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تحلیل و ارزیابی اثر مزاج بر تمایل به افشاگری و نقش 

 شناختی کننده متغیرهای جمعیت تعدیل


 **وش ، فاطمه زارعینژاد محسن فرهادی

81/14/31تاریخدریافت:

81/13/31تاریخپذیرشنهایی:

 چکیده
گریمتغیرهایاهدفبررسیاثرمزاجکارکنانبرتمایلبهافشاگریآنانبانقشتعدیلپژوهشحاضرب

است.اینمطالعهازحیثهدف،کاربردیوازنوعتوصیفیبودهوباروشپیمایشیشناختیانجامشدهجمعیت
نفتیکیازمناطقنفرازکارکنانستادشرکت211انجامشدهاست.جامعهآماریموردمطالعهدراینپژوهش

عنواننمونهآماریدرنظرگرفتهنفرازآنانبه863باشدکهبااستفادهازفرمولکوکرانتعدادغربکشورمی

نمونه روش از نمونه اعضای انتخاب برای جمعشد. برای شد. استفاده ساده تصادفی دادهگیری ازآوری ها

سلمان مزاج تعیین استاندارد وپرسشنامه دادهنژاد شد. استفاده پارک نرمپرسشنامه از استفاده با افزارها
Smart PLS2مدلبه تجزیهمنظور جزئی، مربعات حداقل روش به یافتهیابی شد. پژوهشوتحلیل این های
داروجودداردوارتباطدهدکهبینگرمیمزاجکارکنانوتمایلبهافشاگریآنانارتباطمثبتومعنینشانمی

دارستوهمچنینارتباطبینخشکیمزاجونسردیمزاجکارکنانوتمایلبهافشاگریآنانمنفیومعنیبی
دارستوتریمزاجکارکنانباتمایلبهافشاگریآنانارتباطمثبتوتمایلبهافشاگریکارکنانمنفیومعنی

متغیرهایجمعیتمعنی سرانجام اینپژوهشکهداریدارد. متغیرهایتعدیلبهشناختیدر شد،عنوان بیان گر

آنان افشاگری به تمایل و مزاج خشکی نیز و کارکنان افشاگری به تمایل و مزاج گرمی بین درارتباط
داریندارد.تأثیرمعنی


تمایلبهافشاگری؛مزاج؛گرمیوسردی؛خشکیوتری: کلیدواژه

                                                                                                                                                    

.راناستادیارگروهمدیریتبازرگانی،دانشکدهمدیریت،اقتصادوعلوماداری،دانشگاهسمنان،سمنان،ای
** دانشجویدکتری،مدیریترفتارسازمانی،دانشکدهمدیریت،اقتصادوعلوماداری،دانشگاهسمنان،سمنان،ایران)نویسندهمسئول(.

Zareivash@semnan.ac.ir 
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مقدمه

دورازاشتتباهوخطتاهستتندوبترایوبهشانلآهکاریایدهادرپیرسیدنبهمحیطبسیاریازسازمان

رسیدنبهایتنمهتم،نهایتتتتوشختودرابترایجلتوگیریازبتروزاشتتباه،خطتا،اعمتالغیراخوقتیو

(.تمایلبهافشاگری،عنصریمهمدرکنترلداخلی3181وهمکاران،8دهند)بیجرکلوغیرقانونیانجاممی

عنوانهایغیراخوقی،غیرقانونیونامشروعدرهرسازمانبهایجلوگیریازشیوهوحسابرسیاستکهبر

کتردنوکتن(ونقشتیمهتمومت،ثر،درریشته3،3182شتود)زاکاریتاکارگرفتهمتیهابهیکیازسازوکار

،شت (.بتدون2،8232هتارادارد)شتهبازیونصراصتفهانیجلوگیریازرفتارهایغیرقتانونیدرستازمان

هتا(.درهمتهستازمان8232وهمکتاران،4دهتد)امیتریزیربنایهرسازمانیرامنابعانسانیآن،تشکیلمی

هایاجتماعیافرادیهستندکهخودرادرقبالخطاهایعمدیوغیرعمدیواشتباهاتمدیرانومسئولیت

دانندبهضررافراد،کارکنانمیراحتیازموضوعیکهتوانندبهدانندونمیوموحظاتاخوقی،مسئولمی

؛ایزدپنتاهو2،8231نتژادوجعفتریوسازمانخواهدبود،بگذرندولذاسعیدرافشایآندارند)فرهتادی

عنوانی عملاخوقیهایسازمانیوبهناپذیردرمحیط(.افشاگریتخلف،جزءجدایی8232همکاران،

یرخدادهدرستتازمانوازستتوییپیشتتگیریازبتتروزوراهکتتاریمتت،ثرجهتتترفتتعآثتتارمختتربخطاهتتا

(.رعایتتاختتو وجلتوگیریازتخلفتتات6،3112اشتتباهاتوخطاهتتایآینتدهاستتت)شتهینپورومتتات

سازمانی،نقشمهمیدرزندگیتمامیاقشارجامعهدارد.

