    خواهند داشتجسمانی کمتری    عموماً ضعفری برخوردار باشند اضطراب، افسردگی و  التبا

  نهایتاً که  باشند    خوبی تعامل داشتهبه  ،خود  انسرپرستتوانند با همکاران و  بود و درنتیجه میخواهند  برخوردار  
آورد؛ لذا بر  موجبات افزایش رفتار شهروندی سازمانی را فراهم مید و  وشمیفرد در سازمان  و تعالی  رشد    منجر به
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یز  سالمت روانی کارکنان در فرایند گزینش و نها الزم است تا با توجه به نتایج پژوهش حاضر، به مدیران سازمان 
مند گردند. عالوه بر این، نتایج  های آموزشی و مدیریت عملکرد توجه الزم را داشته باشند و از نتایج آن بهره برنامه 

  کل   اداره های شخصیتی و سالمت روانی کارکنانحاصل از بررسی فرضیه سوم، حاکی از آن است که بین ویژگی
کند  ری وجود دارد. نتایج تأیید این فرضیه چنین بیان می مازندران، ارتباط معنادا  استان  ایحرفه  و  فنیآموزش  

های شخصیتی ایشان مرتبط دانست؛ لذا مدیران  توان با ویژگیکه سطوح مختلفی از سالمت روانی کارکنان را می
ند  سو با نیاز سازمان، از تناسب شخصیت با شغل در سازمان بهره برهایی همتوانند با تمرکز بر ویژگیها میسازمان 

 و کارکنانی با سالمت روانی برای سازمان به ارمغان آورند. 
ذکر است نتایج حاصل از بررسی آزمون میانگین متغیرهای پژوهش، حاکی از آن است که هر سه متغیر،  شایان   

است که نشان از    ۴عاملی لیکرت، بیشتر از  5از سطح مناسبی برخوردار هستند. مقدار هر سه متغیر، طبق طیف 
ای استان  فنی و حرفهآموزش  وجود، مدیران اداره کل  ب بودن متغیرها در جامعه مورد بررسی دارد. با این  مناس

ها و نتایج پژوهش  ها کوشا باشند. با توجه به یافته ای ویژه به این سه متغیر در بهبود آن توانند با توجه مازندران می 
گردد: در پژوهش  های آتی ارائه می ان برای انجام پژوهش مندی پژوهشگرمنظور بهرهحاضر، پیشنهادهای زیر به

های آتی های شخصیتی، سالمت روانی و رفتار شهروندی سازمانی، بررسی شد. پژوهش حاضر، رابطه بین ویژگی 
سبک رهبری در سازمان،    توانند ارتباط بین دیگر متغیرهای حوزه سازمان و مدیریت، مانند رضایت شغلی،می

تری در این حوزه به دست آید. عالوه  و ... را با رفتار شهروندی سازمانی، بسنجند تا بینش وسیع  یساختار سازمان
عنوان جامعه آماری پژوهش حاضر، موردمطالعه قرار  ای استان مازندران به فنی و حرفهآموزش  بر این، اداره کل  

عنوان جامعه آماری انتخاب کنند و  را به های تولیدی و خدماتیتوانند سایر سازمان گرفته است. مطالعات آتی می
 پذیری این پژوهش را نیز مورد بررسی قرار دهند. با مقایسه نتایج مطالعات خود با پژوهش حاضر، تعمیم

References 

Ahmadizadeh, Z. (2012). The effect of personality traits and organizational climate on 

organizational citizenship behavior of employees of the Department of Sports and 

Youth of Mazandaran Province. [M. Sc., Shahid Chamran]. Ahvaz, Iran. 

https://www.virascience.com/thesis/57582 5/ 

Alamian, V., Imani, M. R., Shahidi , S. A., & Habibitabar, Z. (2012). Study of the relationship 

between personality and organizational citizenship behavior. Journal of Government 

Organizations Management, 1(1), 39-52. https://ipom.journals.pnu.ac. ir/article_468_056 

0288ef20b338ba64d71a7e50d7cc3.pdf  

Bakhshipour Joybari, B. A., Dosti, Y. A., Mohammadi Rad, A., & Khosravi, A. (2014). Study 

of the relationship between personality traits and mental health with job satisfaction. 

