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 چکیده

ه کنند کهایی را انتخاب میهایشان را ابراز کنند. همچنین افراد سازمانها به کارمندانی نیاز دارند که ایدهامروزه سازمان

بتوانند نظراتشان را بیان کنند؛ زیرا هم مدیران و هم کارمندان در محیطی که سکوت وجود ندارد، انگیزه و عملکرد 

شغلی و استرس شغلی بر سکوت سازمانی  دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر فالتاالتری را از خود نشان میب

ده شها از پرسشنامه استفاده آوری دادهکارکنان شرکت بیمه ایران است. این پژوهش از نوع همبستگی است و برای گرد

 12-12اساس سایت شرکت بیمه ایران در سال  که برشهر تهران ایران است. جامعه آماری پژوهش، کارکنان بیمه 

ها به روش نفر از آن 352اساس فرمول کوکران تعداد  نفر است که بر 4224کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی حدود 

عات لها از طریق پرسشنامه استاندارد و مطاو داده شدهعنوان نمونه انتخابگیری غیراحتمالی از نوع در دسترس، بهنمونه

اس لاافزار اسمارت پیسازی معادالت ساختاری نرمها با استفاده از مدلوتحلیل دادهاست. تجزیه شدهای گردآوریکتابخانه

شغلی بر سکوت سازمانی کارکنان شرکت بیمه ایران  دهد که فالتهای پژوهش نشان میصورت پذیرفته است. یافته

 ید گردید.تأیشغلی بر سکوت سازمانی کارکنان شرکت بیمه ایران  تأثیر معناداری ندارد؛ اما تأثیر استرس

 .شغلی، استرس شغلی، سکوت سازمانی فالت واژگان کلیدی:
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 مقدمه

و همکاران،  9وایتدهد )های سازمانی را بیشتر نشان میسکوت سازمانی اصطالحی است که عدم گفتگو در گروه

مورد مشکالت و مسائل  (. سکوت سازمانی بر ناتوانی کارکنان در ابراز عقاید و خودداری از صحبت در2191

هایشان را ابراز ها به کارمندانی نیاز دارند که ایده(. امروزه سازمان2191، 2فسی آلهتدارد )مربوط به کار تأکید 

کنند که بتوانند نظراتشان را بیان کنند زیرا هم مدیران و هم میهایی را انتخاب کنند. همچنین افراد سازمان

لیوت و دهند )کارمندان در محیطی که سکوت وجود ندارد، انگیزه و عملکرد باالتری را از خود نشان می

توان به صاف ج این روند میسرعت در حال تغییرند که از نتای(. امروزه ساختارهای سازمانی به2111، 3همکاران

سازی و همچنین کاستن از سطوح زیرین ها به دنبال کوچکها اشاره نمود. اغلب سازمانشدن سازمانتخت و

نماید؛ اما کوتاه شدن مراحل ترقی تر سازمانی میخود هستند. این تحوالت کمک زیادی به مقوله کارایی فزون

زدگی در بین کارکنان شده سکونتر شدن، منجر به ایجاد شغلی و حرکت ساختارهای سازمانی به سمت تخت

ها به علل موجد آن شود و هر چه سازمانعوامل مختلفی ظاهر میزدگی در اثر . سکون(9335 خنیفر،) است

ها سبب پدیدار شدن تهدیدهایی بر مواجهه با آن خواهند کرد. تخت شدن سازمانواقف شوند کمک شایانی به

آشکار  صورتشغلی اشاره نمود که به توان به پدیده فالتگردد که ازجمله این تهدیدها میروی منابع انسانی می

شغلی در کارکنان بدان جهت  (. نگرانی در مورد بروز فالت2194، 4)اسویمبرگ و دارات شودیا نهان پدیدار می

است که توجه بسیاری از کارکنان به شغل تبدیل به یک هدف نهایی شده است و پیشرفت و ترقی افراد در 

ها دارای ساختاری مسطح ز سازمان(. امروزه بسیاری ا2113، 5لینچن و ) مثابه موفقیت در کار استشغل به

غلی در ش های رقابتی بیشتری دست یابند. این امر بدان معناست که تجربه فالتاند تا بتوانند به مزیتشده

شغلی بیانگر رکود، عدم پیشرفت  و استرس 7(. فالت2199، 6)شومی کارمندان تبدیل به یک امر عادی شده است

 و ذکر است که فالتشکست است. قابل کننده نوعی احساس افسردگی وو کاهش یادگیری فردی بوده و القا

فالت  کند. به وجود آمدنکاری ارتباط پیدا میباشند که با برخی از نتایجلی میاسترس شغلی دارای ساختاری ک

ر، )خنیف ها باید سعی در برطرف کردن آن کنندو استرس شغلی چالشی است که کارکنان، مدیران و سازمان

 13-12 ش عملکرد شرکت بیمه ایران در سالگزار بر اساسهای اولیه صورت گرفته و نیز (. طی بررسی9335

 شغلی، استرس وری بین کارکنان شرکت بیمه ایران وجود فالتترین علل کاهش بهرهتوان گفت که مهممی

چنین کارکنان در مقابل تصمیمات (. هم9313گزارش عملکرد شرکت بیمه ایران، )تاسشغلی و سکوت سازمانی 

دهند و در حقیقت نسبت به تصمیمات سازمانی العملی از خود نشان نمیگونه عکساساسی صورت گرفته، هیچ

عالقگی به شغل و کاهش استقالل شغلی در کارکنان شرکت بیمه ایران یبیگر نوعی دعبارتبهتفاوت هستند. بی

ک درستی از وجود سکوت سازمانی و تالش در جهت رفع این مسئله نمایان است. از طرف دیگر مدیران در

کارکنان  تواندیمشغلی، استرس شغلی و سکوت سازمانی  فرض که توجه به متغیرهای فالتندارند. با این پیش

رسد در صورت توجه مدیران شرکت بیمه ایران به شرکت بیمه ایران را دستخوش تغییر قرار دهد؛ به نظر می

                                                           
1 White 
2 Fathi Alheet 
3. Liu, et al 
4. Swimberghe & Darrat 
5. Chen & Lien 
6. Shumei 
7. plateau 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=White%20BA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31384218
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یی راکاها کارکنان باعث بهبود یشنهادپله و همت مضاعف در جهت ایجاد سیستم مشارکتی و دریافت این مقو