انتقتتام،امتتروزه،شتتواهدنشتتاندادهاستتتکتتهبستتیاریازافشتتاگران،عتتواقبیمنفتتیهمچتتون:تهدیتتد،

(.حتیباوجودعواقبمنفی،برایبسیاری2،3188اند)تانوانگدادنشغلوانزواراتجربهکردهازدست

(.شخصیت3182وهمکاران،1ازکارکنانافشاگریتخلف،چیزیاستکهآنهابایدانجامدهند)هوانگ

بیشتریدرافشاگریواعمتالابتکتاریعنوانیکیازدالیلیکهبرخیکارکناننسبتبهدیگران،تمایلبه

هتاییوجتود(.اگترتفتاوت3،3114هایسازمانیدارند،درنظرگرفتهشدهاستت)میستلیبرایحلچالش

                                                                                                                                                    

1. Bjørkelo  

2. Zakaria 
3. Shahbazi & Naser Esfahani 

4. Amiri 

5. Farhadinejad & Jafari 
6. Shahinpoor & Matt 
7. Tan & Ang 
8. Hwang  

9. Miceli 
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هایفردیافتراد،قابتلتشتخیصباشتدداشتهباشدکهافشاگرانراتوصیفکند،پسآنهابایددرویژگی

هتایهتاازنظترویژگتیانستان تفتاوت سبب که است همیم عوامل از (ومزاج3181)بیجرکلووهمکاران،

شود.می یکدیگر با فردی

فرد هر مزاج(.8،3114گیرند)ناصریدرطبسنتیبرایهرفرد،مزاجمنحصربهخودشرادرنظرمی

استت؛ تأثیرگتذار او رفتتار و روحیتات عویتق، استتعدادها، بترت،اوست جسمی هایویژگی از برگرفته که

 یتا هتایمثبتتویژگی و رفتارها از بسیاری علت توانیممی بشناسیم، را مختلف هایمزاج اگر کهایگونهبه

ازآنجاکتهمتزاج،زاییتدهاقلتیم؛شخصتیت(.8234وهمکتاران،3)یثربتی مختلفدریابیم افراد در را منفی

هتایمتفتاوت،زاج(،مت8236وهمکتاران،2زاییدهمزاجواخو ورفتارزاییدهشخصیتاست)نامتداری

تتوانگفتتتمایتلبتهآورد،پتسمتیوجتودمتیهایمتفاوتورفتارهایمتفتاوتدرافترادبتهشخصیت

افشاگری،نوعیرفتاراستکهبامزاجوشخصیتافراددرارتباطاست.

وهمکاران،4هایفردی)افشانیموردافشاگریتخلف،درموردویژگیشدهدرهایانجامبیشترپژوهش

(کته8312وهمکتاران،6؛کرینبرگ2،3113(،موقعیتیوسازمانیاست)کینان8334؛میسلیونیر،8232

بهاینکهپژوهشیتاکنون(.باتوجه8231نژادوجعفری،شود)فرهادیسببافشاگریتخلفدرسازمانمی

نظریدراینحتوزهدرموردارتباطمزاجکارکنانباتمایلبهافشاگریآنانصورتنگرفتهاست،شکاف

کاموًمشهوداست.

بتتهجایگتتاهیکتتهشتترکتنفتتتدرتتتأمینپایتتدارانتتر،یکشتتور،درآمتتدها،منتتافععمتتومیوباتوجتته

برانگیزافشاگریتخلتفدرحتوزهاخوقیتاتستازمانی،هایموجوددرایراندارد،موضوعچالشظرفیت

زمان،ارتقتایستومتاداریرابترایستازمانموقعتخلفاتوجلوگیریازوقتوعآنهتادرستاشناساییبه

آورد.ازآنجاکهکشفواصوحاینخطاهابرایی سازمان،امریبسیارمفیدخواهتدبتودووجودمیبه

رونتد.اهمیتتشتمارمتیکارکنانیکیازمنابعمهموبحرانیدرکشفاشتباهاتوتخلفتاتستازمانیبته

منظوربهبتودوباهدفافزایشآگاهیوارائهراهکارهاییبهایهکندمطالعشده،ایجابمیموضوعمطرح

                                                                                                                                                    

1. Naseri 
2. Yasrebi  

3. Namdari 
4. Afshani 

5. Keenan 
6. Greenberger 
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ها،بهبررسیاینمهمدرشرکتنفتکهازنقشبسیاربااهمیتیدرجامعهبرخورداراست،نارتقایسازما

بپردازد.هدفپژوهشحاضر،پاسخگوییبهاینس،االتاستکهآیامزاجکارکنانبرتمایلبهافشاگری

تواندتأثیرمزاجکارکنانبرتمایلبتهافشتاگریآنتانراشناختیمیأثیردارد؟آیامتغیرهایجمعیتآنانت

تعدیلنماید؟



 مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

 مفهوم مزاج

براساسمبانیطبسنتی،بدنانسانازامتزاجارکتاناربعته)آب،ختاک،آتتشوهتوا(کتهازلحتا 

شودوبهسببآنهرفرددارایمزاجواعتدالیخاصاوتند،ساختهمیگرمی/سردیوتری/خشکیمتف

گیترد.درطتبستنتیشتکلمتی8است.لذابرحسبمیزانگرمی/سردیوتری/خشکیدرافتراد،متزاج

هایمفرد)سرد،گرم،مزاجشناختهشدهکهی مزاجمعتدلوهشتمزاجغیرمعتدلشاملمزاج3ایران،

و4،سردوتتریتابلغمتی2،گرموتریادموی3هایمرکب)گرموخش یاصفراویتروخش (ومزاج

گترا(.افرادبامزاجگرم،افرادیفعتال،پرانتر،یوبترون6،8232سینا(است)ابن2سردوخش یاسودایی

