
 
 
 

 

 

   پژوهشی تحقیقات مدیریت آموزشی -فصلنامه علمی 
(32 یاپی)پ 1396سال هشتم، شماره چهارم، تابستان 

 

 

آنان  یبا سکوت سازمان یکارکنان دانش یتیشخص یژگیهایرابطه و یبررس

 در شعب بانک مسکن جنوب شرق تهران
 

  1 اسدیحمود م

 

 چکیده:
 آنان سازمانی سکوت با دانشی کارکنان شخصیتی ویژگیهای رابطه بررسی حاضر پژوهشهدف 

به تعداد  کارکنان دانشی کلیهجامعه آماری را   است. تهران شرق جنوب در مسکن بانک شعب در
انتخاب شدند. به منظور نفر  512نمونه گیری طبقه ای،  دهد که بر اساس روشنفر تشکیل می 984

 ویژگی های شخصیتی نئو استانداردسنجش متغیرهای مورد استفاده در پژوهش از دو پرسشنامه 
روش استفاده گردید. ( 5001ونداین و همکاران )سکوت سازمانی  استاندارد پرسشنامه( و 1491)

ید متخصصان و نامه ها مورد تأیروایی محتوایی پرسشتحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. 
بر اساس ضریب آلفای کرونباخ، برای ویژگی  هانامه پایایی پرسشاستاد راهنما قرار گرفته است. 

برآورد گردید. برای تجزیه و تحلیل از روش های  84/0، سکوت سازمانی،89/0، های شخصیتی
یافته ها  .( استفاده شدهمبستگی پیرسون، رگرسیون گام به گامآماری توصیفی و آمار استنباطی)

گرایی، توافق پذیری، وظیفه شناسی و نژندی، برونرواننشان داد که بین ویژگی های شخصیتی )
( با سکوت سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.  که جهت این رابطه برای رابطه بین انعطاف پذیری

روان نژندی و توافق پذیری با سکوت سازمانی مثبت ولی برای سایر ابعاد ویژگی های شخصیتی 
 منفی است. 

   

 بانک مسکنهای شخصیتی، : سکوت سازمانی، ویژگیهاکلید واژه

 

                                                 
 یمدرس دانشگاه آزاد اسالم 1
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 مقدمه
 مهم، رغم اینشده است، اما علی تبدیل های امروزیدرسازمان شایع ایپدیده کارکنان به سکوت

و  سازمانی دانش تولید کنندگان کارکنان به عنوان شده نیست. اگر شناخته چندان که مفهومی است
 سکوت. »کند احساس را بزرگی خطر باید مدیریت کنند، سکوت اختیار سازمانی، سرمایه بزرگترین
 یا کارکنان از بیان مسائل موجب امتناع که قدرتمندی و از نیروهای جمعی است ای پدیده« سازمانی

سکوت سازمانی به عنوان یک  (.95، ص 1145گیرد )کاظمیان،  می سرچشمه شود، می شانمشکالت
-گیرد. از ویژگیپدیده اجتماعی، و تحت تأثیر متغیرهای گوناگون در سطوح مختلف سازمان شکل می

-توان به فرایندهای تصمیمتواند با سکوت سازمانی در ارتباط باشد، میو فردی که میهای سازمانی 

های شخصیتی و فردی اشاره کرد )دیمیتریس و گیری، مدیریت، فرهنگ و ادراکات کارکنان، ویژگی
های رفتاری، شناختی و (. سکوت سازمانی را خودداری کارکنان از بیان ارزیابی2، ص 5009، 1واکوال

 (.112، ص 5001، 5اند )پیندر و هرلوزهای سازمان تعریف نمودهبخش در مورد موقعیتاثر
 موجود افراد بین متفاوت شخصیتی هایویژگی وجود سازمانی، بر سکوت گذار اثر عوامل از یکی

 با شخصیتی خصوصیات دیگر و ها توانایی و عالئق ها، استعداد از لحاظ باشد. افراد می سازمان در

 و هستند انسانی رفتار های تفاوت از بسیاری باعث فردی اختالفات است متفاوتند. بدیهی یکدیگر
ممکن  که دهند می نشان تحقیقات که است. چرا آدمی شخصیت اختالفات، این نخستین سرچشمه

 که این معنا این باشند. به داشته ارتباط شخصیتی عوامل با ها سازمان مشکالت از بسیاری است

مختلف می نماید  های موقعیت در مختلف رفتارهای انجام مستعد را افراد شخصیتی، های ویژگی
 (.108، ص 1189)نکویی مقدم و پیرمرادی بزنجانی، 

 هیجانی و عاطفی عملکرد در مهمی را نقش ( معتقدند که شخصیت181، ص 5009) 1بونو و وی

 با انسانی افراد سازمان، جزء مهمترین و اولین اینکه به توجه با گذارد.می به جای اثربخش و مؤثر
 اجزای از واقع در که افکار و باورها تمایالت، تواناییها، ها، انگیزه هستند، مختلف خود شخصیتهای

