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مدل ارتباطی هویت و سکوت سازمانی  بررسی حاضر، پژوهش هدف
غرب کشور بود. با خودپنداره کارکنان ادارات ورزش و جوانان شمال

ی آماری جامعهبود.  تحلیلی و از نوع همبستگی -توصیفی حاضر تحقیق
 غرب کشوری کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان شمالکلیه تحقیق،

)آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و کردستان( در سال 
ی آماری با استفاده از فرمول کوکران، برابر با بود، حجم نمونه 8236
ای و ها، از طریق مطالعات کتابخانهدست آمد. ابزار گردآوری دادهبه 853

سازمانی سکوت  (،8312) نیهویت سازمانی چِ ی استانداردنیز پرسشنامه
 (8318) ساراسوتکمارراجی و خودپنداره (،3996واکاوال و بورادوس )

 SPSS ،AMOSEافزار ها با استفاده از نرمبود. تجزیه و تحلیل داده
 تیهوداد،  نشان آمار توصیفی و استنباطی به عمل آمد. نتایجبرای 
خودپنداره در ادارات ورزش و جوانان ی، و سکوت سازمانی، سازمان

داری در وضعیت مناسبی قرار دارد؛ نتایج به طور معنیغرب کشور مالش
هویت سازمانی بر خودپنداره، و هویت سازمانی بر  چنین نشان داد،هم

غرب کشور اثر مثبتی سکوت سازمانی ادارات ورزش و جوانان شمال
داشته، و بر اساس همین خوپنداره نیز بر سکوت سازمانی اثر مثبت 

با توجه به  غرب کشور دارد.ادارات ورزش و جوانان شمال داری درمعنی
 و سازمانی هویت توان اظهار کرد، در کل شناختپژوهش می نتایج

امری بسیار مهم و  برای مدیران آن تقویت و توسعه تالش جهت
 اساسی است.
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The present study was aimed to check  the 

communication model of identity and organizational 

silence with staff self-concept in the offices of 

Youth and Sports, in the northwest of Iran. It is 

descriptive and correlational. The sample of study 

consisted of all agency employees of the Youth and 

Sports office in the northwest of Iran,i.e the 

provices of West Azerbaijan, East Azerbaijan, 

Ardabil, Zanjan and Kurdistan,in1395. The sample 

size determind via Cochrane formula was169.The 

data were collected through library studies,as well 

as the standard questionnaires of-organizational 

identity of Cheney (1983),organizational silence of 

Wakvallae and borradoues (2005) and self- concept 

of Raj Kumar Sarasota(1981).The researchers 

employed SPSS software, and AMOSE to give 

inferencial and descriptive statistics.The results 

indicated that organizational identity,the silence of 

the organization and self-concept in the offices of 

Youth and Sports in northwest of the country are 

significantly in a good condition. The result also 

showed that organizational identity had a positive 

effect on the self-concept and silence of 

organizational departments of Youth and Sports 

offices in the northwest of Iran.Therefore self- 

concept positively influenced the organizational 

silence in Youth and Sports offices in the northwest 

of Iran. In sum, the results showed that 

organizational identity and trying to boost and 

developed it is of very paramount importance to 

managers.  

Keywords 
Offices of Youth and Sports, Organizational 

Identity, Self-Concept, Organizational Silence. 
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  همقدم

های دولتی از تعدادی اجزاء تشکیل ها و ارگانسازمان
ها یک سیمای انسانی اند، اما به طور کلی، غالباً به آنشده

ها هویت است. این هویت شود. یکی از این ویژگیداده می
. (8شود )های شخص دریافت میاز راه ظاهر، رفتار و ارزش

هویت سازمانی اصطالح ارزشمندی است که محرک پنهان 
 (؛ و3های اجتماعی است )بسیاری از اعمال گروهی و تالش

 دیده سازمان با یابی کارکنانهویت برای ایپایه به عنوان

(؛ و مفهومی است که به کمک آن یک سازمان از 2شود )می
فت شود، ادراکی احساسی و دریاها تفکیک میسایر سازمان

های سازمان های شاخص و ویژگیجمعی مشترک از ارزش
 (.9است )

بیش از پیش وکاری هویت سازمانی در هر کسباخیراً 
مهم در  یتبدیل به یک مقوله، و مورد اهمیت قرار گرفته

( به سه مفهوم کلیدی 8313) 8(. چِنی6)سازمان شده است 
فهوم، ی هویت سازمانی اشاره کرده است: اولین مدر زمینه

است که یک حس تعلق و احساس قوی  3احساس عضویت
چنین به شود؛ و همدلبستگی و کشش عاطفی را شامل می

کند، مثالً احساس غرور ضمیر، نهاد و خویشتن فرد اشاره می
است  2که عضو سازمان است؛ دومین مفهوم، وفاداریاز این

نی که به معنی حمایت و دفاع فرد از سازمان و اهداف سازما
های مشترک داشتن یا است؛ سومین مفهوم استنباط ویژگی

است، به این معنی که کارمند  9گونی و مشابهتاحساس هم
این احساس و ادراک را داشته باشد که اهداف و عالیق 

 .(5) مشترک با دیگر اعضای سازمان دارد
 دهد،می نشان عرصه در این شده انجام تحقیقات

دارند،  خود سازمان با یکسانی هویت احساس که کارکنانی
 خود کار محیط برابر در مفیدی رفتارهای و مثبت تفکرهای

 کارکنان در کردن و در کل درگیر(؛ 3؛ 1؛ 7دهند )می نشان

ها، گیریتصمیم در هاآن دادن مشارکت و سازمانی مسایل
که یطورکند. بهمی زنده هاآن در را ارزشمند بودن حس

 اعتماد حس و دهندمی سازمان امورات تری بهبیش اهمیت

 کارکنان شودمی باعث اعتماد گیرد. اینشکل می هاآن در

 سازمانی هویت و کنند همانندسازی چنین محیطی با را خود

                                                                   
1. Cheney 

2. Membership  

3. Loyality  

4. Simelarity  

 تحقیقی (، نیز در89( )3996) 6. ریکِتاشکل دهند را خود

 که، هویت بیان کرد سازمانی هویت مورد در فراتحلیلی

-زمینه متغیرهای و هانگرش رفتارها، از یبسیار با سازمانی

ارتباط است. در این تحقیقات، هویت  در ای )وضعیتی( کاری
سازمانی به عنوان چارچوب مفیدی تعریف شده است که به 

کند؛ تا هر فرد کمک می "خانواده بودنهم"درک مفهوم 
 (؛ و به عنوان88ها تمیز دهد )خود را از اعضای سایر خانواده

بر  تنها که نه مطرح شده است مهم شناختی یرمتغ یک
 بلکه است، تأثیرگذار سازمان در فرد عضویت احساس

(؛ و 83باشد )می در محیط سازمانی افراد رفتار یکنندهتعیین
ای به نام تواند از بروز پدیدههویت مثبت در سازمان می

(؛ که همان خودداری از بیان 8سکوت سازمانی کارکنان )
 (.82شان در سازمان است، جلوگیری نماید )و نظراتها ایده

جمعی است که افراد ی دستهسکوت سازمانی یک پدیده
مشارکت بسیار کمی را در واکنش به مسائل و مشکالتی که 

(. 89دهند )شود، از خود نشان میرو میسازمان با آن روبه
 مانع بازخورد منفی، ممانعت از یبه وسیله سازمانی سکوت

