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Abstract 
Background and Aim: Organizations should know that if the mouths of organizations are silenced, there will 

be a decrease in productivity and performance in human capital. The present study was conducted to identify the 

relationship between managers' organizational silence and human resource productivity in one of the military-

medical universities in Tehran, Iran. 

Methods: In the present cross-sectional study, all managers of the military medical university were studied 

by the census. The standard questionnaires of human resource productivity of Hersey and Goldsmith Model and 

the questionnaire of organizational silence "Salavati et al" were used. Data analysis was performed using SPSS 

software version 21. 

Results: Pearson correlation coefficient between the two variables of organizational silence and human 

resource productivity is equal to -0.590 and is significant. There is a significant inverse relationship between the 

two variables of silence and productivity of human resources (P<0.05). In other words, with increasing silence, 

the productivity of human resources decreases significantly. 

Conclusion: Considering the inverse relationship between silence and productivity, managers are 

recommended increasing the participation of employees in organizational decisions and reduce the level of 

organizational hierarchy, to reduce organizational silence and increase productivity in the organization. 

 

Keywords: Productivity, Hersey and Goldsmith Model, Organizational Silence, Military Manager. 
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  دریا طب مجله
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     drghorbani45@gmail.com . پست الکترونیک:محمدرضا قربانی :نویسنده مسئول*

 .دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران آدرس: 

 

 

 یوری منابع انسانبا بهره رانیمد یسکوت سازمان نیرابطه ب

  (شهر تهراننظامی علوم پزشکی  یهااز دانشگاه یک: یمطالعه )مورد

 
  * 2 ، محمدرضا قربانی9 فرشاد احمدی حداد

 
 دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران کارشناس ارشد مدیریت دولتی،  1

 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران 2 
 

 12/21/1011 پذیرش مقاله:     02/20/1011 دریافت مقاله:

   دهکیچ
عملکرد در سرمایه انسانی  و وریهای سازمانی مهر سکوت زده شود، کاهش بهرهها باید بدانند اگر بر دهانسازمان زمینه و هدف:

علوم  یهااز دانشگاه یکیدر  یمنابع انسان یوربا بهره رانیمد یسکوت سازمان نیرابطه ب ییبه منظور شناسا مطالعه حاضر .روی خواهد داد

 انجام شد. شهر تهراننظامی پزشکی 

از  .ارزیابی شدندبه طور سرشماری نظامی مورد مطالعه علوم پزشکی دانشگاه  انریمد یتمامدر مطالعه مقطعی حاضر،  ها:روش

. شد فادهاست "و همکاران یصلوات" یی گلداسمیت و پرسشنامه سکوت سازمانسمدل هر یوری منابع انساناستاندارد بهره یهاپرسشنامه

 انجام شد. 01نسخه  SPSS افزار نرمداده ها با  تحلیل

دو  نی. بو معنی دار است -91/2برابر با  یمنابع انسان یورو بهره سازمانیسکوت  ریدو متغ نیب رسونیپ یهمبستگ بیضر ها:یافته

 زانیسکوت، م زانیم شیبا افزا گر،ی(. بعبارت دP<29/2)وجود دارد  یداریارتباط معکوس و معن یوری منابع انسانسکوت و بهره ریمتغ

  .ابدییم یداریکاهش معن یوری منابع انسانبهره

شود با افزایش مشارکت کارکنان در تصمیمات به مدیران توصیه می ،وریبا توجه به رابطه معکوس سکوت و بهره گیری:نتیجه

 وری در سازمانکاهش سکوت سازمانی ایجاد نموده و باعث افزایش بهره ، زمینه را برایسازمانیسازمانی و کاهش سطح سلسله مراتب 

 د.  نگرد

 
 .نظامی ریمد ،سازمانی سکوت گلداسمیت،یسهر مدل ،وریبهره :هاکلیدواژه
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 و قربانی احمدی حداد /  042

 9911 زمستان، 4 ، شماره2 دوره                                 دریامجله طب 

 مقدمه
ی ادر قرن بیست و یکم، رقابت در صحنه جهانی ابعاد تازه 

یل وری، پایه اصلی این رقابت را تشکیافته و تلاش برای بهبود بهره
 رشد اخیر هایسال در که کشورهایی عملکرد بررسی. دهدمی

