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چکیده
هدف این پژوهش ساخت مقیاخ ساوت ساخممخی با اساخ ادراک كخركناخ ااخ د در
دستگخه هخي اج ای استخ قزوین اس  .یمتیه پژوهش ام بین جخمعه آمخري به روش یمتیه گی ي دو
م حلهاي ایتخخباده اس  .م حله اول ام یمتیهگی ي طبقهاي و م حله دوم ام یمتیهگی ي تصخدف
سااخده اسااتدخده اااد .یمتیااه پااژوهش اااخمد  51دسااتگخه اج ای ا و  454ید ا كخركنااخ اااخ د در
دستگخه هخي اج ای استخ قزوین در  6اه ستخ بتدید .بدین منظتر مقیخ سوت سخممخی ااخمد
 83گتیه تهیه اد .مدل الگتي مدهتم ب اسخ مطخلعخ تطبیق و روش دلد اخمد  1سخمه و در
مجمتع  86گتیه به دس آمد .اختص  CVRدر تمخم سؤاال بیش ام مقدار  0/66و ااختص
 CVIكد پ سشنخمه ییز به میزا  0/33بدس آمد .یتخیج تحلید عخمل اكتشخف ییز سختتخر ریخضا
مدل عخمل را همخیند الگتي مدهتم ام پ سشنخمه سختتهاده ،تأیید ك د .بخ تتجاه باه مطخلعاه اولیاه
روي مقیخ  ،تحلید عخمل اكتشخف ایجاخم ااد و مقادار ااختص  KMOب ابا  0/366و آممات
بخرتل به لحخظ آمخري معن دار بتد كه یشخ داد كدخی یمتیهگیا ي تأییاد و اسااتدخده ام تحلیااد
عخملا اكتشاخف با اي انخساخی ساختتخر ماادل عخملاا (روایاا سااخمه) منخساا اساا  .تحلیاد
عخمل مقیخ یشخ داد كه گتیه هخي ارمیخب به  1عخمد تتاه بندي م اتید كاه  36/43درصاد ام
كد واریخیس را تشوید م دهند .واریخیس تتضیح دادهاده عتامد به ت تیا ب ابا  53/44درصاد،
 51/16درصد 56/46 ،درصد 51/65 ،درصد و  54/80درصد بتدید .ب اسخ ادبیخ پژوهش ،این
عتامد به ت تی به عنتا عتامد ف دي ،اداري ،ف هنگسخممخی  ،هموخرا و گ وه هخي متحد فشاخر
یخمگذاري ادهاید .عالوه ب آ بهمنظتر آممت مقیخ  ،تحلید عخمل تأییدي م تباه اول و دوم ییاز
ایجخم گ ف  .همچنین مقخدی آلدخي ك ویبخخ ام  0/44تخ  0/44متغی بتد .مقدار آلدخي ك ویبخخ كد
 0/48و مقدار كد بین  0/14و  0/34بتد .مقخدی بدس آمده ام مقیخ یشخ داد كه مقیخ روایا
و پخیخی دارد .بخ تتجه به اینكه پ سشنخمه حخصد ام گتیههخي مؤث ب سوت سخممخی مترد تأیید
ق ارگ فته ،لذا ما تاتا ام ایان پ سشانخمه جها ارتقاخ بها هوري ییا وي ایااخی و بهباتد ساطح
رضخیتمندي كخركنخ در دستگخههخي اج ای استدخده ك د.
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همس ا هر سا انس را تشکیل س دهنز بخشنس ا سنا ای

است کن سائل ربنو بنن کارکجنای را بنن عهنز دارد .جنابع انسنانس بنن احتمنا یناد
پیچیز ترین قسمت هر سا ای است؛ همن ا اهمیت کار جابع انسانس باخبرنز ا ا کمتنر
کسس دلیل ای را س دانز .سا ای ها بز ی جود نیر ی انسانس نن تجهنا فهنو س نزارننز
بلکن ادار ایها نیز یسر نخواهز بود .حتس با ر د فجا ریهای جزیز تبزیل ایها بنن
تود ای ا تجهیزات دستها ها همچجای نق

نینر ی انسنانس بننعجنوای عنا لس هن،

حینناتس راهبننردی در بقننای سننا ای کننا  ً،شننهود اسننت؛ بجننابراین نیننر ی انسننانس
ار شمجزترین جبع سا ای های ا ر ی بن شمار س ایجز چراکن بن تصنمیمات ای شنکل
داد

باعث حل شزی سائل

بهبود افزای

شک،ت عیجیت بخشنیزی بنن بهنر ری نسشنونز.

ستمر بهر ری ستلزم رشز بهنر ری کارکجنای تقوینت نینر ی

انهیزش انای س باشز .در اقع ستوای ا انهیزش بننعجنوای وتنور حنر ینا نینر ی
پی برنز انسای یاد کرد.
کننارایس توسنن ن هننر سننا ای تننا حننز یننادی بننن اسننتفاد صننحی ا نیننر ی
انسانساش بسنتهس دارد .هرقنزر کنن سنا ایهنا بنزر تنر نسشنونز بنن دنبنا ای
شننک،ت ایننن نیننر ی عظننی ،نیننز اضننافن ننسشننود .ننزیرای در ارتبننا بننا سننائل
گوننناگوی س ن س در کجتننر

ننزا م کارکجننای خوددارنننز .ب ضننس ا ننزیرای بننر ر ی

اینن سن لن کنن رضننایت کارکجنای را ننستنوای ا طرین پناداش ترغین
کننار افننزای

بنن انجننام

داد پافشنناری ننسکججننز .شننایز تصورشننای ایننن اسننت کننن کارکجننای

یردسننتای ایهننا هسننتجز بایننز فننرا ین ایهننا را بپذیرنننز .اگرچننن ا ننر

بننن دلیننل

ایجکن کارکجای تحت فشار الس ینادی بنن سنر نس برننز بیشنتر توجنن تماینل ای هنا
طننوب بننن سننائل اقتصننادی

ننالس کننار اسننت (.)Dimitris & Vakula, 2007

لس بن تنزریج کارکجنای ع،قنن جنز بنن انجنام کارهنای بنا فهنوم خواهنای اسنتق،
شغلس بیشتری در کنار خنود هسنتجز تنا بنزین طرین احسنا

ار شنمجزی بنن ای هنا

دسننت دهننز اگننر ایننن کارکجننای بننا ننوان س در یجنننی خواسننتنهننای شننغلس خننود
ر بن ر شونز یا بن عبنارتس ا طنرب نزیرای نورد بنس تنوجهس قنرار بهیرننز دچنار
سرخوردگسهای شنغلس گوشننگینری در سنا ای خنود خواهجنز شنز کنن اینن ا نر
(.)Liut, Wu & cheng, 2009

پزیز سکوت سا انس س توانز ان س برای ابرا عقایز ایز هنا نظنرات افنراد در
سا ای باشز شجاسایس عوا ل ؤثر بر ای ت،ش جهت رفع ای هنا نس تواننز شنرای
ابرا عقیز بیای ایز ها ارائن نظرات کارکجای را تسهیل نمود
را افزای

داد

قزرت خ،قیت ای هنا

بالطبع سا ای ها با بهر جزی ا شارکت ف االننن اگاهاننن کارکجنای

سیر رشز ت الس

وفقیت خود را با سرعت بیشتری طس کججز ( ارعس تین ججزقس

تور .)0120
سکوت سا انس را س توای تحت عجوای عنزم ابنرا احساسنات عنزم بنن اشنترا
گذاشتن با دیهرای سرپوش گذاشتن بر شک،ت

ض،ت ا طری سناکت اننزی

ادا ن کار بن گونن ای کن انهار اتفاقس رخ نزاد است ت رین

نمنود .دالینل بسنیاری را

ستوای برای علنت سناکت اننزی کارکجنای برشنمرد بننعجنوای ثنا عنادات رفتناری
حساگاهس

سا کارهای تصمی ،فردی (.)Yirik et al., 2012

بجننابراین در بسننیاری ا سننا ایهننای اصننر کارکجننای ا ارائننن نظننرات
نهرانس هایشای در ورد شک،ت سنا انس ا تجنا نس ر ننز کنن اینن پزینز جم نس
سا انس را سکوت سا انس س گویجز شایستن است کن وردتوجن جزی حققای قرار
گیرد ( .)Morrison & Milliken, 2014انس کن یک سیست ،جنو سنکوت را تقوینت
س کجز بن این جس است کن دیزگا هنا عقاینز ترجیحنات تجنو

اهنزافس کنن در

سا ای جود دارنز احتماالً شوق اظهارنظر افراد نخواهجز بود ا این ر چجین سیستمس
ارد فرایجزی س شود کن نخواهز توانست اهزاب خود را بن طور جاس

حق سنا د

بن دنبا ت،ش برای یادگیری ا تجربیات نیست در حقیقت چجنین سیسنتمس دررا ی
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گرفتار س گردد کن اثرات جفس سکوت بر تصمی ،گیری سا انس فرایجزهای تغیینر در
ای تقویت خواهنز شنز (.)Henriksen & Dayton, 2012 ; Duncan & Weiss, 1979