 و هم یکدیگر به نسبت را افراد توقعات و انتظارات حدود است، انسان شخصیت تشکیل دهنده مهم
 توانست نخواهیم افراد شخصیت نسبت به دقیق آگاهی کند. بدون می تعیین سازمان به نسبت چنین

 به دست آن با بسیاری سازمانهای که است این مشکلی و کنیم ایجاد هماهنگی شغل و شخصیت بین
 ها، انگیزه انتظارات، نیازها، خود شخصیتی الگوی اساس افراد بر (.14، ص 1199 مشبکی،) گریبانند

                                                 
1 . Dimitris & Vakola 
2 . Pinder & Harlos 
3 . Bono & Vey 
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 جاری فعالیتهای و وظایف و اهداف حسب بر نیز سازمانها طرفی دارند. از خاصی اهداف و توقعات
 شخصیت، انواع از یک هر منظور به بنابراین. کنند می ارضا را خاصی و توقعات انتظارات نیازها، خود،

 (.19، ص 1199 مقیمی،) است مناسب خاصی مشاغل و شغلی محیط
 تمایل و توجه بیشتر برند،می سر به زیادی مالی فشار زیر در کارکنان اینکه دلیل به اگرچه امروزه 
 و مفهوم با کارهای انجام به مندعالقه کارکنان تدریج به ولی است، کار اقتصادی به مسایل آنها

 دست هاآن به ارزشمندی احساس طریق بدین تا هستند خود کار در بیشتری شغلی خواهان استقالل
طرف  از عبارتی به یا شوند رو به رو خود شغلی هایخواسته زمینه در موانعی با کارکنان این اگر .دهد

 خواهند شد خود سازمان در گیریگوشه و شغلی هایسرخوردگی دچار نشوند، گرفته تحویل مدیران
، 1145شود )دلوی و سفیددشتی، می سازمانی سکوت مثل هاییپدیده به منجر خود نوبه به امر این که

 های محیطیچالش که نسبت به دارند کارکنانی نیاز خود به و بقاء حفظ ها برایسازمان (.195ص 
 در. باشند بندپای شانتیم خود و دانش نهراسد و به اعتقادات و تسهیم اطالعات پاسخگو باشند، از

 آنا مشکالت و سازمان درمورد هایشانو نگرانی کارکنان از ارائه نظرات معاصر، هایسازمان بسیاری از
مانعی  سازمانی سکوت پدیده. نامندمی« سازمانی سکوت» را جمعی این پدیدهکه  ورزندمی متناع

 و بهبود خالقیت و قدرت نوآوری مدت، بلند در نکردن نظر و این اظهار کارکنان است برای اظهار نظر
 (.95، ص 1145گیرد )کاظمیان، می سازمان را از مستمر

های شخصیتی با ویژگی بین آیا که است مواجه مساله این با پژوهش این در پژوهشگر پس
 این نتایج. دارد معناداری وجود یسکوت سازمانی کارکنان بانک مسکن در جنوب شرق تهران رابطه

شناسایی  عاملی عنوان شخصیت کارکنان به نوع به توجه زمینه در را الزم دانش و اطالعات پژوهش
 .دهد می قرار در جنوب شرق تهرانبانک مسکن  مسئوالن و مدیران اختیار سکوت سازمانی در

 

 پژوهش روش
از آن . باشد می همبستگی نوع از و توصیفی آن روش نظر از و کاربردی هدف نظر از پژوهش این
 و رویدادها حوادث، منظم و واقعی عینی، توصیف آن هدف که است توصیفی پژوهش اینجهت 

 یا شرایط کردن توصیف ها آن هدف که است هایی روش توصیفی تحقیق. است مختلف موضوعات
 همبستگی حاضر پژوهش روش چنین هم(. 1145، اسالمیه و شریفی) است بررسی مورد های پدیده
 این در نمود اذعان توان می بنابراین. پردازد می پژوهش متغیرهای بین روابط بررسی به زیرا. است

 می سازمانی سکوت با شخصیتی های ویژگی بین رابطه تعیین به محقق که آنجایی از پژوهش
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 پژوهش نوع از پژوهش این همچنین. باشد می همبستگی نوع از و توصیفی پژوهش لذا پردازد،
 . شد خواهد استفاده مسکن بانک مدیران و کارشناسان برای آن نتایج زیرا است؛ کاربردی
داده های مربوط جمع آوری به منظور  پرسشنامه می باشد؛جمع آوری داده ها در این پژوهش ابزار 

این ابزار  است کهاستفاده شده ( 5001ونداین و همکاران )از پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی  به
گویه می باشد  51. پرسشنامه شامل است طراحی شدهبر اساس ابعاد سه گانه نظریه سکوت سازمانی 

ازمانی در پژوهش دلوی پایایی پرسشنامه سکوت ستایی لیکرت طراحی میباشد.  2که بر اساس طیف 
به دست آمد. همچنین پایایی پرسشنامه سکوت سازمانی در پژوهش  80/0(، 1145و سفید دشتی )

به دست آمد که مبین مطلوب بودن پایایی پرسشنامه سکوت  91/0(، 1145شریفی و اسالمیه )
 سازمانی می باشد. 