تواند باعث کاهش عملکرد و یا امکان ترک ها خواهد شد که در صورت عدم توجه به سکوت کارکنان میآن

ینة زم درکمتری  هایپژوهش های صورت گرفته توسط محققان، تاکنوناساس بررسی خدمت کارکنان شود. بر

شغلی و استرس شغلی بر سکوت سازمانی صورت گرفته و اغلب پژوهش به ارتباط هر یک از متغیرهای  تأثیر فالت

شغلی و استرس شغلی بر سکوت  یر هر دو متغیر فالتتأثاند؛ اما به پژوهش با عوامل دیگر سازمانی پرداخته

رسد پرداختن به این موضوع برای شرکت است به نظر مییژه در صنعت بیمه توجه چندانی نشده وبهسازمانی 

وری هستند، حائز اهمیت است. الزم است در کشورمان بیمه ایران که به دنبال افزایش عملکرد و بهره

شغلی، استرس شغلی و سکوت سازمانی انجام گیرد تا شکاف پژوهشی در  های بیشتری در زمینة فالتپژوهش

ی شغلی و استرس شغلی بر سکوت سازمان رو مسئله اصلی پژوهش این است که آیا فالتاین زمینه پر شود. ازاین

تواند بسته اطالعاتی و کاربردی جامعی به کارکنان شرکت بیمه ایران تأثیرگذار است؟ نتایج این پژوهش می

 سکوت سازمانی کارکنان ارائه نماید. بیمه ایران در جهت توجه به وجود مدیران شرکت

 

 پژوهشظری مبانی ن

 سکوت سازمانی

های رفتاری، شناختی و اثربخش ( سکوت سازمانی را خودداری کارکنان از بیان ارزیابی2119هارلوز )پیندر و 

شده برای رفتار رقابتی افراد بینییشپکنند. سکوت یک فرصت یمهای سازمان، تعریف در مورد موقعیت

، 1کیشباشد )آن  ازجملهتواند یمهای متفاوتی است که ترس سازمانی یزهانگی است و دارای سازماندرون

جارها تغییر هن کند سکوت سازمانی بستگی به هنجارهای فرهنگی دارد زیرا تقریباًیمبیان  2کیکیکو(. 2111

کیلمن عقیده دارد که سکوت در دل فرهنگ شکل  .(2193دنیز، است )کارمندان غیرممکن  ناخودآگاهدر ضمیر 

کری را های فینهزمای پنهانی است که یدهپدفرهنگ . گیردیمیرهای شخصیتی قرار متغیر تأثگیرد و تحت یم

تواند از یم. سکوت سازمانی (9312 یه،)اسالم داردیموابخشد و افراد را به عمل متحد کرده و به امور معنا می

ی هاهپروسگیری و یمتصمهای منفی، بازخورد منفی و اطالعات دقیق آثار زیانباری بر روی یدگاهدطریق ایجاد 

ی تسخبهرود؛ زیرا یمی از بین سختبهشود ی که سبب ایجاد سکوت سازمانی میاچرخه. تغییر داشته باشد

محققان سکوت سازمانی با وفاداری سازمانی یکسان  ازنظراز سوی دیگر . (2111)لیوت،  یص هستندتشخقابل

  (.2193)سینا،  داندینماست و مفروضاتی وجود دارد که عدم بیان عقاید را اشتباه 

 شغلی فالت

فرد است که در آن امکان ارتقا و انتصاب عمودی و امکان  ای و سازمانیای در زندگی حرفهشغلی نقطه تفال

در  3(. واژه فالت2195دراکچر و همکاران، رسد )های شغلی بسیار ضعیف یا بعید به نظر میافزایش مسئولیت

شناسی به معنای مسیر مرتفع در یک زمین مسطح است. پژوهشگران از این واژه در مقوله علم مباحث زمین

استفاده  ،شوندها پدیدار میحاالتی که در منابع انسانی سازمان یکسریه نموده و از آن برای بیان مدیریت استفاد

                                                           
1. Kish 
2. Cokici 
3. plateau 
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ای و شغلی بیانگر رکود، عدم پیشرفت و کاهش یادگیری فردی فالت در مسیر حرفه اند. آنان معتقدند کهنموده

 شغلی دارای ساختاری کلی فالتذکر است که قابل. بوده و القاکننده نوعی احساس افسردگی و شکست است

ان شغلی معضلی است که کارکنان، مدیر وجود آمدن فالت به .کندکاری ارتباط پیدا میاست که با برخی از نتایج

عنوان یک تجربه ذکر است که به فالت بهقابل .(2199، 1ایکساکنند )ها باید سعی در برطرف کردن آن و سازمان

 (.2112، 2کلسمکباشد )که همراه با طرز فکرهای منفی  د بخصوص زمانیشوشغلی نامطلوب نگریسته می

 استرس شغلی

شود، وجه مشخصه آن تغییراتی است استرس شغلی موقعیتی است که از تعامل میان افراد و مشاغل حاصل می

 آزاد مرزآبادی) عمل بهنجار خود انحراف جویند ینحوه از تا داردمیها را وادهد و آنکه در درون افراد رخ می

 .وری شودساز رویدادها  و حوادث شغلی و درنتیجه کاهش بهرهتواند زمینهاسترس شغلی می .(9331 ،و غالمی

افرادی که دچار . کندهای جامعه را دستخوش تزلزل میها، نیروی انسانی را ضعیف کرده و هدفوجود استرس

نی و رفتاری دچار مشکل های جسمانی، رواشوند و توان رویارویی کارآمد با آن را ندارند، از جنبهاسترس می

ها تواند مایه امیدواری باشد، شناسایی راهبردهای مهم رویارویی با این استرسبین میشوند؛ اما آنچه دراینمی

ا ها را مهار کند و یتواند پیامدهای استرس را تحت تأثیر قرار داده، آنعنوان  یک متغیر میانجی میاست که به

 .(9333 فاز،) به آن دامن زند

شده است. سپس با یانبهای داخلی و خارجی مرتبط با موضوع ای از پیشینه پژوهش، خالصه9در جدول 

 شود.و مدل مفهومی پژوهش ارائه می هاگیری از این پیشینه، فرضیهبهره

 پیشینه پژوهش .1جدول 

ش
نوع پژوه

 

 نام محقق/

 سال
 خالصه پژوهش و نتایج آن عنوان پژوهش

 9335 خنیفر/ 

 بررسی ابعاد روانی فالت

شغلی و ارائه راهکارهای 

 رفتبرونعلمی 

 شغلی به بررسی ابعاد روانی و کاوی مقوله فالتدر این مقاله ضمن پیشینه

 هاشار موردشغلی  و انواع مشهور و مشهود فالت شدهپرداختهنظریات مطرح 

 ارائهشغلی  از فالت رفتبرونی هایاستراتژ تینها درو  اندگرفته قرار

ه زدگی را بتوان نیروی انسانی دچار فالتمی هاآنکه با استفاده از  اندشده

 حرکت مجدد واداشت.

