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بین تعهد سازمانی، فرسودگی و رضایت شغلی با سکوت سازمانی پرستاران  يبا هدف تعیین رابطهپژوهش حاضر 

پرستاران شهر ي جامعه آماري پژوهش را کلیهاردبیل انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. 

در گیري نمونه با استفاده از روش ها از میان آن، نفر برآورد شدند 800که  دادتشکیل می 1394در سال  اردبیل

. به پرسشنامه قابل تجزیه و تحلیل بودند 120که در پایان نمونه انتخاب شدندحجم نفر به عنوان  160 دسترس

پرسشنامه فرسودگی شغلی مزالچ،  يپرسشنامهیر، ي تعهد سازمانی آلن و میپرسشنامهها از آوري دادهمنظور جمع

- ها با استفاده از آزمونداده وث و پرسشنامه سکوت سازمانی واکوال و بوراداس استفاده شد.رضایت شغلی بریفیلد و ر

ها نشان داد که مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته چندگانه ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونهاي 

 دار وجود دارد.معنیمنفی  رابطهرضایت شغلی با سکوت سازمانی پرستاران و  هایشبین تعهد سازمانی و مولفه

نتایج  هایش با سکوت سازمانی پرستاران رابطه مثبت معنی دار وجود دارد.همچنین بین فرسودگی شغلی و مولفه

درصد از واریانس سکوت سازمانی بر اساس تعهد سازمانی، فرسودگی و رضایت  52تحلیل رگرسیون نشان داد که 

هاي فرسودگی مولفه تعهد عاطفی، از میان مولفه؛ هاي تعهد سازمانیز میان مولفهباشد و ابینی میشغلی قابل پیش

-بینی میمولفه خستگی عاطفی و همچنین رضایت شغلی به طور معناداري سکوت سازمانی پرستاران را پیش؛ شغلی

مرتبط با سکوت  مهم و توان نتیجه گرفت که تعهد سازمانی، فرسودگی و رضایت شغلی از متغیرهايمیپس کنند. 

  .باشندسازمانی پرستاران می
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 مقدمه 1-1

رفتارهایی که کارکنان در سازمان  اند.ر تحقق بخشیدن به هدفی تشکیل شدهبه منظوافرادي ها از سازمان

شان خیلی مهم هستند. این رفتارها ممکن است اثرات مثبت یا عملکرد و فعالیتدهند براي نشان می

رشد او یا مانع از  منفی در سازمان داشته باشند، به عبارت دیگر ممکن است آنها به فرد کمک کنند و

هر سازمانی براي رسیدن به  ).2013، 4و بایکال 3؛ یالچین2012، 2؛ اریگوش2007، 1چاکیجی(دشون

اهداف خود به منابع مختلفی نیازمند است و بدون تردید مهمترین منبع براي هر سازمان نیروي انسانی 

عوامل انسانی براي مدیریت  رفتارها و). 2007، 8، نایر7،تیرتالی6، کار5دوتاباشد(شاغل در آن سازمان می

   .)2014، توراس، سونگیور،9، اوزرشسالم سازمان نباید نادیده گرفته شوند(اریگو

 سکوتاست.  10تواند برعملکرد بهینه پرستاران اثر بگذارد سکوت سازمانییکی از عوامل سازمانی که می 

- باعث می و افتدمی اتفاق مختلف دالیل به که است هاناسازم اغلب در شایع و رایج ايپدیده سازمانی

 سازمان مشکالت حل براي جوییچاره و هاایده بیان در خود همکاران و مدیران با کارکنان شود

 .کنند عبور مشکالت کنار از تفاوتبی و مشارکت ننمایند

 ها،ایده اظهار کارکنان از آن، طی که داننداي میپدیده را سازمانی، ) سکوت2001(12و هارلوز 11پیندر

 نوع دو هاآنهمچنین  .کنندمی خودداري تعمداً سازمانی، مسائل و موضوعات به راجع اطالعات و نظرات

اساس  بر هاایده ارائه از خودداري و امتناع یعنی مطیع سکوت: نمایندمی معرفی و شناسایی را سکوت

 به دلیل هاایده ارائه از خودداري و امتناع یعنی خاموش سکوت و شرایطی هر به دادن رضایت و تسلیم

