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بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی کارکنان و فرهنگ سازمانی با بلوغ سازمانی کارکنان دانشکده فنی و حرفه ای 

 دختران دکتر شریعتی تهران

 

 8سیما امیری اندی

 

 54/9/31: تاریخ پذیرش                                                 85/80/39:  تاریخ وصول

 

 چکیده 

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و فرهنگ سازمانی کارکنان با بلوغ سازمانی در دانشکده 

ه آماری تحقیق جامع. فنی و حرفه ای دکتر شریعتی تهران با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی انجام گردید

. نفر می باشند( 538)بوده که تعداد آن ها  8935 – 34شامل کارکنان دانشکده فنی و حرفه ای دکتر شریعتی تهران در سال 

ابزار . نفر مشخص شد( 864)تعداد نمونه طبق جدول مورگان تعیین و سپس به صورت نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 

تحقیق دو پرسشنامه استاندارد و یک پرسشنامه محقق ساخته بوده که به منظور سنجش بلوغ سازمانی کارکنان پرسشنامه 

سوال و فرهنگ سازمانی با  60با ( 8335)سوال، ویژگی های شخصیتی پرسشنامه مک کری و کوستا 50ق ساخته با محق

سوال استفاده شده است و اعتبار آن از طریق محاسبه آلفای کرونباخ تعیین گردید، داده های  46با ( 8333)پرسشنامه رابینز

و تحلیل رگرسیون چند متغیری و جدول آنووا تجزیه و تحلیل  گردآوری شده با استفاده از شاخص های ضریب همبستگی

بین متغیر بلوغ سازمانی و فرهنگ سازمانی همبستگی باالیی وجود دارد، هرچه میزان ( 8: نتایج نشان می دهد. شده اند

با بلوغ سازمانی  بین ویژگی شخصیتی و ابعاد آن( 5. فرهنگ  سازمانی باال رود، میزان بلوغ سازمانی نیز باال خواهد رفت

بین فرهنگ سازمانی ومولفه هایش با ( 9. مشخص شد که عامل برون گرایی باالترین تاثیر را بر متغیر بلوغ سازمانی دارد

 .بلوغ سازمانی مولفه خالقیت و نوآوری باالترین تاثیر را بر بلوغ سازمانی دارد

 

 زمانیویژگی های شخصیتی، فرهنگ سازمانی، بلوغ سا: واژگان کلیدی

 

 

 

 

 

                                                       
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن،گروه علوم تربیتی، رودهن، ایران.  



 8931بهار                      (45مسلسل ) دوم، شماره چهاردهمسال / فصلنامه نوآوری های مدیریت آموزشی 

31 

 مقدمه

 .شوند می اجتماعی محسوب زندگی رکن مهمترین سازمانها و است بینی پیش قابل غیر و شتابنده تحوالت دوره عصرکنونی

 حاصل بزرگ هایی موفقیت تکیه برآنها با و آید می شمار به اصلی سرمایه کارآمد انسانی نیروی پویا، و زنده سازمانهای در

. است پیوسته وقوع به سازمانها اداره و در مدیریت شگرفی تحوالت اخیر سالهای طی. آید می بدست ترقی و تکامل و شده

 منابع محور بر فناوری و منابع دیگر که رود می شمار به های توسعه حلقه از یکی عنوان به انسان تحوالت همین برمبنای

 انسان جدید نگرش اند توانسته که سازمانهایی و جوامع کشورها، دراین راستا .کند می پیدا ماهیت کرده، حرکت انسانی

 اقتصادی، توسعه مسیر نمایند، جدی توجه انسانی منابع و توسعه مهم امر به نهادینه کنند و خود های درسیستم را محور

 خود اهداف به دستیابی جهت در فناوری و امکانات منابع، سایر از کرده، سپری بیشتری با سرعت را فرهنگی و اجتماعی

 (. 8910 الحسینی،)اند  کرده طی را پایدارتری مسیرتوسعه داشته، تری برداری مطلوب بهره

 رسیده بالندگی و بلوغ به شغلی نظر از باید پس دارد مهمی نقش سازمانها تکامل و در موفقیت انسانی نیروی که آنجایی از

رسیده  بالندگی به شغلی نظر از که کسی شود سازمان پیشرفت موجب و دهد انجام خوبی به را محوله بتواند وظایف تا باشد

 این بروز در نیز کارکنان فردی و شخصیتی ویژگیهای که رسد می است از سویی به نظر بلوغ سازمانی برخوردار از یعنی

 مواقعی در دارد سازمانیبلوغ  بر را تاثیرات ترین اساسی از یکی عوامل شخصیتی و فرهنگ سازمانی. باشند داشته نقش رفتار

کاهش  شغلی، بلوغ بلوغ سازمانی، موجب تواند می تناسب این شوند برگزیده فرهنگ سازمانی با متناسب انسانی که نیروی

ایجاد  موفق، در سازمانهای که است آن بر عقیده .گردد شغلی موفقیت افزایش و فرسودگی کاهش فردی، بین تعارضات

و فرهنگ  شخصیتی ویژگیهای و محیطی شرایط بنابراین .قائلند را مهمی بسیار نقش افراد برای ر،موث فرهنگ سازمانی پویا و

 شفیع)اساسی می باشد  و اصلی عوامل از و پیشرفت بلوغ سازمانی، ایجاد در سازمانها و موسسات در موجود سازمانی

 (.8914آبادی،

در صد زیادی . تدریجی فرایندهای خویش، بلوغ بیشتری پیدا نمایندامروزه بسیاری از سازمان ها تالش می کنند تا در تکامل 

. از این سازمان ها به مدل بالندگی روی آورده اند، تا بتوانند نقشه راهی تدارک بینند که آنها را بیشتر آماده و مستعد گرداند

 (.5005تورتکن و دمیرز، )

ند هستند تا به بلوغ بیشتر برسند یا مسیر خود را به سمت وضعیت سازمان هایی که مدلهای بلوغ را به کار می برند، عالقه م

در برابر راهکارهای ( برای ارزیابان خارجی)مدلهای بلوغ نقاط مرجعی برای سازمان مهیا می کند تا خود را . کامل سوق دهند