 

 شناس، خانه
 الهیاری و

 9312 /خلخالی

 عوامل ارتباط بررسی

 -روانی زایاسترس

 عملکرد با کار اجتماعی

 کارکنان بین در شغلی

 بانک

 شغلی استرس معرض در کارشان انجام ماهیت دلیل به بانک کارکنان

 .است شغلی عملکرد بر تأثیر استرس پیامدهای از یکی .دارند قرار باالیی

 باهدف مطالعه این است، نادر نسبتاً حوزه این در داخلی مطالعات ازآنجاکه

 بین در شغلی عملکرد با کار اجتماعی -روانی عوامل بین ارتباط بررسی

 -سازمانی حیطه آمده،دستبه نتایج به توجه با .گرفت انجام بانک کارکنان

 .گیرد قرار توجه مورد وریبهره افت اصلی عامل عنوانبه تواندمی اجتماعی

 -روانی عوامل کنترل منظوربه بیشتر تالش شودمی پیشنهاد رو،ازاین

                                                           
1. Xia 
2. McCleese 
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 هایمقیاس در ویژهبه عملکرد افت از جلوگیری و کار محیط اجتماعی

 .پذیرد صورت رهبری و سازمانیفرهنگ 

ش
پژوه

ی
ی داخل

ها
 

 فرد ودانایی

 9313پناهی/

 شغلی هاینگرش تحلیل

 هایسازمانکارکنان 

 سکوت جو تبیین دولتی،

 سکوت رفتار و سازمانی

 سازمانی

 نگرش سکوت، به عالی مدیریت نگرش ،جو سکوت ابعاد بین داد نشان نتایج

 کارکنان شغلی هاینگرش و ارتباطاتی هایفرصت و سکوت به سرپرستان

 بین کهطوریبه دارد؛ وجود داریمعنی رابطه کارکنان، سکوت رفتار با

 یک کارکنان سکوت رفتار با سرپرستان نگرش و عالی مدیریت نگرش

 و ارتباطاتی هایفرصت بین و دارد وجود شدیدی نسبتاً مثبت همبستگی

 نسبتاً منفی همبستگی کارکنان، سکوت رفتار با کارکنان شغلی هاینگرش

 .است شدیدی

نوروزی، زارع و  

 9315شیرالی/

 بر ایجاد فالت مؤثرعوامل 

شغلی در اعضای 

ی هادانشکدهی علمئتیه

 یهادانشگاهی بدنتیترب

 دولتی ایران

 د فالترا بر ایجا ریتأثنتایج پژوهش نشان داد که عوامل زیستی بیشترین 

 ؤثرمعوامل  ضرورتبهبنابراین با توجه ؛ ی دارندعلمئتیهشغلی در اعضای 

ایران  یبدنتیتربی هادانشکدهی علمئتیهشغلی در اعضای  بر ایجاد فالت

رار ئوالن قمس موردتوجهشود که مباحث مربوط به عوامل زیستی توصیه می

 گیرد.

 

سلیمی و 

محمدیان/ 

9311 

بر استرس  مؤثروامل ع

آن  ریتأثشغلی کارکنان و 

کاری بر کیفیت زندگی

)مورد مطالعه: شرکت 

 توزیع برق استان ایالم(

  

ارکنان کاری کمنفی استرس شغلی بر کیفیت زندگی تأثیردر این پژوهش 

قرار گرفت. همچنین نقش منفی متغیرهای فقدان کنترل، ابهام  تأییدمورد 

نقش، ارزیابی عملکرد، تعارض مناسبات انسانی در محیط کار، محیط کار، 

اری کنقش و تعارض نقش بر کیفیت زندگی باریسبکباری نقش، سنگین

شد و مشخص شد متغیرهای ناامنی و بیگانگی بر کیفیت  تأییدکارکنان 

 .ندارند تأثیرارکنان کاری کزندگی

ش
پژوه

ی
ی خارج

ها
 

آلیس و 

 2193همکاران/ 

آیا نیاز خالقیت شغلی 

عملکرد خدمات را بهبود 

وتحلیل بخشد؟ تجزیهمی

چند سطحی از استرس 

 شغلی و محیط خدمات

های در این مقاله به بررسی فاکتورهایی که باعث کاهش استرس در محیط

نتایج این پژوهش دربردارنده نظرات . شده استشوند پرداختهکاری می

های شغلی ها در جهت کاهش استرسها و مدیران آنمهمی برای سازمان

وجود تجهیزات موردنیاز برای خالقیت دارای نقش مهمی در افزایش . است

درنهایت عواملی که . خالقیت کارکنان و افزایش نوآوری در سازمان است

ای تأثیر منفی کمی بر عملکرد گردند دارباعث کاهش استرس شغلی می

 .سازمانی است

دداهانوو و 

 2192همکاران/ 

 

عنوان واسطه سکوت به

بین عوامل سازمانی و 

 استرس

های ارتباطی با سکوت ارتباط نتایج نشان داد که مجازات و فرصت

د دهنده وجوچشمگیری دارد. همچنین رابطه مثبت سکوت با استرس نشان

ها نشان حال، یافتهمجازات و استرس است. درعینرابطه میانجی میان 

های ارتباطی و استرس دهد که متغیر سکوت نقش میانجی بین فرصتمی

 کند.را ایفا نمی

کیش و 

 2192همکاران/ 

 

