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 اصفهان یدانشگاه علوم پزشک
 4یبهزاد شوقو  3صفرپور یدهسپ ،2یصالح یدیوسفس، 1مرسا آذر

 چکیده:

 علوم اهدانشگ کارکنان تعهد بر آن تأثیر و سازمانی سکوت بر مؤثر عوامل تحلیل این پژوهش هدف
ها توصیفی و از ازنظر روش گرداوری دادهاصفهان بود. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و  پزشکی

 لومع مرکزی واقع در پردیس دانشگاه نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کارکنان ستاد
 اددانشجویی و معاونت پژوهشی( با تعد اصفهان )معاونت پشتیبانی، معاونت آموزشی، معاونت پزشکی
عنوان حجم نمونه تعیین و پرسشنامه به 212تعداد نفر تشکیل دادند. بر اساس جدول مورگان  1264

ی از منظور تعیین ضریب پایایگیری در این پژوهش، تصادفی ساده بود. بهتوزیع گردید و روش نمونه
رکنان ی تعهد کاروش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای سه پرسشنامه شامل: پرسشنامه

ی عوامل مؤثر (؛ پرسشنامه2225وت سازمانی )واکال و دمیتریس ی سک(؛ پرسشنامه1117)آلن و مایر 
 وتحلیلبه دست آمد. جهت تجزیه 35/2و  12/2و  33/2به ترتیب  ،(محقق ساخته) بر سکوت سازمانی

ای شود، بخش آمار استنباطی شامل رویکرد دومرحلهآمار توصیفی و آمار استنباطی بیان می هاداده
 و 22SPSS افزارهاینرم زا باشد.سازی تحلیل معادالت ساختاری میدلتحلیل عاملی تأییدی و م

Amos 22  نتایج پژوهش نشان داد که عوامل اجتماعی، مدیریتی، استفاده گردید. در این پژوهش
ها بر سکوت کارکنان در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان های آنسازمانی و فردی و همچنین زیر مؤلفه

ها نشان داد که رفتار و جو سکوت در سازمان تأثیر منفی بر تعهد کارکنان ین یافتهمؤثر بوده است. همچن
 های آن داشت.و مؤلفه

 سکوت سازمانی، تعهد کارکنان، عوامل اجتماعی، عوامل سازمانی ها:کلیدواژه
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 مقدمه
به  یابیتدس یراستا در جوامع مختلف نیب یادیز اریبس رقابت که یر امروزیو متغ دهیچیپ یایدر دن

و  یانسان وجود دارد، منابع یانسان یروهاین نیتر ن منابع و مجربیا، با صرفه ترهی آور فن نیدتریجد
 یها هیسرما نیبا ارزش تر مثابه نو به یها هشیو صاحبان اند نیکارآفرق، نوآور، الباالخص افراد خ

 ریحت تاثت شانی نهاده و سازمانها و منابع انسان رییتغ رو به دیجد یسازمان ی. ساختارهاهستندی سازمان
 نموداشاره « سازمانیسکوت » ی دهیبه پد توانی که از آن جمله م اند گرفته قرار یمختلف یدهایتهد

علیرغم اینکه ادبیات رایج در زمینه سازمان و مدیریت، بر توانمندسازی و (. 1: 1811شاهزاده احمدی، )
نان از این کارک دهند بسیاری از باز تاکید دارند، اما نتایج تحقیقات نشان میهای ارتباطات  کانال ایجاد

دانش آشکار و پنهان  های آنها از ارتباطات، تسهیم اطالعات وکنند که سازمآن موضوع شکوه می
ها های مدیران در سازمآن برنامه تواند دلیلی بر شکست اهداف و ها همه می کنند و این حمایت نمی

ده پدیسازمان، فقدان اطالعات، فقدان اعتماد و  ها و اهداف کی از موانع مهم در موفقیت برنامهباشد. ی
 ست از خودداری از بیان ایدها اند که عبارت هدسکوت سازمانی نام نها پژوهشگران آن را ای است که

در اغلب  ای رایج و شایعه راجع به مشکالت سازمانی. سکوت سازمانی پدیده ها، نظرات و اطالعات
سکوت سازمانی می تواند اثرات زیان آوری را بر  (.3: 2227، 1اکالدمیتریس و و) باشد ها میسازمآن

روی فرآیند تصمیم گیری و فرآیند تغییر داشته باشند. این امر توسط ممانعت و جلوگیری از ارائه بدیل 
(. واکال و 2227، 2همکاران هانگ و) های متفاوت، بازخورد منفی و یا اطالعات صحیح محقق می شود

ها مآندر ساز یبه طور گسترده ا یسکوت سازمان دهیپد نکهیبه رغم ا ( بیان می کنند2225) 8براداس
واکال و براداس، ) آن وجود دارد یاصل یو اجزا تیدر مورد ماه یکم یتجرب شواهدشود،  یم دهید

انتظار دارد که کار خود د از کارکنان خودهد زمانی که سازمانی  مطالعات اخیر نشان می(. 441: 2225
هایی از عقب نشینی و  تواند نشانه را با سکوت و هیچ گونه نقد و انتقادی انجام دهند، این دغدغه می

از این منظر سکوت باید (. 7: 2221، 4برینسفیلد و همکاران) باشدآمیز سازمانی  های اعتراض فعالیت
 دتواند حاوی یک پیام یا صحبتی باش سکوت می یشد، یعنچیزی فراتر از یک پذیرش منفعالنه با

تنگیراال و ) استعبارتی سکوت چیزی بیش از هیچ بودن  به(. 1222: 2212، 5)توالباس و کلپ
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سکوت سازمانی را یک رفتار آگاهانه، ارادی، هدفمند و فعاالنه  2لوسرو ها پیندر(. 42: 2223، 1رامانوجام
ست و ا سازمانی یک فرایند سازمانی ناکاراست که هزینه بر و تالش بر کنند. در واقع، سکوت می بیان
های  امهدر طرح و برن تواند اشکال مختلفی مانند سکوت جمعی در جلسات، سطوح پایین عملگرایی می

ها  ابراز ایده(. 1782: 2211باشد )شجاعی و همکاران،  پیشنهادی، سطوح پایین آوای جمعی و... داشته
)سکوت سازمانی( ممکن است به لحاظ رفتاری، دو فعالیت متضاد  ی( یا مضایقه از ارائه آنها)آوای سازمان

سکوت مستلزم صحبت نکردن است درحالی که آوا، نیازمند بیان مسائل و مشکالت  به نظر برسند، زیرا
 زمانیای در تقابل با آوای سا اما واقعیت آن است که سکوت، ضرورتاً پدیده ؛ر سازمان استد موجود

رائه یا انیست. در حقیقت، تفاوت بین سکوت و آوا، در سخن گفتن نیست بلکه در انگیزه افراد در 
اگر چه (. 32: 1812)زارعی متین و همکاران،  است اطالعات، ایده ها و نظرات آنها ی خودداری از ارائه