سکوت سا انس بنطورکلس با توجن بن حتنوای جفنس خنود نقن

ت ینینکججنز ای در
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 64پیشبرد اهزاب یک سنا ای دارد .ا انسنای شناغل بنن عجنوای ینک شنهر نز سنا انس
انتظارات خاصس جود دارد .این توقع جود دارد کن رفتار کار جز طوری باشز کن بی
ا الزا ات نق

فراتر ا

ظنای

رسنمس در خنز ت اهنزاب سنا ای ف الینت کجنز.
نسدهجنز کنن هنی کمکنس بنن

افرادی کن در جو سکوت سا انس کار سکججز تنرجی

سا ای خود نزاشتن باشجز (.)Bowen & Blackmon, 2003

بجننابراین سننکوت سننا انس بنننعجننوای یننک تهزیننز بننالقو در یجننن تغییننر
توس نسا انس تلقس سشنود (Morrison &; Ellis & Dyne, 2009 ; Çakıcı, 2008

 .)Milliken, 2014جو سکوت برگردش اط،عات حیاتس نوا ری ا نظنر سنا انس
تأثیر جفس نسگنذارد (; Özdemir & Sarıoğlu Uğur, 2013 ; Huang et al., 2005

 .)Tangirala & Ramanujam, 2008در ادبیات ربوطن شنرای تحقن سنکوت در
سا ای ها عمو اً تحت عجا ین فردی اداری سا انس همکارای تمرکزشنز اسنت.
بااینحا گر های فشار (اتحادهای در یسا انس گر های فشار قنو س نذهبس
سیاسس) نیز نق

ف الس در تحق سکوت سا انس ایفا س کججز کن در ادبیات جنابع

انسانس جایها کمرنهس دارد ا ا بنشزت در فرایجز اجرا احسا
ادبیات ربوطن نشای سدهز کن یژگسها

سشود.

ترجیحات فردی بن وق یتهای

سکوت کمک سکججز ( .)Kılınç, 2012کارکجانس کن سکوت سا انس را تجربن کرد انز
تر هایس انجز ا دست دادی اعتماد بن ا طرد شزی شرم یا ا دست دادی عزتنفس
دارنز ( .)Çakıcı, 2008 ; Bildik, 2009کیلیج

0

( )8908بیای سکجز کن عزم

اعتمادبننفس یکس ا دالیل سکوت است کن مکن است بنعجوای یک ت ا ل د طرفن
Kılınç

1

بین رفتار سکوت سا انس

اعتمادبننفس ت بیر شود .طب گفتن کوت،ی )8908( 8تا

انس کن کارکجای سط خودکفایس بیشتری داشتن باشجز سط سکوت سا انس ایها
کاه

سیابز .همچجین پریمو

بیزیای )8991( 0بیای سکججز کن کارکجای جف ل کن

 .2مبانی نظری
سکوت سا انس بن این صنورت ت رین

نس شنود کنن دینزگا هنا نهراننس هنای

ربنو بننن شک،ت سا انننس توسن کارکجننای بنن اشننترا گذاشنتن نمنس شننود
( .)Morrison & Milliken, 2003سننکوت سننا انس تننأثیر قابننلتننوجهس بننر
سا ای ها دارد ا نا تحقیقنات کنافس در نورد اینن وضنو در ادبینات جنود ننزارد
( .)Bowen & Blackmon, 2003بننن گفتننن وریسننوی

یلننیکن )8900( 8ایننن

فهوم یک پزیز جم س است.
سکوت سا انس بیشتر در ادبیات زیریت د لتس وردبحث قرارگرفتن است ا نا در
بخ

خصوصس نیز بن ضوح شاهز شز است .سکوت سا انس چجنین ت رین شنز

است" :اگاهانن ا بیای ایز هنا اط،عنات عقاینز در نورد کنار خنودداری نمنودی".
سکوت سا انس انس اتفاق سافتز کن کار جزای عمزاً نظرات دانن

خنود در نورد

شک،ت سا انس بیای نکججز .بنعبارتدیهر کارکجای مکن است ترجی دهجنز دانن
ایز ها پیشجهاد های خود را کن باعث پیشرفت سا ای س شود ارائنن نکججنز .سنکوت

Kutlay

1

Premeaux & Bedeian

2

Morrison & Milliken

3

ساخت و استانداردسازی مقیاس سکوت سازمانی (مطالعه روایی و پایایی) در دستگاههای اجرایی استان قزوین

تقزنز ا خارج تحت کجتر هستجز ترجی

سدهجز ساکت بمانجز تا کار جزای ف ا .
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سا انس اکج

کار جزای است اگرچن ای ها بن طور مو قادر بن ایجاد حفظ تحنو

در حل کار هستجز ا ا همچجای تمایلس نزارنز ار یابس های رفتاری شجاختس ینا عناطفس
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خود در ورد سائل ربو بن حل کار را بن اشترا بهذارنز.
در فرهجگ لغت "دهخزا" نیز سکوت بن جای خنا وش شنزی خا وشنس تنر
سخن گفتن با جود توانایس ای ت بیر شز اسنت .بنن گفتنن چناکیچس ( )8992سنکوت
سا انس عبارت است ا اقزام عمزی کارکجای برای سنکوت در نورد سنائل فجنس ینا
رفتاری کن ربو بن ظای

کارکجای یا بهبنود حنل کنار اسنت .وریسنوی

یلنیکن

( 8991ص  )280س گویجز کن اگر یک کار جنز هجهنام صنحبت در سنا ای احسنا
وق یت خطرناکس کجز ستوانز عمزاً سکوت اختیار کجز.
سیاست گنذار هسنتجز نقن

ا جظر اداری زیرانس کن تصمی ،گیرنز

کلینزی در

سنکوت دارننز (; Kılınç, 2012 ; Henriksen & Dayton, 2012 ; Çakıcı, 2008

نظر رابرتز ا ریلنس )0020( 0دینزگا

 .)Tangirala & Ramanujam, 2008بر اسا

زیرای رفتارهای ارتباطس نشای داد شز توس کارکجای در سا ای را ت ینین نس کجنز.
ساریکایا )8901( 8بیای س کجز کن تنا نانس کنن کارکجنای در فرایجنز تصنمی ،گینری در
سا ای شرکت کججز خود را ار شمجزتر احسنا
افزای

نسیابنز رفتنار سنکوت کناه

نسکججنز اعتمناد ایهنا بنن سنا ای

نسیابنز .در سنا ایهنای سلسنلن راتبنس

سخت گیرانن زیرای ارتباطاتس ا باال بن پایین با کارکجای دارنز کن صرفاً یک طرفن اسنت
( .)Blau & Scott, 1962وریسوی

یلیکن ( )8999پیشجهاد کرد انز کن جنو سنکوت

ناشس ا ساختارها سیاست های سا انس است .ع ،بر این دیوار سکوت نس تواننز
در سا ایهایس کن فاصلن قزرت کمتنری دارننز تخرین

شنود (;Huang et al., 2005

1 Roberts & O'Reilly
2 Sarikaya

.)Özdemir & Sarıoğlu Uğur, 2013

فرهجگسا انس نیز نق

ت یینکججنز ای در سنکوت دارد (Çakıcı, ; Bildik, 2009

 .)Kutlay, 2012 ;2008بن گفتن بیلزیک ( )8990کار جزانس کنن در سنا ایهنایس کنار
بس احترا س است س توانجز این شرای را عادی تلقس کججز .سنکوت را نس تنوای راهنس
برای تضمین نظ ،انضبا
سا انس با تر

شرای

سا انس ایها کناه
توصی

تسهیل زیریت توس ای ها تلقس کرد .هجها س کن فضنای
شارکت سا انس برای کارکجای فراه ،شود رفتارهای سنکوت
0

نسیابنز ( .)Kılınç, 2012پناراد کس ابنیلن وق ینتهنایس را

س کجز کن در ای افراد تواف دارنز برای بیای ایز های خود قت نمس گذارننز

یا ت،ش نمس کججز .هر فرد تصور سکجز کن دیزگا خودش تجها دیزگا تفا ت اسنت
بجابراین با دیهرای وافقت سکجز ( .)Harvey, 1988ا این ض یت بننعجنوای یکنس ا
دالیل سکوت کارکجای یاد س شود .بن گفتن کیلیچ،ر هاربالس ا غلو )8900( 8سکوت
سا انس س توانز انهیز کارکجای رضایت شغلس اعتماد بنن سنا ای را کناه
کاه

احسا

اعتمادبننفس خ،قیت انهیز را کناه

داد

دهنز.