سکوت از ترس: ماهیت، 

منابع و پیامدهای ترس در 

 محل کار

در این  .از ابتدای خلقت همواره ترس در وجود آدمی وجود داشته است

شده و دیدی جامع و کامل بخش از کتاب سعی شده تا معنی ترس روشن

ف تنها با سکوت متوقمفهوم ترس نه. در مورد سکوت سازمانی تبیین گردد

بخش  در این. شود بلکه به دیگر رفتارهای سازمانی نیز بروز نموده استنمی

 .شده استبه بررسی نقش ترس در بروز سکوت سازمانی پرداخته

جیانگ و 

 2193همکاران/ 

سازگاری شغلی و فالت: 

کننده تأثیرات تعدیل

تصدی و خودکارآمدی 

 شغلی

 انی شرایط کار در کارکنکنندهلیتعدنتایج این پژوهش نشان داد که نقش 

 کارکنان سازمان سطح کهیهنگام با عملکرد پایین معنادار است و همچنین

پایین و باالی کارایی شغلی خود را مالحظه کردند، رابطه بین سازگاری 

 شد.شغلی و فالت محتوای شغلی معنادار می



9311 زمستانو  پاییز، 3، شماره 2 دورهمدیریت منابع انسانی پایدار، علمی دو فصلنامه ....................................................  222

 

اودویه و 

 2121همکاران/

بحث در مورد نقش 

رفتارهای سکوت سازمانی 

 و کارایی کارکنان

ی که رفتارهاوتحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد نتایج حاصل از تجزیه

 .سکوت سازمانی تأثیر مثبت و معناداری بر کارایی کارکنان داشته است

 2121ستین/

سکوت سازمانی و تعهد 

سازمانی: مطالعه مدیران 

 ورزشی ترکیه

نتایج این مطالعه نشان داده است که بین سکوت سازمانی و تعهد 

 .سازمانی رابطه وجود دارد

 

ر شغلی و استرس شغلی است که د عوامل تأثیرگذار بر سکوت سازمانی وجود فالتبا توجه به پیشینه پژوهش 

شوود. سوکوت سازمانی منجر به ناهنجاری شده که این عامل باانگیزه، رضایت و   این پژوهش به آن پرداخته می

 شغلی دهند که استرس شغلی و فالت(. شواهد نشان می2111مویسوون و میلیکن،  ) اسوت تعهد پایین همراه 

رابطه ای با عنوان در مقاله 9313در سووال  ،ارتباط، روحانیگردد. دراینمنجر به سووکوت سووازمانی کارکنان می

وت سازمانی سکبه این نتیجه رسیدند که رابطه بین  سکوت سازمانی با استرس شغلی در بین کارکنان سازمان

ترس شغلی، فرسودگی شغلی و اس( به بررسوی  2192) همکارانانشواسوی و    .اسوت معنادار  اسوترس شوغلی   و

 لعام ترینمهم شغلی اسوترس  پرداختند و به این نتیجه رسویدند که  وسواز عملکرد ایمنی در صونعت سواخت  

 انمتخصص که دهدمی نشان هایافته این بر عالوه است. سازمانی سوکوت  و رفتاری اسوترس  فیزیکی، اسوترس 

تبیین نقش به  ،(9314) نژادحکاک و موسویبرند. می رنج سازمانی سکوت و شوغلی  اسوترس  از وسواز سواخت 

 حاصل حاکی از این هایپرداختند و یافته سکوت سازمانی و شادی در کار در کاهش فرسودگی شغلی کارکنان

 .دارد داریمعنیتأثیر منفی و  کار درکه سوکوت سوازمانی بر فرسوودگی شوغلی تأثیر مثبت و بر شادی      اسوت 

زدگی شوغلی بر سکوت سازمانی و میل به ترک خدمت کارکنان  فالت تأثیربررسوی  به  9314در سوال   ،لقمان

زدگی شغلی فالت -9نشان داد که:  هاداده وتحلیلتجزیهنتایج  پرداخته که سازمان در موسسه خیریه کهریزک

زدگی شووغلی بر میل به ترک خدمت فالت -2دارد؛  تأثیربر سووکوت سووازمانی در موسووسووه خیریه کهریزک   

سواختاری بر سکوت سازمانی در   فالت -3مثبت و معناداری دارد؛  تأثیررکنان در موسوسوه خیریه کهریزک   کا

محتوایی بر سکوت سازمانی در موسسه خیریه  فالت -4مثبت و معناداری دارد؛  تأثیرموسوسه خیریه کهریزک  

سواختاری بر میل به ترک خدمت کارکنان در موسوسه خیریه    فالت -5مثبت و معناداری دارد؛  تأثیرکهریزک 

محتوایی بر میل به ترک خدمت کارکنان در موسووسووه خیریه  فالت -2مثبت و معناداری دارد؛  تأثیرکهریزک 

اثر کیفیت ای با عنوان در مقاله 9312در سوووال  ،. کاظمی و همکارانمثبوت و معنواداری دارد   توأثیر کهریزک 

ن نتیجه به ای سازمانی کارکنان کمیته ملی المپیک جمهوری اسالمی ایران تفاوتیبیو  شوغلی  زندگی بر فالت

 .دارد سازمانی کارکنان تأثیر منفی و معکوسی تفاوتیبیشغلی و  یفیت زندگی بر دو متغیر فالترسویدند که ک 

با توجه به پیشینه پژوهش  .تأثیر مثبت و مستقیمی دارد سازمانی سکوت() تفاوتیبیشغلی بر  همچنین فالت

شغلی و استرس شغلی بر سکوت  های صوورت گرفته درگذشته، مطالعات اندکی در زمینة نقش فالت و پژوهش

 شده است. سازمانی انجام
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 است. شدههای پیشین فرضیات زیر مطرحپس از بررسی پژوهش

 و مثبت دارد. شغلی بر سکوت سازمانی کارکنان شرکت بیمه ایران تأثیر معنادار فالت -9

 استرس شغلی بر سکوت سازمانی کارکنان شرکت بیمه ایران تأثیر معنادار و مثبت دارد. -2

ی شده براانتخاب هایپس از مطالعه پیشوینه و با توجه به نوع متغیرهای موردبررسی در این پژوهش و شاخص 

 گردد. از فالت، ارائه می9شوووکل  هها، مدل مورداسوووتفاده در این پژوهش بگیری متغیرها و تحلیل دادهاندازه

عنوان متغیر وابسته در این پژوهش عنوان متغیرهای مسوتقل و سکوت سازمانی به شوغلی و اسوترس شوغلی به   

 استفاده خواهد شد.