یوهتاواحستاسحترارتناگهتاندهند.سوزشاندامهستندکهسریعاًدرظاهراحساساتخودرانشانمی

هایاینافراداستت.بتدنایتنافتراددرهایبرجستهوفراخازدیگرویژگیعلت،نبضسریعورگبدون

آستانیشدنبتهشود،امادرهوایگرمخن راحتیباعواملفیزیولو،یکیوفیزیکیگرممیهوایسردبه

وی)گترموتتر(بتهسترخیهتادرافتراددمتدلیلفراوانتیختوندررگقابلانجامنیستورنگچهرهبه

شوند.شان،بسیارزودخشمگینمیالعادهپذیریفو دلیلتحری گراید.افرادصفراوینیزبهمی

تربروزمیدهند.افراددارایمزاجسرد،ناتوانیگرابودهواحساساتخودراکمافرادسردمزاجدرون

هاباریکندوخوناندکیآنان،آرامورگوسستی،احساسضعفوکمبودانر،یرادارندونبضدر

به هوایسرد در مزاجهستند، سردی غلبه دچار افرادیکه بدن دارد. جریان آنها عواملدر با راحتی

                                                                                                                                                    

1. Mezaj 

2. choleric 

3. sanguine 
4. phlegmatic  

5. Melancholic 

6. Ebne Sina 
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فیزیولو،یکیگرمنمی بدنآنانباقیمیفیزیکیو مدتزیادیدر تا افرادبلغمیشودوسرما در ماند.

ویژگی تر( و تحر)سرد مانند بیی هایی پائین، غیرحساسپذیری بهخیالی، چندان تمایل عدم بودن،

افرادسوداویبودن،سفیدیورنگحوصلهحالوبیکاروبیانجام بارزاست. پریدگیدرچهره،کاموً

؛8232وهمکاران،8ندرتتاپایانروزانر،یکافیبرایانجامکاردارند)جهرمی)سردوخش (نیزبه

(.3112وهمکاران،3چیاپلی



 مفهوم افشاگری

ستازیگونتهارائتهشتد:فعالیتتفتاشاین4توسطمیسلیونیر8311،ازدهه2تعریفمعمولافشاگری

توسطاعضایسازماندرمورداعمالغیرقانونی،غیراخوقیوغیرمشروعتحتکنترلکارفرمایانآنها،بته

(.8231نژادوجعفری،لم،ثرباشند)فرهادیهاییکهممکناستقادربهعمافرادیاسازمان

روهستتند،(،افشاگرانراافرادیکههموارهباانتقتامازستویدیگترافترادروبته3111درسال)2بویلی

بترایپیشتگیریازتتأثیراتمنفتی8331هتایداند.ازستالآورانحقیقتمیکندوآنهاراپیامتعریفمی

(.3182وهمکتاران،6کارگرفتهشدهاستت)کویلتوگلتویدرادبیاتبهسکوتسازمانی،مفهومافشاگر

توانددرداختلیتاختارجستازمانصتورتهایگوناگونیبرایافشاگریوجوددارد.افشاگریمیحالت

(،رسمی3111ونیرومیسلی،3112نامباشد)میسلیونیر،(،ممکناستبانامیابی2،3181گیرد)بردبری

(.افشاگریبانامزمانیاستکهفرداز3،3182،گرینوود3111وهمکاران،1رسمیباشد)پارکویاغیر

گیرد)پارکنامصورتمیبیاننامخودترسینداردواگربخواهدناماومحرمانهباقیبماند،افشاگریبی

غیراخوقتیاطتوع(.افشاگریداخلیبدینمعناستکهفردافشتاگرنستبتبتهفعالیتت3111وهمکاران،

دادنشغلیاطردشتدنتوستطستازمان،آنرابتهفتردیمت،ثردرستازماناعتومدارد،اماازترسازدست

                                                                                                                                                    

1. Jahromy 

2. Chiappelli  

3. Whistle-blowing 

4. Miceli & Near 
5. Boyly 

6. Köylüo 
7. Braddbruy  
8. Park  

9. Greenwood 
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هایارتبتاطرستمیستازمان(.درافشاگریرسمی،گزارشخطاازطریقکانال8،3112کند)ریدورامامی

 (.3،3182کند)توکرگوکزیشودودرافشاگریغیررسمی،فردبااعتمادیرامطلعمدنبالمی

هتایفتردیوافشتاگری،عوامتلتفتاوت»،درپژوهشخودبتاعنتوان3186وهمکاراندرسال2پانی

هایاجتمتاعی،براساسموقعیتتحصیلی،سن،جنس،زمینه،مذهبوارزش«ایمحیطی،موقعیتیوزمینه

هتایتفتاوت»(درپژوهشخودباعنوان3118میسلیوهمکاران)وفرهنگیرابرافشاگریم،ثردانستند.

بتودنافتراد،بترنگتریوفعتالنگرییامثبتتهاییهمچونمنفیبیانکردندکهویژگی«فردیوافشاگری

ارزیابیخطاوافشاگریتأثیرگذاراست.