اثنر سنتقی ،بنر بناقس

انزی رفتار سکوت دارد .کارکجانس کن رفتار سکوت ا خود نشای سدهجز ترسس انجنز
ا دست دادی اعتماد بن فرد تر
تر

ا طرد شزی

ا دست دادی شانسها فرصتهنای شنغلس بهتنر

تغییر پست یا احز را تجربن نسکججنز (Çakıcı, ; Bildik, 2009

.)2008

هجها س کن ض یت تجربن شز سکوت سا انس بررسس س شود توجنن همکنارای را
در جهت افقس جل

س کجز .رایای ا سترای  )0000( 1بیای س کججنز کنن دلینل اصنلس
Abilene Paradox

1

Kılıçlar & Harbalıoğlu

2

Ryan & Oestreich

3
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س کججز کن فرهجگ سنختس دارننز اعتنرا

بنن بناالترین فنرد سنا ای ننوعس رفتنار

05

سکوت تر
هرگونن اکج

ا هرگونن اکج

است .بن دنبا این با ر کن گفتنار بنس فاینز اسنت ا

کن احتما ت ار

تر

دارد اجتجاب س شود .این یکس ا شرای

ا انگ دی بن عجنوای اشنوبهر ینا شناکس را
ورد انتظار است کن کارکجای ترجی

نس دهجنز
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 05درجایس کن درگیری با همکارای بن عجوای یک وق یت جفس تلقس س شود سکوت کججنز.
طب نظر یلیکن

وریسوی هیولین )8991( 0کارکجای نستوانجنز سنکوت کججنز تنا

عزت نفس اعتمادبن نفس خود را ا دست نزهجز ا طرد شنزی در سنا ای اجتجناب
کججز .همچجین رفتارهای ا اردهجز انجز حسنادت رقابنت ناشنس ا فرهجنگ دالینل
سیاسس تفا ت س توانز ججر بن انز ا سکوت شود کنن بنین ناد هنا اتفناق افتناد
است.
طب نتایج تحقیقنات دانشنمجزای سنکوت سنا انس اننوا ختلفنس دارد ا جملنن
سکوت طیع سکوت تزاف س سکوت د ستانن .گر دیهری ا دانشنمجزای سنکوت
سا انس را بن سکوت رضایت بخ

(راضس بن ضع وجود) سکوت تزاف س سنکوت

اجتماعس سکوت حافظتس تقسی ،کرد انز .بننطنورکلس عوا نل ایجادکججنز سنکوت
سا انس را ستوای بن شرح یر طبقنبجزی نمود:
 .1عوامل مدیریتی  .2عوامل سازمانی و محیطی  .3عواملل ررويلی  .4عواملل
فردی
عوا ل زیریتس شا ل با رهای ضمجس زیرای در نورد سنکوت سنا انس عوا نل
سا انس دربرگیرنز رکود شغلس سیاست ها ساختارهای سنا انس عوا نل گر هنس
شا ل سا گاری گر هنس عوا نل فنردی شنا ل حفنظ ضن یت وجنود تنر

ا

اظهارنظر بیای شک،ت سباشز.
سکوت بر ر نز تصمی،گیری سا ای تأثیر سگذارد بن این جا کن کیفینت تصنمی،

Hewlin

1

بن اگاهس داشتن ا پیشجهاد های کارکجای بسنتهس دارد بنال کس .سنکوت بنر سنا ای
تأثیر جفس س گذارد بن این جا کن ا با خورد اط،عات جلوگیری س کجز کن ججنر بنن
توانایس تشخیص اص،ح خطاها س شود .سکوت سا انس تنأثیرات جفنس دارد

ض

ظرفینت کارکجنای بنرای

برخورد با جا عات یا اخت،فات بن ر شس نؤثر ( )1ضن
یادگیری توس ن خود اشار نمود.
اگرچن ت زاد یادی قیا

در رابطن با علنل نتنایج

سنائل ربنو بنن سنکوت

سا انس در ادبیات داخلس بینالمللس در یجن سا ایها توس نیافتن اسنت لنس هنی
قیاسس کن با ساختارهای سا انس در داخل کشور سا گار بود

سط تحق سنکوت

سا انس را بزین صورت انزا گیری کجز دینز نشنز اسنت .اننزا گینری سنجج
سکوت سا انس بنکارگیری ابزار جاسن
چال های حو
تجاس

جابع انسانس بود

بنن دلینل اسنتفاد ا ابزارهنای غیربنو س عنزم

ایها با ساختار سا انس داخل کشور یکس ا دغزغنهای پژ هشهرای این حنو

استفاد ا ابزار بو س
پژ ه

بنرای اینن قینا

همنوار ا هن،تنرین

تجاس

با ساختار سا انس در ی کشور سباشز .ا ایننر اینن

درصزد طال ن ساخت قیا

سنکوت سنا انس بنر اسنا

ادرا کارکجنای

دستها های اجرایس استای قز ین بررسس ر ایس پایایس این ابزار سباشز.
هزب این پژ ه
ر ایس-پایایس قیا

طال ن ساخت قیا

سکوت سنا انس انجنام ا نویهنای

سکوت سا انس تز ین شز بر اسا

ادرا کارکجای دستها هنای

اجرایس استای قز ین است.
پیشللی پ پلل وي  :طال نناتس در خصننوص سنناخت استانزاردسننا ی قیننا
سننکوت سننا انس در خننارج ا کشننور انجننامگرفتننن در داخننل کش نور نیننز ت ننزاد
حننز دی ا حققننای حننو

جننابع انسننانس بیشننتر بننن طال ننن ترجمننن کننو

قیننا هننای سنناختنشننز در خننارج ا کشننور بننو سسننا ی ای پرداختنننانننز .در
ادا ن خ،صنای ا پژ ه های ربو در قال

جز

ذیل ارائنشز است:
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کن بن عجوای ثا

س توای بن ( )0شارکت ض ی

کارکجای در تصنمی ،گینری ( )8کناه

05

جدول  )1پيشينه پژوهش ،خالصهاي از پژوهشهاي انجامشده در داخل و خارج از كشور
ردیف
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عنوان ،روش پژوهش و یافتهها
پژوهشگر
در این پژوهش با عنوان طراحی مدل علّی تأثیر سکوت سازمانی
مدیران بر حکمروایی شهري در ایران با استفاده از تکنیک
تصمیمگیري آزمایشی و ارزیابی آزمایشگاهی و نمونهگیري
قضاوتی و استفاده از  55متخصص براي تأیید قوانین یک سیستم
ادیبی سعدي نژاد،
علّی -ناتوانی تصمیمگیري چند صفتی پیشنهادشده و ابعاد اصلی
5655
سکوت سازمانی عوامل شخصیتی ،سازمانی ،مدیریتی ،اینرسی
سازمانی ،جوسازمانی مسموم و فرهنگی بیانشده نتیجهگیري شده
ابعاد سکوت سازمانی تأثیر زیادي بر حاکمیت شهري شهرداري
تهران دارد.
در این پژوهش با عنوان ارائه الگوى سکوت سازمانى کارکنان
دانشگاه علوم انتظامى امین با روش توصیفى– تحلیلى به مطالعه
بر روي تمام خبرگان واجد شرایط پژوهش پرداخته و با حجم
اسماعیلی5544 ،
نمونه  566نفري و گردآورى دادهها با روش پیمایشى و ابزار
پرسشنامه محقق ساخته به نتیجه ابعاد پنجگانه سکوت تدافعى،
اجتماعى ،مطیع ،ارتباطى و حفاظتى رسیده است.
در این پژوهش با عنوان تأثیر سکوت سازمانی بر کاهش کار تیمی
و عملکرد سازمانی بر اساس کارت امتیازي متوازن با روش
توصیفی و طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدلیابی معادالت
ساختاري ،جامعه آماري کارکنان دانشگاه رازي کرمانشاه و روش
نمونهگیري تصادفی طبقهاي متناسب با حجم هر طبقه  555نفر
بهعنوان نمونه آماري و با استفاده از سه پرسشنامه استاندارد
قنبري و
ترجمهشده سکوت سازمانی ،کار تیمی و عملکرد سازمانی به این
بهشتیراد5540 ،
نتیجه رسیدهاند که اثر مستقیم سکوت سازمانی بر کاهش کار
تیمی مثبت و معنیدار و همچنین اثر مستقیم این متغیر بر کاهش
عملکرد سازمانی نیز مثبت و معنیدار است .ضریب آلفا کرونباخ
براي سنجش پایایی پرسشنامه سکوت سازمانی ،α=%45
پرسشنامه کار تیمی  α=%46و پرسشنامه عملکرد سازمانی
 α=%45بدست آوردهاند.
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6

