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مقدمه

حال  در باشند. آگاه خود روزانه نتایج عملکرد از که دارند حق افراد همه

 آن، به طور بر پایه ترفیع و پرداخت و عملکرد ارزشیابی اهمیت حاضر،

 عملکرد، نتایج ارزشیابی براساس و کرده پیدا رواج سازمانها در یاندهیفزا

 بهسازی و آموزش نیروی انسانی، برنامه ریزی شامل مهمی تصمیمات

 سازمانی عملکرد اینکه مورد در .(1) گرددیاتخاذ م مزایا پرداخت و کارکنان

 نظر فردی، از نظرانصاحب نظر به دارد. وجود متفاوتی یهاچیست، نگرش

 به اشاره . همچنین عملکرد(2) است فرد یک موفقیتهای سابقه عملکرد،

 هر کارها، انجام برای سوی دیگر از و دارد فرد به محوله وظایف اجرای

 عمل است، آمده وجود به آن برای خویش که وظایف محدوده در سازمانی

 محسوب سازمانی وظایف از جزئی فرد وظیفه است که بدیهی و دینمایم

عمل دارد.  در قانونی یا اخالقی التزام خود وظایف انجام و شخص در شودیم

 با ارتباط در فرد رفتارهای مجموعه از است )فرآیندعمل( عبارت عملکرد

را  عملکرد توانیم عبارتی به .دهندیم بروز خودشان از افراد شغل که

. با توجه به رقابت جهانی، ارزیابی (9) دانست هاجهینت سنجش یا محاسبه

عملکرد برای بقای سازمان مورد نیاز است و دلیل اصلی برای ارزیابی و اندازه 

گیری عملکرد سازمانی، افزایش اثربخشی کلی سازمان و فرآیندهای کسب 

که  ییهاتوجه خود را بر بخش دهدیو کار است و اینکه به مدیران اجازه م

خروجی . عملکرد سازمان نتیجه و (5) نیاز به بهبود دارند، متمرکز کنند

سازمان است که از همه عوامل مدیریتی سازمان نظیر سازماندهی، برنامه 

نترل ک یهاستمیریزی، انگیزش و رهبری، مدیریت منابع انسانی و مادی، س

 ابعاد بررسی خصوص در گوناگونی الگوهای. (4) ردیپذیو نظارت تأثیر م

 الگوی هاآن نیترمعروف از یکی که است شده سازمان معرفی در عملکرد

 چکیده

 گیری دازهان و ارزیابی برای اصلی دلیل و باشدمی نیاز مورد سازمان بقاء برای شغلی عملکرد ارزیابی، جهانی رقابت به توجه با :مقدمه

 سازمانی تسکو تأثیر بررسی، تحقیق این هدف: هدف. باشدمی کار و کسب فرآیندهای و سازمان کلی اثربخشی افزایش، سازمان عملکرد

 .باشدمی شغلی عملکرد بر

 سینا وعلیب بیمارستان پرستاران کلیه شامل آماری جامعه. باشدمی( بینی پیش) رگرسیون و همبستگی نوع از تحقیق روش :کار روش

 روش به که شد برآورد نفر 45 تعداد به کوکران فرمول وسیله به نمونه حجم که هستند نفر 249 تعداد به 1905 سال در مازندران

 واچی سازمانی عملکرد -استاندارد پرسشنامه عدد دو پژوهش این در استفاده مورد ابزار. شدند انتخاب ساده تصادفی گیری نمونه

 اب هاداده تحلیل و تجزیه. باشدمی تأئید مورد آنها پایایی و روایی که باشدمی -( 2999) همکاران و ونداین سازمانی سکوت و( 2999)

 .شد خواهد انجام SPSS 14 افزار نرم کمک

 مطیع و( P ،23/0- = r < 94/9) تدافعی سکوت. نماید تبیین را سازمانی عملکرد از %29 حدود هست قادر سازمانی سکوت ها:یافته

(94/9 > P ،15/0- = r )94/9) دارد مثبت رابطه سازمانی عملکرد با دوستانه نوع سکوت و دارد منفی رابطه سازمانی عملکرد با > P ،

19/0 = r )باشندمی معنادار %04 اطمینان سطح در که. 