 بطور عمدی اطالق می ها، اطالعات و نظرات کارکنان سکوت سازمانی بطور کلی به عدم ابراز ایده
دارد، ماهیت آن متفاوت خواهد بود.  هایی که در کارمند برای سکوت وجود گردد، اما با توجه به انگیزه

فرد نسبت به هر شرایطی، گاهی به دلیل ترس و  تواند به دلیل تسلیم بودن برخی اوقات سکوت می
اد فرصت برای دیگران و اظهار عقاید منظور ایجبرخی اوقات نیز به وجود رفتارهای محافظه کارانه و

( نشان داد که سکوت 2221)و همکارانش برینسفیلد  (. پژوهش1228: 2212توالباس و کلپ، ) باشدآنها 
ای ه گیری و بطور معناداری با دیگر پدیده چند بعدی، قابل اندازه ای است مسری، کارکنان پدیده

 (.1422: 2211، 8انبه نقل از زهیر و اردگ) استسازمانی در ارتباط 
اشد: ب زیر می مرور ادبیات بیانگر این مطلب است که عوامل ایجادکننده سکوت سازمانی به شرح

فرهنگ  رهبری، ترس از بازخورد منفی، متغیرهای سازمانی و محیطی، سبکشخصیت، ساختار سازمانی، 
 فرایندهای مدیریت فرهنگ گیری، و جو سازمانی، هم نوایی با آراء و عقاید عمومی، فرایندهای تصمیم

؛ هنریکسن و 2221، 4؛ گرین برگ و ادوارد1811)افخمی اردکانی و صدرآباد،  و ادراکات کارکنان
(. با توجه به اهمیت موضوع سکوت در سازمان این موضوع 3: 2227؛ دمیتریس و واکال، 2226، 5دایتون

ی باشد. عوامل مختلفی می از محققان میشود دغدغه بسیارکه سکوت کارکنان به چه دلیل ایجاد می
تواند بر سکوت کارکنان تأثیر گذار باشد اما این عوامل از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است و نمی 
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از طرفی ارتباط خوبی بین سکوت  ها تعمیم داد.توان یک سری عوامل مشخص را به همه سازمآن
 (.1274: 2212نیکمرام و همکاران، ؛ 222: 2221، 1پنینگسازمانی و تعهد کارکنان ایجاد شد.)پرلو و ر

امه اد جهت و الزام ازین ل،یاست که نشان دهنده تما یحالت روان کینگرش و  کی یتعهد سازمان
ه خدمت ادام یبرا فردی عالقه و خواست قلب یبه معن ل،یتما نیب نیسازمان است. در ا کیدر  تیفعال

که در سازمان انجام  ییها یگذار هیسرما است که فرد به خاطر ینمع نیبه ا ازیدر سازمان است و ن
ه است ک یفیو تکل تیمسئول ن،یعبارت از د الزام نیهم چنو  ؛داده، ناچار به ادامه خدمت در آن است
 یوعن یتعهد سازمان گر،ید یدگاهی. از دندیب یماندن در آن م به فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم

ی تعهد سازمان نیبنابرا .(78: 1831باقری و توالیی، ) استبه سازمان  خاطر و تعلق یاحساس وابستگ
 آن قیاست که از طر یمستمر ندیفرا کیکارمندان به سازمان است و  ینگرش درباره وفادار کی

 ،یدیدهند )مج یآن نشان م ی وستهیپ ییکارا و تیسازمان عالقه خود را به سازمان و موفق یاعضا
 های متفاوت تعریف و از دیدگاه مانند دیگر مفاهیم رفتار سازمانی به شیوه تعهد سازمانی(. 82: 1877

 توان بطور ساده اعتقاد به ارزشها و اهداف سازمان، بررسی شده است. تعهد سازمانی را می های متعددی
ماندن در سازمان تعریف کرد  احساس وفاداری به سازمان، الزام اخالقی، تمایل قلبی و احساس نیاز به

 (.4: 1834مدنی و زاهدی، )
بنابراین عدم تعهد شغلی یکی از پیامدهای سکوت در سازمان می باشد. در این پژوهش بر تعهد 

یر تواند ضمن کاهش عینیت، تأخ سازمان می وجود نیروی انسانی متعهد بهسازمانی تاکید شده چراکه 
سازمان، نشاط روحی کارکنان و تجلی بهتر اهداف متعالی  ملکردو جابجایی، باعث افزایش چشمگیر ع

 .فردی گردد سازمانی و نیز دستیابی به اهداف
تعهد عاطفی )تمایل افراد  -1سه مؤلفه در نظر گرفته شده است: برای تعهد  در مطالعات مختلف 

؛ 1111، 2هنکوکار خود در سازمان() به گذاشتن انرژی و وفاداری خویش برای ادامه دادن به
تعهد مستمر )تمایل به  -2، (2228، 4؛ برانتو2212؛ نبی زاده و همکاران، 2223، 8ایندریداسون و وانگ

تعهد هنجاری  -8های مرتبط با ترک سازمان( و  فرد از هزینه انجام فعالیتهای مستمر براساس تشخیص
(. در این پژوهش هدف این 2228برانتو، ) سازمانعنوان یک عضو از ماندن به )احساس تکلیف به باقی

است میزان سکوت کارکنان در سازمان مشخص و ضمن استناد به ادبیات نظری و پیشینه پژوهش های 
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داخلی و خارجی با خبرگان مصاحبه شود و علل سکوت کارکنان در این سازمان که ممکن است در 
 طرفی به بررسی تاثیر جو سکوت بر تعهد ادبیات نظری به آنها اشاره ای نشده باشد مشخص شوند. از

عنوان یکی از پیامدهای سکوت در سازمان می پردازد. جدول زیر شامل خالصه ی سازمانی نیز به
 اشد.بهای پؤوهش های انجام گرفته در این زمینه میمطالعات عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی و مؤلفه

 (7057نیلی پور و همکاران، ) ازمانی: خالصه ی مطالعات عوامل مؤثر بر سکوت س5جدول
 مؤلفه ها عوامل مؤثر سال محقق عنوان تحقیق

عوامل فردی،  1811 شاهزاده احمدی سکوت سازمانی
سازمانی، مدیریتی، 

 اجتماعی

حفظ موقعیت کنونی، بی اعتمادی و بدبینی به 
مدیر، سکون شغلی، فقدان مکانیزم بازخورد، 

اقدامات مدیریتی، سیاست و ساختار سازمان، 
سبک رهبری مدیر، ترس از بازخورد منفی، 
تفاوت جمعیت شناختی، جو بی اعتمادی، 

