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چکیده

پژوهش حاضر به منظور تحلیل روابط بین ویژگیهای شخصیتی کارکنان با فرهنگ و سکوت سازمانی انجام هدش

است .روش تحقیق از نظر شیوه گردآوری اطالعات توصیفی (همبستگی) و از نظر هدف کاربردی بوده اس .ت

جامعه

آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن میباشد ک دعت ه ا اهنآ د     065نف .تسا هدوب ر    
حجم نمونه بر اساس جدول «مورگان»  622نفر تعیین و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده انتخاب ش ددد ه ان .د

ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامه فرهنگ سا ینامز «دنیسوننن» ،س ینامزاس توک    «ون یاد ننن» و ویژگیییها تیصخش ی ی   

«هلند» در مقیاس پنج درجهای لیکرت بوده است .روایی هر سه پرسشنامه از نظر صوری ،محتوایی و سازه بررسی ش هد

است و پایایی آنها نیز با اجرای آزمایشی بر روی نمونهای  03نفری و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ،به ترتیب برابر با

ک نر ممماف یرامآ راز     SPSSو با زا هدافتسا    
 0/37 ،0/68و  0/ 77بدست آم هد است .دادههای گردآوری ش هد ب مک ه کک کک

آزمون  ،K-Sضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون و ترسیم مسیر مورد تجزی رق لیلحت و ه ا گ ر ر سا هتف تتتتت تتتتتت .نتا  جی بب بببه

دست آم هد نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی کارکنان و فرهنگ و س هطبار ینامزاس توک  و میقتسم م يرادانع      
وجود دارد و مدل به دست آم هد  ،توان تبیین روابط بین متغیرهای تحقیق را دارد.

کلید واژهها :ویژگیهای شخصیتی ،فرهنگ سازمانی ،سکوت سازمانی،دانشگاه آزاد اسالمی

دریافت مقاله2931/1/12 :

پذیرش مقاله2931/4/ 19 :

 -1استادیار و مدیر گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن drasharifi@gmail.com
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مقدمه

ت
سازمانها متشکل از مجموعهای از انسانها  هک دنتسه  ا ارفا نی ددددد دددددد ،هررر ی یصخش یاراد ک تت تت

یدهند (مقیمی.) 77 31 ،
منحصربهفردی هستند که در تعامالت خود با سازمان و دیگران آنرا بروز م 

شخصيت جنبه آشكار منش ف سا در تت تتت؛ بگونهههاي  نارگيد رب هك تتت ت تتتتتاثير م يييگ راذ ددد .ول نئمطم ي ااااا
هنگام كي ه واژه شخصيت بكار برده ميشود ،منظور همين نيست .مقصود ،در نظر داشتن بس زا يراي

ويژگيهاي فرد است .كليت يا مجموعهاي از ويژگيهاي مختلف كه از ويژگ ييي ها ييي جس و ينام

سطحي فراتر ميرود .اين واژه تعداد زيادي از ويژگيهاي ذهني ،اجتماعي و هيجاني را ن رب رد زي   

ميگيرد .ويژگيها يي كه ممكن است نتوانيم بطور مستقيم ببينيم؛ زیرا كه هر شخص صصی امكا دراد ن
آنها را از ديگران مخفي نگه دارد (ش زتلوش و زتلو  1،،، ،،ترجم حمدیس ه م ،ید

   « .) 1386جا نله ن ددددد »

2

(  ) 1985از شش نوع شخصیت نام میبرد ک :زا دنترابع ه     -1شخص قاو تي عع عععگ قاو درف :ار ععع ععععگراا،

كارها يي را ترجيح ميدهد هب هك     توانایی و یمسج 

ت نيا .دنراد ز ك ،صخش نيا م ،ور      
مهارت ت

بافراست ،باثبات ،سازشكار و عملگرا است -2 ..شخص گشواك درف :رگشواك تي رررر ررررر ،كارها ار يي

ترجيح ميدهد كه به فكركردن ،سا هدنامز ييي و درك موض ،واكجنك صخش نيا .دراد زاين عو

     

مستقل ،بااصالت و تحليلگر است -3 .شخصيت اجتماعي :فرد اجتماعي ،كارها يي را ت م حيجر ييييي -
دهد كه در رابطه با كمك كردن به ديگران باشد .اين شخص ص و مرگنوخ ،يميم راد ا هيحور ي    
همكاري است -4 .شخصیت سنتگرا :فرد سنتگرا ،کارهایی را ت تترجیح میییدهد وناق هک نمن ،د
دارای نظ  .دشاب ماهبا نودب و م ا نی راک ،راگزاس صخش ا گلمع  ،را  ،و کر را .تسا تس      

