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بررسی نقش واسطه ای سکوت سازمانی در ارتباط با فرهنگ سازمانی و سالمت 

سازمانی کارکنان اداره کل آموزش فنی و حرفه ای فارس

سعیده بصیری1، مژگان امیریان زاده2، رضا زارعی 3 *

      چکیده 

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش واسطه ای سکوت سازمانی 
در ارتباط با فرهنگ سازمانی و سالمت سازمانی کارکنان اداره 
نظر  از  است.  گرفته  انجام  فارس  حرفه ای  و  فنی  آموزش  کل 
همبستگی  نوع  از  توصیفی  پژوهش  روش  و  کاربردی  هدف 
می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان اداره کل آموزش فنی و 
حرفه ای فارس به تعداد 110 نفر است که به دلیل تعداد کم جامعه 
آماری از روش سرشماری استفاده شده و پرسشنامه ها بین همه 
سازمانی  فرهنگ  که  داد  نشان  یافته ها  گردید.  توزیع  کارکنان 
سکوت  و  سازمانی  سالمت  پیش بینی  به  قادر  معناداری  به طور 
سازمانی است. همچنین سکوت سازمانی به طور معناداری قادر 
به پیش بینی سالمت سازمانی است. سکوت سازمانی نیز نقش 
واسطه    ای معناداری در رابطه فرهنگ سازمانی با سالمت سازمانی 
ایفا کرده است. به طور کلی راه بقاء و سالمت سازمان های کنونی 

داشتن فرهنگ مشوق آوای سازمانی است.

سالمت  سازمانی،  فرهنگ  سازمانی،  سکوت  کلیدی:  واژگان 
سازمانی، فنی و حرفه ای

       مقدمه

فرهنگ سازمانی4 ، سکوت سازمانی5  و سالمت سازمانی6  سه 
و  می شوند  محسوب  سازمانی  هر  در  تاثیرگذار  و  مهم  فاکتور 
هر کدام از این متغیرها به نوبه خود می توانند تاثیرات شگرفی 

مانند  مشخصه هایی  با  کنونی  دنیای  نمایند.  ایجاد  سازمان  در 
ارتباطات،  و  اطالعات  فناوری  تکنولوژی،  سریع  پیشرفت های 
شناخته  پیچیده،  تحوالت  و  تغییرات  دانش،  روزافزون  توسعه 
شده است. از آنجایی که سالمت سازمانی مولفه ای دارای ابعاد و 
برآیندهای بسیاری است، پس بر عوامل زیادی تاثیرگذار بوده و 
از متغیرهای متعدد و مختلفی تاثیرپذیر است. بنابراین آشنایی با 
این مولفه ها می تواند زمینه ساز ایجاد سازمانی سالم و پویا باشد. 
مزیت  یک  می تواند  سازمانی  سالمت  کنونی،  رقابتی  دنیای  در 
نظر  به  گردد.  محسوب  سازمانی  بقای  و  راستای دوام  در  عمده 
الیدن و کلینگل7  سالمت سازمانی مفهوم نسبتاً تازه ای است که 
عالوه بر توانایی سازمان برای انجام وظایف به طور موثر، شامل 
توانایی سازمان برای رشد و بهبود نیز می گردد (محمدی، نداف و 
صفری، 1396). سالمت سازمانی یکی از گویاترین و مهم ترین 
بی نظیر،  مفهوم  این  است.  سازمانی  اثربخشی  شاخص های 
سازمان  محیط  در  کارکنان  شغلی  رفتار  تاثیر  از  عمیقی  تصویر 
براي  سازمانی  هر   .(1394 اکرامی،  و  (خلیلیان  می دهد  ارائه 
اینکه اثربخش باشد، قبل از هر چیز باید بتواند در شرایط بحرانی 
ضمن انطباق و سازش با محیط متغیر و مقابله با هر مشکلی، 
بهترین منابع خود را به کار گیرد و با نیروهاي تهدیدکننده خارجی 
برخورد و نیروي آنها را در جهت هدف اصلی سازمان هدایت کند 
و همواره با حفظ توانایی ها و پایداري خود، آن را رشد و توسعه 
دهد و به تعبیري دیگر، از سالمت سازمانی برخوردار باشد (هوی 
سازمانی  سالمت    (1969) مایلز9  نظر  از   .  (2005 میسکل8،  و 

4 . Organization culture
5. Organizational silence
6 . Organization health

7. Lynden & Klingle
8. Hoy & Miskel
9. Miles
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به وضعی فراتر از اثربخشی کوتاه مدت سازمانی داللت داشته و 
سالمت  می کند.  اشاره  پردوام  نسبتاً  خصایص  از  مجموعه ای  به 
و  خود  محیط  در  سازمان  بقای  و  دوام  از  است  عبارت  سازمانی 
سازگاری با آن و ارتقاء و گسترش توانایی سازمان برای سازگاری 
بیشتر (جاهد، 1384). همچنین سازماني سالم است که دربارة خود 
و موقعیتي که در آن قرار گرفته است، واقع بین باشد، قابلیت انعطاف 
داشته و قادر باشد براي مقابله با هر مشکلي، بهترین منابع خود را 
به کار گیرد (ساعتچی، 1370). پژوهش هاي انجام شده حاکی از 
آن است که یکی از مهم ترین چارچوب هاي دستیابی به عملکرد 
سازمانی موفق، مفهوم سالمت سازمانی است (طالب پور، رمضانی 
و هنری، 1392). تمرکز اصلی سالمت سازمانی بر توانایی سازمان 
در حفظ بقا و سازش با محیط و بهبود این توانایی است (هوی و 
فیلدمن1، 1996) . ناظران در سازمان های سالم کارکنانی متعهد و 
وظیفه شناس با روحیه باال، کانال های ارتباطی باز و موفقیت باال 
می یابند (لیندن و کلینگل، 2000). پوالنای2(2004) نیز سالمت 
سازمانی را باعث وضوح نقش و قابلیت دسترسي آن، ایجاد الزامات 
تصمیم گیري،  در  اختیارات  حدود  و  شغل  کنترل  معقول،  کاري 
رفتار  و  عادالنه  پاداش هاي  کار،  محیط  در  اجتماعي  حمایت 
امنیت  رضایت بخش،  کاري  ساعات  کافی،  دستمزد  منصفانه، 
نموده  بیان  سالم  استخدامي  ترتیبات  و  امن  سازماني  جو  شغلي، 
است (انصاری، استادی و جاوری، 1388). هوی و فیلدمن (1996) 
ابعاد سالمت سازمانی یا مجموعه خصایص و متغیرهای سازمان 