رتهای یک سازمان را در سطح بلوغ این مدلها معموال مها. برتر مطابق یک دستورالعمل ویژه یا چند دستورالعمل ارزیابی نماید

. پایین تر نشان می دهند و به پیشرفت ویژگی ها و خصوصیات این سازمان ها برای رسیدن به بلوغ بیشتر کمک می کند

تعدادی از مدل های بلوغ، برای بیان چگونگی . چنانچه یک سازمان مهارت های بیشتری را کسب کند، می تواند بالغ تر گردد

بلوغ بیشتر، راهنمایی محدودی ارائه می دهند و بیشتر آنها به گونه ای هستند که خود کاربران باید مسیر حرکت به دستیابی به 

مالحظاتی ( مدل موجود 90از میان بیش از )مدلهای بلوغ ( البته نه تمام) احتماال بیشتر. سمت سطوح باالتر بلوغ را پیدا نمایند

ه اند که استفاده کنندگان آنها بتوانند اجرای کار را در سازمان خویش بعد از بکارگیری در مورد ابزار و متدولوژی ها نداشت

هر کدام از آنها نیازمند این هستند که با دقت مورد بررسی قرار گیرند تا چگونگی کمک آنها به . این مدلها، شروع نمایند

 (.5005تورتکن و دمیرز، )سازمان در جهت نیل به بلوغ بیشتر، دریافت شود 
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 قابلیتهای کننده ایجاد و رقابتی مزیت اصلی منبع و مهمترین سرمایه و تولید عامل ترین ارزش با انسانی منابع که آنجا از

 تر کارآمد فعلی، شرایط در رقابتی مزیت به راههای دستیابی مؤثرترین از یکی آید، می شمار به سازمانی هر اساسی

 با تنها انسانی منابع بهبود که است این دارد انسانی اهمیت منابع توسعه راستای در که آنچه. است سازمانها کردن کارکنان

 این و پرداخت کارکنان آموزش توسعه گوناگون به راههای از باید بلکه شود، نمی حاصل تخصصی و آموزشهای فنی

 نیروی توسعه و پرورش. بود نخواهد امکان پذیر انسانی، منابع مدیریت قلمرو در راهبردی های اعمال برنامه با جز مهم،

 اگر .است کلیدی سایر فرآیندهای همتراز اهمیت لحاظ به محور، دانش سازمانهای کار کسب و استراتژیهای در انسانی

 برای رویکردی فراگیر، دارای آنها از کمی تعداد اما اند، برده پی موضوع بودن این مهم  به سازمانها از بسیاری چه

 اقدامات و فعالیتها می کند فرض که است مدار فرآیند مدلی کارکنان، قابلیت بلوغ مدل .هستند هدف این به دستیابی

 نیاز مورد های سازمان فعالیت انجام برای که آنها های توانایی و ها دانش، مهارت. است سازمانی فرآیندهای انسانی، منابع

 نشان را حیاتی آن سازمانی های فعالیت انجام برای سازمان آمادگی نیروی انسانی توانایی. شود می گرفته نظر است، در

 (.5005تورتکن و دمیرز، )دهد  می

در دهه های اخیر فرهنگ سازمانی از جمله موضوعات مهم سازمانی تلقی شده و توسط مدیران سازمان ها مورد اهمیت و 

شخصیت می باشند که به قالب شخصیتی سازمان، فرهنگ به عبارتی سازمان ها همانند افراد دارای . توجه قرار گرفته است

همانگونه که برای ایجاد . به عبارت دیگر، نسبت فرهنگ به سازمان، نسبت شخصیت به فرد است. سازمانی می گویند

ی بالندگی در افراد جامعه باید در زمینه های شخصیتی آنها کاوش صورت گیرد، به همین منوال برای ایجاد بالندگی سازمان

 (.8913ابزاری، )که منجر به بالندگی جامعه می گردد، باید در فرهنگ تفحص شود 

 :بیان مسئله و مبانی نظری

بنابراین . با ارزش ترین دارایی هر سازمان، نیروی انسانی است و بدون آن هیچ سازمانی قادر به ادامه حیات نخواهد بود

بلکه، جهت اتخاذ سیاست . و عدم رضایت کارمندان نه تنها الزم است شناخت نیازها، انگیزه ها، تمایل ها، عوامل رضایت

یکی از اهداف اصلی هر سازمانی دستیابی به . های صحیح، راهبردهای مناسب و برنامه های موثر ضروری به نظر می رسد

ز یک سو و شکست موفقیت های چشمگیر دهه اخیر سازمان هایی با حداقل امکانات ا. سطح باالیی از بلوغ سازمانی است

سازمان هایی با بهترین توانایی های مادی از سوی دیگر بیانگر نقش قابل توجه عوامل غیر مادی و معنوی در موفقیت آنها 

بوده است که در این میان فرهنگ سازمانی به عنوان عامل موثر در عملکرد سازمانی برای رسیدن به سطح باالیی از بلوغ 

 (.8935سدی و همکاران، ا)سازمانی تلقی می گردد 

از طریق بلوغ فردی می توان . بلوغ کارکنان از مفروضات ذهنی شروع می شود و با تغییر باورها و نگرش ها تکامل می یابد

برای اینکه بلوغ کارکنان تبدیل به عمل و محصول شود نیازمند فرایند و ساختارهای . در ماهیت سازمان تحول ایجاد نمود

با بلوغ فرایندی می توان . اوقات ساختارهای نامناسب مانع جای شدن آثار تحوالت ذهنی می گرددگاهی . بالغ است

تعیین سطح بلوغ سازمانی موجب می گردد، سازمان نقاط . ساختارها، روش ها و فرایندها را چابک، به روز و ساده نمود

سلطانی و )ا سطح بلوغ سازمان تدوین نمایند قوت و ضعف خویش را تشخیص داده و با توجه به آن، راهبردهای مناسب ب

 (.8913بهرامی نژاد جونقانی، 

سازمان هایی که مدل بلوغ سازمانی را بکار می برند عالقمند هستند تا به بلوغ بیشتری برسند یا مسیر خود را به سمت 

ز طریق خودارزیابی و حتی از بلوغ سازمانی نقاط مرجعی را برای سازمان ها مهیا می کند تا ا. وضعیت کامل سوق دهند
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حکمیان، )طریق ارزیابان خارج سازمانی در برابر راهکارهای برتر مطابق یک یا چند دستورالعمل ویژه ارزیابی نمایند 

8914.) 

