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 چکیده

 دلم ارائه منظور به سازمانی سکوت بر شده ادراک اجتماعی حمایت تأثیرهدف پژوهش حاضر بررسی 
 اینشده است.  انجام 1379-72. پژوهش حاضر در سال بودمازندران  استان اسالمی آزاد هایدانشگاه در

 ماریآ نمونة .بوده استترکیبی  هایپژوهش هاجز داده نوع لحاظ دف کاربردی وبهه به توجه با پژوهش
 انشگاهد متخصص و باتجربه اساتید همچنین و موضوع با مرتبط علمی نخبگان نفراز 15 کیفی مرحله در

 زروشا ازخبرگان گروه اینوتعیین پژوهش اینهاینمونه تعیین بودندبرای مازندران استان اسالمی آزاد
 یافتهمصاحبه نیمه ساختارهای داده تحلیل به ومحوری باز کدگذاری با و شد استفاده هدفمند گیری نمونه

 آموزشی مدیران، نفر از رؤسا 111 شامل، پژوهش اینآماری مرحله کمی جامعة شد. پرداخته مرحله نایدر
 بوده نفر 111 حاضر پژوهش آماری جامعه .بودند مازندران استان اسالمی آزاد هایدانشگاه پژوهشی و
با روش نمونه گیری  هانمونهشد که  برآورد نفر 111 کوکران فرمول از استفاده با آماری نمونة تعداد و

 فیکی مرحله از شده استخراج معیارهای براساس، پژوهش کمّی مرحله در .تصادفی ساده انتخاب شدند
 و سؤاالت، بوده سؤال 59ساخته با  ققمح پژوهش پرسشنامة .شد پرداخته نامه پرسش طراحی به

محتوایی  روایی صوری و تأیید از بعد. شد تدوین کیفی مطالعة از حاصل نتایج از استفاده با آن هایمؤلفه
 رونباخک آلفای ضریب پایایی قسمت در با استفاده از روش تحلیل عاملی دردرون مدل معادالت ساختاری

 برای بررسی مدل .باشدمی الزم پایایی بیانگر که، شد محاسبه 9/1 از باالتر آن مقدار که، گردید محاسبه
این تحقیق استفاده شد. نتایج حاصل از Plsطراحی شده از آزمون مدل معادالت ساختاری و نرم افزار 

زاد آ هایدانشگاهرا در  سازمانی سکوت بر شده ادراک اجتماعی حمایت تأثیر برازش مدل تاثیرگذاری
 قرار داد. تأییدن مازندران مورد اسالمی استا
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 مقدمه
ا عنوان ب یزینبود اطالعات و اعتماد چ، رییتغ یهابرنامه تیموفق یعمده برا موانع از یکی

و  نظرات انیاز ب کارکنانن را امتناع آ 1کنیلیو م سونیاست که مور یسکوت سازمان
 ،موریسون و میلیکن) اندکرده فیتعر یسازمان و مشکالت مسائل دربارة اعتقاداتشان

ممکن  ی( سکوت سازمان8115)8وگت در و ون رتیول یون دا، نظر هانگ از(. 8111
 یآوا نییپاسطوح ، در جلسات یهمچون سکوت جمع، داشته باشد یاست اشکال مختلف

 مطالعات . درنهایو مانند ا یشنهادیپ یهامشارکت در ارائة طرح نییسطوح پا، یجمع
و نظرات  دیکه جلوگیری از ارائة عقا شودیم تمرکزجنبه از سکوت م کیبر  شتریب، ریاخ

 ی( سکوت سازمان8112)3تونیو د کسونیهنراز نظر  (.8115، و همکاران هانگ) است
اره دارد اش یبه مسائل مهم پاسخ در زیناچ اریاقدام بس ایار نظر اظه یسطح جمع دةیبه پد

 یسازمان سکوت موضوع (.8112، تونیو د کسونیهنر) شودیبا آن مواجه م که سازمان
 یکم یپژوهش متون و آشناست نا و دیجد یموضوع رانیا یسازمان و یعلم جوامع در
 دهش گرفته دهیناد هادانشگاه جمله از، سازمانها در آن تیاهم. افتی توانمی نهیزم نیا در

 در دافرا نظرهای ابراز برای یمانع یسازمان سکوت نکهیا به توجه با، نیبنابرا. است
 (.1378، آقاباباپور و یاصفهان نصر) است سازمان

مقابله با سکوت کارکنان ، نمایدمیمدیریتی که یک مدیر اتخاذ  هایرویهیکی از 
ارکت کارکنان در پیشبرد اهداف سازمانی باالخص در تصمیم مدیریت با مش، باشدمی

بر این مهم فائق آید. بطوریکه اگر کارکنان در محیط حمایتی قادر به  تواندمیگیری ها 
این مسئله منجر به ایجاد خالقیت و افزایش تعهد ، و نظرات خود باشند هایدیدگاهارائه 

 (.1375، و همکاران افجه) گرددمی هاآندر 
با  ارباب رجوع انتظارات باال فشارهای کاری باال وواسطة  ها بهسازمان، به بیان دیگر

ز گذشته ا شیب خود انتظار دارند تا کارکناناز  لیدل نیمواجه هستند. به هم یدائم راتییتغ
بطوریکه اگر کارکنان در محیط حمایتی قادر  (1371، یشجاع) باشندو نوآور  ریپذتیمسئول
این مسئله منجر به ایجاد خالقیت و افزایش تعهد ، و نظرات خود باشند هایدیدگاهه به ارائ

به حمایت  شده ادراک اجتماعی حمایت مفهوم(. 1375، افجه و همکاران) گرددمی هاآندر 
ایت . نظریه پردازان حمنگردمیارزیابی شناختی فرد از محیط و روابطش با دیگران  منظر از
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 تحمای دارد دیگران با فرد امر اذعان دارند که تمام روابطی که این بر دراک شدهاجتماعی ا
گر آنکه م، به بیان دیگر روابط منبع حمایت اجتماعی نیستند شودنمیاجتماعی محسوب 

نیاز خود ادراک کند.  را به عنوان منبعی در دسترس یا مناسب برای رفع هاآنفرد 
 ودنب نگران و داشتن دوست، احساسات انتقال را یافت شده از فرددر تیحما( 8111)1هال
 شارها فرد احساس نیا به فرد تیحما که کرد انیب نگونهیا توانمی. داندمی یگرید یبرا

های حمایت قیاس م .کند مراقبت اشسالمتی از که دارد یزندگ در را یکس او که دارد
 به اختی فرد از محیطش و سطح اطمینان فرداجتماعی ادراک شده نیز بر روی ارزیابی شن

 کهکی و) هستندکمک و حمایت در دسترس خواهد بود متمرکز ، این که در صورت لزوم
 وانتمی بنابراین درک حمایت اجتماعی دارای تاثیری همه جانبه است که (.1375، محسنی