 بر غلبه هایراهکار که شودمی توصیه بیمارستان مدیریت به، پرستاران بین در تدافعی سکوت باالی میزان به توجه با گیري: نتیجه

 وزیامر رقابتی دنیای در خود سازمان عملکرد افزایش باعث و گیرند کار به را سازمانی آوای ایجاد و سازمانی سکوت شکست و ترس

 .گردند

 تدافعی سکوت، دوستانه نوع سکوت، مطیع سکوت، عملکردشغلی کلیدي: واژگان
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 عملکرد بر را عامل هفت الگو . اینباشدیم (1جدول ) (Achieve) اچیو

 علت تعیین در مدیران به کمک منظور که به داندیم مؤثر انسانی نیروی

 حل منظور به تغییر راهکارهای آمدن وجود به و مشکالت عملکرد وجود

 .(0) است گردیده طرحریزی این مشکالت

 شمار به درمانی و خدمات بهداشتی ارائه مهم نهادهای از یکی ،هامارستانیب

 بیماران، نقش روانی و جسمانی سالمت ارتقاء و حفظ، بازگشت برای و ندیآیم

 بیمارستانی از عقاید و نظرات منابع صحیح بهره وری . عدمکنندیم ایفا مهمی

 و ارائه در باعث محدودیت انسانی دلسوز مانند پرستاران نیروی بخصوص

ارتقاء  جهت در مؤثر و کارا خدمات فقدان خواهد شد. سالمت خدمات کیفیت

 ارتقاء بهره وری از بلکه شودیم زندگی کیفیت کاهش باعث تنها نه سالمت

). متغیرهای زیادی 0)کندیجلوگیری م اقتصادی نیز دیگر بخشهای در

عملکرد سازمانی منابع انسانی را تحت تأثیر قرار دهند یکی از  توانندیم

 متغیر کندیمتغیرهای مهم که نظر محققان را در تحقیقات به خود جلب م

 باعث سازمانها در کارکنان طرف از عقیده بیان . عدمباشدیسکوت سازمانی م

 عقیده صاحبنظران، . به(7) شودیسازمانی م سکوت نام به یادهیایجاد پد

 توسعه و تغییرات مانع بازخورد منفی، از ممانعت وسیله به سازمانی سکوت

 شیوه انواع از سازمان مدیریت نحوه استفاده البته .شودیم مؤثر سازمانی

 جو بردن بین از یا و ایجاد مهمی جهت عامل مدیریتی و سبک رهبری،

تصمیم  حق که زیردستانی عنوان به به کارکنان، که . مدیریباشدیم سکوت

، نگردیم دارند را فرامین اجرای وظیفه تنها و نداشته اظهار نظر یا و گیری

. این حس کارکنان که (4) باشد داشته آنها از سکوت جز انتظاری تواندینم

قادر به صحبت نباشند در طوالنی  شانیهایممکن است در مورد دغدغه و نگران

به حسی از درماندگی، کاهش عملکرد شغلی، کاهش رضایت  تواندیمدت م

شغلی و سایر پیامدها منجر شود. به عقیده محققان و صاحبنظران جو سکوت 

 ویژگیها . اینردیگیسازمانی تحت تأثیر قرار م یهایژگیز وتوسط بسیاری ا

 ادراکات و فرهنگ مدیریت، فرآیندهای فرآیندهای تصمیم گیری، شامل

 خطرناک اشکال از عنوان یکی به را سازمانی سکوت کارکنان است. محققان،

 تا گرددیم موجب که کنندیم یاد دگرگونی سازمانی و پیشرفت برای بالقوه

 کارمندی . اگر(0) برود بین از سازمان در عقاید و افکار و تفاوتهای گوناگونی

 نتیجه در ،بردیم رنج نامناسب ارتباطات برقراری از واقع در ،کندیسکوت م

بوترو  و انگدائن،  مدلی که در .(19) ندیبیآسیب م سازمان کلی عملکرد

 به سکوت نسبت کارمندان رفتار و آوا سکوت، بندی مورد طبقه (، در2912)