بلوغ سازمانی گونه ای از کوشش برنامه ریزی شده برای پدید آوردن نوعی از دگرگونی است که هدف آن یاری دادن به 

ن هاست، تا بتوانند کارهایی را که موظف به انجام دادن آن هستند به صورتی بهتر از پیش به انجام برسانند اعضای سازما

 (.8939خیش کار،)

مفاهیم پایه ای و زیربنای بلوغ متضمن این امر می باشد که سازمان های بالغ به شکل سامان یافته عمل می کنند، در حالیکه 

به نتایج در نتیجه تالش های قهرمانانه افراد در استفاده از رویکردهایی است که کم و زیاد به  در سازمان های نابالغ دستیابی

در بعضی از مراجع و در توضیح مفهوم بلوغ از واژه هایی مانند . طور خودانگیخته یا خودجوش آن ها را به وجود آورده اند

 (.8919و نایبی،  امینی)پیش بینی پذیری، کنترل و یا اثربخشی استفاده می شود 

یکی دیگر از مباحث مهم و تاثیرگذار در هر سازمانی فرهنگ سازمانی می باشد، سازمان ها به عنوان رکن اصلی اجتماعات 

کنونی نقش تعیین کننده ای در برآوردن انتظارات جوامع دارند و نیروی انسانی با ارزش ترین منبع برای سازمان ها به شمار 

به منظور افزایش بهره وری و کارآیی سازمان ها توجه به نیازهای کارکنان و تأمین سالمت روانی و از این رو . می آید

فرهنگ سازمانی به عنوان یک جزء مهم و بنیادی در پیکرة یک . جسمانی و جلب رضایت آنها، اهمیت ویژه ای می یابد

. تعامالت بی همتای اعضای سازمان شکل می گیردسازمان محسوب می شود و به مثابة واقعیتی اجتماعی است که بر مبنای 

 (8313، 8اسمیرکیچ)

فرهنگ سازمانی در واقع شناختی از سازمان را ارائه  می دهد و فرهنگ سازمانی سودمند تأثیر مثبتی در عملکرد کارکنان 

 5چانگ)ن را باال می برد در واقع، توسعة فرهنگ سازمانی، احساس هویت و تعهد را تسهیل می کند و نیز ثبات سازما. دارد

 (.5080و همکاران ،

 -هر سازمان . امروزه همگان بر این موضوع توافق دارند که سازمان چیزی بیش از دوایر، سلسه مراتب و اختیارات است

هر سازمان، . دارای یک شخصیت است، شخصیتی که دارای ویژگی های انعطاف، خالقیت می باشد -مانند یک فرد 

در این سازمان ها، کارکنان نسبت به یک الگوی . زندگی است که متفاوت از زندگی اجزای خود می باشد دارای حیات و

یکی از مهم ترین عوامل موفقیت سازمان، فرهنگ . خاصِ رفتاری توافق پیدا می کنند که این همان فرهنگ سازمانی است

تراتژی به دلیل مخالفت فرهنگ سازمانی که مجموعه سازمانی می باشد؛ زیرا، به عنوان نمونه، ممکن است اعمال یک اس

اعتقادات اعضای سازمان است به تأخیر افتاده یا رد شود با توجه به رابطه ی راهبردهای جدید با فرهنگ سازمانی، شایسته 

 (.8914مشبکی، )است که شناخت کامل و دقیقی از فرهنگ سازمانی صورت گیرد 

سازمان است و با توجه به اینکه یکی از مهم ترین منابع هر سازمان، منبع انسانی آن فرهنگ سازمانی، شیوه ی زندگی یک 

مطالعات و تحقیقات نشان می دهد که فرهنگ . می باشد، عملکرد افراد در سازمان متأثر از فرهنگ آن سازمان است

ی و میزان مشارکت کارکنان در سازمانی، بر رفتار فردی، انگیزش، رضایت شغلی، خالقیت و نوآوری، شیوه ی تصمیم گیر

 (.8919زارعی متین،)امور، میزان فداکاری و تعهد، انضباط، سخت کوشی، سطح اضطراب و مانند آن مؤثر است 

                                                       
1. Asmyrsych  
2.Chong 
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لذا، سازمان قبل از اجرای . آگاهی از موانع موجود در برابر پیشرفت سازمان برای رهبران سازمان ها خیلی مهم است

ریشه و عوامل اصلی . ای بهبود عمل کرد باید نسبت به شناسایی و ارزیابی فرهنگ اقدام کنداقدامات راهبردی یا مداخله ه

جمله معروف پیتر دراکر که . موفقیت یا شکست موسسات و سازمان ها را در فرهنگ سازمانی آنها جستجو می کنند

 (.8935اسدی و همکاران، )ده است اهمیت فرهنگ را در صحنه عمل نشان دا. "فرهنگ برای صبحانه، راهبرد را می بلعد"

مفروضاتی بنیانی، اعتقادات، باورها، هنجارها و ارزش ها را به . فرهنگ در یک سازمان به مثابه شخصیت در انسان است

عنوان مبانی فرهنگ یک سازمان، شالوده وجودی آن را تشکیل داده، نقطه تمیز خوب و بد را مشخص می کند و نهایتا 

 (.8911نصیری پور و همکاران، )مان را شکل می دهد قالب رفتاری ساز

هر چه فرهنگ حاکم بر سازمان . امروزه فرهنگ سازمانی یکی از شاخص هایی است که بر سطح بلوغ سازمانی موثر است

. قوی تر و موثرتر باشد آن سازمان از بلوغ بهتری برخوردار خواهد بود و بهره وری و کارایی بیشتری خواهد داشت

قات نیز نشان می دهد که فرهنگ سازمانی روی تدوین اهداف و راهبردها، رفتار فردی و عملکرد سازمانی، انگیزش و تحقی

رضایت شغلی، بلوغ و رشد سازمانی، خالقیت و نوآوری و غیره تاثیر دارد، بنابراین مدیران می توانند با تغییر جنبه هایی از 