در این پژوهش سکوت سازمانی کتابداران کتابخانههاي عمومی
کشور با نمونهگیري خوشهاي چندمرحلهاي براي  544نفر بررسی
و پرسشنامه ترجمهشده تکمیل شد .یافتهها نشان داد ازنظر
کتابداران ،سکوت سازمانی در کتابخانههاي عمومی کشور در حد
مختاري و
متوسط بوده و گرایش مدیریت عالی نهاد کتابخانههاي عمومی
همکاران5546 ،
کشور به سکوت سازمانی عامل بالقوه رفتار سکوت سازمانی
کتابداران است .همچنین فرصتهاي ارتباطی ضعیف عامل اثرگذار
بر سکوت سازمانی و رضایت شغلی کم و تعهد سازمانی اندک نیز
متأثر از سکوت سازمانی کتابداران است.
در این پژوهش با عنوان همبستگی سکوت سازمانی و مدیریت
دانش در بیمارستان فیروزگر باهدف تعیین همبستگی بین سکوت
سازمانی و مدیریت دانشپژوهشی از نوع توصیفی -همبستگی بر
روي  544نفر از کارکنان پرستاري ،اداري و مالی بهعنوان نمونه
که بهصورت تصادفی -طبقهاي ،انتخاب شدند انجام شد .دادهها
نظري و همکاران،
با استفاده از پرسشنامه ترجمهشده واکوال و بوراداس انجام و روایی
5546
محتوایی آن بررسی و تأیید و پایایی پرسشنامه سکوت سازمانی با
محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ  5845و مدیریت دانش با ضریب
آلفاي کرونباخ  5845مورد تأیید قرار گرفت .نتایج این تحقیق
همبستگی مثبت و معنیداري را بین سکوت سازمانی و چهار مؤلفه
مدیریت دانش نشان داد.
در این پژوهش با عنوان عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی به
پیشبینی تأثیرگذاري مؤلفههاي سکوت سازمانی بر ایجاد و تقویت
فعالیتهاي کارآفرینانه در درون سازمان پرداخته است .مدلی
مفهومی براي تبیین روابط میان متغیرهاي پژوهش موردسنجش
قرارگرفته و روش پژوهش توصیفی پیمایشی و از نوع کاربردي با
نوه ابراهیم و
نمونه  504نفري که از روش تصادفی ساده گردآوريشده است.
همکاران5545 ،
ابزار گردآوري دادهها پرسشنامه محقق ساختهاي است که روایی
صوري و روایی سازه آن بررسیشده و پردازش دادهها با روش
تحلیل معادلههاي ساختاري انجامشده و نتایج بدست آمده ضمن
تأیید مدل برازش شده ،تأثیرگذاري معکوس مؤلفههاي سکوت
سازمانی بر کارآفرینی سازمانی را مورد تأیید قرار داده است.
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این پژوهش با عنوان تبیین نقش فرهنگسازمانی در سکوت
سازمانی از نوع توصیفی است که چهار فرضیه اصلی داشته و از
پرسشنامه استاندارد ترجمهشده شامل  45پرسش جهت بررسی
فرضیهها استفادهشده است .ضمن بیان مفهوم سکوت سازمانی و
فرهنگسازمانی ،تحلیل و بررسی در مورد دادههاي بدست آمده از
نمونه  465نفري از کارکنان دانشگاههاي علوم پزشکی
دانایی فرد و
همکاران 5545 ،انجامگرفته است .نتایج نشان دادند که فرضیههاي پژوهش مبنی
بر روابط معنادار میان فرهنگسازمانی بر جو و سکوت سازمانی
تأیید شدند .شدت همبستگی  45درصدي میان فرهنگسازمانی و
رفتار سکوت و همچنین ،همبستگی  64درصدي میان
فرهنگسازمانی و جو سکوت از دیگر نتایج نشان ارائهشده در این
پژوهش بوده است.
این پژوهش با عنوان غلبه بر عامل ترس ،چگونگی ادراک کارکنان از
ایدههاي سرپرستان به این نتیجه رسیده که سکوت کارکنان یک
 (David Lebel,دیدگاه کاربردي از احساسات بوده و زمانی که به نظرات کارکنان
بازخوردهاي مناسبی ارائه شود ،آنها باانگیزه صحبت میکنند و به
)2016
اشتراکگذاري اطالعات و ایجاد انگیزههاي اجتماعی و ترغیب
کارکنان باعث تشویق آنان در اظهارنظر و فعال بودن در کارشده و
سکوت کارکنان را به حداقل میرساند.
این پژژوهش بژا عنژوان بررسژی رابطژه بژین رفتژار شژهروندي و
سژژکوت سژژازمانی کژژه  645کارمنژژد یژژک شژژرکت چنژژدملیتی
مسژژژتقر در اسژژژتانبول بژژژه سژژژؤاالت آن پاسژژژ دادنژژژد بژژژا
& (Acaray
تجزیژژهوتحلیژژل دادههژژاي پرسشژژنامه طراحژژیشژژده و تحلیژژل
Akturan,
)2015
رگرسیون به ایژن نتیجژه رسژیدند کژه سژکوت تژدافعی یژک اثژر
منفی بژر رفتژار شژهروندي سژازمانی ولژی سژکوت جامعژه پسژند
اثر مثبت بر رفتار شهروندي دارد.
در این پژوهش به بررسی رابطه بین سکوت سازمانی ،حمله
عاطفی و تمایل به ترک خدمت با استفاده از پرسشنامه محلّی
 (Meral Elçi etپرداختهشده و نتیجه حاصلشده بین سکوت سازمانی و حمله
)al., 2014
عاطفی ،حمله عاطفی و تمایل به ترک خدمت و سکوت سازمانی
به تمایل به ترک خدمت رابطه معنادار و مثبت وجود دارد.

55

55

55

56

 .3روش پژوهش
این بخ
قیا

سجج

شا ل اط،عاتس در ورد طرح پژ ه

جا ن نموننن فرایجنز سناختن

جمع ا ری تجزین تحلیل داد ها س باشز .بن جهت ایجکن این طال نن

ه ،برای تز ین قیا

جزیز ه ،برای بررسس ر ایس پایایس ای در نظر گرفتنشنز

بنعجوای یک ز پیمایشس طراحسشنز

ا انجنایسکنن اینن طال نن ا ننو طال نات

اکتشافس با اهزاب کاربردی است در سن قسنمت ت ینین الهنوی فهنو س طراحنس
پرسشجا ن ت یین ر ایس حتوا با شناخصهنای  CVIو  CVRت ینین ر اینس سنا
پایایس پرسشجا ن انجامگرفتن است.
در بخ

ت یین الهوی فهو س طراحس پرسشنجا ن جا نن هنزب طال نن بنرای
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در پژوهشی با عنوان رابطه بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندي
پس از تجزیهوتحلیل دادههاي حاصل از پرسشنامه ،به این نتیجه
 (Cinar et al.,رسیدند که ارتباط مثبت و قوي بین سکوت سازمانی و رفتار
)2013
شهروندي وجود دارد؛ به این معنی که اگر به کارکنان اجازه بیان
دیدگاهها و ایدههاي مرتبط با کار داده نشود ،سطح رفتار شهروندي
پایین است.
طراحی و اعتباریابی پرسشنامه رفتار سکوت سازمانی شامل  4گویه
& (Vakola
بسته پاس بر اساس طیف پنجدرجهاي لیکرت انجامشده ،این
Bouradas,
)2012
پرسشنامه توسط ذکریاپور ( )5545اعتباریابی شده است.
در این پژوهش با عنوان ارتباط بین صداي کارکنان و رضایت
شغلی در کشور استرالیا با طراحی پرسشنامهاي محلّی ،ضمن تبیین
مفاهیم مدیریت منابع انسانی و روابط صنعتی ،به آزمون
(Holland et
)al., 2011
فرضیههایی درباره ارتباط بین صداي مستقیم کارکنان و صداي
اتحادیه با رضایت شغلی پرداخته و صداي مستقیم بهعنوان اساس
رضایت شغلی کارکنان مطرحشده است.
طراحی و اعتباریابی پرسشنامه سکوت سازمانی شامل  50گویه
&  (Morrisonبسته پاس بر اساس طیف پنجدرجهاي لیکرت انجامشده و سه بعد
نگرش مدیر ارشد به سکوت ،نگرش سرپرستان به سکوت و
Milliken,
)2010
فرصتهاي ارتباطی را موردسنجش قرار داده است ،این پرسشنامه
توسط ذکریاپور ( )5545اعتباریابی شده است.