،نشتاندادکتهتمایتلبتهافشتاگریبتاستهشتاخصشتامل3111درمطالعهخوددرسال4م کوتن

ایدادنبهختودهتیررابطتههایسرپرستانوحقبودننسبتبهقدرت،متابعتازخواستهسلیمشخصیتیت

عنتتوانعامتتل،بیجرکلتتووهمکتتاراندرتحقیقتتیپیرامتتوننقتتششخصتتیتبتته3181درستتال نتتدارد.

،بتهایتننتیجتهرستیدندکتهبتینNEO-FFIرفتارافشاگری،بااستتفادهازمتدلشخصتیتیکنندهبینیپیش

پتذیری(رابطتهگرایتیوتوافتقگانتهشخصتیتنئتو)بترونافشاگریتخلفسازمانیودوبعدازابعادپتن 

پتذیریبتهگراییوسطوحپتایینیازتوافتقداروجوددارد.بدینمعناکهافرادباسطوحباالییازبرونمعنی

اطبینافشاگریوسهبعتدازابعتاد،ارتب3111نیزدرسال2کنند.کانلیووانزاحتمالبیشتریافشاگریمی

معناکهارتباطداریافت.بدینگرایی(رامثبتومعنیپذیریوبرونشناسی،توافقگانهشخصیت)وظیفهپن 

 برتثرودارست.ایمثبتومعنیگراییافراد،رابطهبینافشاگریوبرون
درمطالعات (8331همکاران) و6

 هتایویژگتی بتا را مزاجتی فراینتدهای میتان ارتبتاط "پیامدها و هاریشهشخصیت، و مزاج"خودباعنوان

 از مزاجی حاالت و شخصیتی عامل پن  بین رابطه درنهایت و استداده قرار بررسی افرادمورد شخصیتی

.کندمی مطرح را عاطفه و ترس جملهخشم،

ریتخلفسازمانیوابعاددرپژوهشیباهدفبررسیرابطهافشاگ8233وهمکاراندرسال2عریضی

                                                                                                                                                    

1. Read & Rama 

2.Toker gokez  
3. Pani  

4. Mc Cutton 
5. Conley & Vanz 

6. Rothbart 

7. Oreyzi 
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،بهایننتای رسیدندکهبینخودابرازیوپرخاشگری8گراییونورزگراییشخصیتیآیسن شاملبرون

داروبتینحرمتتخودپتایینوگرایی(وافشاگریتخلفسازمانی،رابطهمثبتمعنیهایبرون)زیرمقیاس
رایی(باافشاگریتخلفسازمانی،رابطهمنفیاضطرابواحساسگناهووابستگی)زیرمقیاسهاینورزگ

داروجوددارد.معنی
بررسیرابطهپن عاملبتزرگشخصتیتبتاگرمتیو"(،درپژوهشیباعنوان8236وهمکاران)3زر

گراییوگرمتیوستردیمتزاجدانشتجویانغیرورزشتکارراارتباطبینبرون"سردیمزاجدخترانجوان

پذیریباسردیوگرمیمزاج،ارتبتاطرنجوریوانعطافمداری،روانپذیری،وظیفهداروبینتوافقمعنی
دارییافتنشد.معنی

"بررسیرابطهمزاج،ابعتادشخصتیتوشخصتیتبرنتد"،درپژوهشیباعنوان8233درسال2علیزاده
افرادومتزاجآنهتاشخصیتوپذیرابودنعدمثباتعاطفیشناسی،وظیفه،مطبوعیتبینابعاددریافتکه

مطبوعیتت،گرایتی،بینابعتادبترونودارنیستگراییاینرابطهمعنیرونبرابطهوجودداردوتنهادربعد
شخصیتافرادوشخصیتبرندموردعوقهآنهارابطهوجوددارد.اینرابطهبینشناسیوپذیرابودنوظیفه
بینابعاد.خصیتبرندموردعوقهآنهاوجودنداردشفیثباتیعاطفیشخصیتافرادوبعدثباتعاطیببعد
شتود،شخصیتبرندموردعوقهافرادومزاجآنهارابطهمشاهدهمتیشناسیمطبوعیتووظیفهگرایی،برون
شخصتیتبرنتدموردعوقتهافترادومتزاجآنهتانکهاینرابطهدرابعادثبتاتعتاطفیوپتذیرابوددرحالی

.دارنبودهاستمعنی
کتهرابطتهمتزاجکارکنتانوتمایتلبتهنایتنادعتاراداشتتتتواشدهمتیهایانجامبهپژوهشباتوجه

شناختیکهشتاملجنستیت،تحصتیوت،نتوعاستتخدام،گریمتغیرهایجمعیتافشاگریتخلفوتعدیل
رنگرفتهشود،تاکنوندرهیرپژوهشیداخلییاخارجیموردبررسیقراسابقهکاریوسمتسازمانیمی

طریقنتای جدیدیاستخراجشدهوموردگذاردتاازایناستوپژوهشحاضراینارتباطرابهآزمونمی
(8ساخته،درشتکل)استفادهپژوهشگراندرمباحثرفتارسازمانیقرارگیرد.مدلمفهومیپژوهشمحقق

نشاندادهشداست.