 تطابق، انتشار مسئولیت، گروه اندیشی

سکوت سازمانی و راه 
 های برون رفت از آن

عوامل  1811 سامره شجاعی
مدیریتی،سازمانی، 

 شخصیتی

ترس از بازخورد منفی، اعتقادات ضمنی مدیران 
به کارکنان، عاجز ماندن در حل مشکل  نسبت

موجود، رفتارهای رهبران و مدیران که باعث 
بی اعتمادی کارکنان شوند، رویه های تصمیم 
گیری، بی عدالتی در پرداخت، ناکارآمدی های 
سازمانی، عملکرد ضعیف سازمانی، ترس 
کارکنان از اخراج، احترام به دیگران، عدم 

شدن تصویر، اضطراب و تنش، ترس از خراب 
ترس برچسب منفی خوردن، ترس از روابط 
آسیب دیده، ترس از انتقام، ترس از تأثیر بد 

 گذاشتن روی دیگران

بررسی رابطه بین عوامل 
شخصیتی و سکوت 

 کارکنان دانشی

اردکانی و خلیلی 
 صدر آباد

 برون گرایی، گشودگی و وظیفه شناسی شخصیت 1811

سکوت سازمانی: 
 پیامدهامفاهیم، علل و 

زارعی متین، 
 طاهریف سیار

ساختار و سیاست  1812
سازمانی، روش های 
مدیریتی، باورهای 
تلویحی و ضمنی 
مدیریتی، ترس 
مدیران از بازخور 
منفی، روش های 

 مدیریتی

تمرکز تصمیم گیری، فقدان ساز و کارهای 
رسمی دریافت بازخور، تمایل به رد بازخور، 

پذیرش بازخور واکنش منفی به بازخور،عدم 
منفی بصورت غیر رسمی بی اعتمادی به 
کارکنان، باور توافق خوب و مخالفت بد است، 
باور داشتن بهترین اطالعات از مدیریت، 

 کارکنان به دنبال مصالح خود هستند
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در ) یسازمانسکوت 

تکاپوی ارائه مدل بومی 
های برای سازمآن

 ایرانی(

خنیفر و 
 همکاران

عوامل فردی،  1831
ازمانی، س

 مدیریتی،گروهی

حفظ موقعیت کنونی، بی اعتمادی، بدبینی به 
مدیر، فالت شغلی، فقدان سیستم بازخورد، 
ساختار سازمانی، حفظ موقعیت کنونی، بی 
اعتمادی، گروه اندیشی و تطابق، طفره رفتن 
اجتماعی، اقدامات مدیریتی، بیماری مدیر ارشد، 

، تبعیض آمیزجو بی اعتمادی در سازمان، رفتار 
 بازخور منفی

تحلیل نگرش های 
شغلی کارکنان 

های دولتی سازمآن
تبیین جو سکوت 
سازمانی و رفتار سکوت 

 سازمانی

دانایی فرد و 
 پناهی

نگرش مدیریت  1831
عالی به سکوت، 
نگرش سرپرستان به 
سکوت، فرصت های 

 ارتباطاتی

 

 سوابق و عواقب 

  :سکوت سازمانی

 بررسی تجربی

نگرش مدیریت  2225 براداس واکال و
عالی به سکوت، 
نگرش سرپرستان به 
سکوت، فرصت های 

 ارتباطاتی

 

 درک عدالت رویه ای اثر
اعضای هیئت  سکوت در

  :علمی

اعتماد به  از واسطه نقش
 سرپرست

عدالت رویه ای  2212 تولوباس و کلب
ادراک شده، اعتماد 

 به سرپرست

 

  سازمانی و سکوت رابطه

 :شهروندیرفتار 

 در استان پژوهش
 ، ترکیهارزروم

چنار، کاراوگلو، 
اویگو 

 1آلوگالری

ویژگی های  2218
 ویژگی شخصیتی،

سازمانی، ارتباط با 
 سرپرست

فقدان تجربه، موقعیت سازمانی پایین، ساختار 
سلسه مراتبی، عدم وجود فرهنگ حمایت 

 کننده، سبک عدم حمایت مدیر، عدم نزدیکی

موضوع سکوت سازمانی و تأثیر آن بر تعهد کارکنان و هم چنین مؤثر بودن عوامل  اهمیت به توجه با
 علوم دانشگاه ستاد مرکزی نیاز اعالم به توجه با و اجتماعی، مدیریتی، سازمانی و فردی بر جو سکوت

 تحلیل این عوامل پرداخته شده است. به پژوهش این در پزشکی اصفهان

 

                                                 
1 Cinar, karcioglu, Duygu Aliogullari 
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 مدل مفهومی پژوهش به قرار زیر است: بر اساس هدف پژوهش، سوال ها و
 الف : سوال اصلی پژوهش

سکوت کارکنان چه  صفهان کدامند و  شکی ا شگاه علوم پز سازمانی در دان سکوت  عوامل مؤثر بر 
 تاثیری بر تعهد آنها در این سازمان دارد؟

 ب: سواالت فرعی
 تا چه حد عوامل مدیریتی بر سکوت کارکنان تأثیر دارد؟ -1
 حد عوامل فردی بر سکوت کارکنان تأثیر دارد ؟تا چه  -2
 بر سکوت کارکنان تأثیر دارد؟ تا چه حد عوامل اجتماعی -8
 بر سکوت کارکنان تأثیر دارد؟ تا چه حد عوامل سازمانی -4
 تا چه حد سکوت سازمانی بر تعهد عاطفی تأثیر دارد؟ -5
 تا چه حد سکوت سازمانی بر تعهد مستمر تأثیر دارد؟ -6
 تا چه حد سکوت سازمانی بر تعهد هنجاری تأثیر دارد؟ -7

 با توجه به ادبیات نظری موضوع الگوی پژوهش بدین شکل است:

 
 ساخته(منبع: محققپژوهش ): مدل مفهومی 1شکل 

 روش پژوهش
آوری اطالعات و از آنجایی که به جمع های کاربردی استپژوهش حاضر از لحاظ هدف جزء پژوهش

 باشد.پرداخته، پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می نشگاه علوم پژشکیاز کارکنان دا
، سکوت کارکنان متغیر میانجی و عوامل فردی متغیردر این پژوهش تعهد سازمانی متغیر وابسته است. 