کود در (؛ ر86) شودمی مؤثر سازمانی یتوسعه و یراتتغی
شود معنا میمزیت رقابتی بی ؛کندسراسر سازمان رسوب می

 دهدثیر قرار میأتو وفاداری کارکنان به سازمان را تحت
 را خطاها تصحیح و بررسی توانایین سازما رو(؛ از این85)

 زده تسکو مهر سازمانی افواه بر ندارد. به طور کلی، اگر

 هستند، سازمانی دانش موتور مولد کارکنان که اذهان شود،

ی سرمایه عنوان به کارکنان، وقتی .شد خواهند فسیل
 خطر باید مدیریت کنندمی سازمان، سکوت استراتژیک

سکوت (؛ به طور کلی، 86کند ) حس خود را مدیریتی بزرگ
ی مسائل مربوط ای جدید است که در حیطهسازمانی پدیده

شود. این های سازمان بررسی میه منابع انسانی و تئوریب
 های امروزی امری بسیار قابل توجه استمفهوم در سازمان

این زمینه انجام  سفانه تاکنون تحقیقات زیادی درأکه مت
 تواندمی سکوت که جاییآن از (.82؛ 87) نشده است

 با آن ارتباط و عوامل یافتن باشد، داشته پیامدهای نامطلوبی

های و یافتن راه(؛ 81است ) مهم سازمان هایسایر پدیده
رفع آن از اهمیت شایانی در مباحث سازمانی معاصر 

 (.83) طلبدبرخوردار بوده و توجه جدی مدیران سازمان را می

                                                                   
5. Riketta 
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مدیر باید نظر کارکنان را پیرامون  ،در این مسیر
و سازمان  یاداره یهای سازمان، نحوهها و برنامهسیاست
های پیرامون سازمان جویا شود و از کارکنان برای چالش

بهبود کیفیت تصمیمات متخذه بهره جوید، آنان را تشویق به 
. و آنان را از سکوت سازمانی بر حذر دارد ،صحبت نماید

-و به های انسانی در سازمانقطعاً در این صورت سرمایه

های به عنوان سرمایه های دولتیخصوص سازمان
 (.39) شودتژیک قلمداد میاسترا

ی ارتباط بین هویت در این خصوص و در زمینه
های متعددی در داخل سازمانی و سکوت سازمانی پژوهش

( صورت گرفته 36؛ 39(، و خارج از کشور )32، 33؛ 38)
ها حاکی از آن است که، است. از طرف دیگر، نتایج پژوهش

 تواننان میی کارکسازمانی و خودپنداره هویت تقویت با

(؛ زیرا، 35)داد  کاهش افراد میان در را سازمانی سکوت
 نظر نظری است؛ و از یک احساس عنوان به خودپنداره

 این دارد؛ و خود از فرد که است تصویر کلی آن آن 8راجرز

. نتایج (37شود )می اجتماعی کسب روابط طریق از تصویر
ی ودپندارهتحقیقات نشان داده است، افرادی که دارای خ

واضح، خوب تعریف شده، هماهنگ و تقریباً باثبات هستند؛ 
تر تحت تأثیر رسند، و کمبه یک دید روشن در مورد خود می

(. 31گیرند )های این وقایع قرار میوقایع روزانه و ارزیابی
گران حاکی از آن است که، های سایر پژوهشچنین یافتههم

 به کارکنان که شودمی باعث مثبت کارکنان یخودپنداره

 عملکرد و تصویر اما نشده، خواسته از آنان که وظایفی انجام

 سکوت راه این در و کنند مبادرت دهند،ارتقاء می را سازمانی

 اطالعاتی و دیدگاه دهند؛ و اگر فردکاهش می را سازمانی

 شناخت و باشد دارد، دقیق خودش به شناخت نسبت که

 سازمانی سکوت به کاهش منجر تواندمی گردد، ایجاد کاملی

 (.35)گردد 
ها حاکی از آن است که، به نتایج حاصل از پژوهش

 میزان کاهش سبب سازمان با افراد یابیاحتمال قوی هویت

؛ شودمی در سازمان ورزش و جوانان خدمت کارکنان ترک
-می افزایش را سازمان اهداف با همسو و رفتارهای موافق

-می قادر اعضاء را و بردپیش می ازمان رااستراتژی س دهد؛

 را آن کرده، انتخاب را سازمان استراتژیک گیریجهت سازد،

 داشته گوییپاسخ توان محیطی و در برابر تغییرات بپذیرند

                                                                   
1. Rajerz 

شود سازمان می اهداف تحقق موجب باشند؛ و در نهایت
و مسئولین در مدیران گونه، (. از طرف دیگر، بدین33)

اثرات مخرب و خطرناک سکوت و جوانان  سازمان ورزش
 و با توجه به ،نظر قرار دادهتر مدسازمانی را با دقت بیش

خواهند آن، به ارزیابی سازمان خود  یمتغیرهای ایجادکننده
ها و در صورت وجود شرایط خاص آن به اصالح آن پرداخت؛

پردازند. اما به طور کلی با توجه به مبانی نظری و می
ی این دو متغیر )هویت پژوهش، تحقیقی که رابطه یپیشینه

سازمانی و سکوت سازمانی( را تؤأماً مورد بررسی قرار دهد؛ و 
کننده چنین نقش خودپنداره را به عنوان یک متغیر تعدیلهم

ی مطالعاتی ی ورزشی حیطهمورد بررسی قرار دهد، در حوزه
ذا، محقق در داخل و خارج از کشور وجود نداشته است. ل

ی اصلی تحقیق حاضر این است که، آیا هویت مسئله
کنندگی سازمانی بر سکوت سازمانی با نقش تعدیل

غرب کشور خودپنداره در ادارات ورزش و جوانان شمال
 تأثیری دارد؟ 

 روش تحقيق
تحلیلی است، و از  -روش انجام این تحقیق توصیفی

هش یک پژو ،چنین این پژوهشهمباشد. نوع همبستگی می
ی های جامعهگردد، زیرا که ویژگیپیمایشی نیز محسوب می

آماری مورد نظر در مورد هر یک از متغیرها را مشخص 
 . کرده است
ی کارکنان ادارات کل کلیه ی آماری تحقیق،جامعه

ورزش و جوانان شمالغرب کشور )آذربایجان غربی، 
 8236آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و کردستان( در سال 

نفر برآورد شده است. برای برآورد حجم  299باشد، که می
استفاده شد که با در نظر گرفتن  3نمونه از فرمول کوکران

و خطای 36/9)یعنی، برای رسیدن به سطح اطمینان  96/9
در  دست آمد. پرسشنامهبه 853( حجم نمونه برابر با 96/9

زش و ی کارکنان ادارات کل ورکلیه از ی متشکلاجامعه
-گیری تصادفی طبقهبه روش نمونهجوانان شمالغرب کشور، 

بخش  9ی مورد استفاده شامل پرسشنامهای صورت گرفت. 
-باشد. بخش اول پرسشنامه، شامل اطالعات جمعیتمی

هویت سازمانی ی استاندارد شناختی؛ بخش دوم، پرسشنامه

مؤلفه )عضویت،  2سئوال در قالب  81(، حاوی 8313) 2نیچِ

ی استاندارد پرسشنامهاداری، شباهت(؛ بخش سوم، وف

                                                                   
2. The Cochran formula 

3. Cheney 
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 86شامل  (،3996) 8سکوت سازمانی واکاوال و بورادوس
نگرش مدیریت عالی به سکوت، نگرش مؤلفه ) 2گویه و 