       -5

شخصيت سوداگر :فرد سوداگر ،كارها يي را ترجيح ميدهد كه بیشتر جنبه گفتاري داش شاب هت ددددد و

همواره در پی کسب دق رت و اعمال نفوذ بر دیگران است .اين ش امتعا ياراد صخ دد دددبنفس ،جا ههه -

طلب ،پرانرژي و سلطهجو است -6 .شخصيت هنرگرا :فرد هنرمند ،كارها دهد يم حيجرت ار يي    

یکوشد تا با خلق آثار جدید ،ابراز وجود نماید .این شخص رویایی،
كه غیرمنظم و مبهم باشد و م 
آرمانگرا ،احساساتی و پرعاطفه است (هلن ،د

 ، 1985نق زنیبار زا ل  3،،، ،،ترجم یئاسراپ ه ا نن ننن و اعراب ،ی

 .) 78 31عملکرد هر یک از این شخصیت ها متفاوت بوده و میتواند روی متغیرهای دیگر سا نامز
اثر گذار باشد.
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سكوت سازماني به عنوان یک پ هديد اجتماعي ،و تحت تأثیررر متغیرها حوطس رد نوگانوگ ی

مختلف سازمان شکل می گیرد .از ويژگیهاي سازمانی که می تواند با سکوت س سسازمانی در ارتباط
مگ يري  ، ،م و گنهرف ،تيريد
باشد ،می توان به فراين اهد ييي تص يم م م

كاردا ا ک هراشانانكراك ت رد     

یها ييي
ی را خ دو د انکراک يرا نن ننن از بیاننن ارزیابی ی
ت سا نامز ی ی
(دیمیت الوکاو و سیر  .) 2007 1،،،،،س وک ت ت

تهاي سازمان ،تعریففف نم دو ههه اند دنیپ( رر ررر و هرل للوز،
رفتاري ،شناختی و اثربخش در مورد موقعی 

2

يارزشي ،فقدان كنترل و ناهماهنگي شناختي م ييي شوددد و بههه
 .) 001 2این پدی هد موجب احساس ب 

انگيزش و تع ده پا يي ن منت يه میگردد (دیمیتریس و واکوال« .) 2007 ،ونداین» 3و همکاران ( ) 2003
از سه نو ع سکوت سازمانی نام بردهاند:

ت نا ممم مییینهند،،
 -1سکوت مطیعانه :هنگامیکه اکثریت افراد ،ف در ييي را بعن او ننن فرددد ساکت ت

منظور آنها اغلب آن است که وي بطور فعال ،ارتباط برقرار نمیکند (کرانت .) 2000 4،س وک ت ت
ت

حاصل از این نوع رفتار ،سکوت مطیع نام دارد و ب راددوخ ه ييييي از ارائههه اید ههه ها ، ،اطالعاتتت یا ا
ن س توک
نظرات مربوطه بر اساس تسلیم و رضایت دادن به هر شرایطی اطالق میگ در د یاربانب  .نن نن

ی دارد تا ا فعاللل .از ویژگیییها ييي
ی انفعالی ی
مطیع ،نشان از رفتار کنارهگیرانه دارد کههه بیشتررر حا تل ی ی

رفتاري افراد داراي این نوع سکوت میتوان مشارکت کم ،اهمال ،مسامحه ،غفلتتت و رکوددد را
نام برد (پیندر و هارلوس.) 001 2 ،

 -2سکوت تدافعانه :انگیزه این نوع سکوت ،احساس ترس در فرد از ارائه اطالعات است.

در واقع گاهی ممکن است افراد بدلیل محافظت از موقعیت و شرایط خود (انگیزه خودحفاظتی)
به خودداري از ارائه ای هد ها ،اطالعات یا نظرات مربوطه بپردازند .سکوت تدافعی ،رفتاري تعم يد

و غیرمنفعالنه است که به منظور حفظ خووود از ت ده ی اهد ييي خا جر ییی بکاررر می ما .دور ااااا ایننن نوععع

ی بیشتررر از
سکوت برعکس سکوت مطیعانه ،بیشتر حالتی غیرانفعالی دارد و در برگیرند ههه آگاهی ی