 درش کشورها اکثر این که دارد آن از حکایت اند،داشته چشمگیر
. اندآورده دست به وریبهره افزایش طریق از عمده طوربه را مذکور
بیاورد  نارمغا به را توسعه تواندمی هم اصلی عنصر عنوان به انسان

 .(1) تواند به عنوان مانع بزرگ توسعه عمل کندو هم می
ود کارکنان خ قیها نسبت به علالازم است تا سازمان منظور،نیبد

برای کنکاش  دیعنوان ابزاری مفارزش قائل شده و از آنها به
 ،یاصولاً در ساختارهای بلند سازمان استفاده کنند. دیجد یراهبردها

ارشد کمتر دست به تعامل و ارتباط با کارکنان سطوح  رانیمد
با محدود  ،یسکوت سازمان (.0) کنندیزده و به آنها اعتماد م ترنییپا

در  رییتغ ندهاییو فرا یهای سازمانرییگمیتصم یبخشکردن اثر
، آن هاستسازمان ریگبانیگر نوناککه هم یارتباط است. مشکل

ند. سته کم کارکنان ناراحت یلیتر آنها از اظهارنظر خشیاست که ب
اهش ک ر،ییو انجام تغ رییگمیتصم تیفیک یطیشرا نیدر چن

زخورد از با رییجلوگ لهیوسه ب یسکوت سازمان نی. همچنابدییم
و، رنیاشود، ازیموثر م یو توسعه سازمان راتییمانع تغ ،یمنف

 توانیم نیبنابرا خطاها را ندارد. حیو تصح یبررس ییسازمان توانا
 آن کارکنان از اظهار یای است که طدهیپد ،یگفت سکوت سازمان

نظرات و اطلاعات راجع به موضوعات و مسائل سازمان  ها،دهیا
در  عیو شا جیای را دهیپد یسکوت سازمان .دکننیتعمداً خودداری م

 و باعث افتدیمختلف اتفاق م لدلای به که هاستاغلب سازمان
و  هادهیا انیو همکاران خود در ب رانیکارکنان با مد شودیم

 فاوتتیارکت نکنند و ببرای حل مشکلات سازمان مش جوییچاره
 هیرماکارکنان به عنوان س ی. وقتندیاز کنار مسائل عبور نما

 خطر بزرگ دیبا تیریمد کنند،یسازمان سکوت م کیاستراتژ
خطرات عبارتند از  نیخود را حس کند. چند نمونه از ا یتیریمد

رعت ند شدن سکُ ،یهای سازمانریگیمیتصم تیفیمحدود شدن ک
عدم  ر،ییبروز مقاومت کارکنان در برابر تغ لیبه دلتحول در سازمان 

 جهیاز سوی کارکنان و در نت سازماندر  یوجود بازخوردهای منف
 یشغل تیسازمان در اصلاح خطای خود، کاهش رضا ییعدم توانا

 (. 0-9) آخر یکارکنان و ال

 لهاست، کمتر به مسئ رفتهیکنون انجام پذکه تا ییهاپژوهش
 رانیمد نیدر ب یسکوت سازمان ریو تاث یسانوری منابع انبهره

ت جه چندحاضر از  قی. انجام تحق(2-8) پرداخته استنظامی 
به  قیتحق نیانجام ا ،یاول، به لحاظ نظر سد؛ریبه نظر م یضرور

کمک خواهد کرد، تا  نهیزم نیو توسعه دانش در ا شبردیپ
در  یوری منابع انسانبهره شیشکستن آن و افزا یبرا ییراهکارها

 جهیو در نت تیاهم لیبه دل عموضو نیدوم ا شود.ارائه  ستمیس
در  یوری منابع انسانو رابطه آن با بهره یسکوت سازمان یبررس

سکوت  رایبرخوردار است. ز ییبالا تیاز اهمنظامی  رانیمد

ش کاه سبب کارکنان، و رانیسازمانی، با محدود کردن اظهارنظر مد

ها و و واکنش یسازمان رییمانی، تغسازهای گیریاثربخشی تصمیم
سبب کاهش  جهیو کارکنان شده و در نت رانیمد یرفتارها
د و خواهد ش یوری منابع انسانبهره تیو در نها ییو کارا یاثربخش