                                                                                                                                                    

1. Neuroticism 

2. zar  
3. Alizadeh 
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 ساخته( ومی پژوهش )منبع: محقق. مدل مفه8شکل 

 

H1 :داریدارد.گرمیمزاجکارکنانبرتمایلبهافشاگریآنانتأثیرمعنی

H2داریدارد.:خشکیمزاجکارکنانبرتمایلبهافشاگریآنانتأثیرمعنی

H3کند.شناختیرابطهبینگرمیمزاجوتمایلبهافشاگریراتعدیلمی:متغیرهایجمعیت

H4:کند.شناختیرابطهبینخشکیمزاجوتمایلبهافشاگریراتعدیلمیمتغیرهایجمعیت

 

 شناسی پژوهش روش
پژوهشحاضرازنظرهدفکاربردی،ازنظرراهبردپیمایشیی،ازنظرشیوهپژوهش،کمیوازنظرشیوه

هاینفتیکیازشرکتنفرازکارکنانستاد211ایاست.جامعهموردبررسی،پرسشنامهآوریدادهجمع

نفترازآنتان863برابتر32/1گیریکوکراندرسطحاطمینتانباشندکهبااستفادهازنمونهمناطقغربمی

گیریتصادفیانتخابشدند.پرسشنامهاینپژوهشدارایسهبخشاستت.دربختشاولصورتنمونهبه

است.اینقسمتبهس،الواقعشدهکنانموردشناختیکارعبارتیاطوعاتجمعیتاطوعاتفردیویابه

دیپلم،کارشناسی،کارشناسیارشد،دکتتری(،نتوعس،االتیدرموردجنسیت)زنومرد(،تحصیوت)فو 

استخدام)رسمییاپیمانی،قراردادییاشرکتی(،سابقهکاری)زیرپن سال،پن تتادهستال،دهتتاپتانزده

باالیبیستسال(وستمتستازمانی)کارمنتد،کارشتناس،کارشتناسمستئول،سال،پانزدهتابیستسال،

 شناختیمتغیرهای جمعیت

 ،.نوعاستخدام2،تحصیوت.3،.جنسیت8

 .سمتسازمانی2،سابقهکاری.4

 

 مزاج
 

 تمایلبهافشاگری
 خشکی

 گرمی
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پردازد.دربخشدومس،االتیدربارهتمایلبهافشاگریاستکهس،االتاینپرسشنامهبرمبنتایمدیر(می

استت.ایلیکرتاستفادهشتدهرتبه2وهمکاراناست.اینپرسشنامهبستهبودهوازطیفپارکپرسشنامه

3181دهتد.روایتیایتنپرسشتنامهدرستالسومپرسشنامه،مزاجکارکنانراموردسنجشقرارمتیبخش

افتزارگیری،ازنرممنظوربرازشکلیمدلاندازهاست.همچنینبهوهمکارانتأییدشده8نژادتوسطسلمان

Smart-PLS شد.استفاده



 های پژوهشیافته
هاینفتمناطقغتربنفرازکارکنانستادیکیازشرکت863،طورکهبیانشددراینپژوهشهمان

(،توصتتیف8هتتازنوبقیتتهمتتردبودنتتد.درجتتدول)درصتتدازآزمتتودنی41مشتتارکتنمودنتتدکتته

کنندگاندرپژوهشآوردهشدهاست.مشارکت

درصتدمتدرککارشناستی،2/24دیتپلم،درصددارایمدرکتحصیلیفتو 2/81ازنظرتحصیوت،

درصتدمتدرکدکتتریهستتند.بیشتترکارکنتانازنظترنتوع3/1درصدمدرککارشناسیارشدو3/46

ستال،1-2درصدازآنانازنظرسابقهکاردرگروه3/88درصد(.21باشند)استخدام،رسمییاپیمانیمی

دردرصتد3/1ستالو82-31درصددرگروه31سال،81-82درصددرگروه2،33-81درگروه2/33

درصد(است.8/43سالقراردارندوسمتسازمانیاکثریتافرادکارشناس)31گروهباالی


 کنندگان در پژوهش. توصیف مشارکت8جدول 

 سازمانی سمت کاریسابقه نوع استخدام تحصیالت جنسیت

62زن
81دیپلمفو 

813رسمییاپیمانی
42کارمند83سال2-1

12کارشناس21سال2-2181کارشناسی

816مرد

کارشناسی

ارشد
21

61یاشرکتیقراردادی

22کارشناسمسئول43سال82-81

82دکتری
4مدیر41سال31-82

82سال31باالی

                                                                                                                                                    

1. Salmannezhad 
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 گیری(بررسی برازش مدل بیرونی )مدل اندازه

هایرواییوپایتاییوتحلیتلیلشود.درمرحلهاولازطریقتحلانجاممیPLSیابیدردومرحلهمدل

وسیلهبرآوردمسیرگیردودرمرحلهدوم،بهگیرییامدلبیرونی(،موردبررسیقرارمیعاملی)مدلاندازه

شتود.بترایستنجشپایتاییوروایتیپرسشتنامهازبینمتغیرها)مدلساختارییامدلدرونی(،بررسیمی

استفادهشتد.2شدهومیانگینواریانساستخراج3پایاییمرکبوضریب8معیارهایضریبآلفایکرونباخ

شتدهمیانگینواریانساستخراجو2/1یبرابروبیشترازپایاییترکیبوآلفایکرونباخمناسببرایمقادیر

ندکاینمطلبرابیانمی42/1بارهایعاملیمقادیربرابروبیشتراز.برایتحلیلاست2/1برابروبیشتراز