شقوق و گزینههاي موجود در تصمیمگیري و در عین حال خودداري از ارائه ای هد ها ،اطالعات و
نظرات بعنوان بهترین استراتژي در زمان مقتضی است .سکوت تدافعی شبیه حالتی است که افراد
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از انتشار خبرهاي بد بدلیل آشفته شدن افراد یا ایجاد پیام ارب یفنم ياهد ييييييي شخ صصص خبررساننن
احتراز میورزند (آوری و کوئینانز.)2 00 2 1،

 -3سکوت نوعدوستانه :سکوت نوعدوستانه مبتنییی بررر ادبیاتتت رفتاررر ش ینامزاس يدنوره   

است (کورسگارد 2و همکاران ) 1997 ،و عبارت است از امتناععع از بیاننن اید ههه ها ا اطالعاتتت و یا ا

نظرات مرتبط با کار با هدف سود بردن دیگر افراد در سازمان و بر اساس انگیزههاي نوعدوستی،

ت نوعدوس هنات  ،،تعمد ييي و غیرمنفعالن سا ه تت تتت کههه اساسا ا بررر
تشریک مساعی و همکاري .س وک ت ت

ت نوعدوس نات ههه رفتاررر با
دیگران تمرکز و تاکید دارد .همچون رفتارهاي شهروند سازمانی ،س وک ت ت

بصیرت و عقالیی است که نمیتوان آن را از طریق فرمان و دستورات سازمانی به اجراا درآورد
(پادساکف 3و همکاران .) 2000 ،این نوع سکوت همچون سکوت تدافعی بررر اساسسس مالحظههه و

آگاهی از بدیلها در تصمیمگیري و در عین حال خودداري از ارائه ای هد ها ، ،اطالعاتتت و نظ ار ت ت
ت
ل میییگ در ددد بجا ييي
است .اما برعکس سکوت تدافعی ،با مالحظه دیگران و توجه به آنها صاح  لل لل

ج منفییی شخصییی ناشییی از ارائههه اید ههه ها ، ،باشد عراز( یی یییمت و نی
س از نتایج ج
آنکه صرفا بخاطر ترس س
همکاران.) 90 31 ،

سکوت در دل فرهنگ شکل می گیرد و تحت تاثیر متغیرهای شخصیتی قرار می گیرد .فرهنگ

براي سازمان مانند شخصيت براي انسان است؛ فرهنگ پ هديد پنهانی است که زمينههاي فكري را

ل وا م يييدارد (ک نملی .) 1984 4، ،
متحد ميكند و بههه ام نعم رو ييييي و جهتتت داده و اف ار ددد را بههه عمل ل

فرهنگ سازمانی را میتوان به عنوان الگویی از ارزشها و عقاید مشترك دانست که بههه اعضا ييي

سازمان کمک میکند تا از عملکردهاي سازمانی درك و فهمی بدستتت آورن ددد و هنجارهایی ار 

براي رفتارهاي کارکنان در سازمان فراهم میکند (دایر .) 2003 5،به همین دلیل است که فرهنگ

م میییکند
را به عنوان یک زنجیر مستحکم تعبیر کردهاند که موجبات پای ددد اري سا امز ننن را ف هار م م

(کورت و چرمک 2007 6،؛ بیدختی .) 79 31 ،فرهنگ سازمانی کارکردهاي مهمییی دارد از جمله

اینکه موجبات ایجاد سازگاري در خارج از سازمان و ادغام در داخل سازمان را ف م مهار یی یییسا دز
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ک تع ده یوه و تت تتت گروه م ی یی یییسازددد (کینیکییی و کریتنر،،
(شرمرهورن 1و همکاران .) 2005 ،یک ک
گ ساز ييي و انطبا ب شیوخ ق
 ) 2007که این هویت ،به اعضاي گ ور ههه در هماهنگ گ

2

اا ااااا سیاستتتها، ،

ماموریتها و هدفهاي سازمان کمک میکند (حاجی کریمی .) 1383 ،بههه عن او ننن ی رتنک ک لل للل

ل میییکند سوبراب( ااااا و
کنن هد اجتماعی جهت تقویت رفتارهاي مشخص و ارزشها لاغ ي بب ببب عمل ل
کاردوسا ) 2007 3،و بر روي تمام تعامالت سازمانی اثرگ اذ ررر میییباشد سیوکنارف(  .) 2006 4،،، ،،در
مورد فرهنگ سازمانی مدلها و نگرشهاي مختلفی وجود دارد که یکی از جامعترین آنها یلدم    