 

 
 . مدل مفهومی پژوهش1شکل 

 

 شناسی پژوهشروش

های توصوویفی از ها از نوع پژوهشهدف، کاربردی اسووت، از حیث نحوگ گردآوری دادهپژوهش حاضوور از حیث 

رود و از حیث ارتباط بین متغیرهای پژوهش از نوع همبسووتگی قلمداد شوومار می شوواخة مطالعات میدانی به

های پیمایشی ترین مزیتی که پژوهشصوورت پیمایشوی اسوت. مهم   شوود. همچنین روش انجام پژوهش به می

ها از (. برای گردآوری داده2194نرگسیان، طهماسبی آقبالغی و دیندار، ) استها ند قابلیت تعمیم نتایج آندار

جامعه آماری در پژوهش حاضر، کارکنان شرکت بیمه ایران شده است. روش میدانی با ابزار پرسوشنامه استفاده 

 شده است، تعداد کارکنان شاغلایران گرفتهاساس اطالعاتی که از سایت شرکت بیمه  باشند. برشوهر تهران می 

نفر برآورد شده است. با عنایت به فرمول  4224حدوداً  12-12 صوورت رسومی، پیمانی و قراردادی در سوال   به

انتخاب  9احتمالی و از نوع در دسووترس گیری غیرصووورت نمونهبهعنوان نمونه نفر به 352کوکران حجم نمونه 

( 9315) همکارانسؤالی، برگرفته از پژوهش نوروزی و  2شغلی از پرسشنامة  تبرای سونجش تأثیر فال  شودند. 

( و 9-3های شوغلی را در قالب دو بعد اسوتفاده از سولسله مراتبی )سؤال    اسوتفاده شود. این پرسوشونامه فالت    

 به کمکسووونجد. برای سووونجش متغیر اسوووترس شوووغلی  ی لیکرت میانهیپنج گز( با طیف 4-2) محتوایی

جویی شوده است. این پرسشنامه استرس  ( بهره2115پرسوشونامة برگرفته از پژوهش شوریفیان و همکارانش )   

(، 92-92) حمایت(، 93-95) ارتباطات(، 91-92) نقش(، 1-2های سؤال) تغییراتشغلی را در قالب شش بعد 

برای سوونجش مقیاس سوونجد. همچنین ی لیکرت میانهیپنج گز( با طیف 22-29) تقاضووا( و 93-21) کنترل

                                                           
1.  Convenience Sampling 

 فالت شغلی

 استرس شغلی

 سکوت سازمانی

1H 

2H 
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که  ( استفاده شده است9314) نژادسوکوت سوازمانی نیز از پرسوشونامه برگرفته از پژوهش حکاک و موسووی     

( 22-23) سوووازمانی( و عوامل 25-22) مدیریتی(، عوامل 23-24های سوووؤال) فردیدارای سوووه بعد عوامل 

این پژوهش برای بررسی پایایی ابزار  شده است. دری لیکرت مورد سنجش واقع انهیپنج گزباشود و با طیف  می

 SPSS افزارنرم 22شوده و محاسوبه آن با اسوتفاده از نسخه    اسوتفاده  اسوتفاده از ضوریب آلفای کرونباخ   مورد

مرد  دهندگانپاسخدرصد از  2552شناختی نشان داد که آمار توصیفی متغیرهای جمعیتصوورت گرفته اسوت.   

، ترنییپادارای تحصوویالت دیپلم و  دهندگانپاسووخدرصوود از  9155حدود اند. درصوود باقیمانده زن بوده 3453و 

درصوود دارای  4353درصوود دارای تحصوویالت کارشووناسووی و  3353، پلمیدفوقدرصوود دارای تحصوویالت  9251

 31تا  31درصد(،  3252نفر ) 54سال  31سن، زیر  ازلحاظ اند.تحصویالت کارشناسی ارشد و باالتر را دارا بوده 

درصد(  9254نفر ) 91سوال   51و باالی  درصود(  9252نفر ) 22سوال   41تا  41درصود(،   3353نفر ) 59سوال  

 12/35 ساله، 91 تا 5 کاری سابقه دارای درصد 14/59 دهنده شاملپاسوخ  افراد کاری سوابقه  طرفی ازاند. بوده

حداقل باشند. می ساله 31 تا 21 کاریسابقه دارای درصد 23/99 و سوال  21 تا 91 کاریسوابقه  دارای درصود 

، مقدار شاخص پایایی ترکیبی 2در جدول . است 2/1ی ریگاندازهمقدار آلفای کرونباخ برای تضمین پایایی ابزار 

نشان داده پژوهش  گیری چهارگانههای اندازهاس مربوط به مدلالافزار پیاسواس نرم  و مقدار آلفای کرونباخ بر

 شده است.

 . معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی2جدول 

Cronbachs Alpha Composite Reliability AVE متغیرها 

 شغلی فالت 543/1 123/1 192/1

 استرس شغلی 222/1 123/1 311/1

 سکوت سازمانی 519/1 352/1 211/1

 

است؛ مقادیر مربوط به دو معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای  مالحظهقابل ،2که در جدول  گونههمان

است که حکایت از پایایی مناسب مدل  2/1شغلی، استرس شغلی و سکوت سازمانی، باالتر از  ی فالتسه سازه

یی همگرا و شود. روایی سازه از طریق رواگیری روایی از روایی سازه استفاده میاین، برای اندازهبرعالوهدارد. 

شده مالحظه باشد، میانگین واریانس استخراجبرای اینکه روایی همگرا قابل شود.گیری میروایی واگرا اندازه

(AVE باید بیشتر از )برای سنجش روایی های مدل آمده است. ، روایی واگرا برای متغیر3باشد. در جدول  5/1

. در روش فورنل و الرکر، میزان همبستگی یک 9رکریک روش وجود دارد: روش فورنل و ال PLS 3در واگرا 

( برای 9139شود. فورنل و الرکر )ها مقایسه میهایش در مقابل همبستگی آن سازه با سایر سازهسازه با شاخص

سه  AVEدهند که قطر اصلی این ماتریس حاوی جذر مقادیر بررسی روایی واگرا ماتریسی را پیشنهاد می

 .است( 519/1) سازمانی( و سکوت 222/1) شغلی(، استرس 543/1) شغلی ی فالتسازه

 