Journal of Knowledge and Health, 9(2), 22-37. https://civilica.com/doc/443989/  

Bashtar, A. H. (2013). The Relationship between Organizational Atmosphere and Mental Health 

with Organizational Citizenship Behavior of Parsian Teachers [Master, Islamic Azad 

University]. Marvdasht, Iran. https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5fea04d465154aee648 

c71f345158d9d 

Bienstock, C. C., DeMoranville, C. W., & Smith, R. K. (2003). Organizational citizenship 

behavior and service quality. Journal of Services Marketing, 17(4), 357-378. https:// 

doi.org/10.1108/08876040310482775  

Bolino, M. C., & Turnley, W. H. (2003). Going the extra mile: Cultivating and managing 

employee citizenship behavior. Academy of Management Perspectives, 17(3), 60-

71. https://doi.org/10.5465/ame.2003.10954754  

https://www.virascience.com/thesis/575825/
https://civilica.com/doc/443989/
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5fea04d465154aee648c71f345158d9d
https://ganj.irandoc.ac.ir/#/articles/5fea04d465154aee648c71f345158d9d
https://doi.org/10.1108/08876040310482775
https://doi.org/10.1108/08876040310482775
https://doi.org/10.5465/ame.2003.10954754


 63-80(، 1399) 17پژوهشی کارافن،  -فصلنامه علمی                                 ...روانی سالمتو  شخصیتی هایویژگی نقش بررسی

78 

 

Bolino, M. C., Turnley, W. H., & Bloodgood, J. M. (2002). Citizenship Behavior and The Creation 

of Social Capital in Organizations. Academy of Management Review, 27(4), 505-522. 

https://doi.org/10.5465/amr.2002.7566023  

Costa Jr, P. T., & McCrae, R. R. (1990). Personality Disorders and The Five-Factor Model 

of Personality. Journal of Personality Disorders, 4(4), 362-371. https://doi.org/10.1 

521/pedi.1990.4.4.362  

Dastarani, M. (2010). Investigating the relationship between personality traits and mental 

health with job satisfaction of employees [Msc, Tarbiat Modares]. Iran. https://www.vi 

rascience.com/thesis/519227/ 

Eide, E. R., Showalter, M. H., & Goldhaber, D. D. (2010). The relation between children's 

health and academic achievement. Children and Youth Services Review, 32(2), 231-

238. https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2009.08.019  

Elanain, H. A. (2007). Relationship between personality and organizational citizenship 

behavior: Does personality influence employee citizenship. International Review of 

Business Research Papers, 3(4), 31-43. https://www.researchgate.net/profile/Hossa m-

Elanain/publication/265106363_Relationship_between_Personality_and_Organ izational 

_Citizenship_Behavior_Does_Personality_Influence_Employee_Citizenship/links/570b9

90d08ae8883a1ffcd43/Relationship-between-Personality-and-Organizational-Citizenship 

-Behavior-Does-Personality-Influence-Employee-Citizenshi p.pdf  

Fani, A. A., Danaei Fard, H., & Zakiani, Sh. (2013). Investigating the effect of organizational 

justice on organizational citizenship behavior and organizational justice: explaining 

the role of healthy organizational personality. Management Research in Iran, 17(1), 

133-148. http://ensani.ir/file/download/article/20130901154245-9566-57.pdf  

Faraji, B., & Ahmadi, F. (2011). The effect of personality traits of individuals in the development 

of organizational citizenship behavior: a case study of members of active cooperatives 

in the industrial sector of Sanandaj. Journal of Cooperatives and Agriculture, 22(8), 17-

37. http://ajcoop.mcls.gov.ir/article_8888.html  

Fisher, J., Cabral de Mello, M., Izutsu, T., Vijayakumar, L., Belfer, M., & Omigbodun, O. 

(2011). Adolescent Mental Health in Resource-Constrained Settings: A review of 

the evidence of the nature, prevalence and determinants of common mental health 

problems and their management in primary health care. international Journal of 

Social Psychiatry, 57(1 Suppl), 9-116. https://doi.org/10.1177/0020764010397628  

Funder, D. C. (2001). The Personality Puzzle (2 ed.). W.W. Norton. https://books.google.co.i 

n/books/about/The_Personality_Puzzle.html?id=RpyJGwAACAAJ  

Ganji, H. (2014). Mental Health (13 ed.). Ravan, Arasbaran.  

Goldberg, D. P., & Hillier, V. F. (1979). A scaled version of the General Health Questionnaire. 