گ را
است که توسط «دانیل دنیسون» ) 2000 ( 5مطرح گشته است .وي در مدل خود ،ابعاددد فرهنگ گ

براي سازمانها در چهار محور اصلی عنوان نموده است که هر یک با سه شاخص اندازهگیری می-

شود .اولین بعد ،درگیر شدن در کار است که با سه شاخ صصص توانمندسا یت ،یز مم مممگرای هعسوت و ی   

شها ،نیداینب ی   
قابلیتها اندازهگیري میشود .بعد دوم ،سازگاری نام دارد که با سه شاخ صصص ارز 

یشود .انطباق پذیری بعد سوم فرهنگ سازمانی از دیدگاه
توافق ،هماهنگی و انسجام اندازهگیري م 

«دنیسون» است .این ویژگی با سه شاخص ایجاد تغییر ،مشتری مداری و یادگیری سازمانی ان زاد ههه -
یشود .رسالت ،به عنوان چهارمین بعد فرهنگ شناخته ش هد است که این ویژگییی با ا سههه
گیري م 

شاخص نیت و جهت استراتژیک ،اهداف و مقاصد ،چشمانداز ان هزاد ریگ ييييي میییش ،نوسیند( دو   
 ، 2000نقل از رحیمنیا و علیزاده.) 1388 ،

مرور پیشینه تحقیق نشان می دهد که در بسیاری از پژوهشها رابطه بین این متغیرها مورد توجه

قرار گرفته است ،ه هطبار دنچ ر سه انک رد ریغتم ر  رتمک مه م .تسا هدش هعلاط

یارب ومن

ننننننننن ن نن ن ننننننننننننننه

يفراهاني» و همکاران ( ) 90 31در مطالعهای به بررسي ارتباط  و تيصخش داعبا نيب ت ليلح      
«جالل 
رفتگي شغلي معلمان مرد تربيت بدني شهر زنجان پرداخته و نشان دادند که بين فرسودگي هيجا ين

و گشودگي به تجربه ،همچنين بين مسخ شخصيت و برونگرا يي و بين مسخ شخصيت و گشودگي

به تجربه ارتباط معناداري وجود داشته است« .ني ككك پ رو

و س قجال ههه» (  ) 1389راب تيريدم نيب هط    

دانش و فرهنگ سازماني در دانشگاه علوم پزشکي کرمان را مورد بررسی قرار داده و نشان دادهاند

که بين متغیرها همبس جو تبثم يگت و راد د د«     .طالقان ييي » و همکا  نار ( (  ) 1388راب ترهش نيب هط   
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يهاي شخصيتي کارکنان شرکت ملي پا يال ش و پخش فرآوردههاي نفتي ايران را
سازماني و ويژگ 
مطالعه کرده و نشان دادند که بين کانون کنت و ينورد لر

اب يروابدوخ هطبار ينامزاس ترهش

      

معناداري وجود دارد« .قرباني» و همکاران (  ) 1388ارتباط بین فرهنگ سازماني و اثربخشي سازمان
تربيت بدني را با استفاده از مدل دنيسون مطالعه کرده و نتیجه گرفتند که ارتباط مثبت و معن نناداري

ی» ( ) 1389
یف هانپ و در یی یی
ن«دانایی ی
بين فرهنگ سازماني و اثربخشي در سازمان دی هد می شود .همچنین ن

روابط تجربي آزمون ش هد بين فضاي سكوت و رفتار سكوت در تعامل با نگرش شغلي كاركنان

ت عال ييي به
در بخش دولتي را مطالعه کرده و نشان دادند که بين ابعاد جو سكوت (نگرش م يريد ت ت

شها ييي ش لغ ييي كاركناننن با
سكوت ،نگرش سرپرستان به سكوت و فرصتهاي ارتباطاتي) و نگر 

ل ) 2010 ( 1در
رفتار س نانكراك توك  ،،، ،،راب دانعم هط ار ييييي وجوددد دارد .پژوهش نارگ دانش اگ ههه کرنل ل

تحقیق ساالنه ملی اجتماعی خود ،به شناسایی دالیل سکوت کارکنان در سا  هتخادرپ نامز وو ووو ه چی

تفاوت قابل اتکایی از نظر آماری میان کارمندان زن و مرد با تحصیالت مختلف و سطوح درآمدی

متفاوت در خصوص اظهارنظر نکردن به دلیل ترس از اظهارنظر اش هابت دوجو    مشا هده درکن هههههاند
(میکائیلی ،نقل از اسالمیه.) 13 91 ،