. یت کارکنان خود را باال ببرند و به بهبود فرایندهای سازمان کمک نمایندفرهنگ سازمانی میزان بلوغ سازمانی و رضا

فرهنگ سازمانی در کارکنان این توانایی را پدید می آورد تا بازدارنده های بنیادی بقاء و سازگاری با محیط را از میان 

. ن را در بستر زمان پابرجا سازندو فرایندهای درونی را بوجود می آورند و در نهایت سازگاری و بقای سازما. بردارند

 (.8935ابطحی، )هنجاری است که اجزای سازمان را به هم پیوند داده است  "برچسب اجتماعی"فرهنگ 

فرهنگ اداراکی یکسان از سازمان است . فرهنگ سازمانی شیوه اجرای امور را در سازمان برای کارکنان مشخص می کند

اهده می شود و نشان دهنده مشخصات معمول و ثابتی است که یک سازمان را از که وجود آن در همه اعضای سازمان مش

. به عبارت دیگر فرهنگ سازمانی، هویت اجتماعی هر سازمان را مشخص می کند. دیگر سازمان ها متمایز می سازد

تفاوت های فردی، این منظور از . کارکنان سازمانها از جنبه های مختلف رفتار و شرایط جسمانی با یکدیگر تفاوت دارند

است که هرفرد موجودی است منحصر به فرد، استثنایی و یگانه، به گونه ای که از پروتئین های  سازنده موی هرکس تا 

البته شاید کسانی را ببینیم که دارای شباهت های بسیاری نسبت به هم باشند، . شیارهای روی انگشتش، بدون همانند است

ق، یکسان و برابر نیستند و با اطمینان می توان گفت که از لحاظ شخصیت و شناخت، دارای ولی بدون شک، به طور دقی

 (.8991غفاری،)تفاوت هایی هستند که این تفاوتها دربرگیرنده دیدگاه ها، نگرشها و گرایش های گوناگون نیز می شود 

در فرایند استخدام، انتقال و ارتقای آگاهی از ویژگی های شخصیتی افراد می تواند به مدیریت سازمان کمک کند تا 

؛ به نقل از 8331،  8رابینز)کارکنان بهتر عمل کند که این کار خود موجب خواهد شد که جابه جایی کارکنان کاهش یابد 

 (.8939اردالن و همکاران،

نتایج به . آنان است در واقع عملکرد افراد تحت تأثیر متغیرهای زیادی است که یکی از مهمترین آنها ویژگی های شخصیتی

دست آمده از بررسی خصوصیات شخصیتی افراد حاکی از آن است که رفتار افراد به منشها و خصوصیات شخصیتی آنها 

 (.8916مغانلو، )بستگی دارد و بنابراین، ویژگی های شخصیتی افراد زمینه ساز رفتارهای آنان است 

                                                       
1 .Robbins 
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د به یک ویژگی شخصیتی، صرفاً تحقیق مستقیم در باره آن یک راه آشکار برای یادگیری درباره وابستگی یک فر

 (.9،5009و ویلیام 5، رندفرو8گاسلینگ)شخصیت است 

رابینز تعدادی از ویژگی های شخصیتی خاص را که میتوانند تعیین کننده رفتار فرد در سازمان باشند، در قالب یک گروه 

کانون کنترل، عزت نفس، قدرت طلبی، سازگاری : عبارتند از خاص و متمایز از بقیه مشخص کرده است که این ویژگی ها

 (.8919رابینز، ترجمه فارسی،)با موقعیت 

در  5برای مثال ، دوبرین. آزمون های شخصیتی مختلف ویژگی های شخصیتی را در بروز بعضی رفتارها موثر دانسته اند

تار اثر می گذارند، دریافتند که صفت شخصیتی پیوند تحقیقی مبتنی بر اینکه چگونه صفات شخصیتی مبتنی بر نیازها بررف

باعث می شود که فرد به گروه های ( سعی کردن برای برقراری روابط نزدیک با دیگران یک دوست وفادار بودن)جویی

اجتماعی زیادی ملحق شود و سعی کند عضو یکی از دسته ها وگروه های غیررسمی درسازمان محل کار خود شود و به 

 .خود نیز عالقمند شود و در ضمن این افراد در سازمان محل کار خود تعهد باالیی را نشان می دهندسازمان 

شواهد تجربی نشان می دهد که بلوغ سازمانی در دانشکده فنی دکتر شریعتی تهران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست، 

یا بین ویژگی های شخصیتی و فرهنگ سازمانی بنابراین پژوهش حاضر به دنبال یافتن پاسخ برای این پرسش است که آ

کارکنان با بلوغ سازمانی در دانشکده دکتر شریعتی تهران رابطه وجود دارد که در این پژوهش ویژگی های شخصیتی و 

و بلوغ یا سطح آمادگی کارکنان در سازمان بنا بر نظر هرسی  .فرهنگ سازمانی متغیر مستقل و بلوغ سازمانی متغیر وابسته است

بالنچارد تابعی از سه عامل مهم سطح تحصیالت و تخصص، سطح زندگی و تجربه کاری بوده و دارای دو بخش اصلی 

توانایی به معنی داشتن تجربه و مهارتی می باشد که فرد یا گروه برای یک تکلیف یا فعالیتی خاص . توانایی و تمایل: است

انگیزه ای است که فرد یا گروه برای انجام موفقیت آمیز یک تکلیف یا تمایل به معنای میزان اطمینان، تعهد و . داراست

هرسی و بالنچارد آمادگی یا بلوغ را در قالب های متفاوتی تعریف (. 5088فیلیپس،)فعالیتی خاص در خود احساس می کند

 (.8914النچارد، هرسی و ب) "توان و مایل"، "توانا اما مایل"، "ناتوان و مایل"، "ناتوان و بی میل":کرده اند

به موجب تئوری دوره زندگی همچنان که سطح بلوغ زیردستان یک مدیر باال می رود، شیوه رهبری مناسب ضمن افزودن 

عاطفی  -هر چه کمتری است بلکه تا حد امکان کاهش حمایت اجتماعی( وظیفه)بر مراعات، نه فقط مستلزم ساخت دهی 