را بررسی کرده اند که عبارت است از:
• تاکید علمی: که به تاکید سازمان برای ارتقاء سطح تخصص و 

مهارت های فنی کارکنان اشاره دارد.
• روحیه: به احساس اطمینان، اعتماد، همدردی و دوستی که در 

بین کارکنان وجود دارد اشاره می نماید.
• حمایت منابع: به سازمانی اشاره دارد که دارای مواد و وسایل الزم 

و تجهیزات کافی و حتی اضافی بوده و این مواد و وسایل به راحتی 
قابل حصول است.

• ساخت دهی: به رفتاری از مدیر اشاره دارد که کارگرا و هدف گر 

است.
• مالحظه گری: رفتاری است که مدیر را دوست، حامی و همکار 

کارکنان نشان می دهد. چنین مدیری به نتایج کارکنان توجه دارد 
و پذیرای پیشنهادات آنها است.

• نفوذ مدیر: به توانایی مدیر در تحت تاثیر قراردادن عملی فرادستان 

خود اشاره دارد. مدیر بانفوذ، ترغیب کننده بوده و از طریق تحت 
تاثیر قرار دادن فکر و عمل رئیس ناحیه آموزشی، می تواند به طور 

اثربخشی با وی کار کند.
• یگانگی نهادی: عبارت است از توانایی سازمان برای تطابق با 
محیط و سازش با روش هایی است که سالمت برنامه آموزشی را 
حفظ کند و در برابر تقاضای غیرمعقول مراجعان و محیط در امان 

باشد.
یکی از عوامل موثر در سالمت سازمانی، مفهوم فرهنگ سازمانی 
است که در واقع همه چیز را در سازمان دربرگرفته و تحت تاثیر 
قرار می دهد (محمدی، 1398)، از مفروضات و اعتقادات اساسی، 
نگرش ها، ارزش ها و هنجارها، اخالق، الگوی رفتار و آداب و رسوم 
گرفته تا زبان خاص، شیوه ها، عادات ایده ها و نمادها، قهرمانان هنر، 
مصنوعات، دانش و فناوری را پوشش می دهد، لذا قابل قبول است 
که تفسیرهای مختلف و متنوعی داشته باشد (لیواری و لیواری، 
2010)3. برای شناخت سازمان و رفتار و عملکرد کارکنان، شناخت 
فرهنگ   .(1371 (الوانی،  است  بنیادی  و  اساسی  گامی  فرهنگ 
ساختار  و  رویه ها  به  شکل دهی  به  منجر  کلی  به طور  سازمانی 
سازمانی، انسجام قابلیت های سازمانی، ارائه راه حل برای مشکالت 
سازمانی و ممانعت یا تصحیح کننده تحقق اهداف سازمانی می شود 
(فردین و یعقوبی، 1396). محققان سازمان معمواًل از واژه فرهنگ 
سازمانی به معنای وسیع استفاده می کنند تا به فرهنگ کلی یک 
سازمان یا هر واحد از افراد که در داخل سازمان همکاری می کنند، 
سازمانی؛  فرهنگ  عملی،  نظر  از   .4(2017 (واریک،  شود  اشاره 
محیطی را که افراد در آن کار می کنند و تاثیر آن بر نحوه فکر، 
عمل و تجربه کار آنها را شرح می دهد، توصیف می کند (واریک، 
میلیمن و فرگوسن، 2016)5 . دنیسون6در مدل خود ابعاد فرهنگ 
سازمانی را برای سازمان ها در چهار محور اصلی شامل درگیر شدن 
در کار7 (مشارکت)، سازگاری8 (ثبات و یکپارچگی)، انطباق پذیری9  
(انعطاف پذیری) و رسالت10 (ماموریت) در نظر می گیرد (دنیسون، 
تعامالت  تمام  روی  بر  سازمانی  فرهنگ   .11(2000 یانگ،  و  چو 
سازمانی اثرگذار است (فرانکوئیس، 2006)12. به عقیده ال دفت13 
فرهنگ سازمانی عبارت است از مجموعه ای از ارزش ها، باورها، 
درک و استنباط و شیوه های تفکر یا اندیشیدن که اعضاء سازمان 
به عنوان  که  است  چیزی  همان  و  دارند  مشترک  وجوه  آن ها  در 
یک پدیده درست به اعضاء تازه وارد سازمان آموزش داده می شود 
(ال دفت، 2015)14 . ال دفت انواع  فرهنگ سازمانی را به چهار 

1 . Hoy & Feldman
2 . Polanyi
3. . Livari,Livari
4. Warrick
5.Warrick & Milliman & Ferguson

6 . Denison
7 . involvement
8 . consistency
 9. adaptability
10 . mission

11 . Denison & cho 
& young
 12. Francois
13 . L.Daft
14. L.Daft
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نوع: فرهنگ مشارکتی، فرهنگ انعطاف پذیری، فرهنگ رسالتی  
(ماموریتی) و فرهنگ بروکراتیک تقسیم می نماید. 