ویژگی های  استاندارد شنامهاز پرسسکوت سازمانی  به منظور جمع آوری داده های مربوط به
به تجارب  اقیاشت ،ییبرون گرا ،یعامل روان نژند 2که است استفاده شده  ( 1491) شخصیتی نئو
روایی و   .ردیگ یمورد سنجش قرار م کرتیل فیرا بر اساس ط یشناس فهیو وظ یریتازه، توافق پذ

( مورد بررسی قرار 1140) پایایی پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو در پژوهش انیسی و همکاران
؛ روان نژندی، 81/0با وجدان بودن،  -گرفت و میزان پایایی هر یک از ویژگی های شخصیتی نئو

لوب بودن به دست آمد که مبین مط -04/0؛ گشودگی، 28/0گرایی، ؛ برون00/0؛ موافق بودند، 80/0
 پایایی پرسشنامه سکوت سازمانی می باشد. 

  

 تجزیه و تحلیل

 

 مورد ،شخصیتی های ویژگی پرسشنامه...(  و درصد فراوانی، میانگین،) آماری توصیف 1جدول  در
 .است گرفته قرار بررسی
 

 مؤلفه های آن وشخصیتی  های ویژگی: میانگین و انحراف معیار نمرات 1جدول 

 شاخص های آماری

 مقیاس

 انحراف معیار میانگین

 
 920/0 05/5 نژندی روان

 929/0 18/1 گرایی برون

 989/0 52/1 تازه تجارب به اشتیاق

 215/0 40/5 پذیری توافق
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 929/0 50/1 شناسی وظیفه

 100/0 09/1 (کل نمره) شخصیتی هایویژگی

 روان -آن ابعاد از یک هر و شخصیتی های ویژگی میانگین دهد می نشان فوق جدول نتایج
 ،05/5 ،09/1 با برابر ترتیب به - شناسی وظیفه و پذیری توافق پذیری، انعطاف گرایی،برون نژندی،

 پایین و( 50/1)شناسی وظیفه به مربوط میانگین باالترین که. است 50/1  و 40/5 ، 52/1 ،18/1
 .باشد می( 05/5)نژندی روان به مربوط میانگین ترین

 قالب سازمانی در سکوت پرسشنامه...(  و درصد فراوانی، میانگین،) آماری توصیف قسمت این در
 .است گرفته قرار بررسی مورد جداول،

 
 مؤلفه های آن وسازمانی  سکوت: میانگین و انحراف معیار نمرات 5جدول 

 شاخص های آماری

 مقیاس

 معیارانحراف  میانگین

 

 910/0 22/5 مطیعانه سکوت

 945/0 01/1 تدافعی سکوت

 841/0 40/5 نوعدوستانه سکوت

 094/0 81/5 سکوت سازمانی

 

 مطیعانه، سکوت -و هر یک از ابعاد آن نشان می دهد میانگین سکوت سازمانی فوقنتایج جدول 
، است. که باالترین 40/5، 01/1، 81/22،5/5به ترتیب برابر با  -دوستانهنوع سکوت تدافعی و سکوت

( می 22/5( و پایین ترین میانگین مربوط به سکوت مطیعانه)01/1میانگین مربوط به سکوت تدافعی)
 باشد.

 اسمیرنف مبنی بر نرمال بودن داده ها )ویژگی های شخصیتی( -آزمون کالموگراف :1جدول 

 512 تعداد

 10/1 آزمون کالموگراف اسمیرنوف

 084/0 سطح معناداری

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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( نشان داد متغیر سکوت 115/0( و سطح معناداری )04/1آزمون کالموگراف اسمیرنوف با مقدار)
ای می توان آمار سازمانی از توزیع نرمالی برخوردار است و با فرض قرار داشتن متغیر در مقیاس فاصله

 جهت تحلیل به کاربرد. پارامتریک را
 

 اسمیرنف مبنی بر نرمال بودن داده ها )سکوت سازمانی( -آزمون کالموگراف :9جدول 

 
در این قسمت بر اساس اطالعات فراهم آمده، به بررسی و تحلیل سؤاالت پژوهشی مطرح شده 

 پرداخته می شود.  در این بخش از آزمون های آماری همبستگی پیرسون استفاده شده است. 