 کارمندان آنها مدل طبق .اندگرفته نظر در را طبقه سه اند،داده ارائه آوا یا و

 انفعال )کناره وضعیت در یا هاآن -1: دهندیم نشان خود از را رفتار نوع سه

 و نیست بیان نظرهایشان سودمند کنندیم تصور آن در که هستند گیرانه(

( محاظفتی کارانه )خود محافظه وضعیت در ای -2. رندیپذیم را موجود شرایط

 اظهار و بوده فعال وضعیت در -9یا  و؛ ترسندیم نظرات بیان از آن، که در

 حاصل سکوت نوع سه حالت سه این اساس بر )دیگرخواهانه(. کنندیم نظر

 نتیجه به سکوت عدم به شودیم که تصور این نتیجه در که سکوتی .شودیم

 شودیم خطرایجاد و ترس دلیل به که سکوتی مطیع(، )سکوت رسدینم

 یا و محرمانه اطالعات حفظ دلیل به که سکوتی نهایت در و تدافعی( )سکوت

 دوستانه( نوع )سکوت شودیم انجام سازمان منافع جهت در دانش ارزشمند

 ییهاسازمان دسته از هابخشنامه تعداد لحاظ به بیمارستان . سازمان(11)

 راه سر بر را موانعی موضوع این و دارد زیادی رسمیت که شودیم محسوب

با توجه به اهمیت توجه به عملکرد  .کندیایجاد م اثربخش سازمانی ارتباطات

سازمانی در دنیای متغیر امروزی و تأثیر سکوت سازمانی بنابراین انجام تحقیقی 

(، 1 تصویرراستا مدل مفهومی ). در این رسدیدر این زمینه ضروری به نظر م

زیر از سوی محقق ارائه شده است که برازش و تأیید آنها  یهاهیها و فرضسؤال

 خروجی نرم افزار مورد آزمون قرار خواهد گرفت. یهابا نتایج داده

 سکوت سازمانی با عملکرد شغلی رابطه دارد.

 نفی دارد.سکوت مطیع با عملکرد شغلی رابطه م

 سکوت نوع دوستانه با عملکرد شغلی رابطه مثبت دارد.

 سکوت تدافعی با عملکرد شغلی رابطه منفی دارد.

 وضعیت ابعاد سکوت سازمانی در این تحقیق چگونه است؟

 وضعیت ابعاد عملکرد شغلی در این تحقیق چگونه است؟

ا شغلی رسکوت سازمانی به چه میزان قادر هستند، عملکرد  یهامؤلفه

تبیین و پیش بینی نمایند

 

 (2999ابعاد عملکرد سازمانی اچیو ) :1جدول 

 تعریف ابعاد

 عملکرد سازمانی

 دانش و مهارت افراد در انجام توفیق آمیز یک وظیفه. توانایی

 درک و پذیرش نحوه کار و چگونگی انجام آن. وضوح نقش

 کمک به افراد برای تکمیل اثربخشی کار. حمایت سازمانی

 انگیزه پیروان برای انجام کار. انگیزه

 عوامل خارجی غیر از موارد مذکور که بر عملکرد مؤثرند. سازش محیطی

 مدیریتی. یهامیفرآیند تأثیر گذاری بر تصم اعتبار

 بازخورد روزانه عملکرد. ارزیابی و بازخورد

 

 نیکویی برازش پرسشنامه سکوت سازمانی و عملکرد سازمانی یهاشاخص :2جدول 

 df Chi square RMSEA NFI GFI AGFI برازشي هاشاخص

درجه  

 آزادي

شاخص مجذور 

 خی

جذر برآورد واریانس 

 خطاي تقریب

-شاخص بنتلر

 بونت

شاخص نیکویی 

 برازش

شاخص تعدیل شده 

 برازش

 01/9 09/9 09/9 950/9 44/912 10 سکوت سازمانی

 01/9 02/9 01/9 994/9 20/999 77 عملکرد سازمانی
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 مدل مفهومی تحقیق: 1تصویر 

 

 

( در تحقیقات خود نشان دادند که سکوت 2994واکوال و بوراداس )

به اشتراک گذاری اطالعات بر روحیه و انگیزه سازمانی و بی میلی در 

. (12) شودیو باعث کاهش عملکرد م گذاردیکارکنان تأثیر منفی م

( سکوت را خودداری افراد از بیان 2990برینسفیلد و همکارانش )