 ییدتأتجهیز سازد. در  شکلیو م با هر رویداد مقابله در را فرد انتظار داشت که وجود آن
و  رینتقوی عنوان حمایت اجتماعی به که درک اندداشته این گفته محققان بسیاری اذعان

 تیحما درک .باشدمیمشکالت ناشی از آن  برای تحمل، نیرومندترین نیروهای مقابله کننده
 گرانیدی سو از فرد کی توسط شده افتیدر یواقع و ینیع، یماد هایکمک به یابزار

 نیتأم را خود روزانة یازهاین تا کندمی کمک افراد به تیحما نوع نیا. گرددمی اطالق
 در کردن کمک، پول دادن قرض رینظ ینیع و یماد هایکمک از یعناصر شامل و ندینما

، 8درنتا) است کردن یرانندگ و، رفتن حمام، کردن حرکت و ییجا جابه، منزل نظافت
ی و دگیتن برخوردارند دارای ی درک شدهاجتماع تیحمااز که  یدافرا( بطوریکه 8118

 خوب از جانب تیحماهستند. همچنین  شغلی باال و عملکرد فرسودگی شغلی پایین
در  جیرا اتیادب نکهیباوجود اطرفی  از .کندیم ینیبشیو دوستان عملکرد باال را پ خانواده

 نشان تقایتحق جینتا، دارند دیتأک ارکنان خالقک جادیو ا یتوانمندساز بر، سازمان نةیزم
، ارتباطات جادیاز ا و همکاران سازمان نکردن تیحما از کارکناناز  یاریبس که دهندیم

ت شکس مقدمة تواندیهمه م نهایو ا کنندیاطالعات و دانش آشکار و پنهان شِکوه م میتسه
 اجتماعی حمایت(. 1371، و همکاران یزارع) باشد در سازمان رانیمد یهااهداف و برنامه

 آسان و زآمی موفقیت رویارویی برای ایمقابله نیروهای نیرومندترین و ترینقوی عنوان به
 آنها برای را مشکالت تحمل و شده شناخته زا تنش شرایط با افراد درگیری زمان در افراد

 طتوس که یتیحما مشاهده. ستارزشترا با یزیچ هر از یاجتماع تیحما .کندمی تسهیل
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ش ی بر کاهمثبت و رومندین ریتأث، شودمی انجام کارکنان ریسا و کار طیمح در همکاران
 سکوت سازمانی خواهد داشت.

 چون است سکوت جو یآورنده وجود به عوامل از یعال تیریمد نگرشدر واقع 
 ؛شودمی اذاتخ عالی تیریمد توسط رییتغ هایاستراتژی وی سازمان کالن های رییگ میتصم
، باشد داشته زیآم سکوت و آرام جو جادیا بر یمبتن ینگرش سازمان یعال تیریمد اگر حال
 را کوتس که کنندمی حرکت یسمت به سازمان طیشرا با قیتطب جهت کارکنان ناخواه خواه

 تحت را کارکنان کاری رفتار گوناگون هایجنبه سرپرستان رفتار. کندمی نهینهاد سازمان در
 ارکنانک هایخروجی به نسبت سرپرست که است یقدرت خاطر به نیا و دهدمی قرار ریتأث
 به انسرپرست اگرچه. است ردستیز – سرپرست روابط تیماه بخاطر زین و دارد دست در

 دبهبو جهت در هاتالش یحام و اندشده متعهد راتییتغ یزمینه در خود یوظیفه و نقش
 عملکردشان نبودن بجا و مناسب مورد در که ینظرات ارائه از هاآن آخر دست یول هستند

 نیا که دگیرنمی خود به یتدافع حالت نظرات از لیقب نیا برابر در و ترسندمی، باشندمی
در مورد  توانندنمی کارکنان آن در که کندمی حاکم سازمان در را سکوت جو، رفتار نوع

 ار توسعه و یسازمان رییتغ است قادر یسازمان وتسک سازمان اظهار نظر کنند. مسائل
 صالحا و ییشناسا یبرا سازمان ییتوانا کاهش و یمنف یبازخورها ریمس سدکردن قیازطر

 و دماننیم یباق همچنان خطاها، یمنف بازخورد افتیدر بدون. کند اختالل دچار اشتباهات
ه توجه ب با .شوندینم انجام ازینمورد زمان در یاصالح اقدامات رایز ابند؛ییم شدت یحت

 قلمداد تمثب دیدگاه آنها نسبت به سازمان، داده شود دهیعق ابراز اجازه کارکنان به اینکه اگر
ی لقت سازمان ارزشمند یاعضا عنوان بهدریابند که  ی شودکارکنانم باعث که چرا شودمی
 همکارانشان و خود نندک مشاهده که کنندمی یارزش یب احساس یزمان کارکنان. شوندمی

 عتمادا و تعهد کاهش سبب احساسات نیا کنندکه انیب را هایشاندیدگاه آزادانه توانندنمی
 هاآن یبرا یارزش سازمان که کنند احساس کارکنان اگر. گرددمی سازمان به نسبت اعضاء

 هب یرکمت اعتماد و بود خواهند قائل سازمان یبرا یکمتر ارزش زین هاآن، ستین قائل
 از یکی و موجبات سکوت سازمانی در سازمان فراهم میاید. داشت خواهند سازمان
 کارکنان سکوت ةدیپد ریاخ یهاسال آزاد اسالمی در دانشگاه رانیمد یاصل یهادغدغه

 با ازمانس که است نیا کنند انیب را نظراتشان یراحت به که یکارکنان داشتن ةالزم. است
 کند رائها ییالگو قالب در را سکوت ةکنندنییتب و مؤثر عواملررسی با ب، قیعم یامطالعه

 یادهیپد به کارکنان سکوت نکهیا وجود با. دهد قرار دهیپد نیا تیریمد یمبنا را آن و
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 و ستین شده شناخته چندان که است یمفهوم، است شده لیتبد هاسازمان در عیشا
 اثر و یمعن و آن رآشکاریغ حضور و است شده انجام آن ةدربار یکم یعلم یهاپژوهش

پژوهش حاضر به دنبال . است ناشناخته کامل طوربه هاسازمان و هاگروه عملکرد بر آن
 هایدانشگاه در یسازمان سکوت بر شده ادراک یاجتماع تیحما گذاریریتاث مدلارائه 
 .است مازندران استان یاسالم آزاد

 روش
 ترکیبی هایپژوهش جز هاداده نوع لحاظ به و اربردیک هدف به توجه با پژوهش این

 نخبگان شامل نفر از 15 کیفی آماری در مرحله نمونة .باشدمیتفسیری( –ساختاری )
می استان اسال آزاد دانشگاه متخصص و باتجربه اساتید همچنین و موضوع با مرتبط علمی