(؛ و در نهایت های ارتباطیفرصت، و سرپرست به سکوت
-کمارراجی ی استاندارد خودپندارهپرسشنامهبخش چهارم، 

 مقیاسخرده 5گویه و  91، شامل (8318) 3ساراسوت
خو( و)جسمانی، اجتماعی، عقالنی، اخالقی، آموزشی و خلق

 نامه،پرسش آوری اطالعات از طریقباشد. پس از جمعمی

، SPSSافزار ها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده
Excel ،AMOSE  آمار توصیفی و استنباطی به برای

 -کلموگروف اطی از آزمونعمل آمد. در بخش آمار استنب
ی جهت مشخص کردن نرمال بودن جامعه( k-s)اسمیرنوف 

هویت به منظور بررسی وضعیت موجود آماری استفاده شد؛ 
سازمانی، سکوت سازمانی و خوپنداره در ادارات ورزش و 

ای استفاده شد؛ به تک نمونه  t، از آزمونغربجوانان شمال
آزمون رگرسیون و نیز از  های تحقیقمنظور آزمون فرضیه

جهت  2و نیز از مدل معادالت ساختاریای، تی تک نمونه
تأثیر هویت بر سکوت تعیین مدل معادالت ساختاری 

در ادارات ورزش و جوانان  و خودپنداره کارکنان  سازمانی
داری برای تمامی غرب کشور استفاده شد. سطح معنیشمال

 فته شد. در نظر گر >96/9Pها تجزیه و تحلیل

 

 هایافته
نمونه  %23های حاصل از آمار توصیفی نشان داد، یافته

 28نمونه تحت بررسی  %2/22ها مرد هستند؛ آن %51زن و 
 %5/93باشند؛ سال می 69درصد باالی  1/1سال و  26الی 

 3/6از نمونه تحت بررسی لیسانس هستند، در حالی که تنها 
 2ونه تحت بررسی زیر از نم %7/39باشند؛ درصد دکتری می

ی کاری دارند؛ از سال سابقه 81درصد باالی  6/38سال و 
ترین میانگین مربوط به ی، بیشسازمان تیهوهای بین مؤلفه

 یهاادراک مشخصهترین میانگین مربوط به عضویت و کم
ترین ی، بیشسکوت سازمانهای است؛ از بین مؤلفه مشترک

ترین و کم ه سکوتنگرش سرپرست بمیانگین مربوط به 
است؛ و  به سکوت یعال تیرینگرش مدمیانگین مربوط به 

ترین میانگین مربوط به ، بیشخودپندارههای از بین مؤلفه

                                                                   
1. Vakola and Bouradas 

2. SCQ 

3. Structural equation model, SEM 

خودپنداره ترین میانگین مربوط به ی و کمخودپنداره اخالق
 یی است.عقال

های تحقیق از برای بررسی طبیعی بودن توزیع متغیر
استفاده شد. با توجه به  (K-S) اسمیرونف آزمون کلموگروف
داری در مورد تمام متغیرهای تحقیق، که مقادیر سطح معنی

( 8گونه که در جدول )باشد، همانمی 96/9تر از بیش
-ها از لحاظ آماری نرمال میشود، تمام توزیعمشاهده می

 باشند.

اسمیرنف  -های آزمون کولموگروفآماره .8جدول 

 هاادهجهت طبیعی بودن توزیع د

  هاآماره  متغیرهای پژوهش
 Z P توزیع 

 طبیعی 29/9 32/9 تیعضو

 طبیعی 93/9 39/8 ی یا حمایتوفادار

های ادراک مشخصه
 مشترک

 طبیعی 89/9 86/8

 طبیعی 91/9 39/8 یسازمان تیهو

به  یعال تیرینگرش مد
 سکوت

 طبیعی 39/9 91/8

نگرش سرپرست به 
 سکوت

 طبیعی 88/9 39/8

 طبیعی 83/9 81/8 یارتباط یهافرصت 

 طبیعی 93/9 39/8 یسازمان سکوت

 طبیعی 86/9 89/8 خودپنداره جسمی

 طبیعی 33/9 96/8 خودپنداره اجتماعی

 طبیعی 29/9 32/9 خودپنداره عقالیی

 طبیعی 88/9 39/8 خودپنداره اخالقی

 طبیعی 83/9 91/8 خودپنداره آموزشی

 طبیعی 85/9 83/8 خودپنداره خلق و خو

 طبیعی 33/9 66/9 خودپنداره

 
و و   ییسازمانساازمان  تتییاهوهوهای هاای با توجه به طبیعی بودن توزیع دادهبا توجه به طبیعی بودن توزیع داده

نههای آن، از آزمون تای تاک نموناهمولفهمولفه تک نمو تی  سی ای بارای بررسای های آن، از آزمون  برای برر ای 
ضعیت وضاااعیت  نان در ادارات ورزش و جواناااان   ییسازمانساااازمان  تتییاااهوهوو در ادارات ورزش و جوا

تی استفاده شد. با توجه به نتاایج آزماون تای ر ر کشوکشو  غربغربشمالشمال مون  تایج آز استفاده شد. با توجه به ن
در ادارات ورزش در ادارات ورزش   ییسازمانسازمان  تتییهوهو  (،(،33ای در جدول )ای در جدول )تک نمونهتک نمونه

نیبه طاور معنایغرب کشور غرب کشور و جوانان شمالو جوانان شمال طور مع ضعیت داری در وضاعیت به  داری در و
فهچنین مؤلفاه(. هم(. همp ، ،2121//99==t==99//9898مناسب قرار دارد )مناسب قرار دارد ) های هاای چنین مؤل

ضویت )عضاااویت ) فاداروفاااادار( و ( و p ، ،3737//66==t==99//9898ع   تتییاااحماحما  ااییااا  ییو
((9898//99==p ، ،3333//66==t به طور معنی داری در وضعیت مناساب ) سب ( به طور معنی داری در وضعیت منا

 قرار دارند. قرار دارند. 
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 ای از وضعیت هویت سازمانیی تک نمونهنتایج آزمون ت .3جدول 
 سطح معنی داریسطح معنی داری T درجه آزادیدرجه آزادی میانگین آماریمیانگین آماری میانگینمیانگین متغیرمتغیره آمارآمار

 99//9898 66//3737 829829 22 22//2727 تتییعضوعضو

 99//9898 66//3333 829829 22 22//3131 ی یا حمایتی یا حمایتوفاداروفادار

 99//3737 88//8383 829829 22 22//9191 های مشترکهای مشترکادراک مشخصهادراک مشخصه

 99//9898 99//2121 829829 22 22//3939 ییسازمانسازمان  تتییهوهو

سکوت های طبیعی بودن توزیع دادهبا توجه به 
ای برای های آن، از آزمون تی تک نمونهو مولفه یسازمان

ورزش و جوانان  اداراتدر بررسی وضعیت سکوت سازمانی 
استفاده شد. با توجه به نتایج آزمون تی ر کشو غربشمال

در ادارات  یسکوت سازمان(، 2ای در جدول )تک نمونه
به طور معنی داری در کشور غرب ورزش و جوانان شمال

چنین (. همp ،77/3=t=98/9وضعیت مناسب قرار دارد )

، p=93/9) به سکوت یعال تیرینگرش مد یمؤلفه
37/3-=tداری در وضعیت نامناسب و ( به طور معنی