که از سطح فردی  کنندیتعریف م های، اطالعات، عقاید یا نگرانهادهیا

و ممکن است عملکرد اعضای تیم و سازمان را تحت تأثیر  شودیآغاز م

( پژوهشی با عنوان ارتباط بین 2911. زهیر و اردوگان )(19) قرار دهد

سکوت سازمانی و اخالق رهبری از طریق عملکرد کارکنان انجام دادند 

نتایج پژوهش نشان داد، رفتار رهبری مناسب و باز به کاهش سکوت و 

( در 1905. صیادی و همکاران )شودیکرد کارکنان منجر مافزایش عمل

تحقیقی که در ادارات ورزش جوانان در کرمانشاه انجام دادند به نتیجه 

، و عملکرد (P ،10/9-  =r < 94/9)زیر دست یافتند که سکوت سازمانی 

سازمانی ارتباط منفی معناداری دارند و نتایج رگرسیون گام به گام نیز 

درصد از تغییرات عملکرد سازمانی را  27سکوت سازمانی  نشان داد که

(، در رابطه دو 9091. بزرگ نیا حسینی )(15) دینمایپیش بینی م

متغیر سکوت سازمانی و عملکرد کارکنان تحقیقی در دانشگاه علوم 

نشان داد که بین  هاافتهی. نتایج (14) پزشکی مازندران انجام دادند

سکوت سازمانی و عملکرد سازمانی رابطه منفی معنادار وجود دارد. 

 شامل: وضوح سازمانی عملکرد ابعاد با سازمانی سکوت بین همچنین،

 تصمیم گیری، در مشارکت کارکنان، انگیزه سازمانی، حمایت نقش،

 داشت وجود معنادار و منفی رابطه سازمانی محیط و ارزیابی کارکنان

 از حاصل نتایج نبود. معنادار رابطه این کارکنان توانایی مورد در اما

 بعد، سه عملکرد، ابعاد بین از که داد نشان رگرسیون چند متغیره

پیش  قدرت نقش وضوح و در تصمیم گیری مشارکت سازمان، محیط

 را داشتند. سازمانی سکوت بینی

 کارروش 

پژوهش از نظر نوع هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطالعات، 

توصیفی و از نوع همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر پیش بینی 

. جامعه آماری شامل پرستاران بیمارستان بوعلی باشدی)رگرسیون( م

هستند که حجم  1905نفر در سال  249سینای مازندران به تعداد 

نفر برآورد شد که به روش  45کوکران به تعداد نمونه به وسیله فرمول 

نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش 

: الف( پرسشنامه باشدیحاضر شامل دو نوع پرسشنامه استاندارد م

(، دارای 2999عملکرد شغلی مبتنی بر مدل اچیو هرسی و گلداسمیت )

 کرت است که پایایی آن، توسط عباسلی یانهیسؤال با طیف پنج گز 52

 مؤلفه: هفت محاسبه شدکه 09/9( به مقدار 1940پور و باروتیان )

را  عملکرد محیط و ارزیابی، اعتبار مشوق، کمک، وضوح، توانایی،

. همچنین ضریب آلفای کرونباخ آن، توسط عزیزی نژاد (10) سنجدیم

. ب( پرسشنامه (17) برآورد شد 40/9( به میزان 1909و همکاران )

( ساخته شده است 2999سکوت سازمانی که توسط ونداین و همکاران )