یتوان روابط بین متغیرهای تحقیق را در مدل مفهومی
با عنایت به مبانی نظری و پیشینه تحقیق م 

(شکل شماره  )1جمع بندی نمود .در این مدل از سه نظریه به عنوان زیربنای فکری تحق رضاح قي   

استفاده ش هد است .مدل سکوت سازمانی «ونداین» و همکاران (  ) 2003که در آن سکوت سازممانی

به سه دسته سکوت مطیعانه ،سکوت تدافعانه و سکوت نوعدوستانه تقسیم ش هد است .مدل فرهنگی

«دنیسون» (  ) 2000که در آن ابعاد فرهنگ به چهار شاخص اصلی ،که هر کدام شاخصهای فرعی

م-
یشود -1 :درگیر شدن در کار است که با سه شاخص توانمندسازی ،تیم م
دیگری دارند ،تقسیم م 
شهای بنیا ،نید
گرایی و توسعه قابلیتها اندازهگیريمیشود -2 .سازگاری که با سه شاخص ارز 
یشود -3 .انطباقپذیری که با س صخاش ه   
توافق ،هماهنگی و انسجام اندازهگیري م 

ایجا یغت د ی ،ر   

یشود -4 .رسالت که با سه شاخص نیت و جهت
مشتریمداری و یادگیری سازمانی اندازهگیري م 
استراتژیک ،اهداف و مقاصد ،چشمانداز اندازهگیري میشود .همچنین انواع شخصیت از دی هاگد

Cornell
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واقعععگرررا ،شخص گشواك تي رر ررر ،شخص تي

«جان هلن ددد » (  ) 1985ک ش نآ رد ه ش تیصخش عون 

اجتماعي ،شخصیت سنتگرا ،شخصيت سوداگر و شخصيت هنرگرا مطرح ش هد است.
درگیر شدن در کار
فرهنگ

سازمانی

سازگاری

واقعگرا

انطباقپذیری
رسالت
سکوت مطیعانه

کاوشگر
ویژگیهای

اجتماعی

شخصیتی

سنتگرا

سکوت

سازمانی

سوداگرا

سکوت تدافعی

هنرگرا

سکوت نوعدوستانه

شکل  .1چارچوب مفهومی تحقیق

با توجه به مدل فوق ،فرضیه های تحقیق عبارتند از:

 -1بین ویژگیهای شخص نانکراک یتی    و فرهن نامزاس گ یی ییی در دانش هاگ دحاو یمالسا دازآ   

رودهن رابطه معناداری وجود دارد.

 -2بین ویژگیها تیصخش ی ی انکراک  ن نن نننن و س ینامزاس توک    در دانش هاگ دحاو یمالسا دازآ   

رودهن رابطه معناداری وجود دارد.

یتوان فرهنگ و س هاگشناد رد ینامزاس توک   
 -3به وسیله ویژگیهای شخصیتی کارکنان ،م 

آزاد اسالمی واحد رودهن را پیشبینی کرد.

رو ش

این تحقیق به لحاظ هدف ،کاربردی و روش انجام آن ،توصیفی از نوع همبستگی است .جامعه

آماري این پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن به تعداد  065نف لیکشت ر   

دادهاند .حجم نمونه مطابق با جدول «کرجسی و مورگاننن»  622نفر تعی  نی ووو ای دعت ن اد    ب هویش ه

تصادفی ساده از جامعه آماری انتخاب ش هد اند .برای گ داد یروآدر هههها هدافتسا همانشسرپ هس زا     

ش هد است -1 :پرسشنامه فرهنگ سازمانی :ای نشسرپ ن ا هم    توسط «دنیسوننن» (  ) 2000طراحی

گردی هد و مبتنی بر چهار محور اصلی است که هر ی زادنا ،صخاش هس اب ک ههههههههههه گی م یر یی یییش و دو

عبارتن زا د    درگی اک رد ندش ر ر وت( ا سدنمن ا ،یز

مگرای و ی
یت مممممممممم م

یلباق هعسوت تتتتتت تتها گزاس  )،ا یر     
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شهای بنیادین ،توافق ،هماهنگی و انسجام) ،انطباققق پ و یرادم یرتشم ،رییغت داجیا( یریذ    
(ارز 
یاریگد ی مزاس ا و )ین   

رسال تت ت (نی و ت

تهج استرا فادها ،کیژت شچ ،دصاقم و مممممممممممم مانداز )) )-2 .