دارد؛  تاکید  کارکنان  و  اعضاء  مشارکت  بر  مشارکتی:  فرهنگ 
مشارکت و درگیری موجب احساس تعهد و مسئولیت در افراد در 

قبال سازمان می گردد.
به  پاسخگویی  بر  تمرکز  با  فرهنگ  این  انعطاف پذیری:  فرهنگ 
به  جدید  رفتاری  پاسخ های  تشویق  دنبال  به  مشتریان  نیازهای 
محیط است؛ چنین فرهنگی نسبت به محیط، عکس العمل سریع 

نشان داده و به نوآوری، خالقیت و ..... پاداش می دهد.
کالن  اهداف  به  رسیدن  دنبال  به  (ماموریتی):  رسالتی  فرهنگ 
سازمان است و با مشتریان خاصی در محیط سروکار دارد؛ بنابراین 

نیاز به پاسخگویی سریع به محیط ندارد. 
فرهنگ بروکراتیک: چنین فرهنگی به دنبال ثبات محیط داخلی و 
تمرکز داخلی است. هر چند مشارکت شخصی کم رنگ تر است، اما 
با همکاری و حمایت از سمبل ها و سنت ها و دنبال کردن رسالت ها 

و اهداف از کارآیی و موفقیت باالیی برخوردار است. 
از آنجا که سرمایه انسانی از مهم ترین عواملی است که عملکرد 
سازمان ها را تحت تاثیر قرار داده و زمینه موفقیت آنها را فراهم 
یک  پتانسیل  این  از  حداکثری  استفاده  توان  بنابراین  می سازد؛ 
بهینه  استفاده  که  داشت  توجه  باید  می رود.  به شمار  عمده  مزیت 
توانمندی  و  تخصص  به  بستگی  نیز  سازمان ها  در  منابع  سایر  از 
شود؛  استفاده  آن  از  بیشتر  هرچه  و  دارد  آن  انسانی  سرمایه های 
به دلیل افزایش تجربه در سرمایه انسانی، ارزشمندتر و یک مزیت 
رقابتی برای سازمان ها محسوب می گردد. بزرگی هر سازمان به 
اندازه کسانی است که برای آن کار می کنند، رشد کسب و کار بر 
محور کارکنان آن دور می زند و کامیابی یا شکست آن به یافتن 
مردمانی شایسته و مناسب بستگی دارد که برای انجام دادن کارها 
استخدام می شوند (ماتسوشیتا1، 1992) . امروزه سازمان هایی در 
عرصه رقابت پیروز هستند که از منابع انسانی توانمند و متخصص 
بهره مند باشند و همچنین بتوانند از آنها در جای صحیح خود و در 
راستای اهداف سازمان استفاده نموده و به عبارتی مدیریت صحیح 
منابع انسانی داشته باشند. حال در چنین شرایطی که سازمان ها 
کنند  بیان  را  خود  ایده های خالقانه  که  هستند  کارکنانی  نیازمند 
و کارکنان نیز به دنبال سازمان هایی هستند که به دور از هرگونه 
سازمانی2  سکوت  کنند،  بیان  آزادانه  را  خود  نظرات  دغدغه ای، 
سکوت  هارلوز3   و  پیندر  آورد.  بار  به  را  مخربی  اثرات  می تواند 
سازمانی را خودداري کارکنان از بیان ارزیابی هاي رفتاري، شناختی 
و اثربخش در مورد موقعیت هاي سازمان، تعریف می کنند (پیندر 

و هارلوز، 2001). سکوت سازمانی پدیده ای اجتماعی است که در 
یک سطح سازمانی به وجود می آید و به وسیله بسیاری از ویژگی های 
سازمانی تحت تاثیر قرار می گیرد (موریسون و میلیکن4، 2000). 
ویژگی های سازمانی شامل فرآیندهای تصمیم گیری، فرآیندهای 
مدیریت، فرهنگ ادراکات کارکنان از عوامل موثر بر رفتار سکوت 
است (دیمیتریس و واکوال5، 2007). سکوت یعني کارکنان اطالعات، 
ایده ها و آراي مفید خود را دربـارة کـار یـا سـازمان بـه منظـور کمک 
به بهبود سازمان، به علت ترس از بي اعتبار شدن یا به عنوان یـک 
آن  از  بدتر  یا  نگذارند  اشتراک  بـه  را  آنها  و  نکنند  ابـراز  واکـنش، 
بـه علـت تـرس از واکـنش منفـي مـافوق بـا او همراهي یا او را 
تأیید کنند (بارن و گیدرلر6، 2017). بنابراین مهم ترین علل سکوت 

سازمانی کارکنان عبارت است از:
1. ترس از عواقب اظهارنظرها مانند بی نصیب شدن از امتیازات یا 

از دست دادن پست و سمت های سازمانی و...
و  نظریات  از  نشدن  استفاده  و  ارشد  مدیر  بی توجهی  از  ترس   .2

ایده ها
3. بدون پاداش گذاشتن ایده ها

سازمان ها باید بدانند که اگر بر دهان هاي سـازماني مهـر سـکوت 
بهره وري  کاهش  به  و  فسیل  سازماني  ذهـن هـاي  شـود،  زده 
عملکرد، رضایت شغلي و تعهـد در سـرمایه انسـاني منجـر خواهد 
شد (دانایی فرد، فانی و براتی، 1390). موریسون و میلیکن (2000) 
سکوت سازمانی را پدیده ای در سطح جمعی می دانند که در آن، 
کارکنان از ارائه اطالعات، عقاید یا دغدغه های خود در رابطه با 
مسائل و مشکالت بالقوه کاری خودداری می کنند. بنابراین سه 
نوع انگیزه مرتبط با سکوت وجود دارد: رفتار کناره گیرانه بر اساس 
بر  حفاظتی  خود  رفتار  چیز،  هر  به  دادن  رضایت  و  بودن  تسلیم 
اساس ترس و رفتارهای دیگرخواهانه به دلیل عالقه به دیگران و 
ایجاد فرصت برای تشریک مساعی با آنها (پیندر و هارلوز، 2001). 
این سه نوع انگیزه در کارمندان (انگیزه های خود حفاظتی7، انگیزه 
یا  سکوت  نوع  سه  به  منجر  دیگرخواهانه)،  انگیزه  کناره گیرانه8، 
سکوت  و  تدافعی10  آوای  یا  سکوت  مطیع9،  آوای  یا  (سکوت  آوا 
یا آوای نوع دوستانه11) می گردد که انگیزه ها خود نشأت گرفته از 
(فعاالنه13)  غیرمنفعالنه  رفتارهای  و  انفعالی12  رفتارهای  دوگونه 
از  نشان  مطیع،  سکوت   .(2002 کووینونس14،  و  (آوری  می باشد 
رفتار کناره گیرانه دارد که بیشتر حالت انفعالی دارد تا فعال (پیندر و 
هارلوز، 2001). کارکنان گمان می کنند که افکار آنان برای مدیران 
ارشد ارزشی ندارد، بنابراین از بیان ایده هایشان خودداری می کنند 
است  حالتی  شبیه  تدافعی  سکوت  دیک15، 2012).  ون  و  (کنول 