                                                             
1. Çakıcı 
2. Erigüç 
3. Yalçın 
4. Baykal 
5.  Dutta 
6.  Kar 
7. Thirthalli 
8.  Nair 
9.Ozer 
10 .organizational silence 
11 Pinder 
12.Harlos 
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 نامطبوع و ناپسند امري اساساً حال این در کردن صحبت که چرا خود، حفاظت از منظور به و ترس

که برطبق مواردي که گفته شد پرستاران بطور کلی ترجیح می دهند زمانی). 2001، هارلوز است(پیندر،

شوند براي حفظ حقوق خود و بیماران باتوجه به آموزش و یشان روبرو مهاي مدیران و همکارانبا واکنش

   ).2013(یالچین و بایکال، شان سکوت کنندتجارب

- پدیده کارکنان سکوت که داد ) نشان2001، 14، اردوغان13هیرظ؛ به نقل از 2009برینسفیلد ( تحقیقات

 ارتباط در سازمانی هايپدیده دیگر معناداري با بطور گیري واندازه قابل بعدي، مسري، چند است اي

در  15تعهد سازمانی رابطه داشته باشد،سکوت سازمانی  باتواند است. یکی از این عوامل سازمانی که می

) ثابت کردند که  2000(19و میلیکان 18موریسون ).2005، 17سو بورادا 16میان پرستاران است(واکوال

تواند انگیزش، تعهد و باشد و بنابراین میسکوت سازمانی ممکن است ناسازگاري شناختی را دربرداشته 

  رضایت را کاهش دهد.

 افزایش باعث کارکنان عملکرد تأثیر بر با که باشد می کارکنان درك در مهم متغییر یک سازمانی تعهد 

 شده یسازمان تعهد از مختلفی تعاریف .گرددمی آن افزایش کیفیت و خدمات ارایه بهبود وري،بهره

 یوابستگ نوعی را یسازمان که تعهد است آن یسازمان تعهد با برخورد شیوه ترینیمعمول البته .است

، 20چکویاست(هرس بیان شده سازمان به يوفادار احساس ینوع یا و ،گیرنددرنظر می سازمان به عاطفی

  .)2002، 21مایر

                                                             
Zehir. ١٣  

.Erdogan.١٤  
organizational commitment.  ١٥ 

Vakola.١٦ 
Bouradas.١٧ 
Morrison.١٨ 
Milliken.١٩ 
Herscovitch.٢٠ 
.Meyer٢١  
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را  داشته باشد و آنرابطه سکوت سازمانی با  تواندمیکه  است متغیرها یکی دیگر از 1فرسودگی شغلی

براي توصیف نشانگان  اواژه فرسودگی عموم ).2013، طهماسبی، سبحانی پور، آقازیارتی(بینی کندپیش

  )2002، 2رورود(آلن ، میلرسان به کار میهاي یاريخستگی در حرفه

 هايموقعیت با پرستاران هر روزه مواجه از یناش را يپرستار حرفه در یشغلی نظران فرسودگ صاحب

 یگري دسو از و يفشارکار و نقش تعارض نقش، ابهام مانند سازمان از ساختار برخاسته يزااسترس

 و شغل پزشکان و پرستاران از رضایت عدم. )2000، 3دانند(موورکار می محیط در مثبت یطاشر فقدان

 زیاد يهاهزینه تحمیل باعث بلکه شود،می یپزشک يخطاها ایجاد باعث تنها نه ها آن یشغل یفرسودگ

ز ؛ به نقل ا 2001 همکاران، و شود(ویلیامزیم یبهداشت ياهسازمان و بیماران يهاخانواده آنان، بر

  .)1391نوبخت و اولیائی، 

- را پیشرابطه داشته باشد و آنسکوت سازمانی با تواند که میا است متغیره یکی دیگر از 4رضایت شغلی

 از رضایت از متشکل یچندوجه ايسازه پرستاران در یشغل تیرضا ).2003بینی کند(واکوال، بوراداس، 

 ،5است(میسنر همکاران با رابطه و ايحرفه هايتجربه مزایا، شغلی، هايفرصت سرپرست، درآمد، کار،

 یهیجان حالت ینوع: دارد وجود یشغل رضایت از يمتعدد يها). تعریف1996 ،7جامی، ا6هادوك، گلیتون