 خبرگان از روش نمونه گیری این پژوهش و تعیین هاینمونهبرای تعیین  بودند. مازندران
با استفاده از شاخص اشباع نظری نسبت به نمونه گیری از جامعه آماری اقدام  1هدفمند

 سازمانی سکوت و شده ادراک اجتماعی حمایت ابعاد اول مرحلة پژوهش در نایدر شد.
 محوری و باز کدگذاری فرآیند اساس بر مازندران آزاد اسالمی استان هایدانشگاه در

 نیمه ساختاریافتههای مصاحبه از حاصلهای داده
 جامان و کلیدی خبرگان با اجتماعی ادارک شده هایحمایتبر مبنای نظریه  سؤال 15

 ،هاداده دقیق تحلیل و تجزیه هنگام ابتدا در .شد ارائه مفهومی کدهای، پاالیش عمل
 با یا و کنندگان تشرک مصاحبة رونوشت از مستقیم طور به، کدگذاری طریق از مفاهیم
برای حصول اطمینان از روایی بخش . شدند جادای هاآن کاربرد مشترک موارد به توجه

از  ،از دیدگاه پژوهشگر هایافتهکیفی پژوهش و به منظور اطمینان خاطر از دقیق بودن 
 کد باز 59و  بعد 11شامل  هامصاحبهروش تحلیل دلفی استفاده شد. نتایج کد گذاری 

 سکوت. باشدمیکد باز  32بعد و  7دارای  شده ادراک یاجتماع تیحماکه متغیر  دباشمی
 دارای ابعاد شده ادراک یاجتماع تیحما که باشدمیکد باز  82 بعد و 5 دارای یسازمان

 -3شامل حمایت دریافت شده از فرد خاص  -8 حمایت دریافت شده همکاران -1
 در عضویت -5 زاری دریافت شدهحمایت اب -1شده  دریافت اطالعاتی حمایت

حمایت  -2شده  دریافت ایحرفه حمایت -9 شده دریافت معنوی حمایت -2اجتماعات 
سکوت سازمانی دارای ابعاد  و خانواده از شده دریافت حمایت -7 دریافت شده آموزشی
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-5 ساختاری سکوت-1دوستانه  نوع سکوت-3تدافعی  سکوت-8مطیع  سکوت-1
 یکیف مرحلة نتایج به توجه با پژوهش نایکمّی در مرحلة باشدمیشخصی  سکوت
 دهش تحلیل سپس و اجرا پژوهش قلمرو در و طراحی ساخته محقق پرسشنامة، پژوهش

 پژوهشی و آموزشی مدیران، رؤسای شامل، پژوهش نایآماری بخش کمی  جامعة .است
 نفر 111 حاضر هشپژو آماری جامعه .بودند مازندران آزاد اسالمی استان هایدانشگاه

با  هانمونهشد که  برآورد نفر 111 کوکران فرمول از استفاده با آماری نمونة تعداد و بوده
 براساس، پژوهش کمّی مرحله در .روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند

 نامةپرسش .شد پرداخته نامه پرسش طراحی به کیفی مرحله از شده استخراج معیارهای
 طالعةم از حاصل نتایج از استفاده با آنهای مؤلفه و سؤاالت، بوده اختهس محقق پژوهش

 متن از شده استخراج کدهای وها مقوله و مؤثرعوامل  مجموع از .شد تدوین کیفی
بعد از تأیید روایی صوری  شد. آماده سؤال 59و  مؤلفه 11با  باای پرسشنامه، هامصاحبه

ت در قسم، ساختاری معادالت مدل دردرون عاملی تحلیل روش از استفاده و محتوایی با
که ، محاسبه شد 9/1که مقدار آن باالتر از ، پایایی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه گردید

باشد. برای بررسی مدل طراحی شده از آزمون مدل معادالت می بیانگر پایایی الزم
 استفاده شد. Plsساختاری و نرم افزار 

 هایافته
 علمی نخبگان شامل نفر از 15 کیفی آماری در مرحله وهش نمونةپژ کیفی بخش در

ان اسالمی است آزاد دانشگاه متخصص و باتجربه اساتید همچنین و موضوع با مرتبط
 جمعیت شناختی گروه نمونه در بخش کیفی هایویژگی-1بودند که در جدول  مازندران

 آورده شده است:
 مونه در بخش کیفیجمعیت شناختی گروه ن هایویژگی. 1جدول 
 درصد فراوانی فراوانی سطوح ویژگی دموگرافیک

 جنسیت
 9/22 11 مرد
 3/33 5 زن

 111 15 دکتری تحصیالت

 سن

 9/2 1 سال 35- 85
 9/82 1 سال 32-15
 9/82 1 سال 12-55

 1/11 2 سال و باالتر 52
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 درصد فراوانی فراوانی سطوح ویژگی دموگرافیک

 سابقه کاری
11-5 8 9/2 
15-11 9 9/82 
81-12 2 9/82 

نیمه  هایمصاحبه از حاصل هایداده محوری و باز کدگذاری فرآیند ساسا بر
 متخصص و باتجربه اساتید همچنین و موضوع با مرتبط علمی نخبگان با ساختاریافته

 استخراج شد که نتایج در جدول مفهومی کدهای، مازندران استان اسالمی آزاد دانشگاه
 نشان داده شده است: -8

 باز و محوری نتایج کدگذاری -2جدول 

 باز کد ابعاد کد محوری

حمایت 
اجتماعی 
 ادراک شده

حمایت دریافت 
 شده همکاران

 نادیده گرفتن اشتباهات غیر عمدی توسط همکاران

 همکاران دیدگاه حمایتی توسط
 دیدگاه دلسوزانه توسط همکاران

 کمک به حل مشکالت شغلی توسط همکاران
 تشریک مساعی توسط همکاران

حمایت دریافت 
شده از فرد 

 خاص

 دسترسی در شرایط حاد به دوستان خاص

 دسترسی در شرایط حاد به همکار به عنوان همدم
 دسترسی در شرایط حاد به مدیر برای همدردی

حمایت 
اطالعاتی 

 دریافت شده

 دسترسی به اطالعات
 فرصت کافی برای استفاده از اطالعات جدید

 مورد شرایط خاصاطالعات در 
 راهنمایی شغلی در سازمان

 اطالعات در مورد شرایط جدید شغلی

حمایت ابزاری 
 دریافت شده

 وجود شرایط برای انعطاف پذیری
 مادی هایپاداش

 وجود شرایط ارتقا
 مزایای شغلی

عضویت در 
 اجتماعات

 عضویت در انجمن صنفی
 عضویت در گروه کاری

 مدنی هایگروهدر عضویت 
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 باز کد ابعاد کد محوری