( به طور p ،35/3=t=92/9) نگرش سرپرست به سکوت
 داری در وضعیت مناسب قرار دارند.معنی

 
 
 

 

 ای از وضعیت سکوت سازمانیتایج آزمون تی تک نمونهن. 2جدول 
 ریآماره متغ

 به سکوت یعال تیریمد نگرش

 یدرجه آزاد یآمار نیانگیم نیانگیم

829 

t 

 داریسطح معنی -28/3 2 15/3 

 581/9 35/3 829 2 89/2 سرپرست به سکوت نگرش

 912/9 69/8 829 2 88/2 یارتباط یها فرصت

  77/3 829 2 82/2 یسازمان سکوت
 

و مؤلفهخودپنداره های با توجه به طبیعی بودن توزیع داده
ای برای بررسی وضعیت تک نمونههای آن، از آزمون تی

تک خودپنداره استفاده شد. با توجه به نتایج آزمون تی
خودپنداره در ادارات ورزش و (، 9ای در جدول )نمونه

ی در وضعیت داربه طور معنیغرب کشور جوانان شمال
چنین (. همp ،31/32=t=98/9مناسب قرار دارد )

(، p ،55/82=t=98/9ی )خودپنداره جسمهای مؤلفه

خودپنداره (، p ،25/89=t=98/9ی )خودپنداره اجتماع
ی خودپنداره اخالق(، p ،68/88=t=98/9یی )عقال

(98/9=p ،86/31=t ،)98/9ی )خودپنداره آموزش=p ،
91/86=t ق و خوخودپنداره خل( و (98/9=p ،75/87=t  )

 داری در وضعیت مناسب قرار دارند.به طور معنی
 

 

 ای از وضعیت خودپندارهنتایج آزمون تی تک نمونه .4جدول 

 سطح معنی داری t درجه آزادی میانگین آماری میانگین آماره  متغیر

 98/9 55/82 829 2 63/2 خودپنداره جسمی

 98/9 25/89 829 2 62/2 خودپنداره اجتماعی

 98/9 68/88 829 2 98/2 خودپنداره عقالیی

 98/9 86/31 829 2 33/2 خودپنداره اخالقی

 98/9 91/86 829 2 65/2 خودپنداره آموزشی

 98/9 75/87 829 2 53/2 خودپنداره خلق و خو

 98/9 31/32 829 2 53/2 خودپنداره

 

غرب کشور، از مدل ورزش و جوانان شمال در ادارات ارهی هویت سازمانی بر خودپندبه منظور بررسی فرضیه 
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 استفاده شد. 32نسخه  AMOSافزار معادالت ساختاری با استفاده از نرم
 

 آماره تی و بارهای عاملی مدل ارتباطی هویت سازمانی و خودپنداره. 0جدول 

 سطح معناداری tمقدار  بارعاملی   مسیر

 - - 733/9 عضویت ---> هویت سازمانی
 998/9 799/3 339/9 وفاداری --->

 998/9 798/1 787/9 شباهت --->

 - - 527/9 جسمانی ---> خودپنداره

 998/9 933/6 678/9 اجتماعی --->

 998/9 638/6 52/9 عقالنی --->
 998/9 376/6 529/9 اخالقی --->

 998/9 993/7 197/9 آموزشی --->
 998/9 99/9 238/9 خلق و خو --->

 
 بارهای عاملی )ضرایب استاندارد شده( مدل رابطه هویت سازمانی و خوپنداره .8شکل 

 

های به دست آمده از اجرای مدل فرضیه بر اساس یافته
مشاهده  6( و نتایج گزارش شده در جدول 8تحقیق )شکل 

شود، تمام بارهای عاملی )ضرایب رگرسیونی استاندارد می
های بحرانی( از مقادیر قابل ر نسبت)مقادی tشده( مقدار 

دهند که های نشان میقبولی برخوردار بوده و این شاخص
گیری شده به خوبی انعکاسی از ای اندازهمتغیرهای مشاهده

 باشند. متغیرهای پنهان )هویت سازمانی و خودپنداره( می
 

 

 

 

 

 

 و خودپنداره رابطه هویت سازمانی tبار عاملی و مقادیر . 6جدول           

 

 

 

 
 

در مدل فرضیه  tبارهای عاملی و مقادیر  5در جدول 
توان تحقیق گزارش شده است. بر اساس این نتایج می

گفت که هویت سازمانی بر خودپنداره کارکنان در ادارات 

جوانان شمال غرب کشور اثر مثبت و معناداری  ورزش و
 ( دارد.t=293/3=بارعاملی، 325/9)

 سطح معناداري tمقدار  بار عاملی  مسير 

 991/9 293/3 325/9 خودپنداره ---> هویت سازمانی
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 شاخص برازش مدل رابطه هویت سازمانی و خودپنداره .7 جدول
 تفسیر هامقادیر شاخص مالک های برازششاخص

 - 955/69 - کای اسکوآر )کای دو(

 - 32 - درجه آزادی

 مطلوب 839/3 2کمتر از  (χ2/dfنسبت کای اسکوآر به درجه آزادی )

 مطلوب 939/9 8/9کمتر از  (RMSEAریشه دوم میانگین خطای برآورد )

 مطلوب 333/9 3/9بیشتر از  (GFIشاخص نیکویی برازش )

 مطلوب 395/9 3/9بیشتر از  (AGFIشاخص نیکویی برازش تعدیل شده )

 طلوبم 983/9 96/9کمتر از  (RMRریشه میانگین مجذور باقیمانده )

 مطلوب 323/9 3/9بیشتر از  (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 مطلوب 398/9 3/9بیشتر از  (NFIشاخص برازش هنجار شده )

 مطلوب 398/9 3/9بیشتر از  (IFIشاخص برازش افزایشی )

 
-می نشان 7های برازش مدل در جدول نتایج شاخص

( و شاخص نیکویی GFIشاخص نیکویی برازش )دهد 
های اصلی شاخص عنوان به( AGFIیل شده )برازش تعد

بوده که نشان از تأیید مدل دارد.  3/9برازش مدل بیشتر از 
 2( کمتر از 839/3نسبت کای اسکوآر به درجة آزادی )

بوده که به منظور تأیید مدل تحقیق از مقدار قابل قبولی 
برخوردار است. همچنین مقدار ریشة دوم میانگین خطای 

باشد و با توجه به می 939/9برابر با  (RMSEAبرآورد )
دهد که مدل قابل قبول است نشان می 8/9اینکه کمتر از 

های شود که دیگر شاخصیت مشاهده میدرنهاباشد. یم
( همگی در سطح خوب و باال CFI ،NFI ،IFIبرازش )

 قرار دارند. 3/9
در جدول  آمدهدستبهبر اساس مقادیر بارهای عاملی 

بررسی تأثیر هویت سازمانی بر سکوت  ، به منظور1
سازمانی در ادارات ورزش و جوانان شمال غرب کشور، 

و  آمدهدستبهشود که کلیه بارهای عاملی مشاهده می
-ها نشان میبوده و این شاخص قبولقابل tمقادیر آماره 

گیری شده به خوبی ای اندازهدهند که متغیرهای مشاهده
ان هویت سازمانی و سکوت انعکاسی از متغیرهای پنه

 باشند.سازمانی می

 

 

 

 

 
 