گیریآنسازهبیشتربودهوپایاییدرموردهایآنازواریانسخطااندازهکهواریانسبینسازهوشاخص

(3بتهمقتادیرجتدول)پتسباتوجته(.4،8232گیتریقابتلقبتولاستت)داوریورضتازادهآنمدلاندازه

.شودمیبودنوضعیتپایاییورواییپژوهشحاضرتأییدمناسب



 ها مدل درونی )مدل ساختاری( و آزمون فرضیه بررسی برازش

تتوانبتهمدلدرونینشانگرارتباطبینمتغیرهایمکنونپژوهشاست.بااستفادهازمتدلدرونتیمتی

داراستت،ازهتایپتژوهشازنتوعجهتتبتهاینکتهفرضتیههایپتژوهشپرداختت.باتوجتهبررسیفرضیه

هتا،ضترایبگونتهآزمتونشتود.درایتنرباآنهااستفادهمیداریمتناظهایی دامنهوسطحمعنیآزمون

کتهازگونتهشتوند.همتانمتیقویتوصیفومتوسطضعیف،ترتیببه62/1و83/1،22/1ازباالترمسیر

راگرمقدارضتریبمستیربتینمتغیتاست.-221/1و213/1است،مقدارضرایبمسیر مشخص(3ل)شک

یریمکهباافزایشمتغیرمستقلشاهدافزایشدرمتغیروابستتهگنتیجهمی،باشدوابستهمثبترمستقلومتغی

نتیجتهتتوانمی،باشداگرمقدارضریبمسیربینمتغیرمستقلومتغیروابستهمنفی.بالعکسوخواهیمبود

قدارمثبتوجودخواهدآمد.دراینپژوهشمستهبهکاهشدرمتغیرواب،کهباافزایشمتغیرمستقلگرفت

نشانازارتباطمثبتبینمتغیرگرمیمزاجومتغیرتمایلبهافشاگریکارکنتانداردو213/1ضریبمسیر

دهد.ارتباطمنفیبینمتغیرخشکیمزاجوتمایلبهافشاگریکارکنانرانشانمی-223/1مقدار

                                                                                                                                                    

1. Cronbach's alpha 
2. Composite Reliability (CR) 

3. Average Variance Extracted (AVE) 

4. Davari & Rezazadeh 
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 گیری . برازش مدل اندازه3جدول 

 CR AVE کرونباخضریب آلفای  بار عاملی شاخص سازه

گرمی

G2 22/1

32/134/161/1

G3 21/1

G4 13/1

G5 22/1

G7 24/1

G8 26/1

G9 26/1

G12 23/1

G14 22/1

G15 13/1

خشکی

T2 32/1

33/132/112/1 T4 34/1

T5 32/1

تمایلبهافشاگری

W1 12/1

32/136/162/1

W2 18/1

W3 13/1

W4 14/1

W5 13/1

W6 13/1

W9 26/1

W10 26/1

W11 13/1

W12 13/1



31/1و33/1،32/1اطمینتتاندرستتطح(T)آمتتارهمستتیرضتتریبداریمعنتتیبتترایقبتتولقابتتلمقتتادیر

وT،243/4داریمعنتی .درایتنپتژوهشمقتادیرضترایبباشدبیشتر66/3و64/8،36/8ازبایدترتیببه

تتأثیرمتغیترگرمتیتوانمی33/1 اطمینان سطح در64/8دلیلبیشتربودناز(.به2)شکل شدهاست214/6

مزاجبرتمایلبهافشاگریونیزخشکیمزاجبرتمایلبهافشاگریراتأییدکرد.
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 های پژوهشفرضیهضریب مسیر) تخمین استاندارد( . 3شکل 




 

 داری ضرایب مسیر معنی. 2شکل 
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 عنتوانیت بتهشناختیرهایجمعیتمتغی تأثیربرای،Tداری(،مقادیرضرایبمعنی2)و)4درشکل)

دستتبته826/1و634/1برگرمیمزاجوافشاگریتخلتفوخشتکیمتزاجوافشتاگریگرتعدیل متغیر

شتناختیدرتربوده،پستأثیرمتغیرهایجمیتکم36/8،از33/1نآمدهاست.اینمقادیردرسطحاطمینا

شتود.کنندهبرگرمیمزاجکارکنانوخشکیمتزاجآنتانپتذیرشنمتیعنوانمتغیرتعدیلاینپژوهش،به

معناکهجنسیت،سطحتحصیوت،سابقهکاری،سمتسازمانیونوعاستخدامکارکنانبررابطتهبتینبدین

مایلبهافشاگریکارکنتانوخشتکیمتزاجوتمایتلبتهافشتاگریآنتانتتأثیرینتداردوگرمیمزاجوت

شود.هایسوموچهارمپذیرفتهنمیفرضیه




 

 شناختی بر گرمی مزاج متغیرهای جمعیت داری ضریب معنی .4 شکل
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 شناختی بر خشکی مزاج متغیرهای جمعیت داری ضریب معنی. 4 شکل



 هابراساسمدلمفهومیآمدهاست.زمونفرضیه(،نتای آ2درجدول)

 