 عضویت در گروههای رسمی
 عضویت در گروههای غیر رسمی

حمایت معنوی 
 دریافت شده

 مبتنی بر اعتقادات هایحمایت
 مراسمات مذهبی هایحمایت

 هاارزشتاکید بر 
 فرهنگی و مذهبی هایتفاوتپذیرش 

حمایت 
 ایحرفه

 دریافت شده

 کارتعاملی

 کار مشارکتی

 آزادی عمل در نحوه فعالیت
 راهنمایی تخصصی مرتبط

حمایت 
 آموزشی

 دریافت شده

 تاکیدبر پیشرفت علمی
 امکان ادامه تحصیل

 آموزش شخصی کارکنان
 پیوسته تخصصی مبتنی بر وظیفه هایدوره

حمایت دریافت 
 شده از خانواده

 دریافت حمایت احساسی از خانواده

 کار از طرف خانواده درک مشکالت
 حمایت با نگهداری از فرزندان

 حمایت با روحیه دادن و قدر دان بودن
 حمایت با قبول قسمتی از مسئولیت خانوادگی

سکوت 
 سازمانی

 سکوت مطیع

 مخالف نبودن شرایط بیان نظرات
 آستانه تحمل پایین
 عدم آزادی بیان
 عدم تشویق ایده

 سکوت تدافعی

 تالش برای حفظ موقعیت
 بی توجهی به مسائل سازمان

 کارکنان گوشه گیری
 ارائه دیدگاه پیامدهاینگرانی از 

سکوت نوع 
 دوستانه

 روابط کاری
 اشتراک گذاری دانش

 تبادل تجربه
 تغییرات سازمانی



 139 ... سازمانی سکوت بر شده ادراک اجتماعی حمایت تأثیر 

 باز کد ابعاد کد محوری

سکوت 
 شخصی

 ضعف ایجاد ارتباط
 حفظ جایگاه فعلی

 ، ختصاصیحفاظت از دانش ا

 دیدگاه منفی فرد

سکوت 
 ساختاری

 ، عدم تغییرات و پویایی مدیران
 حاکم جو بر فشار

 عدم اعتماد به مدیر

آورده  سازمانی سکوت و شده ادراک اجتماعی در جدول باال ابعاد متغیرهای حمایت
 :دهیممیپژوهش پاسخ  سؤاالتشده است. لذا با توجه ابعاد بدست آمده به 

 یاسالم آزاد هایدانشگاه در شده ادراک یاجتماع تیحما ابعاد :اول پژوهش ؤالس
 است؟ کدام مازندران استان

طبق نظر مشارکت ، هاهای کیفی حاصل از مصاحبهبر اساس تجزیه و تحلیل داده
دارای  مازندران استان یاسالم آزاد هایدانشگاه در شده ادراک اجتماعی حمایتکنندگان 

شامل  حمایت دریافت شده همکاران -1که عبارتند از:  باشدمیشاخص  37بعد و  7
 سطتو حمایتی دیدگاه، همکاران توسط عمدی غیر اشتباهات گرفتن نادیده هایشاخص
 توسط شغلی مشکالت حل به کمک، همکاران توسط دلسوزانه دیدگاه، همکاران

شامل از فرد خاص  حمایت دریافت شده -8 همکاران توسط مساعی همکاران و تشریک
 به حاد شرایط در دسترسی، خاص دوستان به حاد شرایط در دسترسی هایشاخص
 حمایت -3 همدردی برای مدیر به حاد شرایط در همدم و دسترسی عنوان به همکار

 یبرا کافی فرصت، اطالعات به دسترسی، هایشاخصشامل شده  دریافت اطالعاتی
 جدید شرایط مورد در سازمان و اطالعات در شغلی یراهنمای، جدید اطالعات از استفاده
 انعطاف برای شرایط وجود هایشاخصشامل  حمایت ابزاری دریافت شده -1 شغلی
اجتماعات  در عضویت -5شغلی  ارتقا و مزایای شرایط وجود، مادی هایپاداش، پذیری
 در عضویت، کاری گروه در عضویت، صنفی انجمن در عضویت هایشاخصشامل 

 -2 رسمی غیر گروههای در رسمی و عضویت گروههای در عضویت، مدنی هایوهگر
، اعتقادات بر مبتنی حمایتهای هایشاخصشامل  شده دریافت معنوی حمایت
 مذهبی و فرهنگی هایتفاوت و پذیرش هاارزش بر تاکید، مذهبی مراسمات هایحمایت
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 آزادی، مشارکتی کار، لی؛ کارتعامهایشاخصشامل شده  دریافت ایحرفه حمایت -9
 دریافت شده آموزشیحمایت  -2 مرتبط تخصصی فعالیت و راهنمایی نحوه در عمل

ارکنان ک شخصی آموزش، تحصیل ادامه امکان، علمی پیشرفت ؛ تاکیدبرهایشاخصشامل 
شامل خانواده  از شده دریافت حمایت -7 وظیفه بر مبتنی تخصصی پیوسته هایدورهو 

، خانواده طرف از کار مشکالت درک، خانواده از احساسی حمایت تدریاف ؛هایشاخص
 با حمایت و بودن دان قدر و دادن روحیه با حمایت، فرزندان از نگهداری با حمایت

 .باشدمیخانوادگی  مسئولیت از قسمتی قبول
 مازندران استان یاسالم آزاد هایدانشگاه در یسازمان سکوت ابعاددوم پژوهش:  سؤال

 ست؟ا کدام
طبق نظر مشارکت ، هاهای کیفی حاصل از مصاحبهبر اساس تجزیه و تحلیل داده

 17بعد و  5 دارای مازندران استان یاسالم آزاد هایدانشگاه در یسازمان سکوتکنندگان 
 بیان شرایط نبودن هایشاخصمطیع شامل  سکوت -1که عبارتند از:  باشدمیشاخص 

 سکوت -8 ایده تشویق عدم بیان و آزادی عدم، پایین تحمل آستانه، مخالف نظرات
 گوشه ،سازمان مسائل به توجهی موقعیت بی حفظ برای تالش هایشاخصتدافعی شامل 

 شامل دوستانه نوع سکوت -3دیدگاه  ارائه پیامدهای از کارکنان و نگرانی گیری
 -1 سازمانی تجربه و تغییرات تبادل، دانش گذاری اشتراک، کاری روابط هایشاخص
 فعلی و حفاظت جایگاه حفظ، ارتباط ایجاد ضعف هایشاخص شامل شخصی سکوت

 عدم هایشاخص ساختاری شامل سکوت -5فرد  منفی اختصاصی و دیدگاه دانش از
 .باشدمیمدیر  به اعتماد حاکم و عدم جو بر فشار، مدیران پویایی و تغییرات

 آزمون مدل:
 با آماری نمونة تعداد و بوده نفر 111 حاضر پژوهش آماری جامعه کمی بخش در

با روش نمونه گیری تصادفی  هانمونهشد که  برآورد نفر 111 کوکران فرمول از استفاده
کمی جمعیت شناختی گروه نمونه در بخش  هایویژگی-3در جدول  ساده انتخاب شدند