جهت آزمون متغیرهای  2تأثیرگذارند. براساس جدول مدیریتی، سازمانی و اجتماعی متغیرهای مستقل و 
معیارهای مورد استفاده در مطالعات سایر پژوهشگران صاحب نظر در زمینه پژوهش استفاده پژوهش از 
 شده است.
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 : معیارهای مورد استفاده در سنجش متغیر های پژوهش7جدول 

 محقق متغیر
 (1117) مایرآلن و  تعهد سازمانی

 (2225) واکال و دمیتریس سکوت سازمانی

هند، دجامعه آماری پژوهش را تشکیل می ی اصفهانعلوم پزشکدانشگاه کارکنان ستاد مرکزی این 
ستاد مرکزی این دانشگاه  نفر مرد( می باشد. 732نفر زن و  434)1818نفر در سال  1264که تعداد آنها 

پشتیبانی، بهداشتی، درمان، غذا و دارو، آموزشی، دانشجویی، پژوهشی( می باشد از )معاونت  7شامل 
ها و معاونت ت بهداشتی مرتبط با شبکه بهداشت، معاونت درمان مرتبط با بیمارستآناین معاونت ها معاون

غذا و دارو مرتبط به داروخانه ها از جامعه خارج شدند. با توجه به این که کارکنان این دانشگاه در ارتباط 
شند اآنها با دانشجویان شاخه های مختلف پزشکی و پزشکان آینده که قشر با اهمیت جامعه می ب

 انتخاب شدند.

باشد، به همین دلیل از جدول مورگان با توجه به اینکه جامعه مورد مطالعه محدود می

اده در این پژوهش تصادفی س گیرینمونهبرای تعیین حجم نمونه استفاده شد. روش 

 بود.
پرسشنامه برگشت داده  235عدد پرسشنامه توزیع گردید، که از این تعداد  212در کل تعداد 

 شد که این تعداد قابل قبول و مبنای انجام پژوهش قرار گرفت.
 : جامعه آماری و نموه بر اساس جنسیت8جدول 

 مرد 732 زن 434 نفر1264 جامعه اماری

 مرد 174 زن111 نفر235 نمونه

 ای، مقاالت،جهت گردآوری اطالعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات پژوهش موضوع، از منابع کتابخانه
و اطالعات  هاآوری دادهمنظور جمعبهکتاب های مورد نیاز و نیز از منابع اینترنتی استفاده شده است. همچنین 

طور های پژوهش باهیم و فرضیهگردد. پس از آنکه مفبرای تجزیه و تحلیل از پرسشنامه استفاده می
ها فراهم و آماده گردید، نوبت به تهیه روشن شکل گرفتند و اطالعات اولیه و ضروری در ارتباط با آن

های مختلفی که در ارتباط با تهیه پرسشنامه وجود دارد در این پژوهش پرسشنامه رسید. از میان طیف
مبین کمترین امتیاز و عدد پنج نشان دهنده بیشترین ( که عدد یک 5تا  1ای لیکرت )از طیف پنج طبقه

باشد، استفاده شده است. در این پژوهش بر مبنای ادبیات و مبانی نظری پژوهش، ونظرات و امتیاز می
 پیشنهادات صاحبنظران، پرسشنامه نیز تنظیم گردیده است.



 185 اصفهان یآن بر تعهد  کارکنان دانشگاه علوم پزشک یرو تاث یعوامل موثر بر سکوت سازمان یلتحل

 

 

سوال و سه بعد: تعهد عاطفی  24این پرسشنامه شامل  (:1117( پرسشنامه تعهد سازمانی )آلن و مایر1
قسمت الف ) تعهد هنجاری (،16 -1قسمت الف سواالت ) (، تعهد مستمر3-1)قسمت الف سواالت 

 باشد که تعهد کارکنان در سازمان را اندازه گیری می نماید.می (24-17سواالت
قسمت ب ) اشدبسوال می 7(: این پرسشنامه شامل 2225( پرسشنامه سکوت سازمانی )واکال و دمیتریس2

 و ج( که میزان رفتار و جو سکوت در سازمان را اندازه گیری می نماید.
عامل مشخص شده )قسمت د( با مرور ادبیات نظری و نظر خبرگان  82(پرسشنامه محقق ساخته که شامل 8

 تحت عنوان عوامل مؤثر بر سکوت آورده شده است.
 دهد.را نشان می متغیرها و تعداد سوالت مربوط به هر متغیر 4جدول 

 : تعداد سواالت سنجش متغیر های پژوهش7جدول 

 تعداد سواالت متغیر

 تعهد کارکنان
 تعهد عاطفی
 تععد مستمر

 تعهد هنجاری

 )قسمت الف(24
 (3-1)قسمت الف 3
 (16-1)قسمت الف 3
 (24-17)قسمت الف 3

 )قسمت ب، ج(7 سکوت کارکنان

 )قسمت د(82 عوامل مؤثر بر سکوت

پژوهش برای بررسی روایی پرسشنامه عوامل مؤثر بر سکوت از روایی صوری استفاده شده دراین 
پرسشنامه به استاد راهنما و صاحبنظران دیگر که در حوزه رفتار  5 است که برای این منظورتعداد

بخصوص موضوع این پژوهش تخصص دارند داده شد. پس از بررسی نظرات هریک از آنان پرسشنامه 
دوباره به آنان برگشت داده شده ودر نهایت پس از اعمال نظرات نهایی آنان، پرسشنامه  اصالح شده

 پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت. با توجه به استاندارد صوری نهایی تدوین گردید و بدین طریق روایی
باشد. همچنین روایی سازه این دو بودن پرسشنامه های سکوت و تعهد روایی آنها مورد تایید می

و  2/82پرسشنامه با تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی و تایید قرار گرفت، بارهای عاملی بزرگتر از 
دراین پژوهش برای  نشان می دهد گویه ها به خوبی داده ها را میسنجد.سطح معناداری برابر با صفر 

بررسی روایی پرسشنامه عوامل مؤثر بر سکوت از روایی صوری استفاده شده است که برای این 
به استاد راهنما و صاحبنظران دیگر که در حوزه رفتار بخصوص موضوع این  پرسشنامه 5 منظورتعداد

شد. پس از بررسی نظرات هریک از آنان پرسشنامه اصالح شده دوباره به پژوهش تخصص دارند داده 
و  ی نهایی تدوین گردیدآنان برگشت داده شده ودر نهایت پس از اعمال نظرات نهایی آنان، پرسشنامه

 بدین طریق روایی صوری پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفت.
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ست. با توجه منظور تعیین پایایی آزمون از روش آدر این پژوهش به ستفاده گردیده ا لفای کرونباخ ا
به واریانس هریک از سؤاالت و همچنین واریانس کل آزمون که به دست آمد ضریب آلفای کرونباخ با 

ستفاده ضریب  SPSSاز نرم افزار ا سانی،  سبه گردید. با توجه به اینکه در پژوهش های علوم ان محا
پایایی پرسشنامه مذکور با توجه به این که  (، لذا1151باخ، کرون) قابل قبول است 75/2آلفای باالتر از 

می باشد، خوب ارزیابی می شود.  75/2هم مقدار آلفای برای پرسشنامه ها بصورت مجزا باالتر از مقدار
 ها به تفکیک آورده شده است.میزان ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از عامل 5در جدول 

 خ: ضرایب آلفای کرونبا1جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ متغیر

 33/2 تعهد کارکنان
 12/2 نسکوت کارکنا

 35/2 عوامل مؤثر بر سکوت

 هایافته

اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن سؤاالت  –در پژوهش حاضر از آزمون آزمون کولموگوروف 
پرسشنامه استفاده شده است تا در صورت برقرار بودن این شرط بتوان از آزمون های آماری پارامتریک و 

 6همچنین از روش حداکثر درست نمایی در معادالت ساختاری استفاده نمود. نتایج این آزمون در جدول 
 آمده است.