Psychological Medicine, 9(1), 139-145. https://doi.org/10.1017/S0033291700021644  

Hall, A. T., Zinko, R., Perryman, A. A., & Ferris, G. R. (2009). Organizational Citizenship 

Behavior and Reputation:Mediators in the Relationships Between Accountability 

and Job Performance and Satisfaction. Journal of Leadership & Organizational 

Studies, 15(4), 381-392. https://doi.org/10.1177/1548051809331504  

Islami, H., & Sayar, A. Q. (2008). Organizational Citizenship Behavior. Tadbir Magazine(187), 

85-95. https://www.magiran.com/paper/461790  

Izadi, F. (2011). Relationship between personality traits and mental health and job motivation of 

primary school teachers in Marvdasht [Master, Islamic Azad University]. Marvdasht, Iran.  

https://doi.org/10.5465/amr.2002.7566023
https://doi.org/10.1521/pedi.1990.4.4.362
https://doi.org/10.1521/pedi.1990.4.4.362
https://www.virascience.com/thesis/519227/
https://www.virascience.com/thesis/519227/
https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2009.08.019
https://www.researchgate.net/profile/Hossam-Elanain/publication/265106363_Relationship_between_Personality_and_Organizational_Citizenship_Behavior_Does_Personality_Influence_Employee_Citizenship/links/570b990d08ae8883a1ffcd43/Relationship-between-Personality-and-Organizational-Citizenship-Behavior-Does-Personality-Influence-Employee-Citizenship.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Hossam-Elanain/publication/265106363_Relationship_between_Personality_and_Organizational_Citizenship_Behavior_Does_Personality_Influence_Employee_Citizenship/links/570b990d08ae8883a1ffcd43/Relationship-between-Personality-and-Organizational-Citizenship-Behavior-Does-Personality-Influence-Employee-Citizenship.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Hossam-Elanain/publication/265106363_Relationship_between_Personality_and_Organizational_Citizenship_Behavior_Does_Personality_Influence_Employee_Citizenship/links/570b990d08ae8883a1ffcd43/Relationship-between-Personality-and-Organizational-Citizenship-Behavior-Does-Personality-Influence-Employee-Citizenship.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Hossam-Elanain/publication/265106363_Relationship_between_Personality_and_Organizational_Citizenship_Behavior_Does_Personality_Influence_Employee_Citizenship/links/570b990d08ae8883a1ffcd43/Relationship-between-Personality-and-Organizational-Citizenship-Behavior-Does-Personality-Influence-Employee-Citizenship.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Hossam-Elanain/publication/265106363_Relationship_between_Personality_and_Organizational_Citizenship_Behavior_Does_Personality_Influence_Employee_Citizenship/links/570b990d08ae8883a1ffcd43/Relationship-between-Personality-and-Organizational-Citizenship-Behavior-Does-Personality-Influence-Employee-Citizenship.pdf
http://ensani.ir/file/download/article/20130901154245-9566-57.pdf
http://ajcoop.mcls.gov.ir/article_8888.html
https://doi.org/10.1177/0020764010397628
https://books.google.co.in/books/about/The_Personality_Puzzle.html?id=RpyJGwAACAAJ
https://books.google.co.in/books/about/The_Personality_Puzzle.html?id=RpyJGwAACAAJ
https://doi.org/10.1017/S0033291700021644
https://doi.org/10.1177/1548051809331504
https://www.magiran.com/paper/461790


   و همکاران اللهیمهدی روح                                                                63-80(، 1399) 17پژوهشی کارافن،  -فصلنامه علمی

79 

 

Khobchin, J. (2011). The Relationship between Religious Orientation and Mental Health of 

Fourth Year High School Students in District One of Zanjan [Msc, Zanjan]. Iran. ht 

tps://www.virascience.com/thesis/531335/ 

Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. 

Educational and Psychological Measurement, 30(3), 607-610. https://doi.org/10.11 

77/001316447003000308  

Kuldeep, K., Bakhshi, A., & Ekta, R. (2009). Linking the Big Five personality domains to 

Organizational citizenship behavior. International Journal of Psychological Studies, 

1(2), 73-81. https://doi.org/10.5539/ijps.v1n2p73  

Maghsoudi, A. A., & Nouri, A. (2016, March 3). Simple and combined relationship of 

personality traits with organizational citizenship behavior in employees of an 

industrial unit. Second National Conference on Psychology and Educational 

Sciences, Shadegan, Iran. https://ci vilica.com/doc/463233/ 

McCrae, R. R., & Allik, J. (2002). The Five-Factor Model of Personality Across Cultures. 

Kluwer Academic/Plenum https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/978-1-4615-0763-5  

Mohammad Amini, Z. (2007). Study of the relationship between metacognitive beliefs and 

mental health and academic achievement of male students in Oshnoyeh. Journal of 

Thought and Behavior, 1(4), 30-39.  