                                                           
1. The Fornell – Larcker Criterion 
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 . نتایج حاصل از بررسی روایی واگرا با استفاده از روش فورنل و الرکر3جدول 

 متغیرها فالت شغلی استرس شغلی سکوت سازمانی

 فالت شغلی 311/1  

 استرس شغلی 225/1 444/1 

 سکوت سازمانی 923/1 233/1 259/1

 

مقدار جذر میانگین  است، مشخص است( 9139) الرکرکه برگرفته از روش فورنل و  3که از جدول  گونههمان

های موجود در قطر اصوولی ( متغیرهای مکنون در پژوهش حاضوور که در خانهAVE) شوودهاسووتخراجواریانس 

های زیرین و چپ با دیگر متغیرهای پژوهش که در خانه هاآن، از مقدار همبسووتگی میان اندقرارگرفتهماتریس 

 مدلهای توان اظهار داشت که در پژوهش حاضر، سازهرو میاند، بیشتر است. ازاینقطر اصلی ترتیب داده شده

 ، روایی واگرایگریدانیببههای دیگر، های خود دارند تا با سووازهمتغیرهای مکنون( تعامل بیشووتری با شوواخص)

 حد مناسبی است.مدل در 

 های پژوهشیافته

 کهیدرصورتهای پژوهش معنادار هستند یا خیر؟ دهند که آیا فرضیهضرایب معناداری مسیرهای مدل نشان می

دار بیشتر باشد، این مطلب حکایت از معنی 12/9ضریب معناداری مسیرهای میان متغیرهای مدل پژوهش از 

، نتایج 2شکل شود. در فرضیات پژوهش می دائیتداشته و باعث  %15متغیرها در سطح اطمینان  ریتأثبودن 

 ها آمده است.( مربوط به هر یک از فرضیهt-values)مقادیر  Zحاصل از بررسی ضرایب معناداری 

 

 t-valuesهمراه با مقادیر  شدهمیترسمدل  .2شکل 

شود شوغلی بر سکوت سازمانی رد می  اسوت؛ اثر معنادار و مثبت فالت  مالحظهقابل، 2که در شوکل   گونههمان

د؛ شومی دییتأاست. اثر معنادار و مثبت استرس شغلی بر سکوت سازمانی  12/9از  ترکوچکآن  tچون مقادیر 

که این مطلب  استبیشوتر   12/9این متغیرهای مدل پژوهش از مقدار  زیرا ضورایب معناداری مسویرهای میان  

ی بین این صووحت رابطه دییتأداشووته و باعث  %15از معنادار بودن روابط متغیرها در سووطح اطمینان حکایت 
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 دییتأی روابط پژوهش مورد ، معنادار بودن کلیهZبا اسوتفاده از ضریب معناداری   ازآنکهپسشوود.  ها میسوازه 

ن منظور در این پژوهش قرار گرفت، بایسووتی سوووی رابطه یعنی منفی یا مثبت بودن آن مشووخص گردد. بدی  

بار عاملی میان متغیرهای پژوهش، مورد  اسوتانداردشده متغیرها بر یکدیگر، ضورایب   ریتأثجهت تعیین شودت  

بار عاملی به تصویر  استانداردشدهشده همراه با مقادیر ضرایب ، مدل ترسیم3بررسی قرار گرفته است. در شکل 

 ی مسیر میان متغیر استرس شغلی واستانداردشدهمونه ضریب ن طوربهکشویده شده است. مطابق با شکل زیر،  

 (.53/1) سازمانیسکوت 

 
 بارهای عاملی استانداردشدههمراه با مقادیر ضرایب  شدهمیترس. مدل 3شکل 

 

ای، مدل معادالت ساختاری کوواریانس نمونه -های واریانسای اسوت که داده کننده درجهتعیین برازش مدل؛

شده محقق بر مبنای کند. درواقع برازش مدل به دنبال پاسوخ به این سوؤال است که مدل تدوین  را حمایت می

 -کر است که معیار استونچارچوب نظری و پیشوینه تئوریک آن تا چه اندازه با واقعیت انطباق دارد؟ الزم به ذ 

که مقدار شود. درصورتینشان داده می 2Qسازد. این معیار با نماد بینی مدل را مشخص میجیسور قدرت پیش 
2Q را کسوووب نماید، به ترتیب نشوووان از قدرت  35/1و  95/1، 12/1زا سوووه مقدار، در مورد یک سوووازه درون

هرچه مقدار میانگین زای مربوط به آن دارد. همچنین ونهای بربینی ضعیف، متوسط و قوی سازه یا سازهپیش

تر بخش سوواختاری مدل در یک پژوهش دارد. برای ارزیابی ها بیشووتر باشوود، نشووان از برازش مناسووبافزونگی

عنوان مقادیر را به 32/1و  25/1، 19/1شوووود. مقادیر اسوووتفاده می GOFبخش کلی مودل پژوهش از معیار  

، آمده است که نشان از 4در جدول شوماره   GOFاند. مقدار شوده معرفی GOFی ضوعیف، متوسوط و قوی برا  

 برازش مناسب مدل پژوهش دارد.

 . برازش مدل4جدول 

 مقدار معیار

Redundancy 452/1 

2Q 353/1 
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GOF 325/1 

 

 ی ضرایبدهد که نتایج حاصل از بررسی فرضیات پژوهش پس از محاسبهخالصه نشان می طوربه، 5در جدول 

 بارهای عاملی آمده است. استانداردشدهو ضرایب  Zمعناداری 

 . آزمون فرضیه5جدول 

 نتیجۀ آزمون عدد معناداری ضریب مسیر فرضیه

شغلی بر سکوت سازمانی کارکنان شرکت  فرضیة اول: فالت

 بیمه ایران تأثیر معنادار و مثبت دارد.

ت کارکنان شرکفرضیة دوم: استرس شغلی بر سکوت سازمانی 

 بیمه ایران تأثیر معنادار و مثبت دارد.

211/. 