 

سکوت سازمانی کارکنان بانک مسکن در جنوب شرق تهران  نژندی بابین روانفرضیه اول: 

 وجود دارد.ی معناداری رابطه
سکوت سازمانی کارکنان بانک مسکن در جنوب شرق  نژندی بابرای بررسی رابطه بین بین روان

 ارائه شده است. ذیل از روش همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدولتهران 
 

 سکوت سازمانی کارکنان بانک مسکن در جنوب شرق تهران نژندی با: همبستگی بین روان2 شماره جدول

 سطح  معنی داری میزان  همبستگی تغیرهام

 000/0 211/0 سکوت سازمانی نژندی وروان

 
سکوت  نژندی باروان ویژگی شخصیتیهمانطور در جدول فوق مالحظه می شود، بین دو متغیر 

وجود دارد  (r = 211/0رابطه مثبت و معناداری ) سازمانی کارکنان بانک مسکن در جنوب شرق تهران
به عبارت دیگر کارکنان دارای ویژگی شخصیتی  معنی دار است.  01/0این رابطه در سطح آلفای که 

همچنین ضریب تعیین محاسبه شده نشان  بیشتر دچار سکوت سازمانی خواهند داشت. ،روان نژندی

 512 تعداد

 04/1 آزمون کالموگراف اسمیرنوف

 115/0 سطح معناداری

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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درصد از واریانس متغیر سکوت سازمانی را  50/0، نژندیروان شخصیتی ویژگیمی دهد که متغیر 
 تبیین می کند. 

 

سکوت سازمانی کارکنان بانک مسکن در جنوب شرق تهران  گرایی بابین برونفرضیه دوم: 

 ی معناداری وجود دارد. رابطه
سکوت سازمانی کارکنان بانک مسکن در جنوب شرق  گرایی بابرای بررسی رابطه بین بین برون

 ارائه شده است.  0از روش همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول تهران 
 

 سکوت سازمانی کارکنان بانک مسکن در جنوب شرق تهران گرایی با: همبستگی بین برون0 جدول

 سطح  معنی داری میزان  همبستگی متغیرها

 000/0 -982/0 سکوت سازمانی گرایی وبرون

سکوت  گرایی بابرون ویژگی شخصیتیهمانطور در جدول فوق مالحظه می شود، بین دو متغیر 

وجود  (r = -928/0رابطه منفی و معناداری ) سازمانی کارکنان بانک مسکن در جنوب شرق تهران
به عبارت دیگر کارکنان دارای ویژگی  معنی دار است.  01/0این رابطه در سطح آلفای که دارد 

همچنین ضریب تعیین محاسبه  کمتر دچار سکوت سازمانی خواهند داشت. ،گراییشخصیتی برون
درصد از واریانس متغیر سکوت  51/0گرایی ، برون شخصیتی ویژگیشده نشان می دهد که متغیر 

 سازمانی را تبیین می کند. 

 

سکوت سازمانی کارکنان بانک مسکن در جنوب  با تازه تجارب به بین اشتیاقفرضیه سوم: 

 ی معناداری وجود دارد. شرق تهران رابطه
سکوت سازمانی کارکنان بانک مسکن در  با تازه تجارب به برای بررسی رابطه بین بین اشتیاق

 ارائه شده است. 9از روش همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول جنوب شرق تهران 
 

 سکوت سازمانی کارکنان بانک مسکن در جنوب شرق تهران با تازه تجارب به همبستگی بین اشتیاق :9 جدول

 سطح  معنی داری میزان  همبستگی متغیرها

 000/0 -911/0 سکوت سازمانی و تازه تجارب به اشتیاق

 با تازه تجارب به اشتیاق ویژگی شخصیتیهمانطور در جدول فوق مالحظه می شود، بین دو متغیر 

 (r = -911/0رابطه منفی و معناداری ) سکوت سازمانی کارکنان بانک مسکن در جنوب شرق تهران
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به عبارت دیگر کارکنان دارای ویژگی  معنی دار است.  01/0این رابطه در سطح آلفای که وجود دارد 
همچنین ضریب تعیین  کمتر دچار سکوت سازمانی خواهند داشت. ، تازه تجارب به شخصیتی اشتیاق

درصد از  10/0تازه،  تجارب به اشتیاق شخصیتی ویژگیمحاسبه شده نشان می دهد که متغیر 
 واریانس متغیر سکوت سازمانی را تبیین می کند. 