تخصصنین

ساخت پرسشجا ن خبرگای زیرای کارکجای باسابقن دستها های اجرایس

در یجن جابع انسانس بودنز 09 .نفر بنصورت ر ش نموننگیری هزفمجنز بننصنورت
گلولن برفس انتخاب شزنز .در این یجن س س شز کن این ت زاد نمایجز کا لس ا تما س

پژوهشهای روانشناختی در مدیریت/سال هفتم/شماره دوم /پاییز و زمستان 0011

 04جا ن هزب باشجز .ادا ن کار طس د فا صورت گرفت .فا ا
اسا

یک طال ن تطبیقس بر

طال ات پیشین فارسس غیرفارسس بر ر ی عوا ل نؤثر بنر سنکوت سنا انس

صورت گرفت .در فا د م تما س ستجزات بزست ا نز در اختینار خبرگنای جتخن
جا ن هزب قرار داد شز .این رحلن بن ر ش دلفس در سن رحلن (بن صورت رفنت
برگشتس) ادا ن داد شز .در رحلن ا

ستجزات بنصورت تجس توضنیحس توسن

حق در اختیار خبرگای قرار گرفت نظرات ا لین ای هنا بنرای طراحنس ینک الهنوی
جاس

بزست ا ز .در رحلن د م الهویس کن بنر اسنا

طال نات تطبیقنس نظنرات

خبرگای بزست ا ز در اختیار ایشای قرار گرفت .تمنا س تغیینرات نوردنظر ایشنای بنر
ر ی الهو بنصورت کا ل بررسس با اص،حاتس جزئس ز الهوی فهو س بنصنورت
کا ل بزست ا ز .در رحلن سوم با توجن بن نظرات قبلس ز الهوی نهایس بنن همنرا
هر یک ا گوینهای جاس

در اختیار خبرگای قرار گرفت تا نظنرات خنود را در قالن

د پرسشجا ن جهت ت یین ر ایس حتوا بیای کججز.
در بخ

ت یین ر ایس حتوا ا خبرگای خواستن شز کن برای ت یین شناخص CVR

برای هر گوین یکس ا سن گزیجن فینز ضنر ری فینز غیرضنر ری غیر فینز
غیرضر ری برای ت یین شاخص  CVIبرای هنر گوینن یکنس ا چهنار گزیجنن کنا ً،
رتب

رتب تا حز دی رتب

غیر رتب را انتخاب نمایجز .با توجن بن ایجکنن ت نزاد

خبرگای  09نفر بودنز حزاقل قنزار شناخص  CVRوردپنذیرش بنر اسنا

جنز

ال شن بن یزای  9/28حزاقل قزار شاخص  CVIدر کنل پرسشنجا ن بنن ینزای 9/20
ت یین گردیز .درنهایت در ت یین ر ایس سا

پاینایس ا خبرگنای نزیرای کارکجنای

دستها های اجرایس استفاد شز بنصورت قط س در با
افراد در دستر

بر اسا

انس شن

اهنن تمنا س

جا ن هزب در این طال ن وردبررسس قرار گرفتجنز .حجن،

نمونن با اسنتفاد ا ر ش کنوکرای حنزاقل  120نفنر ت ینین شنز کنن طنس د رحلنن
نمونن گیری طبقن ای

نمونن گیری رحلن ا

رحلن د م نموننن گینری تصنادفس سناد

انتخاب شزنز 002 .نفنر ا کارکجنای دسنتها هنای اجراینس  2شهرسنتای اسنتای قنز ین
ا لین حذب شزنز  000نظرسججس در طال ن ورد تجزین تحلیل قرار گرفت .در ادا ن
تحلیل عا لس اکتشافس ( )EFAبن جظور ت یین ساختار عا ل قیا

بنا داد هنای بزسنت

ا ز با استفاد ا بستن نرمافزاری  SPSS.82 Rانجنام شنز .سنپس با سنا ی قینا
صورت گرفت .همچجین تحلیل عا لس تأییزی رتبنن ا
تأییز ساختار عا ل قیا

د م ( )CFAنینز بنن جظنور

بنا اسنتفاد ا بسنتن ننرمافنزاری لینزر  2.2بنرای ت ینین

شاخص هنای  CVIو  CVRبنا اسنتفاد ا ننرم افنزار  Excel.8902انجنام شنز .سنط
جسداری ا ویهای ا اری نیز  0درصز در نظر گرفتن شز .در رحلنن تجزینن تحلینل
پایایس ضری

پایایس الفای کر نباخ ضری

بخ ها شخص ساخت قیا
جموعن نمونن پژ ه
انتخاب شز .رحلن ا

همبسنتهس جنز -کنل

شناخص تمنایز

سکوت سا انس تکمیل گردیز.

ا بین جا ن ا اری بن ر ش نموننگیری د رحلنای

نموننگیری طبقنای

نتایج توصیفس داد ها در قال

جزا

رحلن د م نموننگیری تصادفس ساد بود.

ذیل ارائنشز است.

جدول  )2توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک جنسیت

شاخص آماری
زن
مرد
مجموع کل

فراوانی
544
564
656

درصد فراوانی
65/5
04/4
555
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نظرسججس را تکمیل کردنز .بااین حا  1نظرسججس در طو ر ش غربنالهری داد هنای

04

جدول  )3توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک سن
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شاخص آماری

فراوانی

درصد فراوانی

 21تا  22سال

33

8/9

 22الی 31

023

29/3

سال
 30الی 32

22

03/3

سال
 32سال به باال

099

08/0

مجموع کل

000

011

جدول  )4توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک تحصیالت

شاخص آماری

فراوانی

درصد فراوانی

دیپلم و پائین تر

09

00/8

فوقدیپلم

22

02/1

لیسانس

220

23/1

فوقلیسانس و

38

9/2

باالتر
مجموع کل

000

011

جدول  )5توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک شغل

شاخص آماری

فراوانی

درصد فراوانی

مدیر

00

3/0

رئیس

0

1/8

سرپرست

01

2/2

کارشناس

333

80/2

کارمند

09

00/8

مجموع کل

000

011

جدول  )6توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه به تفکیک سابقه

 2سال و کمتر

32

8/0

 2تا 01سال

33

03/2

 00تا  02سال

92

22/3

باالی  02سال

200

20/3

مجموع کل

000

011

45

فرآیند ساختن مقیاس
ادبیات داخلس بینالمللس در رابطن با سکوت سا انس بنعجنوای هن،تنرین رحلنن
قبل ا تز ین هر قیا

وردبررسس قرار گرفت .سپس بنانس نظنری نرتب بنا اینن

وضو پر ژ های تحقیقاتس شابن ابزار جمعا ری داد هنا ادبینات ورداسنتفاد در
این طال ات وردبررسس قرارگرفتن است.
در رحلن ب ز پس ا طس فرایجز تز ین گوینها ینک جموعنن  12گویننای بنرای
قیا

در قال

طی

لیکرت  0درجن ای تهین گردینز .لجهنر قینا

ا کنز ( )0کنا ً،

خالف ،تا کز ( )0کا  ً،وافق ،قرار داد شز کن اعزاد باالتر نشای دهجنز افنزای

ادرا

سط سکوت سا انس است.
پس ا ا اد شزی قز اتس گوینها قیا
طراحس شز قیا

برای گر نموننن اجنرا شنز .پرسشنجا ن

سکوت سا انس بن صورت فرم چاپس بود بنا اسنتفاد ا خودکنار

تکمیل گردیز .دستورال ملس نیز برای این نظرسججس تهین شز کن در ای اط،عناتس انجنز
هزب ساخت قیا

ت زاد وارد وجود در قیا

شکل پاسخهویس

هویت شخصس تهین کججز در ای لحاظ گردیز است .گوینهای ثبت
تصادفس در قیا

ای تخمیجنس
جفس بنصنورت

ا ایشس تو یع شزنز.

 .0یافتهها
نتایج طال ات تطبیقس بن ر ش دلفس در پجج سا اصلس بزست ا ز (شکل .)0نز
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شاخص آماری

فراوانی

درصد فراوانی

الهوی فهو س شا ل  0سا

ت زادی گوین بنرای اننزا گینری ای نسباشنز .ر اینس

حتوایس پرسشجا ن بن کمک شاخصهای  CVR CVIت یین گردیز (جز .)2
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عامل اداری
عامل فشار

عامل فردی

گروههای متحد

عامل

سکوت

عامل فرهنگ

همکاران

سازمانی

سازمانی

شکل )1مدل مفهومی بر اساس مطالعات تطبیقی و نظر خبرران
جدول  )7تعیین روایی محتوا با شاخصهای  CVIو CVR
گویهها

CVI

 .0عامل همکاران
54
54
55
55
56
54
54
50

584
584
584
5
5
584
584
5

 .2عامل فردی
0
4
4
4

584
584
5
584

CVR
5
5
584
584
584
5
5
584
5
584
5
584

نتیجه
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

5
5
6
5

584
5
584
584

5
5
5
584

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

56
55
55
54
55
54
55
54
 .0عامل اداری
56
50
54
55
55
55

584
5
584
584
584
584
584
584
584
584
584
584
584
5

584
584
5
584
5
5
5
584
5
5
584
584
584
584

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید

 .2عامل فشار گروههای متحد
54
54
54
55
50
55

584
584
584
584
584
584

5
5
5
5
5
584

میانگین شاخص  CVIدر کل پرسشنامه

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
1888
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 .3عامل فرهنگسازمانی

45

نتایج تحلیل عاملی اکتشافی
با استفاد ا نتایج تحلیل ،حظن گردیز قزار ا ار  KMOبرابنر  9.222شنز کنن
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چوی بن عزد یک نزدیک است ستوای کفایت نموننگینری را نتیجنن گرفنت .قنزار
 Valueبرای ا وی بارتلت نیز برابر  9.99شز کن بزای جس است کنن فنر
سشود

یای تغیرها ارتبا

برای ت یین ر ایس سا

صنفر رد

جاداری جود دارد.
تحلیل عا لس اکتشافس با اسنتفاد ا چنرخ

انجام شز .درنتیجن این تحلیل  0عا ل قیا
کمتر ا  9.19ا قیا

P-

ورد حاسبن قرار گرفت .وارد بار عا لس

حذب س شنونز .بنر اسنا

عا لس را س توای تا  9.19کاه

اریمناکس

نظنر بیوکو تنور  )8908( 0بنار

داد اخت،ب بین قزار حزاکثر بنار د نین قنزار

باالتر بایز حزاقل  9.09باشز.
تفا ت های قزار بار عا لس وردبررسس قرار گرفنت د گوینن ا قینا
شزنز( .گوین  .)01 2با  12گوین باقس انز تجزین تحلیل قیا
نشای داد کن چرخ

حنذب

ادا ن یافت نتایج

کرر تحت  0عا ل گر بجزی سگردد.