 مورد کرونباخ آلفای با (1902اسالمیه ) و و پایایی آن را شریفی

 14گزارش کردند. این پرسشنامه دارای  79/9قرار دادند و  سنجش

 و سه مؤلفه سکوت باشدیس هفت ارزشی لیکرت مسؤال براساس مقیا

. پیش (14) سنجدیمطیع، سکوت تدافعی و سکوت نوع دوستانه را م

تیار نمونه منتخب باید از روایی ابزار ها در اخاز قرار دادن پرسش نامه

اطمینان حاصل کرد که با استفاده از مبانی نظری و کسب نظر مثبت 

متخصصان، اساتید و صاحبنظران انجام شد. با استفاده از تکنیک تحلیل 

عاملی تأئیدی، عوامل متغیر عملکرد سازمانی و سکوت سازمانی توسط 

 KMO: Kaiser) ه مقداراند کسازندگان پرسش نامه بررسی شده

Meyer Olkin)  حاصل شده است  49/9، 47/9به ترتیب آنها برابر با

که این مقادیر نشانگر کفایت نمونه گیری برای متغیرهای مذکور است 

نیکویی برازش  یها. شاخصباشندیم 4/9و تمام بارهای عاملی باالی 

توسط  برای تأئید پرسشنامه و همسو بودن سؤاالت با سازه نظری

آورده شده است که نشانگر تأئید پرسش  2جدول سازندگان آن در 

ها با استفاده از نرم افزار تحلیل داده .(29, 10) باشدیتحقیق م یهانامه

SPSS18 مبستگی، و به روش هt و رگرسیون انجام شده  یاتک نمونه

است.

 

سکوت  

 مطیع

عملکرد  

 شغلی

سکوت نوع  

 دوستانه

سکوت  

 تدافعی
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 بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش در نمونه آماری :3جدول 

 سطح معناداري zS -Kآماره  انحراف استاندارد میانگین متغیر

 24/9 04/9 74/9 97/9 سکوت سازمانی

 40/9 70/9 71/9 91/9 عملکرد سازمانی

 

 

 

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق :4جدول 

 عملکرد سازمانی سکوت مطیع سکوت نوع دوستانه سکوت تدافعی سازه

 1    سکوت تدافعی

 1 * 21/9   سکوت نوع دوستانه

 1 * 19/9 * 14/9  سکوت مطیع

 1 / *14 * 10/9 * 29/9 عملکرد سازمانی

94/9 > P * 

 

 

 

 (یاتک نمونه tبعد غالب عملکرد سازمانی )آزمون  :5جدول 

 سطح معناداري t درجه آزادي انحراف معیار میانگین متغیر

 999/9 72/4 49 44/11 97/111 عملکرد سازمانی

 999/9 71/52 49 95/5 95/14 وضوح نقش

 999/9 40/92 49 49/5 97/14 حمایت سازمانی

 999/9 02/54 49 50/9 91/14 انگیزه کارکنان

 999/9 41/99 49 11/9 94/14 مشارکت در تصمیم گیري

 999/9 52/91 49 24/9 95/14 ارزیابی کارکنان

 999/9 90/99 49 04/2 54/10 توانایی کارکنان

 999/9 44/54 49 40/5 21/14 محیط سازمانی

 ( بوده است.15میانگین مفهومی طیف، نمره )

 

 

 هاافتهی

در  یااسمیرنف تک نمونه -حاصل از آزمون کالموگروف  یهاافتهی

 94/9نشان داد که در تمامی متغیرها سطح معناداری بیش از  9جدول 

( P=  24/9) 24/9برای متغیر سکوت سازمانی برابر  Pاست که مقدار 

که فرض  باشدی( مP=  40/9) 40/9شغلی برابر و برای متغیر عملکرد 

 ها توزیع نرمال، بنابراین دادهشودیها رد معدم طبیعی بودن توزیع داده

 5ل جدودارند. ماتریس همبستگی بین متغیرهای تحقیق با توجه به 

نشان داد که بین سکوت تدافعی و عملکرد سازمانی رابطه منفی وجود 

معنادار  04/9که با سطح اطمینان  (P ،29/9-  =r < 94/9)د دار

. بین سکوت مطیع و عملکرد سازمانی رابطه منفی وجود دارد باشدیم

(94/9 > P ،14/9-  =r)  و  باشدیمعنادار م 04/9که با سطح اطمینان

 بین سکوت نوع دوستانه و عملکرد سازمانی رابطه مثبت وجود دارد

(94/9 > P ،10/9  =r)  باشدیمعنادار م 04/9که با سطح اطمینان. 