 
 آماره تی و بارهای عاملی مدل ارتباط هویت سازمانی و سکوت سازمانی .1جدول 

 سطح معناداري tمقدار  بارعاملی   مسير

هویت 

 سازمانی

 - - 13/9 عضویت --->

 998/9 773/89 153/9 وفاداری --->

 998/9 9/3 75/9 شباهت --->

وت سک

 سازمانی

 - - 935/9 نگرش مدیریت عالی به سکوت --->

 998/9 199/9 773/9 نگرش سرپرست به سکوت --->

 998/9 173/9 331/9 های ارتباطیفرصت --->
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 بارهای عاملی )ضرایب استاندارد شده( مدل ارتباط هویت سازمانی و سکوت سازمانی. 3شکل 

 

 ه هویت سازمانی و سکوت سازمانیرابط tبار عاملی و مقادیر . 3جدول 
 سطح معناداري tمقدار  بار عاملی  مسير 

 998/9 213/9 799/9 سکوت سازمانی ---> هویت سازمانی

 

دهد که هویت سازمانی بر سکوت ها نشان مییافته
( کارکناااان t=213/9=بارعااااملی، 799/9ساااازمانی )

ادارات ورزش و جوانان شمال غرب کشور اثار مثبات 
 (.3داری دارد )جدول معنا

 

 شاخص برازش مدل ارتباط هویت سازمانی و سکوت سازمانی. 85 جدول
 تفسیر هامقادیر شاخص مالک های برازششاخص

 - 159/83 - کای اسکوآر )کای دو(

 - 1 - درجه آزادی

 مطلوب 912/3 2کمتر از  (χ2/dfنسبت کای اسکوآر به درجه آزادی )

 مطلوب 919/9 8/9کمتر از  (RMSEAبرآورد )ریشه دوم میانگین خطای 

 مطلوب 365/9 3/9بیشتر از  (GFIشاخص نیکویی برازش )

 مطلوب 116/9 3/9بیشتر از  (AGFIشاخص نیکویی برازش تعدیل شده )

 مطلوب 923/9 96/9کمتر از  (RMRریشه میانگین مجذور باقیمانده )

 طلوبم 353/9 3/9بیشتر از  (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 مطلوب 36/9 3/9بیشتر از  (NFIشاخص برازش هنجار شده )

 مطلوب 37/9 3/9بیشتر از  (IFIشاخص برازش افزایشی )

 

هاای بارازش مرباوط باه شااخص 89نتایج جدول 
باشد. ارتباط بین هویت سازمانی و سکوت سازمانی می

بر اساس این نتاایج و مقاادیر گازارش و مقایساه باا 
های گازارش توان گفت شاخصمیمالک قابل قبول 

شده مقادیر قابل قبولی داشته و نشان از تأیید بارازش 
 مدل تحقیق دارند.
از اجرای مدل تأثیر  آمدهدستبههای بر اساس یافته

خودپنااداره باار سااکوت سااازمانی در ادارات ورزش و 
-( مشااهده مای88جوانان شمال غرب کشور )جدول 

رگرسیونی استاندارد شود کلیه بارهای عاملی )ضرایب 
، از مقادیر قابل قبولی برخوردار باوده و tشده( و آماره 

-دهند که متغیرهای مشااهدهها نشان میاین شاخص

گیری شده به خوبی انعکاسای از متغیرهاای ای اندازه
 باشند.پنهان )خودپنداره و سکوت سازمانی( می
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 پنداره و سکوت سازمانیآماره تی و بارهای عاملی مدل ارتباط خود .88 جدول
 سطح معناداری tمقدار  بارعاملی   مسیر

 - - 567/9 جسمانی ---> خودپنداره

 998/9 61/6 657/9 اجتماعی --->

 998/9 973/5 52/9 عقالنی --->

 998/9 851/5 59/9 اخالقی --->

 998/9 373/7 12/9 آموزشی --->

 998/9 365/9 6/9 خلق و خو --->

سکوت 
 ازمانیس

 - - 993/9 نگرش مدیریت عالی به سکوت --->

 998/9 621/9 751/9 نگرش سرپرست به سکوت --->

 998/9 865/9 393/9 های ارتباطیفرصت --->

 
 بارهای عاملی )ضرایب استاندارد شده( مدل ارتباط خودپنداره و سکوت سازمانی. 2شکل 

 

 پنداره و سکوت سازمانیرابطه خود tبار عاملی و مقادیر  . 83جدول 

 سطح معناداري tمقدار  بار عاملی  مسير 

 997/9 536/3 295/9 سکوت سازمانی ---> خودپنداره

 

تاوان گفات کاه ، مای83بر اسااس نتاایج جادول 
خودپنداره اثر مثبت و معناداری بار ساکوت ساازمانی 

کارکنان ادارات ورزش و جوانان شامال غارب کشاور 
 (.t=536/3ی، =بارعامل295/9دارد )

 

 شاخص برازش مدل ارتباط خودپنداره و سکوت سازمانی. 82 جدول
 تفسیر هامقادیر شاخص مالک های برازششاخص

 - 656/69 - کای اسکوآر )کای دو(

 - 36 - درجه آزادی

 مطلوب 812/3 2کمتر از  (χ2/dfنسبت کای اسکوآر به درجه آزادی )

 مطلوب 911/9 8/9کمتر از  (RMSEAریشه دوم میانگین خطای برآورد )

 مطلوب 332/9 3/9بیشتر از  (GFIشاخص نیکویی برازش )

 مطلوب 158/9 3/9بیشتر از  (AGFIشاخص نیکویی برازش تعدیل شده )

 مطلوب 939/9 96/9کمتر از  (RMRریشه میانگین مجذور باقیمانده )

 مطلوب 332/9 3/9بیشتر از  (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 مطلوب 336/9 3/9بیشتر از  (NFIص برازش هنجار شده )شاخ

 مطلوب 387/9 3/9بیشتر از  (IFIشاخص برازش افزایشی )
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شاخصمرباوط باه شااخص  8282نتایج جدول نتایج جدول  به  بوط  برازش هاای بارازش مر های 
باشد. باشد. ارتباط بین هویت سازمانی و سکوت سازمانی میارتباط بین هویت سازمانی و سکوت سازمانی می

با بر اساس این نتاایج و مقاادیر گازارش و مقایساه باا  سه  گزارش و مقای قادیر  تایج و م بر اساس این ن
گزارش های گازارش گفت شاخصگفت شاخص  توانتوانمالک قابل قبول میمالک قابل قبول می های 

برازش شده مقادیر قابل قبولی داشته و نشان از تأیید بارازش  شده مقادیر قابل قبولی داشته و نشان از تأیید 
 مدل تحقیق دارند.مدل تحقیق دارند.

یت هویات به منظور بررسی مدل باین متغیرهاا )تاأثیر  هو
سکوت کنندگی خودپنداره بار ساکوت سازمانی با نقش تعدیلسازمانی با نقش تعدیل بر  کنندگی خودپنداره 

غرب کشور( غرب کشور( سازمانی در ادارات ورزش و جوانان شمالسازمانی در ادارات ورزش و جوانان شمال
. در این فرضیه از مدل معادالت ساختاری استفاده شد

متغیاار مسااتقل، سااکوت  عنوانبااههویاات سااازمانی 
متغیرهاای  عنوانباهسازمانی متغیر وابسته، خوپناداره 

میانجی در رابطاه باین هویات ساازمانی باا ساکوت 
 سازمانی است. 