 اسمیرنوف در نمونه – کولموگوروف : نتایج آزمون9جدول 
 نتیجه آزمون (sig) سطح معناداری میانگین تعداد داده ها پرسشنامه

 تأیید 12/2 84/8 235 تعهد

 تأیید 28/2 32/2 235 سکوت

باشلللد، ادعای نرمال بودن سلللواالت می 25/2با توجه به اینکه سلللطح معناداری آزمون باالتر از 
شده و می توان از آزمون های پارامتریک و از روش  شنامه پذیرفته  س سازی معادالت در مدل MLپر

 ساختاری استفاده کرد.
سواالت آزمون و برسی باشد که این این پژوهش دارای یک سوال اصلی و هفت سوال فرعی می

 می شوند.
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 قسمت اول سوال اصلی پژوهش : تعیین عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی
 فعاالنه و هدفمند ارادی، آگاهانه، رفتار یک سازمانی سکوت " لوسرو ها پیندربه نقل از 

ه سازمان، احساس وفاداری ب ها و اهداف سازمان، اعتقاد به ارزشتعهد سازمانی عبارت است از .باشدمی
 (.4: 1834مدنی و زاهدی، الزام اخالقی، تمایل قلبی و احساس نیاز به ماندن در سازمان )

شود و سپس تأثیر آن بر تعهد ابتدا عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی تحلیل می پژوهش در این

آزمون  وجهت تعیین عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی از آزمون تی تک نمونه ای .شودمی کارکنان آزمون

 فریدمن استفاده شده است که نتایج آن در جدول ذیل آمده است:
 نتایج آزمون تی تک نمونه ای -2جدول

سطح  آماره تی میانگین عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی

 معناداری

 رتبه نتیجه

 4 تایید 222/2 86/3 82/8 عوامل فردی

 1 تایید 222/2 28/7 43/8 . تجربه کاری کم1

 21 تایید 222/2 82/4 82/8 سواد کم در ارتباط با شغل. دانش و 2

 5 تایید 222/2 78/7 51/8 قبل . تجربه های ناموفق8

 1 تایید 222/2 82/11 67/8 . احترام به دیگران4

 18 تایید 222/2 12/5 42/8 . عدم جسارت کافی5

 21 رد 15/2 25/2 22/8 . بدبینی6

 82 رد 222/2 -26/8 71/2 . بی تفاوتی7

 24 تایید 227/2 22/2 14/8 . اعتماد به نفس کم3

 26 رد 26/2 33/1 11/8 . رضایت از وضع موجود1

 25 تایید 25/2 17/1 11/8 . حس کنجکاوی کم12

 7 تایید 222/2 23/12 52/8 . محافظه کاری و احتیاط11

 3 تایید 222/2 67/3 41/8 . ترس از دست دادن موقعیت شغلی12

 15 تایید 222/2 34/5 81/8 مورد تمسخر قرار گرفتن.ترس از 18

 2 تایید 222/2 24/7 87/8 عوامل مرتبط با مدیران

 2 تایید 222/2 27/12 61/8 . بی اثر دانستن اظهار نظرها14

 28 تایید 222/2 12/8 11/8 . بی اعتمادی به ما فوق ها15

 14 تایید 222/2 74/5 42/8 مدیران به نظرات کارکنان . توجه نکردن16

 16 تایید 222/2 53/5 87/8 . عملی نکردن نظرات خوب و کاربردی کارکنان17

 22 تایید 222/2 72/4 81/8 . نبود ارتباط صمیمی مدیر با کارکنان13

 11 تایید 222/2 24/5 81/8 . عدم انتقاد پذیری مدیران11
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 8 تایید 222/2 16/1 85/8 عوامل سازمانی 

 23 رد 21/2 25/1 26/8 اتاق ها و..)فیزیکی سازمان. ساختار 22

 27 رد 14/2 46/1 27/8 . نامناسب بودن سیستم پاداش و تنبیه21

 12 تایید 222/2 35/7 45/8 . نبودن نظام نظرخواهی در سازمان22

 17 تایید 222/2 21/5 82/8 . فرصت های ارتباطی کم در سازمان28

 13 تایید 222/2 75/5 81/8 ساالری( شدید اداری. وجود بوروکراسی )دیوان 24

 4 تایید 222/2 65/3 51/8 . تمرکز تصمیم گیری در راس سازمان25

 11 تایید 222/2 14/3 45/8 . ساختار سازمانی26

 6 تایید 222/2 26/12 52/8 . جو و فرهنگ سکوت در سازمان27

 12 تایید 222/2 23/3 47/8 .بی عدالتی در سازمان23

 1 تایید 222/2 37/3 83/8 عوامل اجتماعی

 8 تایید 222/2 77/1 58/8 . شانه خالی کردن از مسئولیت در کارهای گروهی21

 22 تایید 222/2 11/8 28/8 . همراهی و همرنگی با همکاران82

 

  ورد بر سکوت استخراج و م مؤثرخبرگان لیستی از عوامل  ازنظربا مرور ادبیات نظری پژوش و استفاده
پرسش قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون تی تک نمونه ای با توجه به میانگین و سطح 

ای بود بجز عامل ه مؤثرمعناداری تمامی عوامل بر سکوت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
(، 222/2، سطح معناداری: 71/2نگین: (، بی تفاوتی )میا15/2، سطح معناداری: 8میانگین: ) ینیبدب

، سطح 26/8(،ساختار فیزیکی )میانگین: 26/2، سطح معناداری: 11/8میانگین: ) موجودرضایت از وضع 
 (.14/2، سطح معناداری: 27/8میانگین: ) هیتبن(، نامناسب بودن سیستم پاداش و 21/2معناداری: 

  و سطح  87/8فریدمن عوامل مدیریتی با میانگین با توجه به نتایج آزمون تی تک نمونه ای و آزمون
 .دباشمیبر جو سکوت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  مؤثراز عوامل  2دارای رتبه  222/2معناداری 

  و سطح  82/8با توجه به نتایج آزمون تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن عوامل فردی با میانگین
 .دباشمیبر جو سکوت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  مؤثر از عوامل 4دارای رتبه  222/2معناداری 