1 . Matsushita
2 . organizational silence
3 .Pinder & Harlos

4 . Morrison & Milliken
 5. Dimitris & Vakola
 6. Baran & Giderler

7 . Self-protection
8 . Withdrawal
9 . Obedient

10. Defensive
11. Altruistic
12. Passive behaviors

13 . Active
14 . Avery & Quinones
15. Knoll & Van Dick
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ایجاد  یا  افراد  شدن  آشفته  به دلیل  بد  خبرهای  انتشار  از  افراد  که 
بیشتر  می کنندو  پرهیز  خبررسان  شخص  برای  منفی  پیامدهای 
حالت فعال دارد(آوری و کووینونس 2002). سکوت نوع دوستانه 
عبارت است از امتناع از بیان ایده ها، اطالعات و یا نظرات مرتبط با 
کار با هدف سود بردن دیگر افراد در سازمان و بر اساس انگیزه های 
و  مگلینو  (کورسگارد،  همکاری  و  مساعی  تشریک  دوستی،  نوع 

لستر، 1997)1 ، که نوعی سکوت فعال است. 
یکي از عوامل مؤثر در سالمت سازماني و بهره وري کارکنـان در 
است.  افراد  سازماني  آواي  و  سکوت  از  ناشي  فضاي  سازمان ها، 
این موضوع بـر اشـتیاق شـغلي افراد تأثیرمي گذارد و باعث می 
شود ذهن و روح افراد با شغلشان درگیـر شـود و شـور و نشـاط 
اجتماعي و در نتیجه سالمت سازماني آنها نیز تحت الشعاع قرار 

گیرد (محمدی، 1399). 
از این رو می توان گفت باتوجه به نقش و تاثیر فرهنگ سازمانی 
در همه ابعاد و عناصر سازمان به خصوص عملکرد و جهت گیری 
نیروی های انسانی، مدیران باید بکوشند تا با شناسایی نقاط قوت 
بر  اثربخشی،  عالوه بر  خود  مجموعه  بر  حاکم  سازمانی  فرهنگ 
بهره وری خود بیفزایند. همچنین با شناسایی نقاط ضعف و اصالح 
آن در راستای پیشرفت و ارتقاء سالمت سازمانی خود گام بردارند. 
باتوجه به اینکه که سالمت سازمانی بر استفاده صحیح از منابع 
سازمانی  هر  منابع  مهم ترین  از  یکی  انسانی  منابع  و  دارد  تاکید 
به شمار می آیند، بدون شک سکوت سازمانی کارکنان نقش مهمی 
را در سالمت سازمانی  ایفا می کند. همچنین نیروی انسانی عامل 
راهبردی در همه سازمان ها است و یکي از مالک هاي اثربخشي 
تربیت  در  آموزش ها  این  توانمندي  حرفه اي،  و  فني  آموزش هاي 
الزم  مهارت هاي  و  دانش،نگرش  انتقال  طریق  از  انساني  نیروي 

براي ایفاي نقش مؤثر شغلي به افراد است (عبدالهی و سعادتمند، 
رشد،  در  می توان  هدفمند  آموزش های  ارائه  با  چنانچه   .(1390
توسعه و اعتالی فرهنگ سازمانی و به دنبال آن سالمت سازمانی 
نقش بسزایی ایفا نمود. باتوجه به اهمیت موضوع، مسئله اصلی 
این پژوهش تبیین نقش واسطه ای سکوت سازمانی در ارتباط بین 
آموزش  کل  اداره  کارکنان  سازمانی  سالمت  و  سازمانی  فرهنگ 

فنی و حرفه ای فارس است. 
بررسی پژوهش های پیشین بیان گر آن است که در زمینه نقش 
و  سازمانی  فرهنگ  با  ارتباط  در  سازمانی  سکوت  میانجی گری 
سالمت سازمانی تحقیقات چندانی صورت نگرفته است؛ هرچند 
با  ارتباط  در  یا  مجزا  به طور  مولفه ها  این  از  یک  هر  خصوص  در 
سایر متغیرهای مدیریت کوشش های زیادی صورت گرفته است. 
به طور کلی سکوت ایجاد شده، بر فرآیندها و پیامدهاي سازمانی 
زیر  موارد  به  می توان  که  گذاشت  خواهد  بسزایی  منفی  تأثیر 
آن  دنبال  به  و  سازمانی  تصمیم های  کیفیت  کاهش  نمود:  اشاره 
محدود شدن فرایندهای تغییر سازمانی، بلوکه کردن بازخور منفی 
اشتباهات،  اصالح  و  شناسایی  براي  سازمان  ناتوانایی  این رو  از  و 
از:  است  عبارت  که  کارکنان  جانب  از  نامطلوب  واکنش هایی 
احساس عدم قدرشناسی از آنها در سازمان، باور به فقدان کنترل 
امور سازمانی مربوط به خود و تجربه مشکالت شناختی (زارعی 
متین، طاهری و سیار، 1390). واکوال و بوراداس2، (2005)  مدل 
ماخذ و پیامدهای سکوت سازمانی موریس و میلیکن را به صورت 
تجربی تست کردند. آن ها با نظرخواهی از 677 نفر از کارمندان 
سازمانی در بخش تکنولوژی، سه بعد از ابعاد سکوت سازمانی را 
مدیریت  نگرش  سکوت،  به  سرپرستان  نگرش  کردند:  شناسایی 

عالی به سکوت و فرصت های ارتباطی. 