 آورده شده است:

 میجمعیت شناختی گروه نمونه در بخش ک هایویژگی. 9جدول 

 درصد فراوانی فراوانی سطوح گی دموگرافیکویژ

 جنسیت
 21.2 21 مرد
 17.8 81 زن
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 درصد فراوانی فراوانی سطوح گی دموگرافیکویژ

 سن
 88.1 83 سال 11کمتر از 

 87.2 31 سال 51تا  11بین 
 12.1 51 سال 51بیشتر از 

 تحصیالت
 1.7 1 یکارشناس

 83.1 81 ارشد یکارشناس

 92 97 دکتری

 پست سازمانی
 5.2 2 روسا

 59.9 21 مدیران
 32.5 32 معاونین

 برای ارائه مدل از آزمون مدل معادالت ساختاری استفاده شده است. پژوهش در این

 

 استاندارد ضرائب تخمین حالت در فرضیه گیری اندازه مدل .1 نمودار
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 ضرائب داری معنی تخمین حالت در گیری اندازه مدل .2 نمودار

 آزمون معنی داری )معنی داری ضرائب مسیر(
هر یک از فرضیات آیا از نظر آماری معنی دار  βباید بررسی گردد که ضرائب یعنی 

 است یا خیر

 جدول ضرائب مسیر مدل ساختاری. 1جدول 

 معنی داری ضریب مسیر تاثیرگذاری

 3.391 -1.311 سکوت سازمانی<-حمایت سازمانی ادراک شده

 هایدانشگاه رد یسازمان برسکوت شده ادراک یاجتماع تیحما یرگذاریتاث نتایج
سکوت  ادراک شده بر یاجتماع تیحما تأثیرنشان داد  مازندران استان یاسالم آزاد

و  -72/1) بازه( و خارج از 3.391) آن برابر با t-valueبه دلیل اینکه مقدار  یسازمان
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( پذیرفته -1.311) مسیربا ضریب  ٪77در سطح اطمینان  شودمیدارد موجب  قرار( 72/1
 دارد یدار یمعن تأثیر یسکوت سازمان ادراک شده بر یاجتماع تیاحمشود یعنی 

 :مدل اندازه گیری انعکاسی آزمون کیفیت
 اندوانستهتهر متغیر به درستی  سؤاالتانعکاسی یعنی اینکه  گیری اندازه مدل کیفیت

ت سنجش کیفی روش متغیر متناظرشان در یک مدل اندازه گیری مورد سنجش قرار دهند.
به نام روایی متقاطع اشتراکی  ایویژهزه گیری انعکاسی از طریق آزمون مدل اندا

با سه عدد مقایسه  cv comشاخص  یا communality و Cross validityاست.
 .شودمی

 انعکاسی گیری اندازه مدل جدول استاندارد کیفیت. 5جدول 

 قوی متوسط ضعیف
18/1 15/1 35/1 

بود مدل باید تجدید نظر شود و پرسش  18/1 اگر کیفیت مدل اندازه گیری کمتر از
 نامه آن دوباره طرح شود.

 cv comجدول شاخص . 6جدول 

 SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) ابعاد

 581/1 521/112 111/318 شده دریافت معنوی حمایت

 332/1 581/895 111/112 مطیع سکوت

 325/1 723/823 111/112 تدافعی سکوت

 313/1 893/182 111/112 شده دریافت آموزشی حمایت

 172/1 857/821 111/581 خانواده از شده دریافت حمایت

 531/1 228/813 111/581 شده دریافت اطالعاتی حمایت

 289/1 851/155 111/112 شده دریافت ابزاری حمایت

 332/1 595/895 111/112 دوستانه نوع سکوت

 511/1 885/857 111/581 همکاران شده دریافت حمایت

 337/1 581/129 111/318 شخصی سکوت

 339/1 129/857 111/112 فرد از شده دریافت حمایت

 1221/1 272/818 111/112 ساختاری سکوت

 592/1 532/817 111/581 اجتماعات در عضویت

 289/1 181/155 111/112 شده دریافت ایحرفه حمایت
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ضرائب برای همه متغیرهای نتایج نشان داد که کلیه  cv comبا توجه به ضرائب 
 تیحما، (531/1) شده افتیدر یاطالعات تیحما، (581/1) شده افتیدر یمعنو تیحما
 تیحما، (511/1) همکاران شده افتیدر تیحما، (172/1) خانواده از شده افتیدر

 در تیعضو، (313/1) شده افتیدر آموزشی حمایت، (289/1) شده افتیدر ایحرفه
 از شده افتیدر تیحماو  (289/1) شده افتیدر یابزار تیحما، (592/1) اجتماعات

 نوع سکوت، (325/1) تدافعی سکوت، (332/1مطیع ) سکوت، (581/1) خاص فرد
سطح قوی  در( 377/1) شخصی سکوت، (122/1) ساختاری سکوت، (332/1) دوستانه

 این مدل اندازه گیری کیفیت بسیار مناسبی دارد.است بنابر
R2 شاخص یک مدل علی است و  رینتمهمR2  که متغییر های مستقل  کندمیبیان

س متغیر چقدر از واریان یا، کندمیروی هم رفته چقدر از رفتار متغیر وابسته را پیشگوئی 
یا خطای باقی مانده این است که متغیرهائی باقی )R2 -1ومفهوم ) کندمیوابسته را تبیین 

ر اثر عدم توجه ادبیات یا در اثر عدم شناخت آن حوزه که ما آن را در مدل ب اندمانده
 .ایمنیاورده

 R2 جدول مقادیر استاندارد .7جدول 

 قوی متوسط ضعیف
17/1 33/1 29/1 

 وابسته متغیرهای R2 جدول .8جدول 

 R Square R Square Adjusted متغیر

 151/1 128/1 سکوت سازمانی

R2 در حد ضعیف است. یسکوت سازمان متغیر 
، ودشمیآزمون کیفیت مدل است و با نام شاخص افزونگی هم شناخته  1روائی متقاطع

بدان معنی است که آیا  چون، شودمیشاخص فقط برای متغیرهای درون زا گزارش  این
 پیش بینی رفتار متغیرهای درون زا توسط متغیرهای برون زا کیفیت مناسبی دارد یا خیر

 
  

                                                                                                                                        
1. cv red 
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 روائی متقاطع ل مقادیر استانداردجدو. 3جدول 

 قوی متوسط ضعیف
8٪ 15٪ 35٪ 

 روائی متقاطع جدول مقادیر. 10جدول 

 SSO SSE Q² (=1-SSE/SSO) متغییر درون زا

 113/1 277/1 972/1 سکوت سازمانی

اری در که کیفیت مدل ساخت شودمینتیجه گرفته  متقاطع یروائ با توجه به ضرائب
 cv comتوجه به ضرائب  با، استضعیف  در حد یسکوت سازمان یرهایمتغپیش بینی 