 

 آماره تی و بارهای عاملی مدل ارتباط هویت سازمانی، خودپنداره و سکوت سازمانی. 89جدول 
 سطح معناداري tمقدار  ملیبارعا   مسير

 - - 116/9 عضویت ---> هویت سازمانی

 998/9 585/3 187/9 وفاداری --->

 998/9 372/3 192/9 شباهت --->

 - - 55/9 جسمانی ---> خودپنداره

 998/9 582/6 655/9 اجتماعی --->

 998/9 833/5 533/9 عقالنی --->

 998/9 369/5 592/9 اخالقی --->

 998/9 276/7 136/9 آموزشی --->

 998/9 976/6 68/9 خلق و خو --->

نگرش مدیریت عالی به  ---> سکوت سازمانی
 سکوت

922/9 - - 

 998/9 115/9 773/9 نگرش سرپرست به سکوت --->

 998/9 98/6 336/9 های ارتباطیفرصت --->

 
 هویت سازمانی، خودپنداره و سکوت سازمانی بارهای عاملی )ضرایب استاندارد شده( مدل ارتباط.9شکل 

 

-میمی  8989های گزارش شده در جدول های گزارش شده در جدول بر اساس یافتهبر اساس یافته

ضرایب بارهای عااملی )ضارایب   و tتوان گفت تمامی مقادیر توان گفت تمامی مقادیر  عاملی ) بارهای 
های رگرساایونی اسااتاندارد شااده( مربااوط بااه متغیرهااای  به متغیر بوط  شده( مر ستاندارد  سیونی ا رگر

بول قابل قباول   99//9696مشاهده در سطح معناداری کمتر از مشاهده در سطح معناداری کمتر از  قابل ق

که دهد کاه بوده و این موضوع نشان میبوده و این موضوع نشان می یرهاای کاه متغدهد 
گیاری شاده باه خاوبی انعکاسای از ای اندازهمشاهده

متغیرهای پنهان )هویت سازمانی، خودپنداره و سکوت 
 ..سازمانی( هستند



   

 با خودپنداره کارکنان ادارات ورزش و جوانان شمال غرب کشور یو سکوت سازمان تیهو یمدل ارتباط 03

 

 

 

 

 رابطه هویت سازمانی، خودپنداره و سکوت سازمانی tبار عاملی و مقادیر  .80جدول 
 سطح معناداری tمقدار  بار عاملی  مسیر 

 923/9 895/3 819/9 هخودپندار ---> هویت سازمانی

 998/9 262/9 511/9 سکوت سازمانی ---> هویت سازمانی

 989/9 638/3 337/9 سکوت سازمانی ---> خودپنداره

 

دهد که هویات ساازمانی نشان می 86نتایج جدول 
( و هویات t=895/3ی، بار عامل=819/9بر خودپنداره )

ی، باار عااامل=511/9ساازمانی بار سااکوت ساازمانی )
262/9=t ادارات ورزش و جوانان شمال غرب کشاور )

تاوان اثر مثبتی داشته و بر اساس هماین جادول مای
بار =337/9گفت که خوپنداره نیز بر سکوت سازمانی )

( اثاار مثباات معناااداری در ادارات t=638/3ی، عااامل
 ورزش و جوانان شمال غرب کشور دارد.

 ودپنداره و سکوت سازمانیشاخص برازش مدل ارتباط هویت سازمانی، خ  .86 جدول
 تفسیر هامقادیر شاخص مالک های برازششاخص

 - 659/33 - کای اسکوآر )کای دو(

 - 91 - درجه آزادی

 مطلوب 331/8 2کمتر از  (χ2/dfنسبت کای اسکوآر به درجه آزادی )

 مطلوب 912/9 8/9کمتر از  (RMSEAریشه دوم میانگین خطای برآورد )

 مطلوب 396/9 3/9بیشتر از  (GFIشاخص نیکویی برازش )

 مطلوب 195/9 3/9بیشتر از  (AGFIشاخص نیکویی برازش تعدیل شده )

 مطلوب 939/9 96/9کمتر از  (RMRریشه میانگین مجذور باقیمانده )

 مطلوب 322/9 3/9بیشتر از  (CFIشاخص برازش تطبیقی )

 مطلوب 392/9 3/9ز بیشتر ا (NFIشاخص برازش هنجار شده )

 مطلوب 326/9 3/9بیشتر از  (IFIشاخص برازش افزایشی )
 

جدول با توجه به جادول  میمشااهده مای  8585با توجه به  شاهده  شاخص شاود شااخص م شود 
بوده که نشان از  3/9بیشتر از ( ( GFIنیکویی برازش )نیکویی برازش )
جه آزادی نسبت کای اساکوآر باه درجاه آزادی تأیید مدل دارد.  به در سکوآر  نسبت کای ا

مدل بوده کاه باه منظاور تأییاد مادل   22( کمتر از ( کمتر از 88//331331)) ید  ظور تأی به من که  بوده 
ز مقدار قابل قبولی برخوردار است. همچنین با ز مقدار قابل قبولی برخوردار است. همچنین با تحقیق اتحقیق ا

نده توجااه بااه اینکااه ریشااه میااانگین مجااذور باقیمانااده  جذور باقیما یانگین م شه م که ری به این جه  تو
((RMR هر چه باه صافر نزدیکتار باشاد نشاان از ) شان از شد ن تر با صفر نزدیک به  ( هر چه 

قدار برازش مطلوب مدل تحقیق دارد، در اینجا نیاز مقادار  یز م برازش مطلوب مدل تحقیق دارد، در اینجا ن
RMR  که از نظار آمااری  آمدهدستبه 939/9برابر

زش هاای بارااست. همچنین دیگر شاخص قبولقابل
((CFI ،NFI ،IFI همگای در سااطح خاوب و باااال )
بنابراین برازش مدل تأیید شده و مدل ؛ قرار دارند 3/9

فرضاایه تحقیااق باار ارتباااط بااین هویاات سااازمانی، 
 ..باشدخودپنداره با سکوت سازمانی مورد تأیید می

 

 ا(نتایج تحلیل مسیر ساختاری فرضیه هفتم )اثر مستقیم و غیرمستقیم متغیره .87جدول
 تأثیر کلی تأثیرغیرمستقیم تأثیر مستقیم مسیرهای ارتباطی

 81/9 - 81/9 خودپنداره ˂---هویت سازمانی 
 53/9 - 53/9 سکوت سازمانی ˂---هویت سازمانی 

 32/9 - 32/9 سکوت سازمانی ˂---خودپنداره 
 53/9+998/9=728/9 81/9*32/9=998/9 53/9 سکوت سازمانی ˂---خودپنداره ˂---هویت سازمانی 

سازمانی ( هویات ساازمانی 8787جدولجدولها نشان دادند که )ها نشان دادند که )یافتهیافته یت  ( هو
ضریب بر سکوت سازمانی اثر مستقیم و بااالتری باا ضاریب  با  باالتری  بر سکوت سازمانی اثر مستقیم و 

نسبت تأثیر خوپنداره بر سکوت سازمانی با نسبت تأثیر خوپنداره بر سکوت سازمانی با   99//5353تأثیر تأثیر 
یت توان گفت که هویات دارد. همچنین میدارد. همچنین می  99//8181ضریب ضریب  توان گفت که هو
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سازمانی مستقیمی که بر سکوت ساازمانی   سازمانی ضمن تأثیرسازمانی ضمن تأثیر مستقیمی که بر سکوت 
یانجی داشته به طور غیرمستقیم و از طریاق متغیار میاانجی  یر م یق متغ داشته به طور غیرمستقیم و از طر