1 .  Korsgaard & Meglino & Lester
2. Vakola & Bouradas

 (Vakola,Bouradas,2005) شکل 1. مدل جو و رفتار سکوت
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سکوت  بین  رابطه  بررسی  در   (1396) شیخه پور،  و  شیخه پور 
استان  فاضالب  و  آب  اداره  کارکنان  روانی  سالمت  و  سازمانی 
آذربایجان شرقی به این نتیجه دست یافتند که سکوت سازمانی 
و ابعاد آن (سکوت تدافعی، سکوت مطیع و سکوت نوع دوستانه) 
مؤلفه هاي  بین  دارد.  معنادار  رابطه  کارکنان  روانی  سالمت  با 
مالحظه گري،  مدیر،  نفوذ  نهادي،  (یگانگی  سازمانی  سالمت 
علمی)  تأکید  و  روحیه  منابع،  حمایت  و  پشتیبانی  ساخت دهی، 
تبریز  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  در  شاغل  کارکنان  بهره وري  و 
رابطه وجود دارد (ایران زاده، زمستانی، پاکدل بناب و بابائی هروی، 
1392). نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین 
سالمت سازمانی و اثربخشی در دانشکده های تربیت بدنی و علوم 
ورزشی دانشگاه های دولتی تهران وجود دارد و با افزایش سالمت 
باید  مدیران  بنابراین  می یابد.  افزایش  نیز  اثربخشی  سازمانی، 
تدابیری برای ارتقاء سالمت سازمانی بیاندیشند تا اثربخشی که 
هدف نهایی سازمان ها است نیز افزایش یابد (طالب پور، رمضانی 
و هنری، 1392). شریفی و اسالمیه اذعان داشتند بین ویژگی های 
شخصیتی کارکنان و فرهنگ سازمانی و سکوت سازمانی رابطه 
 .(1392 اسالمیه،  و  (شریفی  دارد  وجود  معناداری  و  مستقیم 
دانایی فرد و همکاران نیز بیان نمودند فرهنگ سازمانی اثر مستقیم 
براتی،  و  فانی  (دانایی فرد،  دارد  سازمانی  سکوت  بر  معناداری  و 
کـاهش  به  پرستاران  سازماني  سکوت  داد  نشان  نتایج   .(1390
اشتیاق شغلي و در نتیجه کاهش سالمت سازماني آنها و بـالعکس 
آواي سـازماني باعـث افـزایش اشـتیاق شـغلي و در نهایت بهبود 
 .(1399 (محمدی،  شد  خواهد  منجر  پرستاران  سازماني  سالمت 
سکوت  بر  سازمانی  سالمت  تاثیر  بررسی  در   (1396) جعفری 
نجف آباد  واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  کارکنان  بین  در  سازمانی 
نشان داد که بین سالمت سازمانی و سکوت سازمانی رابطه منفی 
که  داد  نشان  اسپیرمن  آزمون  همچنین  دارد.  وجود  معنی داری  و 
بین مولفه های روحیه، حمایت منابع، ساخت دهی، مالحظه گری و 
نفوذ مدیر با سکوت سازمانی یک رابطه منفی وجود دارد، اما بین 
تاکید علمی و یگانگی نهادی با سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه 
رابطه ای وجود ندارد. سپاسیان (1395) در پژوهش خود با عنوان 

بررسی رابطه سالمت سازمانی با سکوت سازمانی و مدیریت دانش 
در راه آهن جمهوری اسالمی ایران به این نتیجه رسید که مدیران 
می توانند با فراهم نمودن امکانات رفاهی و آموزشی، ایجاد فضای 
دوستانه و صمیمی و طراحی سیستم ارتقاء و پرداخت پاداش مبتنی 
بر عملکرد افراد به ایجاد فضای سالم سازمانی و در نتیجه تشویق 
نمایند.  کمک  دانش  کاربرد  و  ارتقاء  کسب،  راستای  در  کارکنان 
همچنین مدیران می توانند از طریق ایجاد شبکه های ارتباطی باز و 
توجه به نظرات، پیشنهادها و انتقادات کارکنان در کاهش سکوت 
مدیریت  فرآیند  در  سازمان،  عملکرد  بهبود  نتیجه  در  و  سازمانی 

دانش تاثیرگذار باشند. 
تیمورلو و همکاران در بررسی رابطة بین سالمت سازمانی و فرهنگ 
سازمانی در مدارس دخترانه دولتی ناحیه یک ارومیه نشان دادند 
بین فرهنگ سازمانی و سالمت سازمانی در مدارس، همبستگی 
مثبت و معنادار وجود دارد. همچنینن در مطالعه الونکو1  (2000) 
با عنوان بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با سالمت سازمانی 
در مدارس، نتایج نشان می دهد که فرهنگ سازمانی ضعیف با جو 
ناسالم در مدرسه، منجر به آشفتگی روانی، فشارهای روانی و شغلی 
می شود که به سالمت سازمانی و سالمت عمومی و دانش آموزان 
و معلمان لطمه می زند (سهرابی تیمورلو، حبی قراتپه، فرامرزی و 
عباس زاده، 1390). احمدی، نجاریان کاخکی و صدیقی (1392) 
در بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و سالمت سازمانی کارکنان 
سلسله  و  فرهنگ های عقالیی  بین  که  دادند  نشان  آزاد  دانشگاه 
مراتبی با سالمت سازمانی رابطه معنی داری مشاهده گردید، اما 
رابطه  سازمانی  سالمت  با  ایدئولوژیک  و  مشارکتی  فرهنگ  بین 
بین  روابط  بررسی  در   (1397) پور  رجب  نشد.  یافت  معنی داری 
فرهنگ سازمانی، سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در 
پژوهشگاه صنعت نفت بر روی تعداد 272 نفر به این نتیجه دست 
یافت که فرهنگ سازمانی با سکوت سازمانی و رفتار شهروندی 

سازمانی رابطه مستقیم و معناداری دارد.
زیر  مفهومی  مدل  پژوهش،  پیشینه  و  نظری  مبانی  به  باتوجه 

پیشنهاد می گردد :

1. Lavenko
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         فرضیه های تحقیق

سکوت  پیش بینی  به  قادر  معناداری  به طور  سازمانی  فرهنگ 
سازمانی است.