 ها . آزمون فرضیه2جدول 

 هافرضیه 
ضریب 

 مسیر

آماره 

 تی
 نتایج

H1 پذیرش213/1243/4داردارد.گرمیمزاجکارکنانبرتمایلبهافشاگریآنانتأثیرمعنی

H2 پذیرش214/6-223/1دارداردخشکیمزاجکارکنانبرتمایلبهافشاگریآنانتأثیرمعنی

H3 

شناختیرابطهبینگرمیمزاجوتمایلبهافشتاگریرامتغیرهایجمعیت

کند.تعدیلمی
عدمپذیرش168/1-634/1

H4 

شناختیرابطهبینخشکیمزاجوتمایلبتهافشتاگریمتغیرهایجمعیت

کند.راتعدیلمی
عدمپذیرش181/1826/1
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گرفتکه:تواننتیجهها،میرضیهبهنتای جدولآزمونفباتوجه


 های چهارگانه و تمایل به افشاگری در کارکنان. مقایسه مزاج2جدول 

 سردی گرمی 

تری

کارکنتتانبتتامتتزاجگتترموتتترکتتهدرطتتبستتنتی

شوند،میزانتمایتلبتهافشتاگرینامیدهمیمزاجدموی

باشد.درآنانباالترینمقدارمی

رکتتهدرطتتبستتنتیکارکنتتانبتتامتتزاجستتردوتتت

شوند،میزانتمایلبهافشتاگرینامیدهمیمزاجبلغمی

باشد.آنانمتوسطمی

خشکی

کارکنانبتامتزاجگترموخشت کتهدرطتبستنتی

شوند،تمایتلبتهافشتاگریدرنامیدهمیمزاجصفراوی

باشد.آنانمقدارمتوسطیمی

کارکنانبامزاجستردوخشت کتهدرطتبستنتی

شوند،تمایلبهافشتاگریدرنامیدهمیمزاجسوداوی

ترینمقداراست.آنانپایین



 برازش مدل کلی
گیریوساختاریاستوباتأییدبرازشآن،بررستیبترازشمدلکلیشاملهردوبخشمدلاندازه

طوقویمقادیرضعیف،متوسعنوانبهترتیببه26/1و18/1،32/1شود.سهمقداردری مدلکاملمی

استت26/1برابتربتاGOFبرایآمدهدستربه،مقدا(4)بهجدول.باتوجهاستشدهیمعرفبرایاینمعیار

Qبراین،هرچهمقداربودنمدلکلیاست.عووهکهنشانازقوی
بینتیبیشترباشد،نشتانازقتدرتپتیش2

هاست.بهترسازه


 . برازش مدل کلی4 جدول

 هاسازه گرمی یتر تمایل به افشاگری

994766/6 699668/6 968866/6 Communalities 

687467/6-- -- R Square (R2) 

863/6 ----- ----- Q2 

67/0  GOF 
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 بندی جمعبحث و 
عنتوانراهکتاریبترایکتاهشتخلفتاتوتواندبتهدرسازمانمیازآنجاکهتمایلبهافشاگریتخلف

هامورداستفادهقرارگیرد،پتژوهشحاضتربتاهتدفتحلیتلوارزیتابیاثترمتزاجها،درسازمانقانونیبی

شناختیکارکنانکارکنانبرتمایلبهافشاگریتخلفآناندرسازمانصورتگرفتومتغیرهایجمعیت

شد.دراینپژوهشچهارفرضیهکهشاملدوفرضیهاصلیگردرنظرگرفتهعنوانتعدیلدراینپژوهشبه

وتحلیتلدوفرضیهفرعیبودند،موردآزمونقرارگرفتند.درفرضیهاولودوم،نتتایححاصتلازتجزیتهو

داریدارد.هانشاندادکهگرمیمزاجکارکنانبرتمایلبهافشاگریتخلفآنانتأثیرمثبتتومعنتیداده

یابتد.پتسآنتانافتزایشمتیمعناکههرچهگرمیمزاجکارکنانافزایشیابد،تمایلبتهافشتاگریدربدین

داریداردوبتاتواننتیجهگرفتکهسردیمزاجکارکنانبرتمایلبهافشاگریآنانتأثیرمنفیومعنیمی

یابد.دربررسیتأثیرتریمزاجکارکنانبترتمایتلبترافزایشسردیمزاجکارکنان،اینتمایلکاهشمی

معناکههرچتهتتریمتزاجداراست.بدیننارتباطمنفیومعنیافشاگریتخلفآنان،نتای نشاندادکهای

شود،تمایلبهافشاگریدرآنانکاهشیافتهوباافزایشخشکیدرمتزاج،ایتنتمایتلکارکنانبیشترمی

یابد.افزایشمی

شناختیبترگرمتیوتتریمتزاجگریمتغیرهایجمعیتدرفرضیهسوموچهارمپژوهشنقشتعدیل

شناختیوگرمیمزاجکارکنانونتیجهحاصلاینبودکهبینمتغیرهایجمعیترسیقرارگرفت.برمورد

معناکتهداریوجتودنتدارد.بتدینشناختیوتریمتزاجکارکنتان،رابطتهمعنتیهمچنینمتغیرهایجمعیت

طتتورکلیبتتاعنتتوانمتغیرهتتایجنستتیت،تحصتتیوت،نتتوعاستتتخدام،ستتابقهکتتاریوستتمتستتازمانیبتته