عملکرد سازمانی طبق  یهابرای مؤلفه یاتک نمونه tنتایج آزمون 

، نشان داد که مقدار میانگین عملکرد سازمانی تا 4جدول  یهاداده

 توانی(، بنابراین مM > 15حدودی باالتر از میانگین مفهومی است )

گفت میزان عملکرد سازمانی در حد متوسط و خوب است. باالترین 

 نیترنییو پا 14/  95میزان آن مربوط به مؤلفه ارزیابی کارکنان با مقدار 

. نتایج باشدیم 14/ 97آن مربوط به مؤلفه حمایت سازمانی با مقدار 

 یهاانی طبق دادهسکوت سازم یهابرای مؤلفه یاتک نمونه tآزمون 

، نشان داد که مقدار میانگین سکوت سازمانی تا حدودی باالتر 0جدول 

گفت میزان سکوت  توانی(، بنابراین مM > 5از میانگین مفهومی است )

سازمانی در حد متوسط و باال است. باالترین میزان آن مربوط به مؤلفه 

آن مربوط به مؤلفه سکوت  نیترنییو پا 4/ 17سکوت تدافعی با مقدار 

نتایج آزمون رگرسیون همزمان طبق . باشدیم 25/7مطیع با مقدار 

 29، نشان داد که سکوت سازمانی قادر است حدود 7جدول  یهاداده

 145/9) درصد از تغییرات عملکرد سازمانی را تبیین و پیش بینی نماید

 =Adj ،292/9  =2R ،549/9  =r) که باالترین آن مر بوط به سکوت ،

.باشدیم (β=  -20/9)، 20/9تدافعی با بتای 
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 (یاتک نمونه t)آزمون  یبعد غالب سکوت سازمان :6جدول 

 سطح معناداري t درجه آزادي انحراف معیار میانگین متغیر

 999/9 71/0 49 04/19 71/22 سکوت سازمانی

 999/9 72/99 49 97/9 25/7 سکوت مطیع

 999/9 49/99 49 49/5 17/4 سکوت تدافعی

 999/9 01/57 49 10/9 99/7 سکوت نوع دوستانه

 ( بوده است.5میانگین مفهومی طیف، نمره )

 

 پیش بینی سهم ابعاد سکوت سازمانی در تعیین عملکرد سازمانی :7جدول 

 تحلیل واریانس

 معناداري F میانگین مجذورات درجه آزادي مجذوراتمجموع  مدل

 991/9 10/4 71/12195 4 14/01059 رگرسیون

   29/1921 49 47/191950 باقیمانده

    42 11/599419 کل

 معناداری t ضریب استاندارد خطای استاندارد ضریب غیراستاندارد مدل

 999/9 4 54/9 19/50 14/114 ثابت

 992/9 -40/9 -40/9 41/9 -10/5 سکوت تدافعی

 999/9 24/2 22/9 44/9 49/9 سکوت نوع دوستانه

 999/9 -99/1 999/9 97/2 -19/1 سکوت مطیع

145/9  =Adj ،292/9  =2R ،549/9  =r ،)ضریب همبستگی چندگانه )متغیر وابسته عملکرد سازمانی 

 معادله پیش بینی=  -10/5+ )سکوت تدافعی(  49/9)سکوت نوع دوستانه(  -19/1+ )سکوت مطیع(  14/114

 

 

 بحث

 -P ،29/9 < 94/9)نشان داد که بین سکوت تدافعی  هاافتهینتایج 

 =r)  و مطیع(94/9 > P ،14/9-  =r)   با عملکرد سازمانی رابطه

، باشدیدرصد معنادار م 04منفی وجود دارد که در سطح اطمینان 

(، واکوال و بورادوس 2911زهیر و اردوگان ) یهاافتهیاین یافته با 

( 1909( و بزرگ نیا حسینی )1905(، صیادی و همکاران )2994)

یعنی سکوتی که از ترس پرستاران و ویژگی  باشدیهمسو م

تأثیر منفی بر عملکردشان دارد.  شودیناشی م شانیتیشخص

درصد از  29قادر هست حدود  هاافتهیسکوت سازمانی با توجه به 

عملکرد سازمانی را تبیین و پیش بینی نماید که باالترین آن مربوط 

 Adj ،292/9=  145/9) باشدیم -20/9به سکوت تدافعی با بتای 

 =2R ،549/9  =r)تاران بیشتر از ترس، سکوت ، در واقع پرس

ن باشد چو شانیتیشخص یهایژگینه اینکه سکوت از و کنندیم

محیط بیمارستان، محیطی است که از رسمیت زیادی برخوردار 

به سادگی اظهار نظر کرد. اما بین  یابه هر مسئله توانیاست و نم

 94/9)سکوت نوع دوستانه با عملکرد سازمانی رابطه مثبت پیدا شد 

> P ،10/9  =r) پس هر سکوتی اثر منفی روی عملکرد ندارد و .