پرسشنامه سکوت سازمانی :این ابزار ،بر اساس ابعاد سهگانه نظری مزاس توکس ه ا  ین ((( ((((س توک

مطیعانه ،تدافعی و نوعدوستانه) «ونداین» و همکاران (  ) 2003در قالب

 15گویه طراح میظنت و ی   

ی :ای نشسرپ ن ا  رب هم ا یصخش ساس تتتتت تتتتتتهای
ش هد است -3 .پرسشنامه ویژگیها تیصخش ی یی یی
ششگانه «هلند» (  ) 1985شامل واقعگرای نس ،یعامتجا ،یرگشواک ،ی تتتت تتتتتگرای و ییرگادوس ،ی

هنرگرایی ،توسط محقق تدوین ش هد است و  24گویه دارد .هر سه پرسشنامه در مقیاس پنج درجه-

ای لیکرت بوده است .روایی هر سه پرسش مان ههه با توج طم ماجنا و یرظن ینابم رورم هب ه ا تاعل       

اکتشافی و نظر خواهی از متخصصان از لحاظ صوری ،محتوایی و سازه بررس هدش ی

یارب .تسا     

تعیین پایایی پرسشنامهها نیز یک مطالعه مقدماتی بر روی  03نفر از جامعه آماری انجام و با هجوت    
به ساختار پرسشنامه ها ،ضریب همسانی درونی (آلفای کرونباخ) برای پایایی کل سواالت ه هس ر   

پرسشنامه محاسبه ش هد است .به طوریکه این ضریب برای پرسشنامه فرهنگ سازمانی ضریب ،0/68

برای پرسشنامه سکوت سازمانی ضریب  0/37و برای پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی ضریب 0/ 77
بدست آم هد است .دادههای حاصل با استفاده از آزمونننهای  ،K-Sض ،نوسریپ یگتسبمه بیر    

رگرسیون و ترسیم مسیر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
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یافتهها

فرضیه  :1بین ویژگیهای شخصیتی کارکنان و فرهن نامزاس گ یی ییی در دانش هاگ یمالسا دازآ   

واحد رودهن رابطه معناداری وجود دارد.
ابعاد

جدول  .1نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین ویژگیهای شخصیتی کارکنان با فرهنگ سازمانی