شکل  )2نمودار س گریزه

بجا بر نتیجن تحلیل عا لس اکتشافس قنادیر بنار عنا لس بنین  9.002تنا  9.288قنرار
Büyüköztürk

1

داشتجز، .حظن س گردد کن  28/02درصنز ارینانس تفسنیر شنز عوا نل بنن ترتین
 00/19 00/80 02/08 02/02 02/00درصز بود است .این نتایج تأییز س کجنز کنن
قیا

دارای ر ایس ساختاری است.

سگردد کن گوینها تحت  0عا ل گر بجنزیشنز

قنادیر بنار عنا لس هنر ینک نینز

شخصشز انز.
بررسس اتریس همبستهس در خر جس تحلیل نشای س دهز کن تغیرها تنا حنز دی
رابطن ی خوبس باه ،دارنز .باال بودی ت زاد تغیرهایس کن همبستهس ای هنا بیشنتر ا 9.1
است نشای س دهز داد های وردنظر برای تحلیل عا لس جاس

بود اننز .البتنن در اینن

تحلیل س س شز کن حج ،نمونن حزاقل  0برابر ت زاد تغیرها در نظنر گرفتنن شنود تنا
داد ها برای تحلیل عا لس جاس تر باشجز.

ساخت و استانداردسازی مقیاس سکوت سازمانی (مطالعه روایی و پایایی) در دستگاههای اجرایی استان قزوین

ساختار عا لس قیا

سنکوت سنا انس در جنز

 2ا رد شنز اسنت، .حظنن

40

جدول  )8ساختار عاملی مقیاس سکوت سازمانی
بخشها
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 .0عامل همکاران
من تالش نمیکنم بژا کمژک همکژارانم
 54راهحلی براي مشکالت سازمان خود پیژدا
کنیم.
همکژژاران مژژن دوسژژت ندارنژژد در مژژورد
54
مشکالت سازمان صحبت کنند.
نمژیتژژوانم ایژدههژژایم را در رسژانههژژاي
اجتمژژاعی (فژژیسبژژوک و تژژوییتر و )...
 55توضژژیح دهژژم زیژژرا فکژژر مژژیکژژنم از
اشتراکگذاريهژایم در آینژده علیژه مژن
استفاده خواهد شد.
من نمیتوانم در مورد رفتار همکارانم که
55
آن رفتار را قبول ندارم اظهارنظر کنم.
وقتژژی در سژژازمان بژژا مشژژکلی مواجژژه
 56م ژیشژژوم ،بژژراي حژژل آن بژژا همکژژاران
تبادلنظر میکنم.
مژژن بژژا همکژژارانم در مژژورد مسژژائل
54
تفرقهانگیز در سازمان صحبت نمیکنم.
اگر مشکلی در سازمان را با همکارانم در
54
میان بگذارم ،ممکن است طرد شوم.
اگر نظري متفژاوت بژا همکژارانم داشژته
 50باشم ،تژرجیح مژیدهژم نظژرم را اظهژار
نکنم.
 .2عامل فردی
شخصیتی درونگرا دارم که مانع از
0
دخالت من در مسائل سازمان میشود.
اگرچه نظرات من به پیشرفت سازمان
4
کمک میکند ،اما ترجیح میدهم آنها را

مقادیر بار عاملی
0

2

58455
58454

58450

58450
58444
58444
58444
58445

58444
58444

3

0

2

4

5
5
6
5

 .3عامل فرهنگسازمانی
 56محیط سازمان غیرقابلاعتماد است.
 55اگر در سازمان مشکلی را مطرح کنم،
ممکن است کنار گذاشته شوم.
 55وقتی از مشکالت سازمان صحبت
میکنم ،حجم کارم بیشتر میشود.
 54ایده من در هنگام تصمیمگیري در
سازمان سؤال نمیشود.
 55من معتقدم که گفتار بیفایده است و
چیزي را تغییر نمیدهد.
 54ایدههاي من براي حل مشکالت سازمان
در نظر گرفته نمیشود.
وقتی از مشکالت سازمان صحبت
 55میکنم اعتماد و احترام نسبت به من در
سازمان کمتر میشود.

58444

44

58445
58454
58456
58445
58445

58455
5454
58445
58454
58455
58045

58004
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4

بیان نکنم.
من فردي هستم که میتوانم بهراحتی با
هرکسی در مورد مشکالت سازمان
ارتباط برقرار کنم.
من خودم را از محیط سازمان جدا
میکنم.
براي محافظت از خودم برخی از
مشکالت را در سازمان نادیده میگیرم.
از بیان مشکالت در سازمان خودداري
میکنم.
نمیخواهم اطالعات یا اخبار بد در
سازمان از زبان من شنیده شود.
بااینکه به راهحل مشکالت حتی متفاوت
فکر میکنم ،ولی با نظر اکثریت سازگار
میشوم.

صحبت راجع به مشکالت سازمان ارزش
54
تالش کردن و صرف وقت را ندارد.
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 .0عامل اداری
من این را بیاحترامژی مژیدانژم کژه در
 56مقابل تصمیمی که توسط مدیر سژازمان
گرفتهشده است اعتراض کنم.
من بهراحتی با مدیر سازمان ارتباط برقرار
50
میکنم.
من نمیخواهم ضعفهاي خود را به
54
مدیر سازمان نشان دهم.
من با مدیر سازمان در مورد مسائل
55
تفرقهانگیز صحبت نمیکنم.
من تردید ندارم هنگامیکه مدیر سازمان
 55دچار خطا یا اشتباهی شود به او تذکر
دهم.
من میترسم ویژگیهاي منفی یا
55
خطمشی اشتباه مدیر سازمان را بگویم.
 .2عامل فشار گروههای متحد
بژژژژه دلیژژ ژل تژژژژرس از دسژژژژت دادن
 54دسژژتاوردهایم در سژژازمان نمژژیتژژوانم
ایدههایم را توضیح دهم.
دیژژدگاه گژژروههژژا و احژژزاب سیاسژژی
تعیژژین م ژیکنژژد کژژه ای ژده چژژه کس ژی
54
هنگام حژل مشژکالت در سژازمان بکژار
گرفته شود.
فشژژارهاي قژژومی ،مژژذهبی و سیاسژژی
54
مرا از توضیح عقایدم بازمیدارد.
اینکه قژبال عضژو کژدام گژروه ،انجمژن
 55یا تشکل بژوده ام بژر ایژدههژاي مژن در
سازمان تأثیر میگذارد.

58064

58455
58454
58456
58455
58454
58404

58455

58455

58445
58444

گژژروههژژا و احژژزاب سیاسژژی مژژن را از
 50بی ژان ای ژدههژژایم بژژهوضژژوح در سژژازمان
بازمیدارند.
وقتژژی از مشژژکالت سژژازمان صژژحبت
میکنم ،فشژار گژروه هژاي متحژد درون
55
سژژژژازمان را روي خژژژژودم احسژژژژاس
میکنم.

58454
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نتایج تحلیل عاملی تأییدی
تجزین تحلیل عا لس تأییزی رتبن ا

در نرمافزار لیزر  2.2برای بررسنس سناختار

عا لس عملکرد بخ های ز  0عا لس ارائننشنز ا قینا

سنکوت سنا انس کنن

بن عجوای خرد قیا های فردی اداری فرهجگ سا انس همکارای گنر هنای فشنار
تحز تفکیک شزنز انجام شز .با استجاد بن نوتن

نوتن )8998( 0بنرای سناد تنرین

ز تحلیل عا لس تأییزی با شاخص های عا ل پیوستن بنطور منو تو ینعشنز

در

نظر گرفتن داد های ا دسترفتن حزاقل ت زاد  009حجن ،نموننن وردنینا اسنت .لنذا
حج ،نمونن وردنظر این پژ ه

برای تحلیل جاس

است.