 واکنش ینوع ،)2002، 8ویس ،(بریف شودیحاصل م شخص کار یارزیاب از که بخش لذت یهیجان

) در تحقیق 2002(10اشمیتز. )2002، 9کارخویش(ویس به نسبت نگرش ینوع یا خویش کار به یهیجان

 ارائه کیفیت افزایش در مستقیم اورژانس تأثیري در شاغل پرستاران شغلی خود نشان داد رضایت

 ) در تحقیق خود نشان داد2007(11چمیدت، اید. ویجدار بیماران منديرضایت میزان و خدمات

                                                             
burnout .١ 

Allen  &Mellor.٢  
Moore .٣  

. job satisfaction٤ 
.Misener ٥  
Gleaton.٦ 

 Ajamieh.٧ 
Weiss& .Brief ٨ 

. Weiss٩ 
.Schmitz١٠  

Schmidt &Wegge .١١  
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 چرخش عملکرد، بهبود قبیل از هاسازمان براي مهمی نتایج شغلی رضایت مانند کارکنان رفتارهاي

  و رضایت مشتري را به همراه دارد. وريافزایش بهره کاهش غیبت، شغلی،

 سایر متغیرهاي سازمانی تحقیق در این مورد الزم و اآن ب ارتباط باتوجه به شیوع سکوت سازمانی و

سکوت با رضایت شغلی فرسودگی و سازمانی،  تعهد رابطه بینبه  پژوهشلذا این  رسدضروري به نظر می

  پردازد.پرستاران میمیان سازمانی در 

  بیان مسئله 1- 2

افرادي که از  هاي محیط پاسخ دهند،برجا بودن به کارکنانی که بتوانند به چالش ها براي بقا و پاسازمان

توانند بر روي اعتقاد خود و شان ترسی ندارند، کسانی که میتسهیم شدن دیگران از معلومات و دانش

هاي بهداشتی توجه به نیروي در سازمان ).2005، 1(واکوال و بوراداسدگروهشان پایبند باشند، نیازمندن

هاي بهداشتی است که سالمت نیروي فعال و تالش سازماندر حقیقت با  انسانی اهمیت زیادي دارد.

   ).1389، 3ناستزایی، 2آید(ابیلیها بوجود میکارآمد دیگر سازمان

 وضعیت به نگاهی. دهندمی را تشیکل بهداشتی تیم کارکنان گروه بزرگترین دنیا پرستاران سراسر در

 است پرستاران عهده به سالمتی خدمات  %50 حداقل که است گویاي آن، جهان درمان و بهداشت

 هايمراقبت کیفیت بنابراین .شودمیم انجا پرستاران توسط بهداشتی امور %80اکشوره برخی در حتی.

 نقش پرستاران همچنین .داشت خواهد پرستاران خدمات نحوه ارایه به بستگی زیادي میزان به بهداشتی

 بهداشتی خدمات اجراي و ریزيبرنامه گذاري،و سیاست بهداشتی هايمراقبت نظام تغییر در را مهمی

  ). 1392نیر، عباس زاده، تبار،رحمانی، سیرتیدارند(موسوي

 نگرانی در میانعدم  کارکنان منجر بهسکوت  تواند براي یک سازمان بسیار خطرناك باشد.سکوت کارکنان می

تواند باعث عدم نادیده بگیرند و این میکارکنان می شود.کارکنان بی اعتنا ممکن است ارزش سازمان خود را 

                                                             
10. Vakola , Bouradas. 
2.  Abili 
12. Nastezaie 
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  ).1996، 1(جوینسونکیفیت در کار شود

 1990از سال  ها باشد.سازمانبراي کارکنان و هم براي  سنگینی هم هاياین نگرش همیشه حامل ارزش

انجام شده است که اکنون مشخص شده که  آنروي مفهوم سکوت کارمندان با نتایج  تحقیقات زیادي بر

  اي از شرایط رخ دهد. تواند در پاسخ به طیف گستردهمی سکوت کارمندان

هاي رفتاري، شناختی، و یا عاطفی افراد ارزیابیاز بیان واقعی درباره  سکوت کارکنان بعنوان خودداري کردن