 

سکوت سازمانی کارکنان بانک مسکن در جنوب شرق  با پذیریبین توافقفرضیه چهارم: 

 ی معناداری وجود دارد. تهران رابطه
سکوت سازمانی کارکنان بانک مسکن در جنوب شرق  با پذیریبرای بررسی رابطه بین توافق

 ارائه شده است.  8از روش همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدول تهران 
 
 

 سکوت سازمانی کارکنان بانک مسکن در جنوب شرق تهران : همبستگی بین توافق پذیری با8 جدول

 سطح  معنی داری همبستگی میزان  متغیرها

 000/0 948/0 سکوت سازمانی و توافق پذیری

سکوت  با پذیریتوافق ویژگی شخصیتیهمانطور در جدول فوق مالحظه می شود، بین دو متغیر 
وجود دارد  (r =948/0رابطه مثبت و معناداری)  سازمانی کارکنان بانک مسکن در جنوب شرق تهران

به عبارت دیگر کارکنان دارای ویژگی شخصیتی  معنی دار است.  01/0آلفای این رابطه در سطح که 
همچنین ضریب تعیین محاسبه شده نشان  بیشتر دچار سکوت سازمانی خواهند داشت. ،پذیریتوافق

درصد از واریانس متغیر سکوت سازمانی را  59/0پذیری، توافق شخصیتی ویژگیمی دهد که متغیر 
 تبیین می کند. 

 

سکوت سازمانی کارکنان بانک مسکن در جنوب شرق  با شناسیبین وظیفهفرضیه پنجم: 

 ی معناداری وجود دارد. تهران رابطه
سکوت سازمانی کارکنان بانک مسکن در جنوب شرق  با شناسیبرای بررسی رابطه بین وظیفه

 ارائه شده است.  4 از روش همبستگی پیرسون استفاده شد که نتایج آن در جدولتهران 
 

 سکوت سازمانی کارکنان بانک مسکن در جنوب شرق تهران با شناسیهمبستگی بین وظیفه :4 جدول
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 سطح  معنی داری میزان  همبستگی متغیرها

 000/0 -992/0 سکوت سازمانی و شناسیوظیفه

سکوت  با شناسیوظیفه ویژگی شخصیتیهمانطور در جدول فوق مالحظه می شود، بین دو متغیر 

وجود  (r = -992/0رابطه مثبت و معناداری ) سازمانی کارکنان بانک مسکن در جنوب شرق تهران
به عبارت دیگر کارکنان دارای ویژگی  معنی دار است.  01/0این رابطه در سطح آلفای که دارد 

همچنین ضریب تعیین محاسبه  کمتر دچار سکوت سازمانی خواهند داشت. ،شناسیشخصیتی وظیفه
درصد از واریانس متغیر سکوت  55/0،  شناسیوظیفه شخصیتی ویژگیشده نشان می دهد که متغیر 

 سازمانی را تبیین می کند. 
 

 اشتیاق گرایی،برون نژندی،روان -های شخصیتی: هر یک از ابعاد ویژگیفرعی ششم فرضیه

سکوت سازمانی کارکنان بانک توانایی پیش بینی  -شناسیوظیفه و پذیریتازه، توافق تجارب به
 مسکن در جنوب شرق تهران را دارند. 

سکوت سازمانی های شخصیتی بر ویژگی های به منظور بررسی تاثیری که هر یک از مؤلفه 
 دارد، از تحلیل رگرسیون گام به گام استفاده شده است.کارکنان بانک مسکن در جنوب شرق تهران 

ویژگی های  های بین مؤلفهنتایج حاصل از روش رگرسیون گام به گام برای بررسی رابطة پیش  :10 جدول 
 سکوت سازمانی  شخصیتی با

 

P T Beta B 2R R گامها متغییرهای پیشبین 

 گام اول روان نژندی 21/0 50/0 91/0 21/0 91/8 000/0

000/0 

000/0 

11/8 

44/9 

91/0 

95/0 

05/0 

21/0 

 روان نژندی 91/0    02/0
 توافق پذیری

 گام دوم

000/0 

000/0 
005/0 

11/8 

99/1 
00/1- 

91/0 

50/0 
51/0- 

01/0 

11/0 
11/0- 

 روان نژندی 92/0    09/0
 توافق پذیری
 وظیفه شناسی

 گام سوم

000/0 

001/0 
011/0 
019/0 

59/8 

05/1 
94/5- 
10/5- 

95/0 

55/0 
18/0- 
11/0- 

00/0 

58/0 
52/0- 
19/0- 

 روان نژندی 90/0    08/0
 توافق پذیری
 وظیفه شناسی

 تازه تجارب به اشتیاق

 گام چهارم
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 ویژگی های شخصیتی ابعاد از در پاسخ به فرضیه ششم پژوهش در رابطه با این که آیا هر یک
را دارند، و همچنین کارکنان بانک مسکن در جنوب شرق تهران سکوت سازمانی  بینیپیش توانایی