جدول )9نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول
بخشها
عاملها
عامل فردی
5
5
5
6

T-value

56855
4846
0855

Standardized
Solutions
5844
5846
5844
5844

R2

5845
5844
5845
5846

Muthen & Muthen

1
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0
4
4
4

55806
55856
56865
54844

عامل اداری
55
55
55
55
56
50

5840
55855
55845
54845
4844

5840
5844
5846
5844
5844
5844
5844
5844
5844
5844

5845
5845
5844
5844
5845
5844
5804
5804
5845
5844

عامل فرهنگسازمانی
54
54
54
55
55
55
55
56
عامل همکاران
50
54
54
54
54
55
55
56

55844
54844
54844
55855
55845
54804
55855

50844
54845
55844
55854
54856
55805
55854

5844

5844

5844
5844
5844
5844
5845
5840
5844

5845
5844
5845
5844
5844
5845
5845

5844
5846
5844
5840
5846
5845
5846
5840

5844
5844
5844
5845
5844
5844
5844
5845

همایطور کن در جز

5846
5844
5845
5845
5844
5844

5844
5844
5844
5845.
5845
5845

 0نشای داد شز است تما س قادیر ا ار  tبزر تر ا

 0.02یا کوچکتر ا  -0.02بود
است ( .)p<9.90همچجین ضرای

نشایدهجز

جادار بودی ر اب در سط  0درصز

ر ایس نشای سدهجز کن قیا

دارای اعتبار سباشز

(.)r>9.19
جدول  )11شاخصهای برازش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول
ردیف
5

شاخص

مقدار
5554850

5

P-value

P<0.05

0

برازش
قابلقبول
برازش
قابلقبول

5

6

ارزیابی

RMSEA
(ریشه میانگین مجذورات
خطاي تقریب)
SRMR
(ریشه دوم میانگین
مجذورات پسماندها)

5850

برازش خوب

5856

برازش خوب

4

NNFI
(برازندگی نرم نشده)

5840

4

( CFIبرازش تطبیقی)

5840

برازش
قابلقبول
برازش
قابلقبول

45
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عامل فشار گروههای متحد
55
4845
55
54856
50
55845
54
65865
54
4845
54
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4
4

( GFIنیکویی برازش)
(AGFIبرازش تعدیلیافته)

5840
5845

نتایج حاصل ا تجزین تحلیل عا لس تأییزی رتبن ا
با  12گوین سباشز جاس

برازش خوب
برازش خوب

کن  0عا ل در نظر گرفتنشز

بودی برا ش ز را تأییز سکجز.

شکل  )3مدل اندازهریری پرسش امپ در حالت تخمین استاندارد

در گام ب زی تحلیل عا لس رتبن د م برای قیا

سکوت سا انس انجام گرفت.

جدول )11نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم

عامل فردی
5
5
5
6
0
4
4
4

0845
0856
5800
4855
0845
0844
5844

عامل اداری
55
55
55
55
56
50

5844
55800
55840
55806
4855

عامل فرهنگسازمانی
54
54
54
55
55
55
55
56

4864
4855
4845
4854
0865
4855
0854

5844
5844
5845
5845
5845
5845
5844
5844
5846
5840
5846
5844
5844
5845
5844
5844
5844
5844
5844
5845
5845
5844

5844
5844
5844
5845
5845
5840
5844
5844
5844
5845
5844
5846
5845
5844
5844
5844
5846
5844
5844
5845
5845
5844
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بخشها عاملها

T-value

Standardized
Solutions

R2

45
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عامل همکاران
50
54
54
54
54
55
55
56

55865
55864
4845
4855
5845
4845
55864

5844
5840
5844
5840
5846
5845
5844
5845

عامل فشار گروههای متحد
55
55805
55
4844
50
55865
54
55865
54
0805
54

5840
5844
5845
5840
5846
5845

همننایطننور کننن در جننز

5844
5845
5846
5845
5844
5844
5844
5844
5845
5844
5844
5845
5844
5845

 00نیننز نشننای داد شننز اسننت تمننا س قننادیر

ا نننار  tبنننزر تنننر ا  0.02ینننا کوچنننکتنننر ا  -0.02بنننود

نشنننایدهجنننز

جنننادار بنننودی ر ابن ن در سنننط  0درصنننز اسنننت ( .)p<9.90بررسنننس نتنننایج
نشنننای نننسدهنننز رابطنننن بسنننیار جنننسداری بنننین تغیرهنننای شننناهز شنننز
نهفتنننن جنننود دارد ( .)r>9.29 p<9.90همچجنننین ضنننرای
سدهز کن قیا

ر اینننس نشنننای

دارای اعتبار سباشز (.)p<9.90 r>9.19

در ادا ننن نتننایج حاصننل ا تجزیننن تحلیننل عننا لس تأییننزی رتبننن د م کننن
 0عا ننل در نظننر گرفتنننشننز بننا  12گویننن ننسباشننز جاسنن
ز را تأییز سکجز.

بننودی بننرا ش

جدول )12شاخصهای برازش تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم

5

P-value

P<0.05

برازش
قابلقبول

5
6
0

RMSEA
SRMR

5850
5856

4

NNFI

5840

4

CFI

5840

4
4

GFI
AGFI

5840
5845

بنننر اسنننا

برازش
قابلقبول

برازش خوب
برازش خوب
برازش
قابلقبول
برازش
قابلقبول
برازش خوب
برازش خوب

نتنننایج تحلینننل عنننا لس تأیینننزی رتبنننن د م تمنننا س عوا نننل

تشنننکیلدهجنننز قینننا

تنننأثیر ثبنننت

جننناداری بنننر سنننکوت سنننا انس

داشنننتجز .عوا نننل فنننردی فرهجنننگسنننا انس در بننناالترین سنننط بنننر سنننکوت
سننننا انس تأثیرگننننذار بودنننننز ( .)r=9.20 p<9.90ننننابقس عوا ننننل بننننن
ترتیننن ن

همکنننننارای ( )r=9.22 p<9.90گنننننر هنننننای تحنننننز فشنننننار

( )r=9.20 p<9.90عا ننننننل اداری ( )r=9.21 p<9.90بنننننننر قینننننننا
سنننکوت سنننا انس تأثیرگنننذار بودننننز .همچجنننین شننناهز شنننز کنننن تمنننا س
عوا ننل قیننا
بجای داد ها قیا

بنننطننور جنناداری سننکوت سننا انس را تبیننین ننسکججننز .بننر
ر ایس سا را تبیین سکجز.
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ردیف
5

شاخص

مقدار
5545854

ارزیابی

40
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شکل  )5مدل اندازهریری پرسش امپ تحلیل عاملی مرتبپ دوم در حالت تخمین استاندارد

44

مع اداری

نتایج مربوط بپ پایایی
بن جظور بررسنس تحلینل پاینایس شناخص هنای ینانهین انحنراب ینار ضنری
پایننایس الفننای کر نبنناخ ر ابنن بننین عوا ننل در جننز

 01ننورد بررسننس قننرار

گرفت.
جدول  )13آمار توصیفی ،ضرایب و يمبستگی متغیريا
0

عامل

2

 .0فردی

5855

5855

()5844

 .2اداری

5854

5854

5845

()5844

 .3فرهنگسازمانی

5854

585

5840

5844

3

()5846

0

2
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شکل  )6مدل اندازهریری پرسش امپ تحلیل عاملی مرتبپ دوم در حالت در حالت ضریب
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 .0همکاران

5855

5844

5845

5845

5840

()5844

 .2گروههای متحد فشار

5855

5855

5844

5845

5845

5845

جمع کل

58544

585

جننز

()5845

فننوق نشننای ننسدهننز کننن بننین عوا ننل تشننکیلدهجننز قیننا

سننا انس همبسننتهس ثبننت

()5844

سننکوت

جنناداری جننود دارد .همچجننین قننادیر الفننای

کر نبناخ ا  9.00تنا  9.00تغیننر نسباشنز .قننزار الفنای کر نبناخ کننل اینن قیننا
 9.01است .درصورتس کنن قنزار الفنای کر نبناخ  9.29ینا بناالتر باشنز قینا

پاینا

در نظننر گرفتننن ننسشننود ) (Büyüköztürk, 2012قننزار کننل ایننت،هننا بننین 9.20
 9.20تغیننر اسننت .بننا اسننتجاد بننن بیوکو تننور ( )8908ننستننوای بیننای کننرد کننن
ایننت،هننایس کننن همبسننتهس ایننت-،کننل ایهننا  9.19بنناالتر باشننز بنننخننوبس افننراد را
تمایز س کجنز .در جمنو شنخص شنز کنن قینا

سنکوت سنا انس بکنار رفتنن

در این پرسشجا ن ؤثر قابلاعتماد است.