NadiZadehArdakani, A., Moubed, M., & Abedi, S. (2020). Assessing and Prioritizing the 

Educational Needs for Ardakan University Staff. Karafan Quarterly Scientific 

Journal, 16(46), 207-232. https://karafan.tvu.ac.ir/article_105727_2f97481314f7ee 

8cfd88967a30331ac9.pdf  

Ormel, J., Jeronimus, B. F., Kotov, R., Riese, H., Bos, E. H., Hankin, B., Rosmalen, J. G. M., 

& Oldehinkel, A. J. (2013). Neuroticism and common mental disorders: Meaning 

and utility of a complex relationship. Clinical Psychology Review, 33(5), 686-697. 

https://doi.org/10.1016/j.cpr.2013.04.003  

Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Moorman, R. H., & Fetter, R. (1990). Transformational 

leader behaviors and their effects on followers' trust in leader, satisfaction, and 

organizational citizenship behaviors. The Leadership Quarterly, 1(2), 107-142. http 

s://doi.org/10.1016/1048-9843(90)90009-7  

Preau, M., Protopopescu, C., Spire, B., Sobel, A., Dellamonica, P., Moatti, J.-P., & Carrieri, 

M. P. (2007). Health related quality of life among both current and former injection 

drug users who are HIV-infected. Drug and Alcohol Dependence, 86(2), 175-182. 

https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2006.06.012  

Rahimi, H., & Aghababaei, R. (2020). The effect of authenic leadership on human resource 

creativity: Mediating role of internal motivation (Case study: staff in University of 

Kashan). Karafan Quarterly Scientific Journal, 16(46), 121-140. https://karafan.tvu 

.ac.ir/article_105317_4c84120f79bedeb0883fa6e76b18cda1.pdf  

Robbins, S. P. (2001). Organizational Behavior Prentice Hall India. https://www.amazon.co 

m/Organizational-Behavior-Ninth-Stephen-Robbins/dp/8120317084  

Schmitt, D. P., Allik, J., McCrae, R. R., & Benet-Martinez, V. (2007). The Geographic Distribution 

of Big Five Personality Traits:Patterns and Profiles of Human Self-Description 

Across 56 Nations. Journal of Cross-Cultural Psychology, 38(2), 173-212. https://d 

oi.org/10.1177/0022022106297299  

Shamsi, S., PoorAtashi, M., & Zamani, A. (2020). The Relationship between Managers 

Communication Skills and Leadership Style with Human Resource Empowerment in 

https://www.virascience.com/thesis/531335/
https://www.virascience.com/thesis/531335/
https://doi.org/10.1177/001316447003000308
https://doi.org/10.1177/001316447003000308
https://doi.org/10.5539/ijps.v1n2p73
https://civilica.com/doc/463233/
https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/978-1-4615-0763-5
https://karafan.tvu.ac.ir/article_105727_2f97481314f7ee8cfd88967a30331ac9.pdf
https://karafan.tvu.ac.ir/article_105727_2f97481314f7ee8cfd88967a30331ac9.pdf
https://doi.org/10.1016/j.cpr.2013.04.003
https://doi.org/10.1016/1048-9843(90)90009-7
https://doi.org/10.1016/1048-9843(90)90009-7
https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2006.06.012
https://karafan.tvu.ac.ir/article_105317_4c84120f79bedeb0883fa6e76b18cda1.pdf
https://karafan.tvu.ac.ir/article_105317_4c84120f79bedeb0883fa6e76b18cda1.pdf
https://www.amazon.com/Organizational-Behavior-Ninth-Stephen-Robbins/dp/8120317084
https://www.amazon.com/Organizational-Behavior-Ninth-Stephen-Robbins/dp/8120317084
https://doi.org/10.1177/0022022106297299
https://doi.org/10.1177/0022022106297299


 63-80(، 1399) 17پژوهشی کارافن،  -فصلنامه علمی                                 ...روانی سالمتو  شخصیتی هایویژگی نقش بررسی

80 

 

Shariaty School of Engineering. Karafan Quarterly Scientific Journal, 16(46), 141-160. 

https://karafan.tvu.ac.ir/article_105318_0e05606c02ced118d779fbb3007200f4.pdf  

Soleimani, N., & Siri, M. H. (2010). The relationship between mental health and organizational 

citizenship behavior of teachers. Educational Psychology, 1(4), 87-101. https://www.sid 

.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=167211  

 

https://karafan.tvu.ac.ir/article_105318_0e05606c02ced118d779fbb3007200f4.pdf
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=167211
https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?ID=167211