 

 

531./ 

322/9 

 

 

929/2 

 رد

 

 

 تأیید

    

 

 گیریبحث و نتیجه

گیرد و از اهمیت خاصووی میقرار  موردبررسوویشووغلی  هایمحیطمسووائل مهمی که در سووطح  ازجملهروزه ام

 ایمجموعهبا توجه به اینکه هر نظام و  است. خودانگیختهوجود نیروی انسانی کارآمد و  مسئلهبرخوردار است، 

ذا بیشترین کارایی را داشته باشد ل شدهریزیبرنامهبرای رشد و توسعه خود و دستیابی به اهداف  کندمیسوعی  

داشته باشند تا از پیامدهای  هاآندر راسوتای توجه به نیروی انسوانی و نیازهای    ایوقفهبی هایتالشبایسوتی  

 اندازیدهیجوامعی به پیشرفت، ترقی و تعالی دست . به نیروی انسانی دوری گزینند توجهیبیمطلوب ناشی از نا

ه به ک هاییسازمانآن دسته از  ویژهبهرا شکوفا سازند.  هاآناین نیروها و استعدادهای نهفته در  اندتوانسوته که 

کار متعهد وقوف یافته و منابع  به ارزش قدرت نیروی دانبردهپی  وریبهرهاهمیت نقش منابع انسووانی در بهبود 

نمایند که کارکنان بتوانند با حداکثر توان خود، در مهم و انرژی فراوانی از مدیریت را صوورف ایجاد محیطی می

نگران  و کنندمیکارکنان امروزی بیشتر از گذشته درباره زندگی کاری خود فکر . بهبود عملکرد سوهیم باشوند  

در شغل خود رشد و توسعه پیدا  اندمایلخواهند و کننده می ءشوغل مطمئن، درازمدت و ارضوا   هانآهسوتند،  

ویژه برای رسوویدن به باالترین سووطح در  انتظاراتی وکنند. از سوووی دیگر کارمندان اغلب حرفه خود را با امید 

 هااداشپو  هامسئولیتبه پیشرفت خود، رسیدن به قدرت، کسب باالترین  هاآناکثر  و کنندمی سوازمان شروع 

شوند. فرضیه اول میکارمندان قبل از رسویدن به اهدافشان دچار سکون زدگی   متأسوفانه اما  دهند؛میاهمیت 

د. دار دار و مثبتشووغلی بر سووکوت سووازمانی کارکنان شوورکت بیمه ایران تأثیر معنی عبارت بود از اینکه فالت

است بر  12/9تر از سوازی معادالت سواختاری نشوان داد مقدار معناداری بین این دو متغیر کوچک   آزمون مدل

دیران در ارتباط با مسائل گوناگون سعی در کنترل مداوم گردد. ماین اسواس فرضویه اول پژوهش حاضر رد می  

شود باید تمام شرایط آن خدام میاین است که وقتی شخصی در یک محل است هاآن. تصوور  خوددارندکارکنان 

توان از طریق پاداش و ترغیب که رضایت کارکنان را می مسئلهسازمان را بپذیرد. بعضی از مدیران بر روی این 

هستند  هاآن زیردستانکنند. شاید تصورشان فقط این است که کارکنان، به انجام کار افزایش داد، پافشاری می

زیر فشووار مالی زیادی هسووتند بیشووتر  امروزه به دلیل اینکه کارکنان اگرچهپذیرند. را ب هاآنو باید دسووتورات 
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به انجام کارهای با مفهوم و  مندعالقهکارکنان  تدریجبهبه مسوائل اقتصادی کار است، ولی   هاآنتوجه و تمایل 

دست دهد و  هاآنخواهان اسوتقالل شوغلی بیشتری در کار خود هستند تا بدین طریق احساس ارزشمندی به   

، موردتوجه قرار نگیرندعبارتی از طرف مدیران ه های شغلی خود روبرو شوند یا بخواسته در زمینةاگر با موانعی 

خود منجر به  نوبهبهاین امر  در سووازمان خود خواهند شوود که گیریگوشووهشووغلی و  هایسوورخوردگیدچار 

امل با تع های گذشته تائید شده بود که. در پژوهششودهایی مثل سوکوت سوازمانی و رکود سازمانی می  پدیده

ایفا  هاسازمانمحوری و مهمی را در نمودهای تعامالت اجتماعی اسوت که نقش  ازجملههمکاران حرفه شوغلی  

 -اسوواسووی شووناختی  هایمهارتموجود در دنیای سووازمانی خود باید  هایچالشکند و افراد برای مقابله با می

مشووکالت میان فردی را بیاموزند. به همین جهت  ویژهبهاجتماعی نظیر همکاری، مشووارکت و حل مشووکالت، 

تواند یکی از عوامل مهم های مهمی را برای افراد فراهم آورده و میروابط بین همکواران و سوووازموان مشووووق  

 ش یادگیری فردی بوده وبنابراین فالت در مسوویر شووغلی بیانگر رکود، عدم پیشوورفت و کاه   ؛انگیزش باشوود

 یزگیانگبی. سوکون در مسیر شغلی ارتباط نزدیکی با  اسوت نوعی احسواس افسوردگی و شوکسوت      یالقاکننده

عالقه نداشوووته و  هاآنکه به  شووووندمیمجبور به انجام اموری  هاآندر چنین وضووعیتی   چراکهکارکنان دارد. 

شغلی منجر به رکود و توقف فرد شده  فالت های گذشتهاساس پژوهش بر بنابراین ؛شونددچار رکود می کمکم

آورد. هرچند که ارتباط این دو متغیر در بیمه مورد تأیید می وجود بهآن سکوت سازمانی  تبعبهو سکون فرد و 

شووغلی مواجه باشووند این عامل منجر به  واقع نشوود یعنی اینکه زمانی که کارکنان شوورکت بیمه ایران با فالت

تواند عواملی مانند داشوووتن نظام ارتقای شوووغلی مناسوووب و می آندلیل  ؛گرددها نمیآن سوووکوت سوووازمانی

ساالری در شرکت بیمه ایران، ایجاد تناسب مناسب بین شغل و شاغل، ایجاد رضایت در بین کارکنان شوایسوته  

غییرات ساختاری های سازمانی و تها، عدم وجود رسمیتهای مستمر و غیرمستمر و تقویت آنبا ارائه پرداختی

 پناهیفرد و های داناییبنابراین نتایج پژوهش حاضوور با پژوهش های سووازمانی زیاد، باشوود؛ و داشووتن پسووت 

 (، همخوانی ندارد.9313) روحانی( و 2111) همکاران(، کیش و 9313)

دار و عنیمفرضیه دوم عبارت بود از اینکه استرس شغلی بر سکوت سازمانی کارکنان شرکت بیمه ایران تأثیر 