تواند اثرات تغییري و جبرانی داشته خودداري نکنند میباشد که اگر افراد از آن شان میدرمورد شرایط سازمان

تواند نتایجی بر روي باورهاي کارمندان دیگر داشته .  سکوت کارکنان اغلب می)2001پیندر و هارلوز، (دباش

  .اندشدهآنها قربانی بی عدالتی  که به موجب آن باشد

تواند احتمال را که سکوت کارمندان می) این 9200() و گرینبرگ و همکاران2003(و همکاران 2داینون

نظران سکوت اند. صاحبنیت بداندیشی رخ دهد توصیف کرده یا با  به عنوان یک نتیجه از بی تفاوتی و

سکوت راضی(خشنود)، سکوت  اند:اساس رفتار کارمندان توصیف کرده کارمندان در چهار شکل مختلف بر

-ن؛ و2001مثال، پیندر و هارلوز، بعنوان (محافظانه و سکوت جمعی)جمع(سکوت دفاعی، سکوت بخاطر

  ).2009، 4و رپینینگ 3؛ پرلو2010؛ چاکیجی، 2009؛ برینسفیلد، 2003داین، 

اصطالح سکوت سازمانی در میان پرستاران در سطح بین المللی به اندازه کافی مورد تجزیه و بررسی قرار 

بهداشتی و درمانی خیلی اهمیت دارد، و مخصوصا  نگرفته است درصورتی که این مسئله در ارائه خدمات

مطالعات کنونی  ).2013(یالچین و بایکال، براي پرستاران که نقش دفاع از حقوق بیماران را پذیرفته اند

توانند به طور مستقیم با از پزشک، پرستار و یا کارکنان کلینیک می %10دهد که کمتر از نشان می

تواند موجب از دست رفتن یا صدمه که این تصمیم میشوند زمانی آگاهشان تصمیم هاي بالینی همکاران

پرستاران از  دهد؛رساندن به یک بیمار شود. هنگامی که سکوت سازمانی در میان پرستاران رخ می

هاي بهداشتی و درمانی در ترسند و همچنین بسیاري از مدیران در سازمانشان میشدن آواهايشنیده

                                                             
Joinson.١  
Van Dyne.٢  
Perlow .٣  
Repening.٤  
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کنند واکنش انی که آواي بیشتري دارند یا در مورد مشکالت و برخی مسائل خاص انتقاد میمقابل پرستار

کنند بعالوه ، و پزشکان اجتناب میانبا دکترها و دیگر نه تنها پرستاران از صحبت کردن دهند.نشان می

عدم اعتماد به کنند. اند صحبت میدیدهمرکز بهداشتی به ندرت با پرستاران در مورد مشکالتی که در 

مشارکت آنها و ترس از انتقام از  نفس در ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، داشتن نگرانی در مورد اثرات

، رضایت، سازمانی تعهد). 2006، 2و دایتون 1(هنریکسونباشددالیل مهم براي عدم ارتباط با همکاران می

 سکوت سازمانی رابطه داشته باشند. توانند بایی هستند که میهارجمله متغی فرسودگی شغلی از و

با سالمت روانی  سازمانیهاي تعهد ) در تحقیق خود نشان دادند که مولفه1391( گودینی، نظري، ثنایی

 سازمان به را فرد و تعلق تطابق میزان که است یدیدگاه سازمانی تعهد د.نکارکنان رابطه معناداري دار

 برون کارکنان، عملکرد سازمانی، تعهد که اندداده نشان هاپژوهش). 1999، 3کند(گریفینمی منعکس

 را کارکنان غیبت نیز و مؤسسه سودآوري و فروش ترك خدمت، به تمایل قبیل از سازمانی دادهاي

 خدمت ترك کاهش و سودآوري افزایش باعث تعهد سازمانی وجود ترتیب بدین .دهدمی قرار تاثیر تحت

 افزایش و خدمات ارائه بهبود وري،بهره افزایش کارکنان باعث عملکرد بر تأثیر با و شودمی سازمان در

اند زمانی همچنین نتایج تحقیقات نشان داده ).1385شود(پازارگادي، جهانگیر، می خدمات ارائه کیفیت

کند و کارکنان میل به سمت ترك سازمان دارند در آن سازمان سکوت که تعهد کارکنان کاهش پیدا می