  .دشودرنهایت مانع تحول و توسعه سازمانی موثر می
و  یانوری منابع انسبهره نیارتباط ب تعیین یدر پ قیتحق نیا

کی علوم پزش یهااز دانشگاه یکی رانیمد نیدر ب یسکوت سازمان
  .است شهر تهراننظامی 
 

 هاروش
 .تاسحاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نوع پیمایشی تحقیق 

علوم  یهااز دانشگاه یکی رانیمد یتمامشامل جامعه آماری 
جم ح نییبود. با استفاده از روش تع شهر تهرانپزشکی نظامی 
برای شرکت در مطالعه انتخاب  رانینفر از مد 182نمونه کوکران 

  .ندشد
وری بهره هپرسشنامها، از آوری دادهدر این پژوهش برای جمع

استفاده شد.  یپرسشنامه سکوت سازمان و هری گلداسمیت
بر اساس یک وری هری گلداسمیت بهرهاستاندارد  هپرسشنام
زیاد( کم،کم، متوسط، زیاد و خیلیای لیکرت )خیلیدرجه 9مقیاس 

برای  .دارداصلی  طهیح 7گویه و  02این پرسشنامه . (1)است 
 به 80/2بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که 

گویه )سوال(  10شامل نیز  یپرسشنامه سکوت سازمان دست آمد.
 )کاملاً  1هر سوال  یبرا یریگاندازه اسمقی. استحیطه  0و 

شنامه پرس نیا ییایو پا ییباشد. روایموافقم( م )کاملاً 9مخالفم( تا 
 مورد % 88 ( با آلفا کرونباخ1010) و همکاران یدر مطالعه صلوات

  .(12) قرار گرفت دییتا
ال سابقه مدیریتی بعنوان معیار ورود و عدم س 0داشتن حداقل 

رضایت جهت شرکت در مطالعه و ناقص بودن پرسشنامه ها بعنوان 
 معیار خروج لحاظ شد.

 روش اجرا
ای هنامه، ویژگیها و تکمیل فرم رضایتپس از انتخاب نمونه

ز همه مدیران خواسته شد که ا. سپس دیان ثبت شدمدموگرافیک 
  هر دو پرسشنامه را تکمیل کنند.

 ات اخلاقیظملاح
نه در مطالعه شرکت کردند. همچنین هابا رضایت آگا دیرانم

ها شد که گمنامی در تکمیل پرسشنامه ها اطمینان دادهآنبه تمامی 
. شوداعمال میلحاظ گردیده و رازداری و محرمانه بودن اطلاعات 

( COPEپژوهشگران به مفاد بیانیه هلسینکی و کمیته اخلاق نشر )
 پایند بودند.

 آماری حاسباتم
 SPSSآوری شده به کمک نرم افزار جمع هایادهدتحلیل 

 .انجام شد 29/2و در سطح معنی داری آماری  01نسخه 
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 نتایج
 را % 1/12را مردان و  دیرانم از % 1/80مطالعه حاضر  در

 یلیمدرک تحص یدارا دیرانم از % 99. ادندد لتشکی هاخانم
 و دکترا % 0/7 پلم،دی فوق % 1/8 سانس،لی فوق % 1/02 سانس،یل

 ریمد تموقعی در کنندگانشرکت از % 4/94 بودند. پلمدی % 0/8
 ریمد تموقعی در % 0/7و  یانیم ریمد تموقعی در % 0/08 ،یاتیعمل

و سال  00تا  0شرکت کنندگان  یتیریدامنه سابقه مد ارشد بودند.
 .ودبسال  90/2 نیانگیم

 عینرمال بودن توز (K-S) رنوفیاسم-آزمون کولموگروف
وری و بهرهسکوت  نیارتباط ب یبررس یبرا کرد. دییتارا ها داده

تفاده اس رسونیپ یهمبستگ بیضر یاز آزمون آمار یمنابع انسان
 .شد

میانگین نمره  1-با توجه به جدول: نمره سکوت سازمانی

که سطح متوسط محسوب  است 0/9و انحراف معیار  01سازمانی 
میزان نمره پرسشنامه سکوت دی بندسته. با توجه به شودمی

معتقدند میزان سکوت سازمانی در جامعه  مدیران % 7/82سازمانی، 
هدف، متوسط است.