 .2بحث و نتیجهگیری
بننا توجننن بننن طال ننات صننورت گرفتننن

صنناحبن بننا خبرگننای  0عا ننل در

خصوص سکوت سنا انس شجاسنایس شنز .بنرای هرینک ا عا نل هنا ت نزادی تغینر
تأثیرگننذار بننر اسننا

طال ننات

صنناحبنهننا تحلیننل عننا لس بننا  0عا ننل 12

گوین بزسنت ا نز .درنهاینت پرسشنجا نای بنر اسنا
پرسشنننجا ن سننناختنشنننز وردبررسنننس توسن ن

الهنوی فهنو س طراحنس شنز.
د شننناخص CVR

 CVIقنننرار

گرفت .شاخص های انزا گینری شنز نشنای ا تأیینز ر اینس حتنوا بنر اسنا

نظنر

خبرگای داد.
در طال ننات صننورت گرفتننن توسنن سننایر پژ هشننهرای کننن ا پرسشنننجا ن
خودساختن اسنتفاد نمنود اننز بنن عوا نل ایجناد سنکوت سنا انس دسنتیافتنناننز.
اسننماعیلس ( )0102ا عننوا لس نظیننر احسننا

تننر

انهیننز خننود حفنناظتس

ننناتوانس در صننحبت کننردی انننز ا گوشنننگیننری همجننوایس بنننعجننوای عوا ننل

ایجادکججننز سننکوت سننا انس نننام ننسبننرد .در پننژ ه هننایس کننن توسنن ادیبننس
سننن زی ننننژاد ( )0099قجبنننری بهشنننتس راد ( )0100ختننناری همکنننارای
( )0100نظننری همکننارای ( )0100نننو ابننراهی ،همکننارای ( )0101دانننایسفننرد
السننس همکننارای ( )8900سننیجار همکننارای ( )8901نیننز هنن،راسننتا بننا یافتنننهننای
این پژ ه

بنن عنوا لس همچنوی عوا نل شخصنیتس فرهجهنس

نزیریتس بننعجنوای

عا ل ایجناد سنکوت سنا انس دسنتیافتنناننز ا نا د نکتنن جنود دارد کنن تفنا ت
اینن پننژ ه

بنا سننایر پنژ ه هننای صننورت گرفتنن را بیشننتر نماینای ننسکجننز .ا

ایجکننن در ایننن پننژ ه
تجاسنن
گردیننز

پرسشننجا ن ا ابتننزا بننا سنناختار

فهننوم سننکوت سننا انس

سننا گار بننا فضننای اداری فرهجهننس بننو س داخننل کشننور طراحننس
هننی گونننن برداشننتس ا طالنن

گوینننهننای پرسشننجا نهننای شننابن

خارجس انجامنشنز اسنت درصنورتسکنن در بسنیاری ا پنژ ه هنای انجنامشنز ینا
بنننصننورت کا ننل یننا ایجکننن جزئننس ا پرسشننجا ن بنننصننورت ترجمنننشننز بننود

ا

پرسشجا نهای سناختنشنز داخنل خنارج اسنتفاد شنز اسنت .د نین جنن تمنایز
این پژ ه

قایسن نتنایج حاصنل نشنای نسدهنز ضنری

ا پرسشننجا ن طراحننسشننز در ایننن پننژ ه

پاینایس ر اینس حاصنل

بننن قننزار قابننلتننوجهس بنناالتر ا سننایر

پژ ه های ه،راستا اسنت کنن علنت اصنلس ای طبن نظنر خبرگنای همکنار در اینن
پننژ ه

ننستوانننز سننا گاری گوینننهننا بننا عوا ننل فرهجهننس اداری شخصننیتس

کارکجای نظام اداری داخل کشور باشز.
یافتنننهننای ایننن طال ننن نشننای ننسدهننز کننن قیننا
انزا گیری ؤثری اسنت .اینن قینا
درجنای بنود .پنجج عا نل ا قینا

سننکوت سننا انس ابننزار

شنا ل  12گوینن بننصنورت طین

لیکنرت 0

درنتیجنن تحلینل عنا لس اکتشنافس بزسنت ا نز.

ایننن عوا ننل عبننارت بودنننز ا ؛ عا ننل فننردی اداری فرهجننگسننا انس همکننارای
گر های تحنز فشنار .همچجنین ارینانس تبینین شنز  28.02درصنز حاسنبن شنز.
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نتایج تحلیل عنا لس اکتشنافس نشنای نسدهنز کنن قینا

ا ر اینس در سنط خنوبس

برخوردار است.
عنن ،بننر ای بننن جظننور ا ننوی ر ایننس سننا

سننکوت سننا انس تحلیننل
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 45عا لس تأییزی رتبنن ا
ا

قیننا

د م نینز انجنام شنز .نتنایج تحلینل عنا لس تأیینزی رتبنن

بزینصنورت بودننز کنن قنزار شناخص

برابنر  8.80در حنز قابنلقبنو

 RMSEAبرابنننر  SRMR 9.90برابنننر  NNFI 9.90برابنننر  CFI 9.00نینننز برابنننر
قننزار  GFIبرابننر  AGFI 9.00بننابر  9.01بودنننز کننن همهننس بننرا ش خننوب

9.00

را بننرای ایننن قیننا

تأییننز نمودنننز .نتننایج تحلیننل عننا لس تأییننزی رتبننن د م نیننز

بننزینصننورت بننود کننن قننزار شنناخص

برابننر  8.11در حننز قابننلقبننو

 RMSEAبرابنننر  SRMR 9.90برابنننر  9.90شننناخصهنننای  CFI NNFIنینننز
برابننر 9.00
قیا

قننادیر  AGFI GFIبننن ترتینن

برابننر  9.01 9.00بودنننز ر ایننس

را نشای دادنز.
بررسنس پایننایس قیننا

 9.00تننا  9.00تغیننر بننود
درنتیجن قیا
یک قیا

بننا اسننتفاد ا الفنای کر نبنناخ نشننای داد ایننن شنناخص ا
قننزار الفننای کر نبنناخ کننل ایننن قیننا

 9.01اسننت

ا پایایس بناالیس برخنوردار اسنت .نتنایج نشنای نس دهنز کنن قینا
ؤثر است .قادیر بزست ا نز ا قینا هنا نشنای نس دهنز کنن قینا

ر ایس پاینایس دارد .بنا توجنن بنن ایجکنن پرسشنجا ن حاصنل ا گوینن هنای نؤثر بنر
سننکوت سننا انس ننورد تأییننز قرارگرفتننن لننذا توصننین ننسگننردد ا ایننن پرسشننجا ن
جهننت ارتقننا بهننر ری نیننر ی انسننانس بهبننود سننط رضننایتمجزی کارکجننای در
دستها های اجرایس استفاد شود.
همچجین بنا توجنن بنن نتنایج حاصنل کنن نشنای نسدهنز عوا نل فنردی اداری
فرهجگسا انس بیشنترین تنأثیر را در سنکوت سنا انس دارننز پیشنجهاد نسشنود بنا
اتخنناذ تصننمیماتس در سننا ایهننا نظیننر ایجنناد کانیسنن ،تکننری ،کارکجننای ارائننن

با خوردهننای جاسنن

بننن پیشننجهادهننا انتقننادات انننای در سننا ای افننزای

هننارتهننای ارتبنناطس فرهجهننس بننین کارکجننای

ننزیرای حننذب فضننای سننرد

وجننود بننین انننای همچجننین تقویننت با رهننای کارکجننای در راسننتای تننأثیر رفتننار

سا انس در بین کارکجای کمک کرد.
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اسماعیلس احمزرضا ( .)0102ارائن الهوی سکوت سا انس در دانشها علوم انتظا س
ا ین فصلجا ن پژ ه های انتظا س د ر  1شمار  00ص .082-091

.8

رجبس فرجاد حاجین رضایس سنمین ( .)0102بررسنس تنأثیر سنکوت سنا انس بنر
عملکرد کارکجای با توجن بن نق

یانجس فرهجگ سا انس جلنن نزیریت فرهجهنس

د ر  00شمار  8ص .0-02
.1

ارعس تین حسین؛ ججزقس غ ،رضا تور نادر ( .)0120شنجاخت عوا نل رفتنار
شهر نزی سا انس بررسس ارتبا ای با عملکرد سا انس فرهجگ زیریت د ر 0
شمار  08ص .10-20

.0

ختاری حیزر؛ سادات سیزین ری ،سنتاری قهفرخنس هنزی ( .)0100سنکوت
سا انس کتابزارای کتابخاننهای عمو س کشنور :عوا نل اثرگنذار اثرپنذیر فصنلجا ن
علمس-پژ هشس تحقیقات اط ،رسانس کتابخاننهای عمو س د ر  80شنمار 1
ص .102-120

.0

نظر اد دنا

.2

نظری نسی،؛ ریاحس لی،؛ بیهلرینای اکبنر ( .)0100همبسنتهس سنکوت سنا انس
زیریت دان

یج

( .)0102سکوت سا انس چاپ ا

نشر علوم اجتماعس :تهرای

در بیمارسنتای فیر گنر فصنلجا ن نزیریت ارتقنا سن ،ت د ر 0
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