گام به گام  رگرسیونتعیین سهم هریک از متغییر های پیش بین در پیش بینی سکوت سازمانی از 
( می توان نتیجه گرفت که از بین 19-9رگرسیون در )جدول شماره  تحلیلاستفاده شد. براساس 

ار ورود به معادله ویژگی های شخصیتی، چهار بعد آن به عنوان متغیرهای پیش بین، معی های مؤلفه
نهایی رگرسیون برای توضیح تغییرات سکوت سازمانی )متغیر مالك(، را دارا هستند. همانطور که در 
جدول فوق مشاهده می کنید در گام اول که بعد روان نژندی وارد معادله شده است، مقدار ضریب 

از واریانس سکوت  50/0است. بدین معنی که بعد روان نژندی توانسته  21/0همبستگی  برابر 
 ضریب به معادله، مقدار سازمانی را تبیین کند. در گام دوم با اضافه شدن بعد دوم یعنی توافق پذیری

 سکوت واریانس از 91/0 توانسته توافق پذیری بعد که معنی بدین. است 02/0 برابر  همبستگی
به معادله میزان  فه شناسیدر گام سوم با اضافه شدن بعد سوم یعنی وظی. کند تبیین را سازمانی

از واریانس  92/0افزایش یافته است، یعنی که سه بعد فوق روی هم رفته  09/0ضریب همبستگی  به 
به  تازه تجارب به اشتیاقاند. در نهایت در گام ششم با اضافه شدن سکوت سازمانی را تبیین نموده

یعنی که چهار بعد فوق روی هم رفته افزایش یافته است،  08/0معادله میزان ضریب همبستگی  به 
اند.  عالوه براین، برای تعیین سهم هریک از ابعاد از واریانس سکوت سازمانی را تبیین نموده 90/0

( در گام Betaسکوت سازمانی بر اساس ضرایب رگرسیون) بینی ویژگی های شخصیتی در پیش
توافق  روان نژندی،) ی شخصیتیویژگی ها چهارم می توان عنوان کرد که سهم هر یک از ابعاد

سکوت سازمانی به ترتیب برابر با  بینی پیش در (تازه تجارب به اشتیاق پذیری، وظیفه شناسی و
 می باشد.  -11/0،  -18/0، 55/0، 95/0

 

 نتیجه گیری

سکوت سازمانی کارکنان بانک مسکن در جنوب شرق  نژندی بابین روان: فرضیه اول پژوهش

 ی معناداری وجود دارد. تهران رابطه
سکوت سازمانی کارکنان بانک مسکن  نژندی بارواناولین یافته پژوهش حاضر این است که بین 

همخوانی  پیشین هایبعضی از یافته با نتیجه ی معناداری وجود دارد. ایندر جنوب شرق تهران رابطه
یافته های پژوهش با نتایج موسویان  و مطابقت دارد اما با بعضی دیگر همخوانی ندارد. در همین زمینه

همخوانی و مطابقت دارد که در پژوهشی به این نتایج دست یافت که روان آزرده خویی با  (1141فر )
افخمی اردکانی و خلیلی رفتار سکوت کارمندان رابطه ای مثبت داشت. اما نتایج پژوهش با یافته های 
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بین بعد شخصیتی روان رنجوری با  نشان دادند( همخوانی ندارد که در پژوهشی 1141صدر آباد)
 سکوت رابطه معناداری مشاهده نشد.در همین زمینه می توان گفت که افراد روان نژند دارای

 و کالفگی دایمی احساس گناه، احساس خشم، غم، برانگیختگی، ترس، همچون منفی احساسات
 استرس، دارای نا امید، مایوس، عصبی،  نگران، پایین، عاطفی ثبات دارایهستند. این افراد  فراگیر

 دارند که خود زندگی محیط و کار به منفی نگرش عموماً آنها. هستند زدهشتاب و پذیرآسیب خجالتی،

 انزوا احساس محور، سازگاری نظیر غیرموثر انطباقی استراتژیهای به توسل باعث منفی این احساسات

 شود. می قاطعیت عدم و انفعال شخصی، سرزنش فردی، بین گزینی خلوت و
 

سکوت سازمانی کارکنان بانک مسکن در جنوب شرق  گرایی بابین برون: فرضیه دوم پژوهش

 ی معناداری وجود دارد. تهران رابطه
سکوت سازمانی کارکنان بانک مسکن  گرایی بابروندومین یافته پژوهش حاضر این است که بین 

همخوانی  پیشین هایبعضی از یافته با نتیجه معناداری وجود دارد. اینی در جنوب شرق تهران رابطه
 و مطابقت دارد. 