  و سطح  83/8با توجه به نتایج آزمون تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن عوامل اجتماعی با میانگین
 .دباشمیبر جو سکوت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  مؤثراز عوامل  1رتبه  دارای 222/2معناداری 

 و سطح  85/8ن تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن عوامل سازمانی با میانگین با توجه به نتایج آزمو
 .دباشمیبر جو سکوت در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان  مؤثراز عوامل  8دارای رتبه  222/2معناداری 
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 قسمت دوم سوال اصلی پژوهش: تعیین تأثیر سکوت سازمانی بر تعهد کارکنان

 برآورد الگو 
 گیری متغیرهای پنهان تعریفالگو برای تبیین پدیده مورد پژوهش و اندازه پس از تدوین نظری

های کلی و جزئی الگو پرداخت، تا مشخص شده، الزم است تا به بحث برآورد الگو و تحلیل شاخص
ی الگو نظری تدوین شده هستند یا خیر. وجود های تجربی در مجموع حمایت کنندهشود که آیا داده
 که الگوهایالگوی تدوین شده، پژوهشگران را به این قسمت سوق داد که قبل از آن اجزای متعدد در

گیری حاضر در های اندازهتدوین شده در همان گام اول مورد برآورد و آزمون قرار گیرند در ابتدا الگو
توان گفت بررسی روابط ساختاری بین متغیرهای پنهان هنگامی الگوها برآورد و آزمون شوند. می

های پنهان با توجه به معیارهای علمی قابل شود که اندازه گیری سازهتر و بامعناتر تفسیر میمنطقی
 گیری به معنای آنهای اندازههای برازش کلی ضعیف برای هر یک از الگوقبول باشند. وجود شاخص

در تحلیل روابط تواند پژوهشگر را گیری به الگو معادله ساختاری میاست که ورود آن الگو اندازه
ترین مرحله به عبارتی دیگر مهم (.1831قاسمی، ) ساختاری بین متغیرهای پنهان با اشتباه مواجه شود

ها است. پیش از انجام هرگونه روابط علی ارزیابی برازش الگو به داده SEMدر تجزیه و تحلیل آماری 
 ها تایید گردد.ها، الزم است برازش الگو به دادهمیان سازه

باشد، ادعای نرمال بودن سواالت پرسشنامه می 25/2با توجه به اینکه سطح معناداری آزمون باالتر از 
سازی معادالت ساختاری در مدل MLپذیرفته شده و می توان از آزمون های پارامتریک و از روش 

 استفاده کرد.

 

 های عاملی تاییدی(گیری )الگوهای اندازهبرآورد و آزمون الگو
ند باشگیری قابل قبول میهای اندازهها تا چه اندازه برای الگومشخص کردن اینکه شاخصجهت 

گیری را جداگانه مورد تحلیل قرار گیرد. بر مبنای اتخاذ چنین روشی ابتدا های اندازهابتدا باید تمام الگو
های گیرند. شاخصرار میباشند، بطور مجزا مورد آزمون قگیری که مربوط به متغیرها میهفت الگو اندازه

 ارائه شده است.3گیری )تحلیل عاملی تاییدی( در جدول های اندازهکلی برازش الگو برای الگو
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 گیریهای اندازههای کلی برازش الگو: شاخص7جدول
 سازه  تعهد عاطفی تعهد مستمر تعهد هنجاری سکوت

 شاخص

41/1 23/2 12/2 24/2 CIMIN/DF 

16/2 18/2 12/2 15/2 AGFI 

11/2 17/2 17/2 11/2 GFI 

21/2 24/2 24/2 22/2 RMR 

11/2 16/2 13/2 11/2 CFI 

24/2 26/2 27/2 26/2 RMSEA 

 گیری از برازش خوبیهای اندازهتوان نتیجه گرفت که الگودر نهایت با توجه به مطالب باال می
ها وها به خوبی از الگکنند که دادهتایید میهای کلی این مورد را برخوردار هستند و به عبارتی شاخص

 کنند.حمایت می

 نتایج تحلیل معادالت ساختاری
گیری در گام اول، در گام دوم از معادالت ساختاری برای آزمون های اندازهپس از بررسی و تأیید الگو

رد بررسی سازمانی مودر سوال اصلی که تأثیر سکوت سازمانی بر تعهد  سوال پژوهش استفاده شده است.
 آمده است. 1گیرد، شاخص های کلی حاصل از برازش مدل مربوط به فرضیه اول در جدول قرار می

 
 های کلی برازش تحلیل مدل معادالت ساختاری سوال اصلی: شاخص6جدول 

RMSEA CFI NFI RMR GFI AGFI CMIN/DF فرضیات 

 سوال اصلی 25/2 11/2 18/2 28/2 18/2 14/2 25/2

 5سوال فرعی  73/1 12/2 15/2 22/2 17/2 17/2 24/2

 6سوال فرعی  44/1 11/2 12/2 25/2 18/2 18/2 27/2

 7سوال فرعی  28/2 14/2 17/2 21/2 11/2 11/2 28/2

 های پژوهشآزمون سوال 

پس از بررسی و تأیید الگوها، برای آزمون معناداری سوال ها از دو شاخص جزئی مقدار بحرانی و 
P  ر ب " تخمین وزن رگرسیونی"مقدار بحرانی مقداری است که از حاصل تقسیم  است.استفاده شده
 16/1، مقدار بحرانی باید بیشتر از 25/2آید. بر اساس سطح معناداری به دست می " خطای استاندارد"

و همچنین  (Chau ،1117شود )تر از این مقدار، پارامتر مربوط در الگو، مهم شمرده نمیباشد. کم
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های حاکی از تفاوت معنادار مقدار محاسبه شده برای وزن Pبرای مقدار  25/2مقادیر کوچکتر از 
دارد. سوال اصلی به همراه ضریب رگرسیونی مربوطه  15/2رگرسیونی با مقدار صفر در سطح اطمینان 

 .های جزئی در ادامه در جدول مربوطه آورده شده استو مقادیر شاخص
 

 (ضریب رگرسیونی )نتیجه آزمون سوال ها :50جدول 
شماره  سوال ضریب رگرسیونی مقدار بحرانی P نتیجه

 سوال

 1 سکوت ← تعهد سازمانی -44/2 -74/2 226/2 تائید

 5 سکوت ← تعهد عاطفی -25/2 -22/8 221/2 تائید

 6 سکوت ← مستمر تعهد -81/2 -17/2 222/2 تائید

 7 سکوت ← هنجاری تعهد -82/2 -11/2 222/2 تائید
 

 و نتیجه گیریبحث 

در این پزوهش ابتدا به تحلیل عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 
ر دپرداخته شد، سپس تأثیر سکوت سازمانی بر تعهد کارکنان و ابعاد سه گانه آن بررسی و آزمون شد. 