درگیر شدن در کار

مولفه

شاخصها

توانمندسازی

همبستگی پیرسون

تیمگرایی
توسعه قابلیتها

درگیرشدن در کار
ارزشهای بنیادین
سازگاری

توافق
هماهنگی و
انسجام

سازگاری
ایجاد تغییر
انطباق پذیری

مشتری مداری
یادگیری
سازمانی

انطباق پذیری

Sig
همبستگی پیرسون
Sig

همبستگی پیرسون

Sig
همبستگی پیرسون
Sig
همبستگی پیرسون
Sig
همبستگی پیرسون
Sig
همبستگی پیرسون
Sig

همبستگی پیرسون

Sig
همبستگی پیرسون

Sig
همبستگی پیرسون
Sig
همبستگی پیرسون
Sig

همبستگی پیرسون

نیت و جهت

Sig
همبستگی پیرسون

اهداف و مقاصد

همبستگی پیرسون

استراتژیک

رسالت

چشمانداز
رسالت

Sig

Sig
همبستگی پیرسون

Sig
همبستگی پیرسون
Sig

واقعگرا

کاوشگر

**

.110

.274

اجتماعی
**

سنتگرا
**

سوداگر

هنرگرا

**

**

.729

.507

.358

.265

.000
**.309

.097
**.195

.000
**.192

.000
**.519

.004
**.300

.000
.120

.000
**.203

.003
**.156

.004
**.359

.000
**.208

.000
**.234

.071
**.357

.002
**.406

.004
**.230

.000
**.573

.002
**.552

.000
**.318

.000
**.673

.000
**.357

.000
**.180

.000
**.286

.000
**.498

.000
**.283

.000
**.318

.000
**.190

.006
**.304

.000
**.575

.000
**.557

.000
.249

.000
**.637

.004
**.172

.000
**.206

.000
**.545

.000
**.352

.004
**.371

.000
**.364

.009

.002

.000

.000

.000

.000

**.322

**.308

**.628

**.628

**.318

**.587

.000
**.191

.000
**.249

.000
**.195

.000
**.198

.000
**.217

.000
**.263

.004
**.364

.000
**.215

.003
**.424

.003
**.366

.002
**.232

.001
**.212

.000
**.284

.001
**.670

.000
**.250

.000
**.364

.000
.054

.001
**.269

.000

.000

.000

.000

.415

.001

**.395

**.521

**.411

**.434

*.143

**.258

.000
**.207

.000
**.272

.000
.017

.000
**.211

.031
**.331

.000
.030

.002

.000

.799

.001

.000

.652

**.203

**.225

.128

**.223

**.476

**.258

.002
**.187

.001
**.451

.054
**.412

.001
**.546

.000
**.232

.010
**.377

.005
**.271

.000
**.431

.000
**.253

.000
**.445

.001
**.295

.000
**.257

.000

.000

.000

.000

.000

.000

جدول شماره  1ضرايب همبستگي بين ویژگیهای شخصیتی کارکنان با مزاس گنهرف  ا رد ین

دانشگاه را نشان میدهد .با توجه به س ططط وح معنا یراد

محاس هدش هب

زا رتکچوک امامت هک       0/50

میباشند ،میتوان نتیجه گرفت که رابطه معناداري بين ویژگیهای شخصیتی کارکنان با گنهرف    
سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن وجود دارد.
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فرضیه  :2بین ویژگیهای شخص انکراک یتی نن ننن و س ینامزاس توک    در دانش هاگ مالسا دازآ یی ییی

واحد رودهن رابطه معناداری وجود دارد.

جدول  .2نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین ویژگیهای شخصیتی کارکنان با سکوت سازمانی
مولفه

سکوت مطیعانه
سکوت تدافعی
سکوت

نوعدوستانه

واقعگرا

شاخصها
همبستگی پیرسون
Sig
همبستگی پیرسون

**

کاوشگر
**

.180

.196

.007
**

.003
**

.236

.315

اجتماعی
**

سنتگرا
**

.355

.573

.000

.000

**

**

.184

.260

سوداگر

هنرگرا

**

**

.164

.418

.042
**

.281

.000
**

.279

Sig

.000

.000

.000

.006

همبستگی پیرسون

**.253

**.243

**.345

**.395

.000
** .2 23

**.260

Sig

.000

.000

.000

.000

.037

.000

جدول شماره  2ضرايب همبستگي ب نی

.000

ویژگیییها تیصخش ی ی انکراک  ن نن نننن و س نامزاس توک یی ییی

دانشگاه را نشان میدهد .با توجه به سطوح معناداری محاسبه ش هد که تماما کوچکتر از  0/50مییی-
باشند ،میتوان نتیجه گرفت که رابطه معناداري ب نی

ویژگیییها تیصخش ی ی انکراک  ن نن نننن و س توک

سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن وجود دارد.

فرضیه  :3میتوان به وسیله ویژگیهای شخص انکراک یتی نن ننن ،فرهن مزاس توکس و گ ا رد ین

شبینی کرد.
دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن را پی 

بر اساس مدل به دست آم هد (شکل شماره  )2هر متغيري داراي كي

اثر مستقيم و كي

  

اث ريغ ر   

مستقيم است .ویژگیهای شخصیتی مستقيما روي س م رثا ینامزاس توک يييييييييگ  دراذ ((  )0/ 403و از

سوي ديگر ،از طريق فرهنگ سازماني ( )0/325نيز بر سکوت سازمانی تاثير ميگذارد (  .)0/ 308با
توجه به محاسبات فوق ،اثرات مستقيم و غيرمستقيم ویژگیهای شخص توکس و گنهرف رب یتی     

سازماني ( )0/465به شرح جدول  3خواهد بود.

یهای شخصیتی بر فرهنگ و سکوت سازمانی
جدول  .3اثرات مستقيم و غير مستقيم ویژگ 
مسير

ميزان اثر بر اساس ضريب بتا

م س ت ق يم

X 1 X 2

0/ 403

نوع اثر

غير مستقيم

X1 X3 X2

)0/325( )0/ 308 ( =0/161

كل

)0/ 403 ( + )0/161( =0/465
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0/325

فرهنگ
سازمانی
X3

ویژگیهای
شخصیتی
X1

0/803

0/304

بحث و نتیجهگیری

سکوت
سازمانی
X2

شکل  .2تحلیل مسیر متغیرهای تحقیق

گ و س توک
پژوهش حاضر به تحلیل روابططط ب گژیو نی یی یییها تیصخش ی ی انکراک  ن نن نننن با ا فرهنگ گ

سازمانی در دانشگاه پرداخته است .با توجه به دادههای به دست آم هد و تحلیلهای صورت گرفته،
نتایج حاصله نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی کارکنان و فرهنگ و سکوت سا هطبار ینامز   