سالمت  پیش بینی  به  قادر  معناداری  به طور  سازمانی  فرهنگ 
سازمانی است.

سالمت  پیش بینی  به  قادر  معناداری  به طور  سازمانی  سکوت 
سازمانی است.

فرهنگ  ارتباط  در  معناداری  واسطه ای  نقش  سازمانی  سکوت 
سازمانی و سالمت سازمانی ایفا می کند.

        روش شناسی

پژوهش حاضر که با هدف تبیین نقش واسطه ای سکوت سازمانی 
در ارتباط بین فرهنگ سازمانی و سالمت سازمانی کارکنان اداره کل 
آموزش فنی و حرفه ای فارس انجام شد، از نظر هدف، کاربردی و از 
نظر شیوه جمع آوری داده، توصیفی از نوع همبستگی است. در این 
تحقیق جهت گردآوری پیشینه و مبانی پژوهش از روش کتابخانه ای 
استفاده شده است. جامعه آماری شامل کارکنان اداره کل آموزش 
فنی و حرفه ای فارس به تعداد 110 نفر است که به دلیل تعداد کم 
جامعه آماری از روش سرشماری استفاده شده و پرسشنامه ها بین 
همه کارکنان توزیع گردید. کلیه پرسشنامه ها بر اساس طیف پنج 
گزینه ای لیکرت (کاماًل موافق تا کاماًل مخالف) طراحی شده است. 
و  واکوال  سوالی   13 پرسشنامه  از  سازمانی  سکوت  ارزیابی  برای 
بوراداس (2005) که ابعاد سکوت تدافعی، سکوت مطیع و سکوت 
نوع دوستانه را ارزیابی می کند، استفاده شد. در پژوهش صلواتی و 
همکاران (1393) روایی محتوایی و صوری و مالکی این پرسشنامه 
هاشمی،  سیده  و  یاراحمدی  (صلواتی،  است  شده  ارزیابی  مناسب 
1393). ضریب آلفاي کرونباخ محاسبه شده در پژوهش آنان براي 

این پرسشنامه باالی 0/7 برآورد شده است. 

ال  مدل  براساس  که  پرسشنامه ای  از  نیز  سازمانی  فرهنگ  برای 
دفت در پژوهش کلهر (1393) ساخته و استفاده شده است، بهره 
ماموریتی،  فرهنگ  مقیاس   4 دارای  پرسشنامه  این  شد.  گرفته 
بروکراتیک  فرهنگ  و  مشارکتی  فرهنگ  انعطاف پذیر،  فرهنگ 
محتوایی  روایي صوری و  است.  شده  محاسبه  شامل 31 گویه  و 
این ابزار توسط اساتید متخصص مدیریت بازرگانی مورد تایید قرار 
گرفته و پایایي آن با روش آلفای کرونباخ برای همه زیرمقیاس ها 

باالتر از 0,7 گزارش شده است.
شده  اصالح  پرسشنامه  از  سازمانی  سالمت  برای  همچنین 
که  شد  استفاده   (1390) مقیمی  توسط   (1996) فیلدمن  و  هوی 
دارای33 سوال و 7 وجه: یگانگی نهادی، نفوذ مدیریت، مالحظه، 
ساخت دهی، پشتیبانی، روحیه و تاکید علمی است. روایی صوری 
و محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظرات اساتید راهنما و مشاور، 
ارزیابی و تایید شده است. پایایی آن نیز با استفاده از ضریب آلفای 
کرونباخ محاسبه گردید. آلفای این پرسشنامه 0/74درصد به دست 

آمد که نشان دهنده پایایی قابل قبول این پرسشنامه می باشد. 
و  توصیفی  آمار  شاخص های  از  داده ها  تحلیل  و  تجزیه  برای 
انحراف  و  میانگین  توصیفی  سطح  در  گردید،  استفاده  استنباطی 
مدل  آزمون  به  استنباطی  سطح  در  و  پژوهش  متغیرهای  معیار 
مفروض با استفاده از روش تحلیل مسیر با استفاده از روش بارون 

و کنی پرداخته شد. 

       یافته های پژوهش

فرضیه یک – فرهنگ سازماني کارکنان به طور معناداری قادر به 
پیش بینی سکوت سازماني آنها است.

برای آزمون این فرضیه از تحلیل  رگرسیون ساده استفاده شد که 
نتایج در جدول زیر قابل مشاهده است:

شکل2. مدل مفهومی نقش واسطه ای سکوت سازمانی در ارتباط فرهنگ سازمانی و سالمت سازمانی 
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 (F(1,108)=7/009, p<0/01) تحلیل  واریانس  آزمون  نتایج  از 
می توان استنباط کرد که بین متغیر پیش بین (فرهنگ سازماني) 
و متغیر مالک (سکوت سازماني ) رابطه خطی معنی دار وجود دارد 
مستقیم  پیش بینی  به  قادر  معناداری  طور  به  سازماني  فرهنگ  و 
سکوت سازماني می باشد. مجذور ضریب همبستگی برابر با 0/061 
سکوت  واریانس  درصد   6 حدود  که  است  معنی  بدان  این  است، 

پیش بینی  قابل  آنها  سازماني  فرهنگ  توسط  کارکنان  سازماني 
است.

فرضیه دو – فرهنگ سازماني کارکنان به طور معناداری قادر به 
پیش بینی سالمت سازمانی آنها است.