هبری هر فرد عبارت است از الگوی رفتاری آن فرد زمان نفوذ در فعالیت های سبک و شیوه ر. را الزم می شمارد(روابط)

رفتار  از شخصیت الگویی (.8911نصیری پور و همکاران، )دیگران که بر اساس برداشت دیگران از رفتار او قرار دارد 

نسبت به دیگران  او نوعاً هک است هاییراه مجموعه ی فرد یک شخصیت، بنابراین. است متقابل اجتماعی روابط و اجتماعی

 (.4،8331فرگوسن) "کندمی تعامل آنها با یا واکنش

                                                       
1 . Gosling  
2.Rndfrv  
3. William 
4 . Dvbryn  
5.Perra 
6..Watson 
7. Rogers   
8 Kelly.                                      
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و  فیزیکی محیط  با تعامل شخصی اسلوب که دانست هیجان تفکر و متمایز و اختصاصی الگوهای توانمی را شخصیت

، 5راجرز، همچنین(.8914، همکاران و براهنی ترجمه/ 5000،  همکاران و 8انکینسون) زنندمی رقم شخص را هر اجتماعی

 را شخصیت، و آلپورت ماست وجودی هایتجربه  تمام محور که داندمی دائمی ییافته سازمان  خویشتن یک را شخصیت

 شخصیت، پدر رفتارگرایی، 9واتسن. کندمی تلقی، دهدمی جهت را های فردیفعالیت تمام که ای درونی عوامل مجموعه

 او شخصیت معنای زندگی تفسیر برای راجستجو فرد هر روش ،5کلی .پنداردمی عادات از اییافتهسازمان ایمجموعه را

 1ادوارد تایلر (.8919،شاملو)است شده ساخته 9فراخود،  6خود، 4نهاد از شخصیت که دارد عقیده فروید باالخره و،داندمی

مردم شناس انگلیسی، فرهنگ و تمدن را به یک معنا و مفهوم به کار برده است و فرهنگ را مجموعه ای از معرفت،  1تایلر

عقاید، اخالقیات، قوانین، آداب و رسوم و همه قابلیت های و عاداتی دانسته که انسان به عنوان عضوی از جامعه می پذیرد 

صورت گرفته است، فرهنگ را مجموعه ای متمایز، ( 8339) 80و اسکین (8310) 3در مطالعاتی که هافستد(.8333زیاری، )

هافستد، )شامل سطوح مختلفی مانند ارزش های اصلی، هنجارها، باورها، آرمان ها، رفتارها و موارد دست ساز بشر می داند 

ه شخصیتی و ویژگی رابطه میان ویژگی های پنج گان"، تحت عنوان (8919)نتایج پژوهش خدادادی  (.8339و شاین، 8310

نشان داد که بین اکثر ویژگی های شخصیتی با تعهد  "های شغلی کارکنان با تعهد سازمانی آنان در سازمان آب و برق اهواز

عاطفی سازمانی و تعهد هنجاری سازمانی رابطه معنا داری وجود دارد، اما با تعهد مستمر سازمانی، تقریبا هیچ رابطه معنا 

 .استداری مشاهده نشده 

نفر از مدیران را  856، در مورد ویژگی های شخصیتی و عملکرد شغلی به پژوهشی پرداخت و نمونه ای از (5006)دیگمن 

در ارتباط با عملکرد با آزمون شخصیتی روبرتسون مورد مطالعه قرار داد و دریافت که بین استقالل شخصیتی و عملکرد 

جزایری و .در عملکرد پایین و باالی شغلی رابطه معنا دار وجود داردشغلی و همچنین برونگرایی و مسئولیت پذیری 

 "پژوهشی که به بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و تعلق سازمانی شرکت آب و فاضالب لرستان "، در (8911)همکاران 

. رابطه معنا داری وجود داردانجام دادند، نتایج پژوهش آنان نشان داد که بین ابعاد فرهنگ سازمانی، با میزان تعلق سازمانی 

که در شرکت فوالد مبارکه انجام شد، مشخص گردید که در بین شاخص های بلوغ ( 8930)در پژوهش بهرامی جونقانی 

همچنین در بین شاخص های بلوغ . فردی، بیشترین میزان بلوغ در بلوغ اجتماعی و کمترین میزان در بلوغ عقلی بوده است

و کمترین میزان بلوغ، در چابکی فرایندها بوده  15/64بلوغ در بهبود مداوم فرایندها با در صد باالی فرایندی بیشترین میزان 

و در بین شاخص های بلوغ سازمانی بیشترین میزان بلوغ در سیستم ها و نظام های سازمان و کمترین میزان بلوغ در فرهنگ 

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و بلوغ سازمانی با " ، در پژوهشی که با هدف(8938)جعفر پور  .سازمان بوده است

                                                       
1. Id    
2. Ego                    

 3. Super ego       
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نتایج ضریب همبستگی نشان داد بین ابعاد . انجام شد "تهران  9رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان شهرداری منطقه

، بلوغ با بلوغ سازمانی رابطه دارد(روان نژندی، برونگرایی،انعطاف پذیری، دلپذیری و وجدانی بودن)پنجگانه شخصیت 

در .سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه دارد، و ابعاد پنج گانه شخصیت با رفتار شهروندی سازمانی رابطه وجود دارد

رسیدن به بلوغ سازمانی ویژگی های شخصیتی کارکنان و فرهنگ سازمانی از مهمترین مسایل مطرح شده و دخیل می 

ویژگی های شخصیتی کارکنان و فرهنگ سازمانی را با بلوغ سازمانی کارمندان  باشد، در این پژوهش برآنیم تا رابطه بین

دانشکده فنی و حرفه ای دختران دکتر شریعتی تهران بررسی نمایم تا در صورت وجود رابطه ای بتوان با توجه به ویژگیهای 

م که در صورت موثر بودن بتوان شخصیتی افراد و فرهنگ سازمانی در جهت افزایش بلوغ سازمانی راهکارهایی ارایه دهی

 .به جامعه بزرگتر تعمیم داد

 پژوهش هدف

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی کارکنان و فرهنگ سازمانی با بلوغ سازمانی کارکنان دانشکده دکتر شریعتی  