مستقیم و معناداري وجود دارد و مدل به دست آم هد م یی یییتواند  56 /4درصد یاهریغتم طباور زا    

ی»
درونی مدل را تبیین نماید .نتایج حاصل از يافته فوق ،با نتايج تحقيقات انجام ش هد توسط «حا مت ی ی
المت و فرهن انکراک ینامزاس گ ن    
( ) 91 31که اذعان داشته است بين ویژگیهای شخصیتی با سال ال

کارخان ميس ه ا مه دابآزوريف ناتسرهش ن ب یگتس ثم ب نعم و ت یییییییییییییی یییداری وج  دو د را دد د؛ «کوا و ستن

ی با ا اثربخشییی شخصی
گ سا نامز ی ی
بوگالرسکی» ) 2007 ( 1که نشان دادهاند ارتباط قوي بین فرهنگ گ

ی» 3و همکا  نار ( (  ) 2008و «منوریاننن و
کارکنان وجود دارد؛ «ییلماززز و ارگاننن») 2008 ( 2؛ «گیلسپی ی

بختایی» ( ) 1386که هر یک در پژوهشهای خود نشان دادند که از میان ابعاد فرهنگ سازمانی ،بعد

سازگاری ،بیشترین تاثیر را بر تولید ،رضایت و فروش داشته است؛ همسو بوده و مورد حمایت قرار

یگیرد .بطور کلی ،فرهنگ سازمانی به عنوان یک جزء مهممم و بنیاد ييي در پیکر ههه ی نامزاس ک   
م 

محسوب میشود و به مثابه واقعیتی اجتماعی است که بر مبناي تعامالت بیهمتاي اعضاي سازمان
1

Kwantes & Boglarsky
Yilmaz & Ergan
3
Gillespie
2
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یگیرد و تنها یک متغیر ساد ههه نیست؛ ؛ بلکههه توسعههه وگس اهدنیارف شرت ييييي روان پویایی ی
ی
شکل م 
اعضاي سازمان است (اسمریچ .) 1983 1،بگونهای که براي شناخت سا امز ننن و رفتارها ا و عملک در

کارکنان و همچنین هرگونه ا دق امی در سازمان ،شناخت فرهنگ و توجه به آن ،گا ساسا یم یی ییی و

یتوان انجام تغییرات را تسهیل کرده و جهتگیري-
بنیادي است .زیرا با اهرم فرهنگ ،به سادگی م 
هاي جدید را در سازمان پایدار نمود (الوانی .) 1383 ،سکوت ،یک نیروی دق رتمند در سازمانها

است که در بیشتر مواقع میتواند حیا .دزادنا هرطاخم هب ار ینامزاس ت ،یدرف ره با هب هجوت           
ویژگیهای شخصیتی که دارد ،ممکن اس مآ دوجوب لئاسم ربارب رد ت د رد ه

لیالد هب نامزاس         

مختلف ،سکوت اختیار کند و یا خود را از ادامه فعالیت در سازمان کنار بکشد؛ زیرا طبق مطالعات
انجام ش هد  ،افراد ،سازمانها يي را ترجيح ميدهند كه بيشترين شباهت را با ويژگيها يتيصخش ي   

آنها داشته باشد (تام .) 1971 2،بنابراین ،الزم است تا سازمانها نسبت به از کاهش پدی هد سکوت و
افزایش سطح فرهنگ سازمانی در بین کارکنان خود ،چاره اندیشی نمایند .برای این منظور پیشنهاد

میگردد که برای نظریات بدیع و خالقانه کارکنان سازمان ،پاداش در نظر گرفته شود .مهارتهای
برقراری ارتباط با همکاران ،مدیران و روسای سازمان از طریق برگزاری کارگاههای آموزشی و یا

نشستهای صمیمی به تمامی کارکنان سا اد شزومآ ،نامز د گژیو .دوش ه ی ییی یییییها ش ی خخخص رفا ی اد   

شناسایی ش هد و بر طبق همان ویژگیها به افراد مسئولیت داده شود .برای اینکه کارکنان نس هب تب   

کارشان متع ده تر ش هد و خود را پارهاي از پیکره سازمان احساس کنن مزال ،د  تسا ت ورگ ا ههههههههه های

کاری در سازمان تشکیل داده شود تا از این طریق ،فرهنگ مشارکت و یادگیری تیمی و همیشگی
در آنان نهادینه گردد.
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