همخوانی و مطابقت دارد که در  (1141در همین زمینه یافته های پژوهش با نتایج موسویان فر )
با رفتار سکوت کارمندان رابطه ای منفی داشت. اما گرایی برونپژوهشی به این نتایج دست یافت که 

( همخوانی دارد که در پژوهشی 1141افخمی اردکانی و خلیلی صدر آباد)نتایج پژوهش با یافته های 
افرادی که دارای ویژگی  با سکوت رابطه منفی وجود دارد.گرایی برونبین بعد شخصیتی  نشان دادند

خود عالقه مند هستند و همیشه دوست  پیرامون که به وقایع شخصیتی برونگرا هستند کسانی هستند
کنند و به افراد جدید و دستان جدید عالقه مند هستند و  مقایسه دیگران عقاید با را خود دارند عقیده

سعی می کنند که افکار خود را  در حضور دیگران بیان کنند. اعتماد به نفس دارند و به کارهای 
های خود را در مند هستند. در نتیجه این افراد اطالعات، عقاید یا دغدغه گروهی و مشارکتی عالقه

رابطه با مسائل و مشکالت بالقوه کاری با دیگران  به اشتراك می گذارند. چرا که این افراد چون افراد 
کنند در فعالیت های اجتماعی هستند و اهل مراوده و دوستی با دیگران هستند، در نتیجه سعی می

ن مشارکت کنند و اظهار نظر کنند و نیز این ویژگی ها را رعایت کنند، بیشتر در فعالیت های سازما
 سازمان مشارکت می کنند. 

 

سکوت سازمانی کارکنان بانک مسکن در  تازه با تجارب به بین اشتیاق: فرضیه سوم پژوهش

 ی معناداری وجود دارد. جنوب شرق تهران رابطه
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سکوت سازمانی کارکنان  تازه با تجارب به اشتیاقدومین یافته پژوهش حاضر این است که بین 
 هایبعضی از یافته با نتیجه ی معناداری وجود دارد. اینبانک مسکن در جنوب شرق تهران رابطه

 (1141در همین زمینه یافته های پژوهش با نتایج موسویان فر ) همخوانی و مطابقت دارد.  پیشین
با رفتار  تازه تجارب به اشتیاقهمخوانی و مطابقت دارد که در پژوهشی به این نتایج دست یافت که 
افخمی اردکانی و خلیلی صدر سکوت کارمندان رابطه ای منفی داشت. اما نتایج پژوهش با یافته های 

با  تازه ربتجا به اشتیاقبین بعد شخصیتی  ( همخوانی دارد که در پژوهشی نشان دادند1141آباد)
افرادی که دارای ویژگی شخصیتی اشتیاق به تجارب تازه دارند، دارای  سکوت رابطه منفی وجود دارد.

هستند  منعطف افراد روحیه کنجکاو هستند و همیشه به دنبال یادگیری مطالب جدید و نو هستند. این
. است تجربه از سرشار آنها زندگی و کنجکاو بوده پیرامون دنیای و درونی هایتجربه در باروری که
آنها در مقایسه با مردم دیگر بسیار خالق و آگاه هستند.  جدید هاینظریه از بردن لذت افراد طالب این

. در نتیجه در سازمان بیشتر به احساسات خود و دارای افکار متفاوت و خارج از عرف می باشند
مخالفتهای خود را آزادانه بیان می کنند. مشارکت می کنند. اظهار نظر می کنند. اعتراض می کنند. 

اعتراضهای خود را با مدیریت سازمان در میان می گذارند. به مسائل سازمان حساس است و مشکالت 
 سازمان برایش مهم هستند و در نتیجه بی تفاوت نمی نشیند و سعی می کنند که آن را حل کنند. 

 

سکوت سازمانی کارکنان بانک مسکن در جنوب  پذیری بابین توافق: فرضیه چهارم پژوهش

 ی معناداری وجود دارد. شرق تهران رابطه
سکوت سازمانی کارکنان بانک  پذیری باتوافقدومین یافته پژوهش حاضر این است که بین 

 پیشین هایبعضی از یافته با نتیجه ی معناداری وجود دارد. اینمسکن در جنوب شرق تهران رابطه
 مطابقت دارد.همخوانی و 

همخوانی و مطابقت دارد که در  (1141در همین زمینه یافته های پژوهش با نتایج موسویان فر )
با رفتار سکوت کارمندان رابطه مثبت و معناداری پذیری توافقپژوهشی به این نتایج دست یافت که 

 که هستند شکاك دیگران به نسبت اغلب تر، کم ویژگی سازگاری با افراد که رسدمی نظر به داشت. 