برای آزمون این فرضیه از تحلیل  رگرسیون ساده استفاده شد که 
نتایج در جدول زیر آمده است:

 (F(1, 108)=57/36, p<0/01) تحلیل  واریانس  آزمون  نتایج  از 
می توان استنباط کرد که بین متغیر پیش بین (فرهنگ سازماني) 
و متغیر مالک (سالمت سازمانی) رابطه خطی معنی دار وجود دارد 
مستقیم  پیش بینی  به  قادر  معناداری  به طور  سازماني  فرهنگ  و 
با  برابر  همبستگی  ضریب  مجذور  می باشد.  سازمانی  سالمت 
0/347 است، این بدان معنی است که حدود 35 درصد واریانس 

قابل  آنها  سازماني  فرهنگ  توسط  کارکنان  سازمانی  سالمت 
پیش بینی است. 

فرضیه سه – سکوت سازماني کارکنان به طور معناداری قادر به 
پیش بینی سالمت سازمانی آنها است.

برای آزمون این فرضیه از تحلیل  رگرسیون ساده استفاده شد که 
نتایج در جدول زیر قابل مشاهده است.

 (F(1,108)=51/983, p<0/01) تحلیل  واریانس  آزمون  نتایج  از 
می توان استنباط کرد که بین متغیر پیش بین (سکوت سازماني) و 
متغیر مالک (سالمت سازمانی ) رابطه خطی معنی دار وجود دارد 
مستقیم  پیش  بینی  به  قادر  معناداری  طور  به  سازماني  سکوت  و 
با  برابر  همبستگی  ضریب  مجذور  می باشد.  سازمانی  سالمت 
0/325 است، این بدان معنی است که حدود 32 درصد واریانس 
قابل  آنها  سازماني  سکوت  توسط  کارکنان  سازمانی  سالمت 

پیش بینی است.

فرضیه  اصلی– سکوت سازماني می تواند بین فرهنگ سازماني و 
سالمت سازمانی نقش میانجی را ایفا کند. 

به منظور آزمون نقش واسطه   گری سکوت سازماني بین فرهنگ 
شیوه  به  مسیر  تحلیل  روش  از  سازمانی  سالمت  و  سازماني 
رگرسیون سلسله مراتبی و با استفاده از روش بارون و کنی استفاده 
شد. جدول زیر نتایج رگرسیون چندگانه به روش سلسله مراتبی 
بین  رابطه  در  سازماني  سکوت  واسطه گری  نقش  آزمون  برای 

فرهنگ سازماني و سالمت سازمانی را نشان می دهد.

tPR2RFdfpبتامتغیر پیش بینمتغیر مالک

0/2472/6480/0090/0610/2477/0091/1080/009فرهنگ سازماني سکوت سازماني 

tPR2RFdfpبتامتغیر پیش بینمتغیر مالک

0/5897/5740/0000/3470/58957/361/1080/000فرهنگ سازماني سالمت سازمانی  

tPR2RFdfpبتامتغیر پیش بینمتغیر مالک

0/5707/2100/0000/3250/57051/9831/1080/000سکوت سازماني  سالمت سازمانی  

جدول1. نتایج تحلیل رگرسیون سکوت سازماني بر حسب فرهنگ سازماني 

جدول2. نتایج تحلیل رگرسیون سالمت سازمانی بر حسب فرهنگ سازماني 

جدول3. نتایج تحلیل رگرسیون سالمت سازمانی بر حسب سکوت سازماني 
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در مرتبه اول فرهنگ سازماني برای پیش بینی سالمت سازمانی 
سکوت  متغیر  میانجی  دوم  مرحله  در  سپس،  شد.  مدل  وارد 
بود  آن  از  حاکی  تحلیل  این  نتایج  گردید.  مدل  وارد  سازماني 
دوم  مرتبه  در  و   (F(1,108)=57/36, p<0/01) اول  مرتبه  در  که 
(F(2,107)=62/53, p<0/01) مدل های آماری در سطح یک درصد 

معنادار بودند. همچنین نتایج نشان داد که در مجموع در مدل دوم، 
54 درصد از واریانس سالمت سازمانی توسط فرهنگ سازماني 
و سکوت سازماني تبیین می شود. نتایج تحلیل رگرسیون سلسله 
نقش  سازماني  سکوت  که  می دهد  نشان  قبل  جدول  در  مراتبی 
 (p<0/01) واسطه    گری بین فرهنگ سازماني و سالمت سازمانی

از  سازماني  فرهنگ  بتای  ضریب  مقدار  کاهش  می کند.  ایفا  را 
0/589 در مرحله اول به 0/477 در مرحله دوم تاکیدی بر نقش 
فرهنگ  بین  رابطه  در  سازماني  سکوت  جزیی  واسطه   گری 
سازماني و سالمت سازمانی می باشد. در ادامه معنی داری کاهش 
در   0/477 به  اول  مرحله  در   0/589 (از  رگرسیون  ضریب  در 
مرحله دوم) آزمون می شود. فرضیه اثر غیر مستقیم (واسطه    گری 
 (t=2/7, p<0/01) جزیی) با توجه به آماره  سوبل، آریان و گودمن
از لحاظ آماری در سطح یک درصد معنی دار است. در جدول زیر 
اثرات مستقیم و غیرمستقیم فرهنگ سازماني و سکوت سازماني 

بر سالمت سازمانی آمده است.

شکل3. مدل مفروض واسطه   گری جزیی سکوت سازماني در رابطه بین فرهنگ سازماني و سالمت سازمانی

جدول4. نتایج رگرسیون چندگانه به روش سلسله مراتبی برای آزمون نقش واسطه   گری سکوت سازماني 

جدول5. اثر مستقیم و غیرمستقیم سکوت سازماني در رابطه بین فرهنگ سازماني و سالمت سازمانی  

tpR2RFdfpبتامتغیرهای تحقیقمرتبه

0/5897/5740/0000/3470/58957/361/1080/000 فرهنگ سازمانياول

دوم
0/4777/0460/000 فرهنگ سازماني

0/5390/73462/532/1070/000
0/4256/6750/000 سکوت سازماني

اثرکلاثرغیرمستقیماثر مستقیممتغیرهای تحقیق

0/425------0/425سکوت سازماني  

0/4770/1120/589فرهنگ سازماني 
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        نتیجه گیري 