 تقریباً cv red هایشاخصدر مدل اندازه گیری کیفیت مدل اندازه گیری قوی شد اما 
 .دهدمیکیفیت متوسطی در مجموع از مدل ساختاری نشان 

 یمانساز سکوت بر شده ادراک یاجتماع تیحما تأثیر نهایی مدلسوم پژوهش:  سؤال
 ؟است کدام مازندران استان یاسالم آزاد هاینشگاهدا در

که در مدل  باشدمی کد باز 59و  بعد 11متغیر و  8مدل تحقیق حاضر مشتمل بر 
 سکوت. باشدمیکد باز  32بعد و  7دارای  شده ادراک یاجتماع تیحماتحقیق متغیر 

 ادراک یاجتماع تیحمااین مدل؛  متغیرهای .باشدمیکد باز  82 بعد و 5 دارای یسازمان
حمایت  -1 دارای ابعاد شده ادراک یاجتماع تیحما که باشدمیی سازمان سکوت و شده

 اطالعاتی حمایت -3شامل حمایت دریافت شده از فرد خاص  -8 دریافت شده همکاران
 حمایت -2اجتماعات  در عضویت -5 حمایت ابزاری دریافت شده -1شده  دریافت
 دریافت شده آموزشیحمایت  -2شده  دریافت ایحرفه حمایت -9 شده دریافت معنوی

-8مطیع  سکوت-1سکوت سازمانی دارای ابعاد  و خانواده از شده دریافت حمایت -7
شخصی  سکوت-5 ساختاری سکوت-1دوستانه  نوع سکوت-3تدافعی  سکوت

 ادراک یاجتماع تیحما تأثیر داد نشانآزمون مدل معادالت ساختاری  جینتا. باشدمی
 از خارج و( 3.391) با برابر آن t-value مقدار نکهیا لیدل به یسازمان سکوت بر شده
 تیحما یعنی شود رفتهیپذ( -1.311) مسیر بیضر با دارد قرار( 72/1 و -72/1) بازه

نتایج بررسی برازش و  دارد یدار یمعن تأثیر یسازمان سکوت بر شده ادراک یاجتماع
یج نشان داد که کلیه ضرائب برای همه متغیرهای نتا cv comمدل با توجه به ضرائب 

 تیحما، (1.531) شده افتیدر یاطالعات تیحما، (1.581.) شده افتیدر یمعنو تیحما
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 تیحما، (1.511) همکاران شده افتیدر تیحما، (1.172) خانواده از شده افتیدر
 در تیعضو، (1.313) شده افتیدر آموزشی حمایت، (1.289) شده افتیدر ایحرفه

 از شده افتیدر تیحماو  (1.289) شده افتیدر یابزار تیحما، (1.592) اجتماعات
 نوع سکوت، (1.325) تدافعی سکوت، (1.332مطیع ) سکوت، (1.581) خاص فرد

سطح قوی  در( 1.377) شخصی سکوت، (1.122) ساختاری سکوت، (1.332) دوستانه
 سکوت ریمتغ R2، ی داردنتایج بررسیاین مدل اندازه گیری کیفیت بسیار مناسباست بنابر

 شودمینتیجه گرفته  cv red. با توجه به ضرائب هستند متوسط تا ضعیف حد در یسازمان
 به هتوج با، است فیضع حد در یسازمان سکوت یرهایمتغکه کیفیت مدل ساختاری 

 هایشاخص اما شد یقو یریگ اندازه مدل تیفیک یریگ اندازه مدل در cv com ضرائب
cv red ًدر مجموع  .دهدمی نشان یساختار مدل از مجموع در یمتوسط تیفیک تقریبا

استفاده گردید  cv com ،R2 ،cv red هایمدل از شاخص کفایت برای بررسی بررسی
 باشد.که در مجموع نتایج نشان داد مدل ما از برازش مطلوبی برخوردار می

 

 هایدانشگاهعی ادراک شده بر سکوت سازمانی در مدل نهایی تاثیرگذاری حمایت اجتما .9نمودار 

 آزاد استان مازندران
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 بحث و نتیجه گیری
ایت رع از را پا یعنی و شده جدیدی مرحله وارد که بپذیرند را واقعیت اینباید هاسازمان

اشته د ایایویژهایجاد جو حمایتی توجه  به و نهاده رسمی فراتر صرف قوانین و مقررات
وس ملم و موجود واقعیتی و سازمانها در متداول و رایج ایپدیده سازمانی سکوت. باشند
توجه نکردن به شرایط ایجاد حمایت  که است آن مهم نکته. است کارکنان و مدیران برای

 کارکنان، شودمیمنجر  و موجبات سکوت سازمانی را فراهم میاورد، اجتماعی ادراک شده
 همین در بورزند. امتناع خود عقائد و هاایده، اتنظر، ارائه اطالعات از عمدی بصورت

 تابع گرددمی هاسازمان در سکوت موجب آنچه که اندنموده مطرح راستا پژوهشگران

عواملی  .دارد بسزایی تأثیر آن بر سازمانی و مدیریتی متغیرهای یکسری است که فرایندی
 باال به پایین از بازخورد، رسمی هایییسممکان وجود، هایریگ تصمیم در تمرکزمانند 

 کارمندانی به باید رهبران، جو این از جلوگیری برای. شود سازمانی سکوت باعث تواندیم
ی مکانیسم باید همچنین دهند. پاداش، ندیآیم پیش جلو سمت به ریسکی اطالعات با که

 یفضا دوجودر واقع  .کنند صحبت خود مافوق با ترس بدون بتوانند کارکنان تا شود ایجاد
 موجب کارکنان نیب در یسازمان تیحمابه همراه  آموزشی مراکز و هادانشگاه در اعتماد

 تا کندمی تشویق را کارکنان سازمانی هایحمایت در واقع گرددمی سکوت شکست

 صمیمی در سازمان جوّ وجود. دهند نشان خود از دوستانه رفتارهای نوع و تصمیمها

 در که کند فراهم کارکنان سوی از مثبت رفتارهای داوطلبانه هارائ برای بستری تواندمی

 مشارکت کارشان به مربوط مسائل مورد در که دانندمی ملزم را خود کارکنان فضایی چنین

 احساس کارکنان و دهدمی بها کارکنان هایتالشبه  سازمان، حمایتی جوّ کنند. در

مدیر خواهد  هرگاه داشت. نخواهند شانبه کار مربوط امور در مشارکت در نتیجه بیهودگی
باید محیطی عاری از اذیت و ارعاب ایجاد کنند محیطی ، ببرند نیب از را سکوت یفضا

و نظرات خود بپردازند. اگرچه  هاایدهبه بیان  توانندمیکه کارکنان در آن آرام بوده و 
یر کاری شتر از منابع غبه ویژه در فرآیند شغلی بی، حمایت اجتماعی از منابع مربوط به کار