شناختیبررابطهبینگرمیمزاجوتمایلبهافشاگریتخلفونیزتریمزاجباتمایلبهافشتاگریجمعیت

داریندارد.کارکنان،اثرمعنی

توانبهایننتیجهدستیافتکههرچتهگرمتیوآمدهدرفرضیهاولودوممیدستبهنتای بهباتوجه

یابد.افشاگریدرکارکنانافزایشمیشود،میزانتمایلبهتریمزاجبیشترمی

کنتدگراییدرآناننمودبیشتریپیدامیهایبرونشود،ویژگیترمیازآنجاکههرچهمزاجافرادگرم

هتایافترادگترموترمتزاجراافترادی(ودرکتابقانونبتوعلیستینا،ویژگتی8236)صفریوهمکاران،

توانبیانداشتکههرچهمتزاجافترادبتهستمتند،پسمیکگرابیانمیصحبتوبرونمعاشرتی،خوش

هتایستردوگراییبیشتریرانسبتبهافرادبامزاجهایبرونرود،اینافرادویژگیگرمیوتریپیشمی
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هتتایاجتمتتاعیهستتتندوروابتتطدنبتتالموقعیتتتگتترابتتهدیگتتر،افتترادبتترونخشتت ،داراهستتتند.ازطتترف

صحبتنسبتبهدیگرانندوبیشتردرموردخطاهاییکتهازرادیمعاشرتیوخوشتریرادارند،افگسترده

(.ایتن8236کننتد)عریضتیومنجتوقی،اندوموردش هستند،صحبتمتیوجودآناطمینانپیدانکرده

کردنمستعدترهستند،بیشازدیگترانابترازوجتودشوندبرایمداخلهافرادزمانیکهباخطاییمواجهمی

کننتدپترواابترازمتیشتدهرابتیترستندوخطتایمشتاهدهترمیکنندوکمه،رویمسائلپافشاریمیکرد

گترا،تمایتلبیشتتریبتهافشتاگریدارنتد.توانبیانکردافرادبرون(.پسمی3181)بیجرکلووهمکاران،

،عریضتیوهمکتاران(3111(،کانلیووانز)3181هایبیجرکلووهمکاران)هایحاصلازپژوهشیافته

گرایتیوگراییوگرمیمزاجوبرونتوانازارتباطبینبرونکند.پسمی(،اینارتباطراتأییدمی8233)

داروجتودتمایلبهافشاگریبهایننتیجهرسیدکهبینمزاجافرادوتمایلبهافشاگریآنتانارتبتاطمعنتی

شتودوبترعکس،برمیزانتمایلآنانبهافشاگریافزودهمتیمعناکههرچهمزاجافرادگرمشوددارد.بدین

هتایدرمتزاجشتود.هرچهمزاجافرادبهسمتسردیپتیشبترود،میتزانایتنتمایتلدرآنتانکاستتهمتی

توانکارکنانبامزاجدموی)گرموتتر(راافترادیبتاتمایتلبتهافشتاگریبتاالوکارکنتانچهارگانه،می

خش (،راافرادیباتمایلبهافشاگریپاییندرسازماندرنظرگرفت.کارکنتانبتاسوداویمزاج)سردو

هایبلغمی)سردوتر(وصفراوی)گرموخش (،افرادیباتمایلبهافشتاگریمتوستطدرستازمانمزاج

هستند.

شتناختیماننتدجنستیت،میتزانتحصتیوت،درفرضیهسوموچهارمپژوهش،نقشمتغیرهایجمعیت

گردررابطهبینگرمیمزاجوعنوانعواملتعدیلسوابقکاری،نوعاستخداموسمتسازمانیکارکنانبه

تمایلبهافشاگریوخشکیمزاجوتمایلبهافشاگری،بررسیشدونتای پژوهشنشاندادکهمتغیرهای

دارینداشتهاست.گردراینرابطهتاًثیرمعنیتعدیل

هاهایفردیافراددرآنحائزاهمیتاستواینویژگیمربوطبهافشاگریکهویژگیبهپیشینهباتوجه

نقشبسیارمهمیدراحتمالآشکارسازیوافشاگریدارندوازآنجاکهمزاجهمویژگیفردیافرادتلقتی

یهتاتواننتیجهگرفتکتهمتزاجافتراددرتمایتلبتهافشتاگری،نقتشمهمتیراداردویافتتهشود،میمی

پژوهشارتباطمیانگرمیمزاجوتمایلبهافشاگریونیزخشکیمزاجافرادوتمایلبهافشاگریراتأیید

هتایایترانتررادرستازماندیگر،اهمیتموضوعاینارتباط،نیازبهانجامتحقیقاتوسیعکند.ازطرفمی

هتایدیگترمتوردبررستیوستازمانشود،ایتنمتدلرادرکند.بهپژوهشگرانآتیپیشنهادمیایجابمی
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گردراینپتژوهشدرپژوهشتیدیگتربایستمتغیرهایتعدیلالزمبهذکراستکهمیدهند.آزمونقرار

گریهرکدامازآنهتااطتوعحاصتلشتود.طورجداگانهموردبررسیقراربگیردتاازمیزانتأثیرتعدیلبه

توانعدمتمایلوهمکاریبرخیافراددرپاسخبتهها،میانبهحساسیتموضوعافشاگریدرسازمباتوجه

شتود،البتتههتایصتادقانهبتهپرسشتنامهمتیس،االترامحدودیتپژوهشدانستکهمتانعازدادنپاستخ

  کاربردهاست.هایواقعیبهآوردنپاسخدستپژوهشگر،تمهیداتیرابرایبه
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