 

 (نفر 182) شهر تهرانعلوم پزشکی نظامی  یهااز دانشگاه یکی رانیمدارزیابی نمره سکوت سازمانی در  .9-جدول

 (۵۶تا  4۴) زیاد (4۴تا  9۳) متوسط (9۳تا  99) کم انحراف معیار±میانگینمره کل ن 

 14( % 8/7) 192 (% 7/82) 12( % 9/9) 01±0/9 سکوت سازمانی

میانگین  0-جدولنتایج اتوجه به ب: وری منابع انسانیبهره

است. با  7/12و انحراف معیار  7/72سانی وری منابع اننمره  بهره
 % 4/81وری منابع انسانی، میزان نمره پرسشنامه بهرهتوجه به 

وری منابع انسانی در جامعه هدف، بهره معتقدند میزان مدیران
متوسط است.

 

 (نفر 182) شهر تهرانعلوم پزشکی نظامی  یهااز دانشگاه یکی رانیمددر وری منابع انسانی بهره ارزیابی .2-جدول

 (99۳تا  1۵) زیاد (1۵تا  ۵9) متوسط (۵9تا  2۵) کم انحراف معیار±میانگین نمره کل 

 4( % 0/0) 121(% 4/81) 19( % 0/8) 7/72±7/12 وری منابع انسانیبهره 

 

 

 بحث
 یرانمد سازمانی سکوت بین رابطه بررسی به طالعهم این در 

 هرانت نظامی شهر هایدانشگاه از یکی در انسانی منابع وریبا بهره
 داری معنی سطح به مربوط احتمال که داد نشان نتایج .شد پرداخته
 منابع ریوبهره و سکوت متغیر دو بین پیرسون همبستگی ضریب
 29/2 خطای سطح در H0 فرضیه پس. ستا -91/2 با برابر انسانی

 پس. شودمی پذیرفته H1 فرضیه و شده رد هامتغیر بین رابطه در
 و سمعکو ارتباط انسانی منابع وریبهره و سکوت متغیر دو بین

 میزان افزایش با دیگر، بعبارت. دداروجود  (P<29/2) داریمعنی
 .دیابمی داریمعنی کاهش انسانی منابع وریمیزان بهره سکوت،

، (11) همکاران و مروتی تامطالع باحاضر  تحقیق نتایج
 عقوبیی ،(10) اد و همکارانژیران نب ،(10) همکاران و فرجادرجبی

تواند لذا انجام تحقیق حاضر می .ددار همخوانی( 14) همکاران و
شگاه را نسبت به شناخت عوامل ایجاد اران و مدیران دانذسیاستگ

ای راهکارهایی برسکوت سازمانی آگاه کرده و به آنها کمک کند تا 
  .شکستن آن ارائه دهند

وری منابع وجود سکوت در سازمان علاوه بر کاهش بهره
، در زمانی که ارددسازمان انسانی، تأثیر منفی بر عملکرد 

های متنوع های هزاره سوم در محیطی پویا و مملو از چالشسازمان
بقای خود تلاش فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی برای 

کنند، وجود سکوت سازمانی بر اثر ترس از به خطر افتادن منافع می
شود. ها و کارایی در سازمان میباعث کاهش کیفیت تصمیم گیری

بدون ارائه بازخوردها، فعالیتهای اصلاحی در زمان مقرر انجام 
یابد، لذا با افزایش سکوت سازمانی گیرند و خطاها افزایش مینمی

 .(19) دکنوری منابع انسانی کاهش پیدا مید سازمانی و بهرهعملکر
میزان سکوت در سازمان مورد  اده شدددر این تحقیق نشان 

. در سطح متوسط است و 01نظر باتوجه به میانگین نمره سازمانی 
 است. در سطح متوسط و  7/72 یزنوری منابع انسانی میزان بهره
 نفیم رابطه انسانی وری نیرویبهره با سکوت اینکه به توجه

 و اهافراد برای پست باخدر انت مدیرانگردد توصیه می ؛دارد
را ان کارکن صیتیخهای فردی و شیهای سازمانی، ویژگمسؤولیت

های نظامی به عنوان یک سازمان دانشگاه د.دهنمورد توجه قرار 
انسان محور برای پیشبرد اهداف نیازمند استفاده از ایده و نظرات 