 تهران

 سوال پژوهش

دانشکده دکترشریعتی تهران وجود  چه رابطه ای بین ویژگی شخصیتی و فرهنگ سازمانی با بلوغ سازمانی کارکنان در

 دارد؟

 پژوهشروش 

 .است کاربردی و همبستگی -توصیفی نوع از پژوهش این

. باشدنفر می 538شریعتی تهران به تعداد  فنی و حرفه ای دختران دکتر دانشکده کارکنان شامل پژوهش این آماری جامعه

 باشد،می موجود جامعه افراد از فهرستی تهیه و بوده پذیر امکان جامعه اعضاء تمامی به دسترسی کهجاییآن از بنابراین

با توجه به اینکه جامعه از چندین طبقه ناهمگون تشکیل شده و .شودمی شناخته محدود آماریجامعه  عنوان به آماری جامعه

استفاده شد و با استفاده از برای نمونه گیری ( طبقه های زن و مرد)مقدار طبقات متفاوت است، از روش تصادفی طبقه ای

 .نفر به دست آمد 864جدول مورگان حجم نمونه 

 :در دو بخش به جمع آوری اطالعات پرداخته شد

گویه  50استفاده شد، که شامل  (P-CMM) تلفیقی جهت سنجش بلوغ سازمانی از مقیاس بلوغ سازمانی مبتنی بر الگوی

از پرسشنامه . رایندی و بلوغ سازمانی را مورد سنجش قرار می دهدمی باشد، که سه خرده مقیاس بلوغ فردی، بلوغ ف

هدف از پرسشنامه . به منظور تعیین میزان فرهنگ سازمانی کارکنان تهیه شده است( 8333)استاندارد فرهنگ سازمانی رابینز

 صفات گیریاندازه ظورمن به.گویه دارد 46این پرسشنامه  .بعد کلیدی برای فرهنگ سازمانی می باشد 3رابینز ارزیابی 

 در کاستا و کریمک توسط ماده میباشد و 60 که دارای -NEO-FFI) نئو)شخصیتی  هایویژگی پرسشنامه از شخصیتی

  .شد ترجمه به فارسی (8918) کیامهر توسط بار اولین برای و شد ساخته (8335) سال
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   :یافته ها
درصهد دیهپلم و    50زن بودند کهه از ایهن تعهداد     1/91مرد و  5/58داد که  با توجه به یافته های توصیفی پژوهش نتایج نشان

سهال سهابقه خهدمت داشهتند      4درصد زیر  50فوق لیسانس  و باالتر بودند و از این تعداد  8/53لیسانس و  3/40فوق دیپلم ، 

 .سال سابقه خدمت داشتند 88بیشتر از  3/49سال و  6تا  80بین  8/56

فرهنگ سازمانی بلوغ سازمانی و ویژگی شخصیتی های مرکزی و پراکندگی متغیر زیع شاخصتو(: 8)شمار ه  جدول

 کارکنان دانشکده دختران دکتر شریعتی تهران
  بلوغ سازمانی 

 فرهنگ سازمانی

 ویژگی شخصیتی

 65/868 40/891 98/54 میانگین

 860 893 56 میانه

 846 805 55 نما

 399/86 584/54 895/80 انحراف معیار

 33 855 46 دامنه تغییرات

 889 99 55 حداقل نمره

 586 833 10 حد اکثر نمره

 56690 55149 9455 نمره کل

به دلیل نزدیک  بکودم ماک اد یک دی  ناکا بکا       بلوغ سازمانی میانگین برای نمره متغیر  میانه، های مرکزی نما، شاخص

" بلوغ سازمانی "پایین ترین نمره ،همانطود که مالحظه می شود.حکایت از نزدی  بودم به توزیع نرمال دادد یک یگر،

دا کسکب ککرده    08دا کسب کرده ان  و باالترین نمره متعلق به کسانی است که نمره 42متعلق به کسانی است که نمره 

بیشکتر  بلکوغ سکازمانی   نمکره   .نمره می باش  45دامنه توزیع نمرات برابر با  ،بنابراین .می باش  9424ان  و نمره کل  م 

 و نیمی دیگر بیش از  م نمکره  25یمی از پاسخگویام مساوی یا کمتر از نبلوغ سازمانی نمره  .باش  می 22افراد برابر با

با توجه به ما اد انحکرا  معیکاد توزیکع     .می باش  97/24نمونه  مادی برابر با  "بلوغ سازمانی"متوسط نمره . می باش 

 ،همانطود که مالحظه می شود.واح  دد اطرا  میانگین پراکن ه ش ه ان  77دد ح ود " سازمانیبلوغ "متغیر نمره های 

دا کسب کرده ان  و بکاالترین نمکره متعلکق بکه      99متعلق به کسانی است که نمره  "فرهنگ سازمانی "پایین ترین نمره

 744دامنه توزیع نمرات برابر با  ،براینبنا .می باش  44042دا کسب کرده ان  و نمره کل  م  777کسانی است که نمره 

از پاسکخگویام   نیمکی فرهنکگ سکازمانی    نمکره  .می باش  782 بیشتر افراد برابر بافرهنگ سازمانی نمره  .نمره می باش 

نمونه  مادی برابکر بکا    "فرهنگ سازمانی"متوسط نمره . و نیمی دیگر بیش از  م نمره می باش  727مساوی یا کمتر از 

واحک  دد   45دد حک ود   "فرهنکگ سکازمانی  "ا توجه به ما اد انحرا  معیاد توزیع متغیر نمره های ب .باش می 48/720

 م  ویژگی شخصیتی کادکناممیانگین برای نمره متغیر  میانه، های مرکزی نما، شاخص .اطرا  میانگین پراکن ه ش ه ان 

همکانطود ککه مالحظکه     .نزدی  بودم به توزیع نرمال داددحکایت از  به دلیل نزدی  بودم ما ادی دی  ناا با یک یگر،
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دا کسب کرده ان  و بکاالترین نمکره    779متعلق به کسانی است که نمره  "ویژگی شخصیتی "پایین ترین نمره شود، می

دامنکه توزیکع نمکرات     ،بنکابراین  .می باش  45598دا کسب کرده ان  و نمره کل  م 475متعلق به کسانی است که نمره 