به طور کلی می توان گفت ارتباط سازمان ها با دنیای بیرون است 
که به آنها هویت می بخشد و در کنار آن فرصت ها و تهدیداتی 
را برای آنها به وجود می آورد که می تواند آثار مخرب یا سازنده ای 
را بر سازمان داشته باشد. در چنین شرایطی داشتن منابع انسانی 
توانمند، خالق و سازگار با محیط درون و برون سازمان می تواند 
یک مزیت رقابتی عمده و مهم محسوب گردد. فرهنگ سازمانی 
را  نیروهایی  بالندگی چنین  و  غنی و قوی می تواند بستر رشد 
سازمان های  سالمت  و  بقاء  راه  کلی تر،  بیان  به  آورد.  فراهم 
کنونی داشتن فرهنگ مشوق آوای سازمانی است که پژوهش 
حاضر نیز با تایید نقش واسطه گری سکوت سازمانی در ارتباط 
فرهنگ سازمانی و سالمت سازمانی مبین همین مطلب است. 
البته فاکتورهای فرهنگی موثر بر سالمت سازمانی بسیار زیاد و 
متنوع هستند، به طوریکه سکوت سازمانی یکی از آنها است و 
چنانچه یافته های این تحقیق نشان داد، در اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای نقش واسطه ای کم رنگ تری را نسبت به سایر عوامل 
سکوت  فرهنگ  شکستن  چگونگی  دارد.  سازمانی  سالمت  بر 
به مشارکت و  براي تشویق کارکنان  آزاد  ایجاد یک محیط  و 
صداي سازمانی، چالش بزرگ مدیران است )بهشتی فر، برهانی 
و نکوئی مقدم، 2012(، زیرا سازمان ها جهت دوام و ثبات و حفظ 
خود در محیط رقابتی، نیازمند کارکنانی هستند که با اعتماد به 
نفس فراوان، ترسی از به اشتراک گذاشتن دانش و اندیشه های 
به  دست یابی  جهت  راهی  سازمانی،  آوای  باشند.  نداشته  خود 
پژوهش های  با  تحقیق  این  یافته های  است.  خالق  ایده های 
با فرهنگ و سکوت سازمانی هم راستا است.  پیشین در رابطه 
رجب پور )1397( اذعان داشت بین فرهنگ سازمانی و سکوت 
سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین دانایی فرد، 
فانی و براتی )1390( بیان نمودند که فرهنگ سازمانی اثر مستقیم 
و معناداری بر سکوت سازمانی دارد. نتایج این تحقیق فرضیه دوم 
را نیز تایید نمود که رابطه فرهنگ و سالمت سازمانی مستقیم 
پایه های  اگر  گفت  می توان  دیگر  به عبارت  می باشد.  معنادار  و 
کارکنان  باشد،  پایه گذاری شده  به درستی  در سازمانی  فرهنگ 
با میل و رغبت در امور مشارکت کرده و در چالش های پیش رو 

از ارائه ایده های خالق دریغ نمی ورزند و موجبات دوام و بقا یا 
به تعبیری سالمت سازمان را فراهم خواهند آورد که این نتایج 
با تحقیقات )صادقی فر و بهشتی راد، 1393( و )ربیعی دوالبی، 
خون سیاوش و شورمیج، 1393( همسو می باشد. در فرضیه سوم 
برمبنای سکوت سازمانی  پیش بینی مستقیم سالمت سازمانی 
تایید شده است. در سازمان های سالم، کارمندان از روحیه تعهد، 
وظیفه شناسی و مشارکت باالیی برخوردار هستند که از نتایج آن 
ارائه ایده های خالق و مشارکت فعال در بیان راهکارها می باشد. 
در سازمانی که آوای سازمانی کارکنان شنیده نشود، کارآیی و 
اثربخشی سازمان و یا به عبارت دیگر سالمت سازمانی نیز به 

خطر خواهد افتاد.
که  دارند  تقاضا  خود  کارکنان  از  فزاینده اي  به طور  سازمان ها 
نوآور باشند، به اظهارنظر بپردازند و به دلیل رقابت هرچه بیشتر، 
در مقابل انتظارات زیاد مشتریان احساس مسئولیت کنند و بر 
کیفیت که نشان دهندة دنیاي در حال تغییر است، متمرکز شوند 
بقاي خود  )کوئین و اسپریتزر، 1997(1 . سازمان ها براي حفظ 
به افرادي نیاز دارند که در مقابل چالش هاي محیطي پاسخ گو 
باشند، از تسهیم اطالعات و دانش نهراسند و به اعتقادهاي خود 
و تیم شان پاي بند باشند )بیر و نوهریا، 2000(2 . در همین راستا 
باید مدیران سطوح مختلف بکوشند تا نه تنها بستر آوای سازمانی 
را از راه های مختلفی مانند توجه به انتقادات و پیشنهادات پرسنل 
با  بلکه  دهند،  گسترش  خود  کاری  حوزه های  و  سازمان ها  در 
را جمع آوری و  افراد  نوآورانه  ایده های  ایجاد مشوق های قوی، 
در صورت امکان به عرصه ظهور برسانند. سازمانی که بر آن 
سکوت حکم فرما شود، قطعاً به ورطه نابودی خواهد رفت. از آنجا 
که سکوت و آوای سازمانی نقش بسزایی در سالمت سازمان ها 
ایفا می کنند، بنابراین توجه و تحقیق در این زمینه از زوایای دیگر 
از اهمیت زیادی برخوردار است. مدیران اداره کل آموزش فنی 
و حرفه ای نیز می توانند با استفاده از نتایج این تحقیق در جهت 
بهبود وضعیت سالمت سازمانی در این دستگاه دولتی بکوشند. از 
جمله محدودیت های این تحقیق طوالنی بودن پرسشنامه ها بود 
که پاسخ دهندگان را خسته و توجه آنان را در پاسخ به سواالت 
انتهایی کاهش می داد، همچنین کم بودن تعداد جامعه آماری که 

بر میزان دقت نتایج حاصله از تحقیق تاثیرگذار است.

1 . Quinn & Spreitzer
2 . Beer & Nohria
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