 گردند.ذکر می آزمون سواالت پژوهشاین قسمت نتایج حاصل از 

 یعوامل مؤثر بر سکوت کارکنان در دانشگاه علوم پزشکقسمت اول سوال اصلی پژوهش 

 اصفهان کدامند؟
با مرور ادبیات نظری پژوش و استفاده ازنظر خبرگان لیستی از عوامل مؤثر بر سکوت استخراج و 

ن و ای با توجه به میانگیمورد پرسش قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون تی تک نمونه 
سطح معناداری ده عامل مهمتر در سکوت سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به ترتیب اولویت 

(، تمرکز تصمیم گیری در راس سازمان )با 61/8عبارتند از .: بی اثر دانستن اظهار نظرها )با میانگین: 
(، احترام به دیگران )با میانگین: 41/8انگین: (، ترس از دست دادن موقعیت شغلی )با می51/8میاگین: 

(، تجربه 58/8(، انتشار مسئولیت )با میانگین: 45/8(، نبودن نظام نظرخواهی در سازمان )با میانگین 67/8
(، تجربه کاری 52/8(، جو و فرهنگ سکوت در سازمان )با میانگین: 51/8قبل )با مبانگین:  های ناموفق

(. در زمینه اولویت 42/8با میانگین ) مدیران به نظرات کارکنان وجه نکردن( ت43/8کم )با میانگین: 
بندی عوامل مؤثر بر سکوت پژوهشی صورت نپذیرفته است در نتیجه مقایسه نتایج به دست آمده در 
این زمینه را با سایر پژوهش ها محدود ساخته اما عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی که بطور تجربی مورد 

( ، چنار، کاراوگلو، اویگو 2214) ع شد با مواردذ کر شده در پژوهش نیلی پور و همکارانبررسی واق



620 6931زمستان ، دوم، شماره هشتمسال پژوهشي تحقيقات مديريت آموزشي  -فصلنامه علمي 

 

و  فریخن(، 1812) (، زارعی و همکاران1811) (، شجاعی1811(، شاهزاده احمدی )2218آلوگالری )
 ( مشابه و همسو است.1831) همکاران

سشنامه محقق ساخته که در قابل ذکر است که اولویت بندی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی پر
های دیگر شود و ممکن است در سازمآنپذیرفته می سوال فوق مطرح شد در جامعه مورد پژوهش

 متفاوت باشد.

 سکوت سازمانی چه تاثیری بر تعهد کارکنان دارد؟قسمت دوم سوال اصلی پژوهش: 

شان و سه مدل فرعی ننتایج آزمون رگرسیون با استفاده از معادالت ساختاری تحت یک مدل اصلی 
تأثیر منفی و معناداری بر تعهد کارکنان در دانشگاه  - 44/2داد که سکوت سازمانی با ضریب رگرسیونی 

علوم پزشکی اصفهان دارد. نتیجه به دست آمده از این پژوهش با سایر پژوهش ها در این زمینه مانند 
 باشد.می ( همسو2218( ، دنیز و همکاران )1831دانایی فر و پناهی )

در جامعه آماری مورد پژوهش با توجه به تجزیه و تحلیل پاسخ کارکنان، تأثیر سکوت سازمانی بر 
 شود.شود، پذیرفته میها که شامل سه بعد تعهد میتعهد آن

 بر سکوت کارکنان تأثیر دارد؟ تا چه حد عوامل مدیریتیسوال فرعی اول: 
( و سطح معناداری 87/8تک نمونه ای با توجه به میانگین )براساس نتایج به دست آمده از آزمون تی 

می توان نتیجه گرفت که عوامل مدیریتی می توانند بر سکوت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی  222/2
اصفهان مؤثر باشند. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که عوامل مرتبط با مدیریت دومین رتبه 

 باشد.سازمانی میدر بین عوامل مؤثر بر سکوت 
 11 -14در جامعه آماری مورد پژوهش با توجه به تجزیه و تحلیل پاسخ کارکنان به سواالت 

پرسشنامه عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی که در خصوص عوامل مدیریتی بود، تأثیر این عوامل بر 
 شود.ها پذیرفته میسکوت آن

 ؟ تأثیر داردکنان بر سکوت کار یعوامل فرد تا چه حدفرعی دوم:  سوال
( و سطح معناداری 82/8براساس نتایج به دست آمده از آزمون تی تک نمونه ای با توجه به میانگین )

ی دانشگاه علوم پزشکبر سکوت کارکنان می توانند  یعوامل فردمی توان نتیجه گرفت که  222/2
ردی چهارمین رتبه در بین اصفهان مؤثر باشند. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که عوامل ف

 باشد.عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی می
پرسشنامه  18-1در جامعه آماری مورد پژوهش با توجه به تجزیه و تحلیل پاسخ کارکنان به سواالت 

تحلیل عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی که در خصوص عوامل فردی بود، تأثیر این عوامل بر سکوت 
 شود.ها پذیرفته میآن
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 ؟تأثیر داردبر سکوت کارکنان ی عوامل اجتماع تا چه حدفرعی سوم:  السو

( و سطح معناداری 83/8براساس نتایج به دست آمده از آزمون تی تک نمونه ای با توجه به میانگین )
شکی دانشگاه علوم پزبر سکوت کارکنان می توانند  یعوامل اجتماعمی توان نتیجه گرفت که  222/2

ند. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که عوامل اجتماعی اولین رتبه در بین اصفهان مؤثر باش
 باشد.عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی می

 82و  21در جامعه آماری مورد پژوهش با توجه به تجزیه و تحلیل پاسخ کارکنان به سواالت 
وامل عی بود، تأثیر این عپرسشنامه تحلیل عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی که در خصوص عوامل اجتما

 شود.ها پذیرفته میبر سکوت آن

براساس نتایج ؟تأثیر داردبر سکوت کارکنان  یعوامل سازمان تا چه حدفرعی چهارم:  سوال

می توان  222/2( و سطح معناداری 85/8بدست آمده از آزمون تی تک نمونه ای با توجه به میانگین )
ر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مؤثبر سکوت کارکنان می توانند  یسازمانعوامل نتیجه گرفت که 

ر سومین رتبه در بین عوامل مؤثر ب یسازمانباشند. همچنین نتایج آزمون فریدمن نشان داد که عوامل 
 باشد.سکوت سازمانی می

 23 -22در جامعه آماری مورد پژوهش با توجه به تجزیه و تحلیل پاسخ کارکنان به سواالت 
امه تحلیل عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی که در خصوص عوامل سازمانی بود، تأثیر این عوامل پرسشن

 شود.ها پذیرفته میبر سکوت آن

 : تا چه حد سکوت کارکنان بر تعهد عاطفی تأثیر دارد؟سوال فرعی پنجم

سیونی رنشان داد که سکوت سازمانی با ضریب رگبراساس نتایج به دست آمده از معادالت ساختاری 
در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دارد. نتیجه بدست  عاطفیتأثیر منفی و معناداری بر تعهد  - 25/2