از  نیمکی ویژگکی شخصکیتی   نمکره   .می باش  745بیشتر افراد برابر با ویژگی شخصیتی نمره  .نمره می باش  77ابر با بر

نمونکه   ”ویژگکی شخصکیتی  “متوسط نمکره  . و نیمی دیگر بیش از  م نمره می باش  758پاسخگویام مساوی یا کمتر از 

دد حک ود   ”ویژگی شخصیتی“معیاد توزیع متغیر نمره های با توجه به ما اد انحرا   .می باش  52/757 مادی برابر با 

 .ش ه ان  واح  دد اطرا  میانگین پراکن ه79

 بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها

حال به منظور آزمون سوال های تحقیق قصد داریم که از آزمونهای رابطه ای از نوع تاثیر استفاده کنیم، لذا شرط اول 

ها است، از این رو در ابتدا  به بررسی نرمال بودن داده های متغیرهای تحقیق پرداخته می  بررسی نرمال بودن توزیع داده

 .شود 

که . به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده های مربوط به متغیرهای، تحقیق از آزمون کولموگرف اسمیرنف استفاده شد

 :نتایج آن در جدول زیر آمده است

 بودن توزیع متغیرهای تحقیق به کمک آزمون کولموگرف اسمیرنفبررسی نرمال  :( 5)جدول شماره

 بلوغ سازمانی فرهنگ سازمانی ویژگی شخصیتی متغیر

Z 596/8 040/8 993/0 

 656/0 550/0 856/0 سطح معنی داری

 

باشد می توان نتیجه گرفت توزیع داده های  04/0 در صورتی که سطح معنی داری آزمون کولموگرف اسمیرنف بیشتر  از

 سطح معنی داری همه متغیرهای تحقیق همانطور که در جدول فوق گزارش شده است،. مربوط به متغیرها نرمال است

 .است، پس می توانیم بگوییم که توزیع داده های مربوط به متغیرها نرمال است 04/0بزرگتر از 

 (سازمانی بلوغپیش بینی )نتایج رگرسیون چند متغیری 

ویژگی های شخصیتی کارکنان و فرهنگ سازمانی با بلوغ سازمانی کارکنان دانشکده فنی  نیبآیا   :سوال اصلی پژوهش 

 رابطه وجود دارد؟ دکتر شریعتی تهران

البته در انجام تحلیل . ند متغیره انجام گرفتسازمانی از طریق تحلیل رگرسیون چ بلوغکننده   سنجش و بررسی عوامل تبیین

 بلوغاستفاده شود تا بتوان به ترکیب بهینه عوامل موثر بر ( Stepwise)رگرسیون، سعی گردید از روش گام به گام 

براساس نتایج حاصل از این تحلیل، در طی مراحل مختلف تحلیل رگرسیون،یک مدل شناسایی شد . سازمانی دست یافت

طبق این جدول، مالحظه . دهد های مرتبط ارائه می نمایشی از خالصه این مدل را به همراه آماره(  1 -5دول ج)که جدول 

از تغییرات متغیر  46/0گردد که در این مدل که متغیر فرهنگ سازمانی وارد معادله شده است، این متغیر توانسته است  می

نشان می دهد که همبستگی باالیی بین متغیر بلوغ سازمانی و  94/0 سازمانی را تبیین کند و همچنین مقدار همبستگی بلوغ

فرهنگ سازمانی وجود دارد و هرچه قدر میزان فرهنگ سازمانی باال رود، میزان بلوغ سازمانی نیز باال خواهد رفت و بین 
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گی و ضریب تعیین جدول زیر میزان همبست. متغیر ویژگی های شخصیتی و بلوغ سازمانی رابطه معنی داری مشاهده نشد

 .دهداند، نشان میمتغیر فرهنگ سازمانی را که در یک مرحله وارد مدل رگرسیونی شده

 بلوغ سازمانیهای کلی تحلیل رگرسیونی متغیر مستقل بر  کننده مشخص( : 9)جدول شماره 

 خطای استاندارد برآورد ضریب تعیین تعدیل شده ضریب تعیین همبستگی مدل

 950/6 465/0 466/0 945/0 اول

 در مدل بلوغ سازمانیداری رابطه مجموعه عوامل مؤثر بر  آزمون معنی( : 5)جدول شماره

 داری سطح معنی F میانگین مربعات درجه آزادی مجموع مربعات مدل

 000/0 940/585 543/3601 8 543/3601 رگرسیون اول

 869/54 869 499/9968 باقیمانده

  865 069/86390 کل

 

باشد، همچنین نشانگر  داری این مقادیردر مدل دو گانه می و سطح معنی Fکه مربوط به تغییرات مقادیر( 5)جدول شماره 

عبارتی بر میزان خطای آن  داری کاسته و به ترتیب از یک طرف از سطح معنی این است که در طی مراحل مختلف به 

اما چنانکه . است 940/585که در مدل برابر با  Fبطوریکه مقدار . شود کاسته می Fشود و از طرف دیگر از مقادیر  افزوده می

قبالً هم اشاره شد، هدف از انجام تحلیل رگرسیون، گزینش بهترین ترکیب و مدل از مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر 

دهد که معادله  بدست می باشد که بهترین برازش را از عواملی است، بنابراین، مدل اول مدلی می( بلوغ سازمانی)وابسته 

 .را تحت الشعاع قرار دهندبلوغ سازمانی را تشکیل داده و قادرند بلوغ سازمانی رگرسیون عوامل موثر بر 

 در مدلبلوغ سازمانی های آماری میزان و جهت تأثیر هر یک از متغیرهای مستقل بر کننده مشخص( : 4)جدول شماره 

سطح  t استانداردشدهضرایب  ضرایب استانداردنشده مدل

 Beta خطای استاندارد B داری معنی

 898/0 994/8  309/5 339/9 عدد ثابت اول

فرهنگ 

 سازمانی

908/0 058/0 945/0 416/85 000/0 

نتایج این جدول . دهد ، محتوای جدول باالرا تشکیل میبلوغ سازمانیمیزان تأثیر تفکیکی هر یک متغیرهای مستقل بر روی 