یزان خودپنداره به میازان  سازمانی در بار ساکوت ساازمانی در   99//998998خودپنداره به م سکوت  بر 

شور ادارات کاال ورزش و جوانااان شاامال غاارب کشااور  غرب ک شمال  نان  کل ورزش و جوا ادارات 
ی و نهایی هویت ی و نهایی هویت اثر کلاثر کلتأثیرگذار بوده است. در نتیجه تأثیرگذار بوده است. در نتیجه 

 خواهد بود.خواهد بود.  99//728728سازمانی بر سکوت سازمانی برابر با سازمانی بر سکوت سازمانی برابر با 

 

 گيريبحث و نتيجه
ها محسوب هویت یک مزیت رقابتی برای سازمان

های اخیر اهمیت یافته است. هویت شود که در سالمی
-برای فرد، کیفیتی است که او را از دیگران متمایز می

 رفتاری تنظیم هنجارهای در محوری نقشی (؛ و8سازد )

از طرف دیگر، در (. 29کند )می سازمان ایفا اعضای
ی شناختی گاه معاصر، خودپنداره نیز یک طرحوارهدید

تر، خودپنداره یک ساختار گردد. به بیان دقیقمی تلقی
ها، دانش سازمان یافته است که شامل صفات، ارزشیابی

باشد و ای در مورد خود میی معنایی و دورهحافظه
(؛ 28کند )پردازش اطالعات مرتبط با خود را کنترل می

 به معنای سکوت سازمانیاست که، و این در حالی 
 در افراد رفتار مورد در بیان واقعی نوع هر از خودداری

به عنوان مانع بالقوه خطرناکی و  ،(23باشد )می سازمان
از این . شودسازمانی قلمداد می یبرای تغییر و توسعه

 (.22) جهت پرداختن به آن از اهمیت برخوردار است
عنایت به گسترش فعالیت  و با با توجه به مطالب فوق

گیر توسط های ورزشی و هزینه کردن مبالغ چشمسازمان
-سازمان به و با اشاره به این موضوع که، توجهها، آن

 در و ورزش شکوفایی و رشد های ورزشی موجبات

 آوردمی فراهم را کشور ورزشن کال ینهایت توسعه

ی مدل ارتباطرو، پژوهش حاضر به بررسی (؛ از این29)
ادارات ورزش و جوانان  در سازمانی سکوت وهویت 

های حاصل از پژوهش یافتهغرب کشور پرداخت. شمال
در ادارات ورزش و  یسازمان تیهوحاضر نشان داد، 

داری در وضعیت به طور معنیغرب کشور جوانان شمال
های عضویت و چنین مؤلفهمناسب قرار دارد. هم

داری در وضعیت مناسب به طور معنی تیحما ای یوفادار
هویت سازمانی نقش محوری در قرار دارند. به طور کلی، 

کند. تنظیم هنجارهای رفتاری اعضاء سازمان ایفا می
تثبیت  منظور ترویج و نمادین به مدیران از سازوکارهای

-برجسته باعث بوجود آمدن خود یک هویت ممتاز و

 یابی به اهدافدست نزد افراد برای تنظیمی در
 نگهداری استعدادها، کسب شهرت و ملکردی، جذب وع

به افراد جهت  سازمان شده و ایجاد امنیت ذهنی در
(؛ و 26) نمایدآمیز کمک میهای ابهامبا موقعیت مقابله

-باشد، سازمان نداشته وجود سازمانی هویت احساس اگر

به کارکنان  هویت. هستند مواجه بقا عدم ریسک با ها
 از فراتر سازمان امور تکمیل و انجام در دهد،می اجازه

 با به طور کلی، کارکنان(. 25کنند ) شان شرکتتوان

و  ترانگیزه با عموماً مولدتر، باالتر، سازمانی یابیهویت
 سازمان ترک به تریکم تمایل و بوده تررضایتمند

 تر دارندیابی سازمانی پایینهویت با کارکنان به نسبت
 ایجاد باعث سازمان در هویت ودوج عدمدر کل،  (.27)

 به رسیدن برای رغبت و انگیزه کاهش چون، مشکالتی
رسد، رو، به نظر میاز این(. 21د )شومی سازمان اهداف

ها برای حمایت از نگرش تنظیم برخی قوانین و برنامه
تر و نیز بهتر تواند منجر به وضعیت مناسبکارکنان، می

-ت ورزش و جوانان شمالاز قبل هویت سازمانی در ادارا

 غرب کشور شود.
در ادارات  یسکوت سازمانچنین نشان داد، نتایج هم

داری در به طور معنیغرب کشور ورزش و جوانان شمال
نگرش  یچنین مؤلفهوضعیت مناسب قرار دارد. هم

داری در وضعیت به طور معنی به سکوت یعال تیریمد
-ر معنیبه طو نگرش سرپرست به سکوتنامناسب و 

سازمانی،  سکوتداری در وضعیت مناسب قرار دارند. 
سازمانی  در مجادالت افراد یآزادانه مشارکت عدم

 یک بلکه نیست، فردی رفتار یک شده است، و تعریف

رسد (. به نظر می23کارکنان است ) بین جمعی گرایش
با به حداقل رساندن برخی عوامل محیطی و سازمانی 

ز بازخورد منفی از سوی ترس مدیران اچون هم
شان، و کارمندان به علت به خطر افتادن منافع و موقعیت

ها ادراک کارکنان از باورهای ضمنی مدیریت در مورد آن
مانع از بروز سکوت سازمانی در سازمان شد. با توجه به 

برقراری رسد، نتایح این قسمت از پژوهش به نظر می
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انی و تشکیل های بهبود مدیریت منابع انسبرنامه
های برقراری ارتباط برای های آموزشی مهارتکارگاه

های سرپرستان برای آموزش مهارتنیز و  عالی مدیران
نگرش  گیری و درگیری در مشکالت سازمانیتصمیم

 مدیریت به سکوت سازمانی را بهبود ببخشد.
خودپنداره در های پژوهش حاکی از آن است که، یافته

-به طور معنیغرب کشور ان شمالادارات ورزش و جوان

های چنین مؤلفهداری در وضعیت مناسب قرار دارد. هم
خودپنداره ی، خودپنداره اجتماعی، خودپنداره جسم

ی و خودپنداره آموزشی، خودپنداره اخالقیی، عقال
داری در وضعیت به طور معنی خودپنداره خلق و خو

 است ختیشناروان مفهومی خودپندارهمناسب قرار دارند. 