 باشد.( همسو می2218آمده از این پژوهش با سایر پژوهش ها در این زمینه مانند دنیز و همکاران )
کوت شود که سه میدر جامعه آماری مورد پژوهش با توجه به تجزیه و تحلیل پاسخ کارکنان پذیرفن

 شود.باشد پذیرفته میها بر تعهد عاطفی که یکی از ابعاد تعهد میآن

 : تا چه حد سکوت کارکنان بر تعهد مستمر تأثیر دارد؟سوال فرعی ششم 

نشان داد که سکوت سازمانی با ضریب رگرسیونی براساس نتایج به دست آمده از معادالت ساختاری 
معناداری بر تعهد مستمر در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دارد. نتیجه بدست تأثیر منفی و  - 81/2

 باشد.( همسو می2218آمده از این پژوهش با سایر پژوهش ها در این زمینه مانند دنیز و همکاران )
کوت شود که سدر جامعه آماری مورد پژوهش با توجه به تجزیه و تحلیل پاسخ کارکنان پذیرفنه می

 شود.باشد پذیرفته میعهد مستمر که یکی از ابعاد تعهد میها بر تآن
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 تا چه حد سکوت کارکنان بر تعهد هنجاری تأثیر دارد؟سوال فرعی هفتم: 
نشان داد که سکوت سازمانی با ضریب رگرسیونی براساس نتایج به دست آمده از معادالت ساختاری 

شگاه علوم پزشکی اصفهان دارد. نتیجه بدست تأثیر منفی و معناداری بر تعهد هنجاری در دان - 82/2
 باشد.( همسو می2218آمده از این پژوهش با سایر پژوهش ها در این زمینه مانند دنیز و همکاران )

کوت شود که سدر جامعه آماری مورد پژوهش با توجه به تجزیه و تحلیل پاسخ کارکنان پذیرفنه می
 شود.باشد پذیرفته میهد میها بر تعهد هنجاری که یکی از ابعاد تعآن

 
 مدل نهایی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی -7شکل 

 
های با بررسی آزمون ففرضیات به این نتیجه رسیدیم که سکوت در سازمان بر تعهد سازمانی و مؤلفه

آن تأثیر منفی و معناداری دارد. از این رو با شناخت عوامل مؤثر بر سکوت در این سازمان طبق نتایج 
 یافته شده پیشنهاداتی ارائه گردیده است.

با توجه به میانگین  1براساس نتایج بدست آمده از آزمون تی تک نمونه ای مربوط به فرضیه فرعی 
پیشنهادات زیر جهت کاهش جو سکوت در سازمان  222/2( و سطح معناداری 87/8عوامل مدیریتی )

 شود:ارائه می
 د؛یآزاد عقا انیو ترس از ب ینگران استرس و نیوچکترآزاد بدون ک بونیتم ترسیاستقرار س

 ایجاد جو حمایت از بیان نظرات و ایده ها در سازمان؛
 اعمال نظرات و پیشنهادات مناسب کارکنان در رویه های انجام و کار و ....؛
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ین با توجه به میانگ 1براساس نتایج به دست آمده از آزمون تی تک نمونه ای مربوط به فرضیه فرعی 
پیشنهادات زیر جهت کاهش جو سکوت در سازمان ارائه  222/2( و سطح معناداری 82/8عوامل فردی )

 شود:می
 ترس و هراس از انتقاد؛ جو کارکنان و کاهش یبرا یشغل تیامن جادیا

 کاری کارکنان؛ برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت برای باالبردن سطح سواد
شناختی و مشاوره جهت باال بردن اعتماد به نفس کارکنان و روحیه برگزاری دوره های آموزشی روان

 جسارت آنها؛
 برقرارری عدالت در سازمان جهت از بین بردن بدبینی کارکنان؛

 برگزاری دوره های آموزشی حل مساله جهت افزایش و بهبود روحیه خالق کارکنان؛
 ؛یریگ میو تصم ییاجرا امور ا درافراد و استفاده از آنه یها تیها و قابل یتوانمند ییشناسا

 به آنها؛ تیمسئولی افراد جهت واگذار یتیو شخص یفرد یهایژگیشناخت و
 ارتباط؛ یو برقرار یروابط عموم یآموزش یکارگاه ها لیتشک
 کنان؛رکا ازنظرات تیحما یبرا یینامه ها نیآئ نیتدو

با توجه به میانگین  8فرضیه فرعی براساس نتایج بدست آمده از آزمون تی تک نمونه ای مربوط به 
پیشنهادات زیر جهت کاهش جو سکوت در سازمان ارائه  222/2( و سطح معناداری 83/8عوامل فردی )

 شود:می
عدم تایید گروه اندیشی؛ ازبین بردن جو موافقت با نظر جمع و اعالم نظر خود با اعتماد به نفس باال 

 و بدون هیچ ترسی؛
 گروهی بصورت توامان در کارهای تیمی؛بررسی عملکرد فردی و 

با توجه به میانگین  4براساس نتایج بدست آمده از آزمون تی تک نمونه ای مربوط به فرضیه فرعی 
پیشنهادات زیر جهت کاهش جو سکوت در سازمان  222/2( و سطح معناداری 85/8عوامل سازمانی )

 شود:ارائه می
 شنهاداتیرات و پنظ یمناسب برا یاستقرار نظام پاداش ده

 ار؛یاخت ضیو تفو یکاهش تمرکز سازمان
 ؛یزمانسا یریادگیو  رندهیادگی یسازمانها تیموقع به یابیفرهنگ سازمان در جهت دست رییتغ
 ری دردرگی برای آموزش مهارت های تصمیم گیری و یمنابع انسان تیریبرنامه بهبود مد یبرقرار 

 ؛مشکالت
 ؛توامان یبازخورد مثبت و منف ستمیس جادیا
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 ؛ایروز دن یها یو فن آور یبا تکنولوژ بودن همگام یآموزش کارکنان برا ستمیاستقرار س
 ها؛سازمآن دائمی کردن تصمیم گیری های گروهی و اهمیت دادن به گروهها و کمیته های کاری در

ه تناسب شخصیت و مشاغل بکاریابی از آزمونهای شخصیت استفاده کنند تا  در زمان استخدام و
 حد ممکن برسد، به نحوی که سازمان از مزایای چنین رویکردی بهره مند شود چرا که در بیش ترین

شند که با هایی داشته با بکارگماری شوند که ازنظر شخصیتی ویژگی سازمان افرادی بایست استخدام و
های خود و نهایتا  پیشنهادات و ایده نداشته باشد و بدون هیچ ابایی به بیان نظرات، سکوت سازگاری

 مسائل سازمانی بپردازند. حل
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