درک  حمایت اجتماعی، ادراک شده حمایت اجتماعی عمنابمهمترین ز است ولی یکی ا
 دریافت شده از ی از حمایتلاص عبه عنوان یک منب، عاز اعضا خانواده است. در واق شده
هر دو حمایت عاطفی و حمایت  تأمینی فرد برا ربهحصفرصتی منکه خانواده  یاعضا
منجر به کاهش فشارهای  هایحمایت. این است یکار طارکنان خارج از محیبه ک یابزار

شغلی خود  هایمشکالتتا آزادانه بتوانند  دهدمیکاری در کارکنان شده و به آنها اجازه 
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 به، که در آن سرپرستان و مدیران هاییسازمان و نظرات خود برطرف کنند. هاایدهرا با 

 را جوّ حمایتی کارکنان که شوندمی موجب و یت دادهاهم خود کارکنان آسایش و رفاه

 رفتارهای و کاهش کاری محیط در باز ارتباطات و موجبات اعتماد کنند درک سازمان در

 یک افراد میان در سازمانی حمایت از درک که . زمانیآورندمیرا فراهم  کارکنان سکوت

 درنتیجه و هستند ارزشمند انسازم برای که کنندمی احساس هاآن، یابد سازمان افزایش

 سازمان در جو حمایتی که هنگامی ؛کنندمی مشارکت کارشان به موارد مربوط مورد در

و سکوت سازمانی در سطح  گرددیم تسهیل راحتی به اطالعات جریان، است حاکم
ضعف در سیستم . گرددیم مطلع آن از، حادثه ایجاد از قبل مدیر سازمان وجود نداشته و

منجر به کاهش ارتباطات و افزایش خسارات در سازمان ، ادراک شده در سازمانها حمایت
ا در ب بیشتر بر روی کنترل گذشته نگر تکیه خواهد کرد؛ زیرا افراد، و مدیریت گرددیم

 ،و در این صورت رسانندیاطالعات را نم، به مدیریت پیش گرفتن سکوت سازمانی
توان سازمان به جای آن که ، و به عبارت دیگر شودیانرژی سازمان به منفی تبدیل م

کاری  کمو  مسئولیت پذیری عدم، صرف بی توجهی به شرایط سازمان، صرف هدف شود
 ایجاد چگونگی، مختلف سطوح در کارآمد مدیران یهاچالش از یکی .خواهد شد

و کارکنان در ج تا استشرایط ایجاد حمایت اجتماعی ادراک شده  برای مناسب بسترهای
 کار در خود حرفه و سازمان مسائل به کامل تعهد و مسئولیت حس با سازمانی حمایتی

کنند تا در نهایت بر  رعایت را خود حرفه و شغل بر حاکم اخالقی اصول و بپردازند
 سکوت سازمانی غلبه کنند.

 ازمانیس سکوت بر شده ادراک اجتماعی حمایت تأثیرنتایج تحقیق حاضر در راستای 
 مازندران در مرحله کیفی نتایج آزاد اسالمی استان هایدانشگاه در مدل ارائه رمنظو به

 اجتماعی شده نشان داده است که در متغیر حمایت انجامهای مصاحبه کدگذاری از حاصل
 فرد از شده دریافت حمایت، همکاران شده دریافت توجه به ابعاد حمایت شده ادراک
عضویت در ، حمایت ابزاری دریافت شده ،شده دریافت اطالعاتی حمایت، خاص

 آموزشیحمایت ، دریافت شده ایحرفهحمایت ، حمایت معنوی دریافت شده، اجتماعات
توجه به  سازمانی خانواده و در متغیر سکوت از شده دریافت حمایت و دریافت شده

 وتسک سکوت شخصی و، سکوت نوع دوستانه، سکوت تدافعی، مطیع سکوت ابعاد
 موجبات حمایت توانندمیمازندران  استان اسالمی آزاد هایدانشگاه ساختاری در

شده و غلبه بر سکوت سازمانی را فراهم آورد. همچنین در مرحله کمی  ادراک اجتماعی
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 رانیمد یسازمان برسکوت شده ادراک یاجتماع تیحما تاثیرگذاریپژوهش به ارائه مدل 
 تاثیرگذاری پرداخته شد که نتایج درانمازن استان یاسالم آزاد هایدانشگاه آموزشی
 آزاد هایدانشگاه آموزشی مدیران سازمانی برسکوت شده ادراک اجتماعی حمایت
یافت های پژوهش این پژوهش با قرار داد که نتایج تأییدمورد  مازندران استان اسالمی
 و آموزشیو مراکز  هادانشگاهوجود فضای اعتماد در نتایج نشان داد  که( 1372) عنایتی

همراهی آن با حمایت سازمانی در بین کارکنان دانش محور موجب شکست سکوت 
ا نتایج که ب را بهبود خواهد بخشید هادانشگاهفضای اخالقی در ، و بدین ترتیب گرددمی

 ادراک اجتماعی یکی از ابعاد حمایت همکاران شده دریافت تحقیق حاضر که حمایت
 و باشدمیمازندران شناسایی شد در یک راستا  استان اسالمی آزاد هایدانشگاه شده

 رد مهمی بین پیش خانواده–نشان داد بعد تقابل کار  که( 1371) سامانیتحقیق عریضی 
 تواندمیتوسط کارکنان است و بعد تداخل خانواده کار  شده ادراک سازمانی حمایت

حقیق حاضر ا نتایج تد که بمتغیرهای استرس شغلی و خود تسلط یابی را پیش بینی کن
 شده ادراک اجتماعی یکی از ابعاد حمایت خانواده از شده دریافت که حمایت

مازندران شناسایی شد همخوانی دارد و تحقیق  استان اسالمی آزاد هایدانشگاه
سکوت  یرا عامل اصل یو سازمان یتیریمسائل مد که در تحقیق خود( 8113)1کاراکا

راه شکستن سکوت  نیرا بهتر یارتباط یهافرصت عتماد وا جادیو ا داندیکارکنان م
 کوتس و تدافعی سکوت، مطیع که با نتایج تحقیق حاضر که سکوت کندیم قلمداد

مازندران  استان اسالمی آزاد هایدانشگاه ساختاری را از ابعاد سکوت سازمانی در
نشان داد حمایت نتایج  ( که8112)8و تحقیق پوالت باشدمیشناسایی شد در یک راستا 

( 8112)3آبرو -رابطه معنی داری دارد و تحقیق آل سکوت سازمانی اجتماعی درک شده با
نتایج تأثیر سیاست سازمانی درک شده بر سکوت سازمانی از طریق بدبینی سازمانی  که

( 8119) 1قرار داد و تحقیق آلنیاسیک تأییدو نقش تعدیل کننده حمایت درک شده را مورد 
نشان داد که بین حمایت سازمانی ادراک شده و سکوت سازمانی رابطه  هاداده که تحلیل

 شده ادراک اجتماعی گذاری حمایت تأثیروجود دارد با با نتایج تحقیق حاضر که 
 دتأییمورد  مازندران استان اسالمی آزاد هایدانشگاه آموزشی مدیران سازمانی برسکوت

 :شودمیتایج این تحقیق پیشنهادات زیر ارائه توجه به ن با قرار داد همخوانی دارد.