 همین و کنند استفاده کار و کسب ارزیابی برای انتقادی رویکرد آنان از شود می موجب موضوع این

 افراد که دهدمی نشان قبلی تحقیقات نتایج شود. (سکوت آوای سازمانی)عدم ساز زمینه وضعیت

 کناره بیشتر دارند خود سکوت رفتار برای که اساسی انگیزه منفعالنه، رفتار ماهیت عمومی با سازگار

 از کنند؛می عمل چیز هر به دادن رضایت و بودن تسلیم براساس که بطوری. است تسلیم و گیرانه

 مقابل در بودن تسلیم دلیل به یا ایجاد تغییر در کم خودکارآمدی دلیل به باال سازگاری با افراد طرفی
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 مطیع سکوت نوعی، به نتیجه در دارندمی نگه نزد خود را آنها و کرده خودداری هاایده بیان از شرایط،

 برای تمایلی هیچ و شده فعلی وضعیت تسلیم سکوت، نوع داشتن این با افراد دهند.می نشان خود از

 ندارند.  موجود وضعیت تغییر جهت در کوشش یا مشارکت صحبت کردن، جهت در تالش
 

سکوت سازمانی کارکنان بانک مسکن در جنوب  شناسی بابین وظیفه: فرضیه پنجم پژوهش

 ی معناداری وجود دارد. شرق تهران رابطه
سکوت سازمانی کارکنان بانک  شناسی باوظیفهدومین یافته پژوهش حاضر این است که بین 

 پیشین هایبعضی از یافته با نتیجه ی معناداری وجود دارد. اینمسکن در جنوب شرق تهران رابطه
همخوانی و  (1141مطابقت دارد. در همین زمینه یافته های پژوهش با نتایج موسویان فر )همخوانی و 

با رفتار سکوت کارمندان شناسی وظیفهمطابقت دارد که در پژوهشی به این نتایج دست یافت که 
( 1141افخمی اردکانی و خلیلی صدر آباد)رابطه ای منفی داشت. اما نتایج پژوهش با یافته های 

با سکوت رابطه منفی شناسی وظیفهبین بعد شخصیتی  نی دارد که در پژوهشی نشان دادندهمخوا
 فعاالنه رفتار باماهیت همراه بودن وجدانی از باالیی درجه و شناسی وظیفه حس افرادی که وجود دارد.

 آنها برای یعنی باشد. خواهانه دیگر بیشتر که است ممکن خود، رفتار برای آنها اساسی دارند، انگیزه

 تغییر ایجاد یا برای پردازندمی پیشنهادات و راهکارها ارائه به تعاون و همدستی براساس مشکالت حل

افخمی اردکانی و خلیلی صدر ورزند)نمی دریغ آوایی گونه هیچ از سازمان به رساندن سود منظور به
  (. 1141آباد،

 

 گرایی،برون نژندی،روان -های شخصیتی: هر یک از ابعاد ویژگیششم پژوهش فرضیه

سکوت سازمانی کارکنان توانایی پیش بینی  -شناسیوظیفه و پذیریتازه، توافق تجارب به اشتیاق
 بانک مسکن در جنوب شرق تهران را دارند. 

 ویژگی های شخصیتی ابعاد از در پاسخ به فرضیه ششم پژوهش در رابطه با این که آیا هر یک
را دارند، و همچنین کارکنان بانک مسکن در جنوب شرق تهران ازمانی سکوت س بینیپیش توانایی

تعیین سهم هریک از متغییر های پیش بین در پیش بینی سکوت سازمانی از رگرسیون گام به گام 
( می توان نتیجه گرفت که از بین 19-9استفاده شد. براساس تحلیل رگرسیون در )جدول شماره 

 توافق پذیری، وظیفه شناسی و اشتیاق روان نژندی،)چهار بعد آن ویژگی های شخصیتی، های مؤلفه
به عنوان متغیرهای پیش بین، معیار ورود به معادله نهایی رگرسیون برای توضیح  تازه( تجارب به

 روان در همین زمینه می توان گفت که افراد تغییرات سکوت سازمانی )متغیر مالك(، را دارا هستند.
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 ثبات دارای رنجورها روان .دارند افسردگی یا خشم ،اضطراب مثل هاییهیجان در زیادی تجربه رنجور
 شتابزده و پذیر آسیب خجالتی، استرس، دارای  نا امید،  مایوس،  عصبی،  نگران،  پایین، عاطفی
در  (.1141زاده و همکاران،  می)عظدارند خود زندگی محیط و کار به منفی نگرش عموماً آنها. هستند

نتیجه طبیعتاً از سکوت سازمانی بیشتری برخوردارند. اما افراد که دارای ویژگی انعطاف پذیری و ظیفه 
 را تحرك و هیجان شناس هستند، کسانی هستند که با دیگران تعامل و رابطه خوبی دارند، این افراد

باشند و به توسعه فعالیت و کار عالقه دارند. با  امیدوار آینده در موفقیت به که برآنند و داشته دوست
افراد هستند، در نتیجه همه  به کمک مشتاقدیگران احساس همدردی می کنند، نوع دوست هستند و 

 شود که فرد از سکوت سازمانی کمتری برخوردار باشند. این عوامل باعث می
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