 و  شارون زر،یگل؛ 2005، واکوال و بوراداس؛ 2000، موریسون و میلیکان( باشداي شایع میپدیدهسازمانی 

 مسخ ،یهیجان یخستگ با که است یسندرم یشغل یفرسودگ ).1391؛ به نقل از شجاعی، 2008کروس، 

 بر لیشغ یفرسودگ که یتأثیر منف دلیل به. شودمی شناخته یشخص عملکرد کاهش و شخصیت

- لی. عاست گرفته قرار يزیاد محقیقین توجه مورد اخیر يهاسال در دارد بیماران و هاسازمان کارکنان،

 تاس شده توجه یشغل یفرسودگ بر مؤثر عوامل به کمتر زمینه، این در انتشارات متعدد وجود رغم

اختالل عملکرد شغلی و همچنین با  شغلی بای ). فرسودگ1389، ی،  شهابی،  بگدلی(دلپسند، رئیس

                                                             
Henriksen.١  

Dayton.٢  

٣.Griffin 
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افسردگی،  اضطراب، خستگی، مشکالت زناشویی، سالمت روانی پایین از جمله سردرد، اختالل خواب،

، 1جکسون زالچ وفشار خون باال و ممکن است کمک به اعتیاد به الکل و اعتیاد به مواد مخدر رابطه دارد(م

(کاسینگ و ازمانی تحقیقات کمی صورت گرفته اما در حیطه رابطه فرسودگی شغلی با سکوت س ).1996

) 2015؛ جهانبخشیان، اسدي، پهلوانی نژاد، 2013، طهماسبی، سبحانی پور، آقازیارتی؛ 1999آوتگیس، 

در تحقیقات خود نشان دادند که بین فرسودگی و سرخورده شدن کارکنان با سکوت سازمانی رابطه وجود 

 و یکارای افزایش باعث که یعامل .است یشغل موفقیت در مهم بسیار عوامل از ییکرضایت شغلی . دارد

 و اندکرده تعریف گوناگون يهادیدگاه از را یشغل رضایت محققان. شودمی يرضایت فرد احساس نیز

 ترکیب. است یراض شغلش از فرد حالت این در کند، تأمین فرد يبرا مطلوب را لذت شغل، اگر معتقدند

و  مزایا و حقوق مانند یبیرون چه و کار انجام از لذت مانند احساس یدرون چه گوناگون عوامل از یمعین

 به نقل از1382باشد(عسکري،کلدي، یو راض خشنود شغلش از فرد شودمی سبب يکار محیط روابط

که  دریافتند خود تحقیق در نیز )1993(2کزجکا و ی). بگل1389آبادي،  نجف موري ساعدي، خلعتبري،

 در )1973(3کاپالن و فرنچ مچنین. هوجود دارد داريیمعن رابطه یسازمان سالمت و یشغل رضایت بین

 و سالمان سازمان هرچه که اندداده نشان یشغل رضایت با یسازمان سالمت رابطه یبا بررس خود تحقیقات

 و یجسم يبیمار به فرد شدن مبتال احتمال و پایین شغلی رضایت کمتر باشد آن در کارکنان مشارکت

نشان  )1989 ،؛ ویتی و کوپر1988روسبولت و همکاران، ؛ 1979(فیشر، تحقیقات شود.ر میبیشت یروان

داده که بین رضایت از شغل و آوا و سکوت سازمانی ارتباط وجود دارد یعنی هرچه رضایت فرد از شغلش 

 در افراد توان گفت سکوتیدر مجموع م  باشد.پایین باشد در آن سازمان سکوت سازمانی باال می

 به جامع نگرشی نیازمند که است سیستم بیماري گرنمایان ماندن مصون براي هاتالش آن و هاسازمان

 این به توجهیبی. نمایند اقدام آن رفع براي و شناسایی را عوامل باید مدیران که باشدمی این موضوع

 به نسبت تفاوتیبی و انفعالی وضعیت .داشت خواهد همراه به را رکورد و شده سازمان انفعال موجب امر

                                                             
1.  Maslach & Jackson 
2.  Begley & Czajka 
3.  French &Caplan 



9 

 