بر روی  باشدیسکوتی که برای خیرخواهی و مصلحت سازمان م

نشان دادند در صورتی که در یک  هاافتهیعملکرد اثر مثبتی دارد. 

، عقاید و ترجیحات هادگاهیسازمان جو سکوت تقویت نگردد، د

دارد مشوق اظهار نظر خواهند  متنوع و اهدافی که در سازمان وجود

عملکرد سازمانی  یهابرای مؤلفه یاتک نمونه tشد. نتایج آزمون 

نشان داد که مقدار میانگین عملکرد سازمانی تا حدودی باالتر از 

گفت میزان  توانی(، بنابراین مM > 15میانگین مفهومی است )

آن  عملکرد سازمانی در حد متوسط و خوب است. باالترین میزان

آن  نیترنییو پا 95/14مربوط به مؤلفه ارزیابی کارکنان با مقدار 

. ارزیابی باشدیم 14/ 97مربوط به مؤلفه حمایت سازمانی با مقدار 

کارکنان باالترین مقدار را از نظر عملکرد دارد چون محیط 

بیمارستان محیطی است که به علت برخورداری از نقش مهم و 

د به طور مداوم عملکرد کارکنان ارزیابی و سالمت جان بیماران بای

 یهابرای مؤلفه یاتک نمونه tبازخورد دریافت کنند. نتایج آزمون 

سکوت سازمانی نشان داد که مقدار میانگین سکوت سازمانی تا 

 توانی(، بنابراین مM > 5حدودی باالتر از میانگین مفهومی است )

اال است. باالترین گفت میزان سکوت سازمانی در حد متوسط و ب

و  4/ 17میزان آن مربوط به مؤلفه سکوت تدافعی با مقدار 

 7/ 25آن مربوط به مؤلفه سکوت مطیع با مقدار  نیترنییپا

. سکوتی که در نتیجه ترس از دست دادن موقعیت شغلی باشدیم

 بیشترین میزان را دارد. شودیحاصل م

 نتیجه گیری

در بیمارستان، سکوت سازمانی منجر به عدم مشارکت پرستاران شده و 

 نددانیکه در آن افراد کمی م آوردیشرایطی را در بیمارستان به وجود م

چه کار کنند تا تغییرات را به وجود بیاورند در صورتی که موانع سکوت 

 تاز توانایی خود با مشارک توانندیسازمانی برداشته شود، پرستاران م

در طرحهای بیمارستانی استفاده کنند و این شرایط، بازده مطلوبی به 

 یهاهمراه خواهد داشت که شامل عملکرد مناسب و ایجاد فرصت

پژوهش نشان داد هنگام وجود  یهاافتهی. باشدیمنتهی به موفقیت م

هنگامی که جو سکوت در  ابدییسکوت در سازمان، عملکرد کاهش م

یدگاهها و عقاید فرصت بیان نخواهند یافت اما سازمان حاکم باشد د
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باید دانست که افزون بر آن عواقب دیگری نیز ممکن است به همراه 

داشته باشد و عالوه بر کاهش رضایت و تعهد شغلی با تأثیر منفی بر 

دیگر متغیرهای شغلی و سازمانی که آینده یک سازمان را رقم می زند 

صدمات ناشی از آن را بتوان عدم  نیترهمراه باشد. شاید یکی از عمده

 یهاهمراهی کارکنان با تغییرات سازمانی دانست در زمانی که سازمان

هزاره سوم در محیطی پویا و مملوء از چالشهای متنوع فرهنگی، 

ند ، نیازمکنندیسیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای بقای خود تالش م