توانند با شناخت سکوت لذا مسئولین می .ستاکارکنان خود 
سازمانی و ابعاد آن به کاهش اثرات این پدیده کمک کنند و 

 .(12) ام برسانندهای ذاتی خود را به نحو شایسته به انجماموریت
 تسهیم و دانش مدیریت در تابعه مراکز و دانشگاه مجموعه

 رارق کارکنان همه اختیار در دانش تا کند تلاش افراد بین در دانش
 و تمدیری هایبرنامه کارکنان سکوت کاهش برای همچنین .گیرد

 و ارتباطی مهارتهای افزایش راستای در انسانی منابع بهسازی
 .(2،7) یردگ قرار اولویت در گیریتصمیم
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ای، به صورت دوره به انشگاهد ؛برای کاهش سکوت سازمانی
اختار سبودن  روزمتناسب و به سنجش عوامل سازمانی همچون

 یاهاز شکاف ترعیهرچه سر اهداف سازمان بپردازند تا سازمانی با
را انجام دهند.  طهمربوی مطلع شده و اقدامات اصلاح یاحتمال

تا به مفهوم  شودیموارد پیشنهاد م نیا یهمچنین در راستا
 معضلات جادیدر ا یاساس یعاملله به منز سازمان در یعدالتیب

. ودش یاهیژو وجهتی سکوت سازمان تیدر تقو هیژو به یسازمان
 ندیمان تیکارکنان رعا میان را یعدالت و انصاف رفتار دیبا رانیمد

 رخوردب کسانیآنان  از افراد، با کیبه عملکرد هر  توجه و بتوانند با
 یهاتفعالی یسازبه شفاف توانیفوق م بر پیشنهادعلاوه .ندینما

 میزان استخدام، ارتقا، موارد مختلف ازجمله رهدربا یسازمان
 یعنوان راهکاربه یها، اهداف و تصمیمات سازمانها، برنامهپاداش

ل از عوام یکیعنوان در سازمان به شفافیت تیتقو یبرا گرید
با  یاتجلس اشاره کرد. لازم است تا یسکوت سازمانده کنن تضعیف

ها و حضور کارشناسان و معاونین برگزار شود تا از روند فعالیت
ود را خ دیبا رانیمطلع شوند. همچنین مد مستمر صورتها بهبرنامه

 جینتا انیجر خود را در ردستانیزملزم دانسته که کارشناسان و 
 در یساز. همچنین شفافرار دهندقجلسات و تصمیمات اتخاذشده 

بر  یمبتن یهاپرداخت پاداش یقوانین مدون برا جادیو ا هاپرداخت
 ییسزانقش ب سازنده و نظرات هادهیا عملکرد در انگیزه افراد به بیان

 در انردستیمسئولیت به ز یبا اعطا توانندیم رانیمد .خواهد داشت
 نیبه ا ردستان،ینکردن در امور محوله به ز کارها و دخالت یبرخ

 تیکارکنان احساس رضا صورت نیا در. مهم، جامه عمل بپوشانند
. اگر کارکنان احساس استقلال واهند داشتخام کار جان بیشتری از

 مشارکت در یبرا یبیشتر زهو کنترل بر کار خود داشته باشند، انگی
 .(17،18) ه دنبال خواهد داشتب یسازمان مسائل
 

 گیرینتیجه
 منجر به کاهشاین پژوهش نشان داد افزایش سکوت سازمانی 

 اندتومی حاضر تحقیق انجام شود. لذاوری منابع انسانی میبهره
 یجادا عوامل شناخت به نسبت را دانشگاه مدیران و سیاستگذاران

 رایب راهکارهایی تا کند کمک آنها به و کرده آگاه سازمانی سکوت
 .دهند ارائه آن شکستن

 
 ینمسئول محترم، ریاست وسیله ازبدین تشکر و قدردانی:

این  تدوین در را ام که مطالعه مورد دانشگاه کارکنان و گرامی
 .میدار را شکرت کمال نمودند، یاری پروژه اجراء و پژوهش
 

ر، با تایید نهایی مقاله حاض گاننویسند نقش نویسندگان:
 .دنمسئولیت دقت و صحت مطالب مندرج در آن را می پذیر

 

ونه تضاد گد که هیچنکنتصریح می گاننویسند تضاد منافع:
د.منافعی در مطالعه حاضر وجود ندار
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