 و عالقه عدم عاطفه، و احساس درونی نبود از حالتی رابرخی آن که است اجتماعی معضل یک سازمان،

پی بررسی این مسئله است که آیا  پژوهش حاضر در لذا .دانندمی خود به محیط نسبت هیجانی درگیري

دارد؟ وجود رابطه اردبیل پرستاران  با سکوت سازمانی رضایت شغلیفرسودگی و تعهد سازمانی،  بین

  بینی سکوت سازمانی دارند؟کدام یک از متغیرها سهم بیشتري در پیشهمچنین 

  اهداف پژوهش 3-1

   ف کلی:اهدا  

  پرستاران اردبیلبا سکوت سازمانی  رابطه بین تعهد سازمانی تعیین 3-1- 1

  شغلی با سکوت سازمانی پرستاران اردبیلتعیین رابطه بین فرسودگی  3-1- 2

  

  اهداف جزیی:

  سکوت سازمانی ابعاد  تعیین رابطه ابعاد تعهد سازمانی با  - 1

 سکوت سازمانی ابعاد تعیین رابطه ابعاد فرسودگی شغلی با  - 2

 تعیین رابطه رضایت شغلی با سکوت سازمانی  - 3

 پرستارانبینی سکوت سازمانی هاي تعهد سازمانی در پیشسهم مولفه - 4

 بینی سکوت سازمانی پرستارانهاي فرسودگی شغلی در پیشسهم مولفه - 5

 بینی سکوت سازمانی پرستارانسهم  رضایت شغلی در پیش - 6

  

  ضرورت تحقیق:  اهمیت و 4-1

هاي بهداشتی براي ارائه خدمات بهداشتی پربار و ترین منابعی هستند که سیستممنابع انسانی مهم

هاي بهداشتی نقطه سازمان ها نیازمندند. ظرفیت روانی و فیزیکی منابع انسانی دراثربخش به مردم به آن

هاي بهداشتی، کیفیت خدمات ارائه شده در سازمان تمرکز مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی است.
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هاي بهداشتی به احتمال خیلی سازمان موفقیت شود.بطور قابل توجهی توسط منابع انسانی تعیین می

 ).2012(اریگوش، خودگذشتگی کارکنان وابسته است به مشارکت، تعهد شغلی و سازمانی و از زیادي

هاي آن در میان بخش شدیدعالوه بر این، یکی از خصوصیات مهم موسسات بهداشتی وابستگی کارکردي 

- بیش از یک واحد یا گروه شغلی انجام میدر بین هاي مشترك خدمات بصورت همزمان یا فعالیت است.

اي در بخش بهداشت و درمان ضروري است. کارتیمی ابزاري براي اثر گذاشتن چند رشته یکار تیم گیرد.

 هاي بهداشتی است.هاي بهداشتی  و همچنین مفهوم مدیریت سالم سازماندر فرایند مراقبت

را از بین ببرد و ها ها و بالتکلیفیتواند شکست که رهبري را برعهده دارد و میدر کار تیمی، مدیر کسی ا

) یک محیط طبیعی و 1( کیفیت خدمات را باال ببرد. خصوصیات یک تیم موثر و کارا این موارد هستند:

) گوش دادن 4درك و پذیرش تکالیف تیم توسط اعضا ( )3ها () مشارکت هریک از اعضا در بحث2( آرام

مفید،  ) و انتقادات سازنده و6( اتبصورت تلفیق نظر  ) تصمیم گرفتن5اعضا به هر یک از اعضاي دیگر (

  که هدف آن حل مشکالت باشد.

هاي درون موفقیت کار گروهی، بطور قابل توجهی بر موفقیت اعضایش بستگی دارد. رویکرد تیمی به بحث

محیط  کند. بنابرایننقش مهمی در حل مشکالت بازي می گروه باشد. افکار اعضايگروهی متمرکز می

هاي یک سازمان یک نیاز یان افکار ایجاد شده باشد. همکاري متقابل درمیان بخشمناسبی باید براي ب

 هاي بهداشتیمنظور مدیریت ارتباطات متقابل بین خود و عملکرد آنها در سازمانه ب ؛شودمحسوب می

هاي درون سکوت سازمانی با توجه به پویایی .)2010، 1کوباسی و یلدریم(کاویونکه تاثیرگذار است

مواردي ممکن است نتایج غیرقابل جبران در  سازمانی خدمات بهداشتی که مبتنی بر کارتیمی هستند در

 استآمد ناکار یسازمان فرایند یک یسازمان سکوت واقع، در بعد مسئولیت پذیري و اخالقی داشته باشد.