 تالش کرده نه ازمانس حیات حفظ برای دلسوزانه که هستند افرادی

 خود افتادن منافع خطر به از ترس یا و بی تفاوتی روی از که این

 ،هایریکیفیت تصمیم گ شرایطی چنین در زیرا بگیرند پیش سکوت

 زمان در اصالحی یهاتیبازخوردها، فعال ارائه . بدونابدییم کاهش

 نتیجه توانیم پس ابدییم خطاها افزایش و رندیگیانجام نم الزم

 سازمان رهبران و مدیران مهم کارهای بسیار از یکی که گرفت

 طریق این از تا است سازمانی سکوت شکستن جو هم در و شناسایی

 یک سازمانی سکوت .نمایند تضمین را حیات سازمان ادامه بتوانند

عوامل  با بایستی مدیران و است هاسازمان برای ناپذیر پدیده اجتناب

 باشند. از آنجایی آشنا آن شکل گیری بر تأثیرگذار عوامل و شکل گیری

 پس ندارد عملکرد سازمان بر منفی تأثیر سازمان در سکوت هرگونه که

 شد. در قائل تفاوت اثر بخش غیر و اثربخش سازمانی سکوت بین باید

 سکوت ابعاد به بایستی سازمانی، مدیران عملکرد ارتقاء جهت نتیجه

 کارایی و وری بهره از سازمان هم باشند تا داشته ویژه توجه سازمانی

 مؤلفه این با کارکنان و مدیران کردن آگاه هم با و باشد برخوردار الزم

 منابع اتالف از سازمان در آنها هدفمند و بکارگیری صحیح و مهم

 یهادوره و هاکارگاه برگزاری با توانیم همچنین .کرد جلوگیری

 مهم جدید و مقوله این با را هامارستانیب کارکنان و آموزشی، مدیران

 تا گام برداشت مهم سازمان این عملکرد ارتقاء جهت در و نمود آشنا

اجتناب از عکس العمل  .داشت باالتری اثربخشی و کارایی با سازمانی

این انگیزه را در پرستاران ایجاد کند که مسائل  تواندیمنفی مدیر م

بیمارستان را بیان نکرده و سکوت اختیار کنند. نظر بر اینکه این پژوهش 

آن به  یهاافتهیبین پرستاران انجام شده است در تعمیم نتایج 

دیگر باید احتیاط کرد. استفاده از پرسش نامه برای جمع  یهاسازمان

رستاران در جواب دادن حقیقت از ها و صداقت پآوری داده

ه ب یهاافتهی. در پایان، با توجه به باشدیاین پژوهش م یهاتیمحدود

دست آمده و مشخص شدن نقش تأثیر گذار سکوت در کاهش عملکرد 

تقویت گردد تا  یاجو سازمانی به گونه شودیکارکنان، پیشنهاد م

توسط همکاران و کارکنان بدون نگرانی از مورد انتقاد قرار گرفتن 

باالدستان، اظهار نظر کرده و بدون ترس و مشکالت ناشی از آن در 

مواقع لزوم اطالعات خود را ارائه کنند. همچنین به محققان آتی 

تا عوامل تأثیر گذار بر سکوت سازمانی را بررسی کنند  کنمیپیشنهاد م

یز ندیگر  یهاو همچنین تأثیر سکوت بر عملکرد شغلی را در سازمان

بررسی و پژوهش کنند.
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Abstract 

Introduction: In attention to global competition, performance evaluation for the survival of any 

organization is required; the main reason to assess and measure organizational performance is to 

increase the effectiveness and business processes. The aim of this study was to investigate the impact 

of organizational silence on organizational performance. 

Methods: The research method was correlational, based on regression. The population consisted of 

250 nurses (of Mazandaran Bo-Ali-Sina hospital) in 2015. The sample size was estimated 84 using 

Cochran’s formula, who were selected by random sampling. The measuring tool in this study was 

two standard questionnaires -Organizational Performance (Echio; 2003) and Organizational Silence 

(Vandyne and et al.; 2003)-, the reliability and validity of which were approved. The analyses were 

conducted by SPSS version 18 software. 

Results: Organizational silence was able to explain about%20 of the organizational performance. 

Obedient silence (r = -0.23; P < 0.05) and defensive silence (r = -0.15; P < 0.05) had negative 

correlations with organizational performance, and altruistic silence had a positive correlation with 

organizational performance (r = 0.19; P < 0.05) with a significance level of%95. 

Conclusions: In attention to the high level of defensive silence among nurses; it is recommended 

for hospital managers to operate strategies for overcoming fear, break organizational silence and 

create organizational sound toward increasing the performance level of their organizations in today's 

competitive world. 
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