است از میان مجموعه متغیرهای مستقل  وارد آن شده است، توانسته فرهنگ سازمانی دهد که در این که متغیر مینشان 

 .بر این متغیر وارد سازند 04/0داری در سطح کمتر از  ، تأثیر آماری معنیبلوغ سازمانیدرنظرگرفته شده جهت تبیین 

باالترین همبستگی و میزان تأثیر را بر ( Beta=  94/0)با ضریب بتا  "فرهنگ سازمانی "با توجه به نتایج بدست آمده متغیر 

در ضمن مقدار پیش بینی این متغیر برابر با . متأثر از فرهنگ سازمانی استبلوغ سازمانی بنابراین میزان . داردبلوغ سازمانی 

بلوغ واحد تغییر در متغیر   90/0است و این به این معنی است که به ازای یک واحد تغییر در فرهنگ سازمانی،  90/0

 .به وجود می آیدسازمانی 

 .داردبلوغ سازمانی باالترین تأثیر را بر  "فرهنگ سازمانی"شود که پس با توجه به مدل تحلیلی مشخص می
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 بحث و نتیجه گیری

د و طی آن نشان جمع آوری ش( ویژگیهای شخصیتی، فرهنگ سازمانی، بلوغ سازمانی)داده ها با استفاده از سه پرسشنامه 

هرچه فرهنگ حاکم . داد، که فرهنگ سازمانی از جمله شاخص هایی است که می تواند بر سطح بلوغ سازمان موثر باشد

بر سازمان قوی و موثر باشد به دنبال آن سازمان از بلوغ بهتری برخوردار خواهد بود و بهره وری و کارایی بیشتری خواهد 

غییرجنبه هایی از فرهنگ سازمانی و بهبود شرایط کاری، میزان بلوغ کارکنان خود را باال برده داشت و مدیران می توانند با ت

بین فرهنگ سازمانی کارکنان : یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که .و به بهبود فرایندهای سازمان کمک نمایند

نشان داده شده است، مقدار ( 8-5)که در جدول  و بلوغ سازمانی رابطه معنا داری وجود دارد؛ در پژوهش حاضر همانطور

 و تعداد نمونهمی باشد که همبستگی باالیی بین متغیر بلوغ سازمانی و فرهنگ سازمانی وجود دارد % 94ضریب همبستگی 

ه نظر گرفته شد، ک در نمونه حجم عنوان به را مطالعه مورد کارکنان دانشکده دکتر شریعتی تهراننفر از  864معادل  های

سنجش  برای .شد آوری جمع( سازمانی بلوغ سازمانی، ویژگی های شخصیتی، فرهنگ) پرسشنامه 9 از با استفاده ها داده

 سوالی  50، پرسشنامه آن اعتبار طی و است شده استفاده کرونباخ آلفای ضریب فرمول از پرسشنامه ها پایایی و اعتبار

 60و پرسشنامه ( 343/0= آلفا)با  برابر سازمانی سؤالی فرهنگ 46 پرسشنامه برای و( 355/0=آلفا)با  برابر سازمانی بلوغ

 پژوهش ه های داد اطالعات و تحلیل و تجزیه .است آمده دست به( 196/0=آلفا)سوالی ویژگی های شخصیتی برابر با 

 آماری مشخصه های از استفاده با توصیفی سطح آمار در .است گرفته صورت استنباطی و توصیفی آمار سطح دو در

از ضریب  استنباطی آمار سطح در و پرداخته ها داده تحلیل و تجزیه به انحراف معیار و میانگین درصد، فراوانی، نظیر

به دست آمده در پژوهش بدین ترتیب نتایج  .همبستگی و رگرسیون چند متغیری خطی و جدول آنوا استفاده شده است

و هر چه قدر میزان فرهنگ سازمانی . و بلوغ سازمانی رابطه معنا داری وجود دارد حاضر این است که بین فرهنگ سازمانی

باال رود، میزان بلوغ سازمانی نیز باال خواهد رفت و بین متغیر ویژگی های شخصیتی و بلوغ سازمانی رابطه معنی داری 

یش میزان بلوغ سازمانی گردد، این یافته یعنی باال رفتن میزان فرهنگ سازمانی کارکنان می تواند موجب افزا. مشاهده نشد

 با و 04/0 معادل  خطای در پژوهش آنان سطحهمسویی دارد، ( 8911)« حسینی و همکاران»پژوهشی با یافته پژوهشی 

نظر گرفته  در نمونه حجم عنوان به را مطالعه مورد بیمارستانهای کارکناننفر از  960معادل  های نمونه اطمینان درصد34

 پایایی و سنجش اعتبار برای . شد آوری جمع( سازمانی بلوغ سازمانی، فرهنگ) پرسشنامه 5 از با استفاده ها هداد .شد

با  برابر سازمانی پرسشنامه بلوغ آن اعتبار طی و است شده استفاده کرونباخ آلفای ضریب فرمول از پرسشنامه ها

 تحلیل و تجزیه .است آمده دست به( 1159/0= آلفا)با  برابر سازمانی سؤالی فرهنگ 40 پرسشنامه برای و( 365/0=آلفا)

 با توصیفی سطح آمار در .است گرفته صورت استنباطی و توصیفی آمار سطح دو در پژوهش ه های داد اطالعات و

 در و پرداخته ها داده تحلیل و تجزیه به انحراف معیار و میانگین درصد، ، فراوانی نظیر آماری مشخصه های از استفاده

 ضریب دو، کای، T-test: نظیر آماری آزمونهای از ، مفروضات و ها داده سنجش  با متناسب استنباطی آمار سطح

 .گیرد می قرار پردازشمورد  SPSSم افزار نر از استفاده با ها داده .است شده استفاده ANOVAهمبستگی پیرسون، 

پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که بین فرهنگ سازمانی و بلوغ سازمانی رابطه معنا داری وجود  در بدین ترتیب آنان 

 .دارد

 منابع                                                                                            
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 فارسی

نشر : ، اصفهان(نگرش کاربردی)و فشارهای روانی سازمان مدیریت . مدیریت رفتار سازمانی(. 8913. )ابزاری، مهدی

 .ارکان
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