                                                                                                                                        
1. Karaka 
2. Polat 

3. AL-Abrrow 
4. Alniacik 
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 روابط رعایت اساس بر دادن پاداش مدیران در دانشگاه آزاد با شودمیپیشنهاد 

از  را کارکنان درک، سازمانی هایمشی خط و هاسیاستاز  تبعیت میزان و سازمانی
 کاهش کاری محیط در باز ارتباطات و موجبات اعتماد دهد افزایش سازمانی حمایت

 آزاد هایدانشگاهمدیران در  را فراهم آورند در واقع الزم است کارکنان سکوت رفتارهای
 رد کار با مرتبط دانش و مهارتها ارتقاء و رشد برای فرصت مازندران استان اسالمی
 طرف اریک و یشغل های گیری تصمیم فرصت بر مبتنی توانمندسازی از طریق کارکنان
 زا یبخش عنوان به کارکنان توسعه و آموزش از رانیمد م گردد وفراه، رانیمد و سازمان

 ارکنانک کاری و فردی شرفتپی و رشد در دییکل نقش تواندمیکه  یاجتماع ستمیس
 هب همچنین در راستای غلبه بر سکوت سازمانی، داشته باشدتوجه خاص داشته باشند

 اساس نکارکنا که کنند طراحی ایگونه به شودمی پیشنهاد آزاد دانشگاه مسئوالن و مدیران
 و ائلمس درباره پیشنهادهایشان و نظرت برای و داندمی مفیدی افراد را آنها سازمان کنند

 از طریق اختصاص شودیشنهاد میپ همچنین، شودمی قائل اهمیت کار محیط هاینگرانی
 افراد وابطر تیتقوکاری مجزا برای گردهمایی کارکنان و مدیران و روسا به  هایزمان
 سعهتوو با  کنند احساس گروه کی عضو را خود آنها که طوریب دانشگاه بپردازند درون

 شودیمپیشنهاد  کاری محیط در باز ارتباطات و اعتماد، احترام فضای ایجاد و حمایتی جو
 کاهش یابد. کارکنان بر وارده روانی فشار تا

التی مواجه گردد که شناسایی پژوهشگر ممکن است با موانع و مشک، در هر پژوهشی
ات در تحقیق ترمناسبدر تسریع روند مطالعات و برنامه ریزی  تواندمی هاآنو آگاهی از 

مشکالتی  و هامحدودیتمحقق با ، فرآیند انجام این تحقیق در کنونی وآینده موثرتر باشد.
محقق و درونی و مربوط به شخص  اختیاری، یک سری ارادیمواجه گردیده است که 

 اختیار محقق خارج غیر اختیاری و بیرونی که از حوزه اراده و، دیگری غیر ارادی؛ و است
ت محدودیبه  توانمیپژوهش در اختیار  هایمحدودیتکه به برخی از مهمترین ، هستند

یعنی اینکه پژوهش مختص محیط ، های مهم تحقیق حاضر بودهمکانی یکی از محدودیت
 و های دیگر نیستبوده و قابل تعمیم به محیط می استان مازندرانآزاد اسال هایدانشگاه

یعنی اینکه پژوهش ، های تحقیق حاضر بودهمحدودیت زمانی یکی دیگر از محدودیت
ال اگر س مثالًهای آینده نیست؛ مختص زمان انجام پژوهش بوده و قابل تعمیم به سال

 شدنتایج متفاوت با، ممکن است، انجام گردد، محیط مورد تحقیقآینده همین تحقیق در 
نی تفاوت ادراکی بین آزمود تأثیر به توانمیپژوهشگر خارج از اختیار  هایمحدودیتو از 
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 مؤثر و ثمربخشی زمینه در باور و فرهنگ فقدان، های آناناز مفاهیم پرسشنامه در پاسخ
 می استانآزاد اسال هایدانشگاهو همکاری ضعیف بعضی از  تحقیقات گونه نایبودن

 در پاسخ پرسشنامه اشاره کرد. مازندران

 منابع
 سکوت و یتیشخص عوامل نیب رابطه یبررس .(1371) ا.، صدرآباد یلیخل و .م، یاردکان یافخم

 23-25، (12)5، یعموم تیریمد هایپژوهش. یدانش کارکنان
کوت نقش میانجی پرخاشگری در رابطه بین س(. 1375) .م، مهاجر و ح.، دهقانان .،ع، افجه

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی گرایش ، سازمانی و قصد ترک سازمان
 دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی تهران.، مدیریت تحول

 با یشغل تیامن نیب رابطه در شده ادراک یسازمان تیحما یگر واسطه نقش، (1373) .ر، یعیرف
 حدوا یاسالم آزاد دانشگاه - یاسالم آزاد دانشگاه، اسوجی ییدارا کارکنان یسازمان تعهد

 .شناسیروان و یتیترب علوم دانشکده - مرودشت
 ةفصلنام، امدهایپ و علل، میمفاه: یسازمان سکوت .(1371. )الف، اریس و. ف، یطاهر ؛.ح، یزارع

 .99-111، 81( 2)، رانیا تیریمد علوم
( 83) 811، ریتدب ةماهنام، رفتبرون یهاراه و یسازمان سکوت یبررس، (1371) .س، یشجاع

811 ،51-28. 
 با خانواده کار تعارض یرابطه یبررس (.1371) م.، یصادق و .م، یباجید ؛.ح، یسامان یضیعر

، یاقمار کارکنان در یابی تسلط خود و یشغل استرس، شده ادراک یسازمان تیحما
 .مشاوره و ینیبال شناسیروان هایپژوهش دوفصلنامه

 یاخالق یفضا بهبود در سکوت و اعتماد رابطه (.1372) ا.، یعقوبی و .ع، پور یعال ؛.ت، یتیعنا
 .یفنّاور و علوم در اخالق فصلنامه، یسازمان تیحما یانجیم نقش: کار

 یاجتماع تیو ادراک حما یمقابله مذهب نیرابطه ب یبررس(. 1375) س.، یمحسن و ف.، یکهک
 ، یاردر علوم رفت نینو یشرفتهایپ، نور امیدانشگاه پ انینشجوبا استرس ادراک شده دا

1(8) ،82- 35. 
 سکوت با یسازمان تیهو رابطه یبررس .(1378) .ط، یدهکر آقاباباپور و. ع، ینصراصفهان

 128-137 ، (1)81، یکاربرد یشناسجامعه، کارکنان یسازمان
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