جلسات، سطوح تواند اشکال مختلفی مانند سکوت دسته جمعی در است و می برتالش و برهزینه که

 ی و... را درپی داشته باشدهاي پیشنهادي، سطوح پایین آواي جمعپایین عملگرایی در طرح و برنامه

 در قدرتمند نیروي یک به سکوت گویندیم میلیکان و ریسونو). م2011زارعی متین، بارانی، ، (شجاعی

                                                             
Kavuncubasi & Yildirim.١  
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 (دانایی است نگرفته انجام آن درباره خیلی جدي پژوهش و بررسی هنوز اما است؛ شده تبدیل هاسازمان

  . )1389، پناهی ،فرد

 درباره کمی علمی بررسی هنوز است، برگرفته در را هاسازمان کارکنان، سکوت پدیده که یحال در

 که پرستاري خطیر شغل در مولفه سکوت سازمانی اهمیت به توجه بااست.  گرفته انجام کارکنان سکوت

 بررسی به اختصاصی طور به که ايمطالعه انجام باشد،ها میانسان جان و روح با مستقیم ارتباط در

- یم نظر به ضروري بپردازدسکوت سازمانی  رابطه متغیرهاي شغلی همچون تعهد، فرسودگی و رضایت با

سکوت سازمانی را با رضایت شغلی فرسودگی و لذا این پژوهش قصد دارد رابطه تعهد سازمانی، سد. ر

این رابطه ضروري به  علمی در عینی و این مورد جهت مشخص کردن شواهد تحقیق در بررسی کند.

-هاي اداري و مدیران سازمانتواند براي درمانگران، پژوهشگران، سازمانرسد. نتایج این تحقیق مینظرمی

  سودمند باشد. مفید و ها بسیار
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رابطه معنادار وجود اردبیل رضایت شغلی با سکوت سازمانی پرستاران فرسودگی و آیا بین تعهد سازمانی، 

  دارد؟

  سواالت فرعی:

هایش) پرستاران رابطه وجود لفهؤهایش) با سکوت سازمانی(و ملفهؤسوال اول: آیا بین تعهد سازمانی (و م

  دارد؟

رابطه  پرستاران هایش)لفهؤهایش) و سکوت سازمانی(و ملفهؤسوال دوم: آیا بین فرسودگی شغلی(و م

  وجود دارد؟

  سوال سوم: آیا بین رضایت شغلی و سکوت سازمانی پرستاران رابطه وجود دارد؟
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Abstract: 

This study was designed to examine the association of organizational commitment, burnout 

and job satisfaction with organizational silence in nurses of Ardebil. A descriptive-

correlational design was used and the statistical population comprised all nurses in the city 

of Ardebil in 1394 year, estimated to be 800 in number. A convenience sample of 160 

nurses were recruited for the study, At the end of 120 questionnaires were Analyzable, and 

administered the Allen and Meyer's organizational commitment Questionnaire and 

Mzlach's burnout Questionnaire(MBI), Brayfield and Rothe's job satisfaction 

Questionnaire and Vakola and Bouradas's organizational silence Questionnaire. Data were 

analyzed using, descriptive statistics, Pearson’s correlation coefficients and regression 

analysis. Findings showed that there is a negative, meaningful relationship among 

organizational commitment, its components and job satisfaction with  organizational 

silence in nurses and  there is positive, meaningful relationship among burnout, its 

components and organizational silence in nurses. Also, the results of regression analysis 

showed that about 52 percent of the variance of organizational silence in nurses is 

predictable according to organizational commitment, burnout and job satisfaction, and 

Among the components of organizational commitment, Affective commitment, and 

Among the components of burnout, Emotional exhaustion, and job satisfaction 

Significantly predict organizational silence in nurses. So we can conclude that 

organizational commitment, burnout and job satisfaction are of the important variables 

related to organizational silence in nurses. 

Keywords: organizational silence, organizational commitment,burnout, job satisfaction, 

nurses.  
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