های مقوله نیز و هانگرش ها،ارزیابی ها،احساس که
در واقع، (. 99گیرد )می بر از خودمان را در توصیفی

ی هر فرد اقدامی است به منظور ساخت یک خودپنداره
دهی ادراکات، احساسات و طرحواره برای سازمان

هایی که آن فرد در مورد خود دارد. به بیان نگرش
یافته است داره یک ساختار دانش سازمانتر، خودپندقیق

ای ی معنایی و دورهها، حافظهکه شامل صفات، ارزشیابی
باشد و پردازش اطالعات مرتبط با خود در مورد خود می

خودپنداره از موضوعات مهم (. 28کند )را کنترل می
ای را ایفا ی انسان نقش عمدهاست که در زندگی روزمره

او تأثیر بسزایی دارد. برای انسان کند و در سرنوشت می
تر از داوری او در مورد نقش هیچ حکم ارزشی، مهم

ترین خویش نیست. ارزشیابی شخص از خویشتن، قطعی
-عامل در رشد روانی اوست. این ارزشیابی تماماً به شیوه

ی قضاوت آگاهانه و صریح، شفاهی یا کتبی یا 
ه برشمردن صفات و توصیف حاالت نیست؛ بلکه ب

باشد. احساسی که جدا کردن و صورت احساسی می
شناسایی آن مشکل است؛ زیرا پیوسته توسط انسان 

های محتلف انسانی شود و جزئی از احساستجربه می
رو، شناخت عوامل تأثیرگذار بر از این (.98باشد )می

خودپنداره باید به عنوان امری حیاتی تلقی شود؛ زیرا 
فرد از خود و جهان پیرامونش  خودپنداره اساس ارزیابی

 دهد. را تشکیل می

نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، هویت سازمانی بر 
-ی کارکنان در ادارات ورزش و جوانان شمالخودپنداره

داری دارد. نتایج این غرب کشور اثر مثبت و معنی
-نصرهای توان به نوعی با یافتهقسمت از پژوهش را می

(، در داخل کشور از 35( )8232و همکاران ) اصفهانی
بین هویت سازمانی و  یدپنداره رابطهاین جهت که خو

سو دانست. با توجه کند، هممیسکوت سازمانی را تعدیل 
 هاسازمانتوان اظهار کرد، ها میبه این قسمت از یافته

 عوامل به نسبت کافی اعمال توجه طریق از توانندیم

و   ایجاده ب نسبت سازمانی، برون و سازمانی درون
 اقدام قوی و سازمانی مستحکم ماندگاری یک هویت

 کنند.
ها نشان داد که هویت سازمانی بر سکوت یافته

سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان شمال غرب 
کشور اثر مثبت معناداری دارد. نتایج این قسمت از 

( 8239) سیدموسویو  برگمهرهای پژوهش با یافته
 (،32( )8239و همکاران ) دهباالییزادهریجعف(، 38)

(، 93( )8232) حسنی(، 81( )8239قالوندی و مرادی )
( در داخل 92( )8238و آقاپوردهکردی ) اصفهانینصر

بِالنسا و  (،39( )3983) 8هوریاهای کشور؛ و نیز یافته
سویی دارد. کشور هم( در خارج از 36( )3993) 3یِالدانی

 و هویت (،99( )8316) 9وتن و 2دیدگاه آلبرتبراساس 
 از بسیاری بر ایعمده تأثیر سازمانی یابیهویت

 به یابیدست و عملکرد نتیجه در رفتارهای سازمانی و

 که هویت هستند باور این ها براند. آنداشته آن اهداف

 به سازمان افراد توسط که است آن چیزی سازمانی

 موجب است؛ شده سازمان پذیرفته اصلی ویژگی عنوان

های سازمان به نسبت کارکنان دید سازمان از گرددمی
 توسطو  باشد؛ فرد به منحصر نتیجه در و متمایز دیگر

 به توجه بدون است که ادراک شده سازمان افراد

 ثابت و پایدار سازمانی هایمحیط در هدف تغییرات

 دهند،می نشان ی باالهشد ویژگی ذکر باشند. سه

                                                                    
1 . Horia 

2 . Blanca and Daniela  

3 . Albert 

4 . Whetten 

http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=مهتاب&queryWr=حسنی&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1
http://www.civilica.com/modules.php?name=PaperSearch&queryWf=مهتاب&queryWr=حسنی&simoradv=ADV&period=all&ConfereceRes=1&JournalRes=1


 63 8231 پایيز، 32مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، دوره ششم، شماره  

 

 

 صفات دارای مستحکم، هویت یک با هایسازمان

 برای و ها هستند،سازمان سایر از و اصلی متمایز عمده

(. هویت 96مانند )می باقی تریطوالنی زمان مدت
مطرح شده  مهم شناختی متغیر یک سازمانی، به عنوان

 سازمان در فرد عضویت بر احساس تنها نه که است

 در محیط افراد رفتار یکنندهتعیین بلکه است، گذارتأثیر

-و هویت مثبت در سازمان می(؛ 83باشد )می سازمانی

ای به نام سکوت سازمانی کارکنان تواند از بروز پدیده
شان در ها و نظرات(؛ که همان خودداری از بیان ایده92)

رو، با توجه به . از این(82سازمان است، جلوگیری نماید )
ایج این قسمت از پژوهش و نیز مطالب فوق، به نظر نت

یک حس تعلق و احساس قوی رسد، با ایجاد می
دلبستگی و کشش عاطفی در کارکنان، و ایجاد یک 

که عضو سازمان هستند، و ها، از ایناحساس غرور در آن
با حمایت و دفاع فرد از سازمان و اهداف سازمانی، و با 

ف و عالیق مشترک بین ایجاد هماهنگی و نیز اهدا
توان هویت سازمانی را تقویت نموده و به کارکنان می

تبع آن سکوت سازمانی را در بین کارکنان بیش از پیش 
 کاهش داد. 

نتایج حاکی از اثر مثبت و معنادار خودپنداره بر سکوت 
سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان شمال غرب 

(، نیز در 36( )3993) 8یِالِبالنسا و دانیکشور است. 
پژوهشی نقش احساسات )خودپنداره( در رفتار سازمانی از 
جمله هویت سازمانی و سکوت سازمانی را مورد تأیید 

مرتبط با  تحقیقات یپیشینه چنین، مرورهمقرار دادند. 
 یک عنوان به خودپندارهخودپنداره حاکی از آن است که، 

 کارکنان مثبت یخودپندارهو است؛  نظری احساس
 از آنان که وظایفی انجام به کارکنان که شودمی باعث

ارتقاء  سازمانی را عملکرد و تصویر اما نشده، خواسته
 را سازمانی سکوت راه این در و کنند مبادرت دهند،می

ها به نظر با توجه به این قسمت از یافتهدهند. کاهش می
خود را تالش ترین رسد، مدیران و مسئولین باید بیشمی

-ها همی کارمندان قرار دهند؛ آنروی تقویت خودپنداره

                                                                    
1. Blanca and Daniela  

ترین تالش خود را روی تقویت مهارت و چنین باید بیش
عملکرد کارمندان قرار دهند، تا خودپنداره بیش از پیش 

 بهبود یابد. 
در نهایت نتایج حاصل از پژوهش ارتباط بین هویت 

رد تأیید قرار سازمانی، خودپنداره با سکوت سازمانی را مو
و  اصفهانینصر ها با پژوهشداد. این قسمت از یافته

خوانی دارد. ( در داخل کشور هم35( )8232همکاران )
(، 35( )8232) براساس پژوهش نصراصفهانی و همکاران

 خودپندارهو  ثیر هویت سازمانیأسکوت سازمانی تحت ت
بین هویت سازمانی و  یخودپنداره رابطه و ؛قرار دارد

هویت  تقویت باکند، و میسکوت سازمانی را تعدیل 
 سازمانی سکوت توانمی کارکنانی سازمانی و خودپنداره

. با توجه به این قسمت از داد کاهش افراد میان در را
 هویت شناختتوان اظهار کرد که در کل، پژوهش می

برای  آن تقویت و توسعه جهت تالش و سازمانی
؛ و توجه به عواملی سی استبسیار مهم و اسا مدیران

ی داخلی و خارجی سازمان، ارتباطات چون وجههکلی هم
داخلی و خارجی سازمان، مدیریت منابع انسانی و 

 هویت مستمر ساخت و گیریشکلعملیات سازمانی در 

 .گذارندتأثیر می سازمانی
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