بوده که حاکی از وجود رابطه معنادار بین این دو  531/1آمده برابر با دستمثبت دارد. ضریب همبستگی به

 15سازی معادالت ساختاری نشان داد که استرس شغلی در سطح اطمینان چنین آزمون مدلمتغیر است. هم

ناست که با افزایش استرس شغلی، سکوت درصد بر روی سکوت سازمانی تأثیر معناداری دارد. این بدان مع

 بررسی قرار گرفت این ابعاد شامل عوامل به وجود استرس شغلی در شش بعد مورد یابد.سازمانی نیز افزایش می

های صورت گرفته، تقاضا و انتظارت باشند. عواملی همچون تغییرات، نقش، حمایتآورنده استرس شغلی می

ترس دهد که اسهای بیشتر نشان میباشند. نتایج بررسیو ارتباطات میشغلی، سطح کنترل فرد بروی کار 

ودن فرد تواند به دلیل تسلیم بسکوت می شغلی بیشترین رابطه را با ارتباطات و سپس با کنترل و تقاضا دارد.

فرصت  ایجاد منظوربهو برخی اوقات نیز  کارانهمحافظهنسبت به هر شرایطی و یا به دلیل ترس و وجود رفتارهای 

که اکثر افراد سازمان دارای تمایل به سکوت در برابر مسائل یهنگام. برای دیگران و اظهار عقاید آنان باشد

ند. سکوت اسکوت سازمانی یادکرده عنوانبهسازمانی هستند، سکوت تبدیل به یک رفتار اجتماعی شده که از آن 

سکوت  .شودیمهای صورت گرفته گذارییهسرماهدر رفتن که سبب  استفایده بیسازمانی یک پروسه سازمانی 

ات، ، اجتماعات و جلسمالقاتتواند شامل انواع متفاوتی از سکوت باشد نظیر سکوت اختیار کردن در یمسازمانی 



 233................................ ..................................................................... مطالعه تأثیر فالت شغلی و استرس شغلی بر سکوت سازمانی

 

 هاانسازم. سکوت در درون هاتالشی پیشنهادی و سطح پائین ابراز عقاید و هابرنامهمشارکت خیلی پائین در 

و  یسازمحرومیز شماری، ناچ، در حاشیه قرار گرفتن، (سرکوب) یریگه آرامش، سانسور عقاید، جلوبستگی ب

یکی از پیامدهای واضح فشار عصبی شدید، کاهش عملکرد مناسب و درست  .شودیمدیگر موارد کوچک شمردن 

 گردد و دروری متجلی میکیفیت ضعیف کار و افت بهره صورتبه ،است. این کاهش در مورد کارگران اجرایی

گیری غلط و یا بر هم خوردن روابط کاری با دیگران به دلیل عصبانیت مورد مدیران ممکن است به معنی تصمیم

از  اندارتعبگیری انواع کناره ترینمهمتواند نتیجه فشار عصبی باشد. گیری نیز میکناره و ناسازگاری باشد.

 گذرانند احتماالًو استعفا. اشخاصی که برای مقابله با فشار عصبی، دوران سختی را در محیط کار میغیبت 

بی اندیشند. فشار عصپیدا کردن سازمان بهتری، به ترک سازمان خود می منظوربهشوند و یا بیشتر بیمار می

و  گیری روانی کردهمبادرت به کناره ، ممکن است فردمثالعنوانبهتواند پیامدهای دیگری هم داشته باشد. می

های تفاوتی نسبت به سازمان موجب عدم مشارکت در فعالیتبی توجه شود.نسبت به شغل و سازمان مربوطه بی

 همکاران(، آلیس و 9312) همکارانشناس و بنابراین نتیجه این پژوهش با نتایج پژوهش خانه شود؛سازمانی می

های این پژوهش این بود که به تمام (، همخوانی کامل دارد. محدودیت2192) همکاران( و انشاسی و 2193)

... در  و سازمانی، بلوغ کارکنانشده است مثالً اثر ساختار، فرهنگ عوامل اثرگذار بر سکوت سازمانی پرداخته ن

 محدودیت توانند بر سکوت سازمانی مؤثر باشد اما به علتاین پژوهش مشاهده گردید که این عوامل نیز می

ها توسط پژوهشگر میسر نگردید. محدودیتی که در این پژوهش، پژوهشگر با آن زمانی و مالی امکان بررسی آن

 دسترس در این زمینه بوده است.است، کمبود کار مشابه و منابع علمی قابل روبرو بوده

 :استهای پژوهش به شرح ذیل پیشنهادهای برگرفته از یافته 

شود که مشارکت و دخالت دادن کارکنان در انجام تصمیمات بیمه ایران توصیه میبه مدیران شرکت  -9

 اساسی سازمان همت گمارند.

تعاقباً شود و ممند نباشند باعث بروز استرس شغلی میکه کارکنان نسبت به شغل خود عالقهدرصورتی -2

تفاده شود با استوصیه می بنابراین به مدیران شرکت بیمه ایران تفاوت خواهد شد؛نسبت به سازمان بی

موفق  مثالعنوانبه مند نمایند.سازی شغل کارمندان را به شغل خود عالقهاز استقالل شغلی و غنی

 بانک تجارت هایشعبه از یکی از محققان به یکی توان گفت که در طی فرآیند انجام این پژوهشمی

 رد کارکنان از شعبه آن معاونین و سارؤ ید کهصورت کامالً اتفاقی مالحظه گردمراجعه نموده بود که به

 که شد معلوم کارکنان از پرسش با که شوندمی جویا را هاآن نظرات سازمانی اهداف پیشبرد جهت

 همیشه تمایل دارند نظرشان را اعالم نمایند. و بوده مندعالقه شغلشان به نسبت شعبه آن کارکنان

شود با استفاده از سیستم مدیریت مشارکتی، نظام پذیرش و میبه مدیران شرکت بیمه ایران توصیه  -3

 ها و غیره در جهت شنیدن اظهارنظرهای کارکنان تالش مضاعفی داشته باشند.بررسی پیشنهاد

 هایینامهآیین تدوینو  ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان و کاهش جو ترس و هراس از انتقاداز طریق  -4

تواند بر ، مدیران شرکت بیمه ایران میارائه نظرات به کارکنان تشویق و انکارکن نظریات از حمایت برای

 سکوت سازمانی کارکنان خود غلبه نماید.
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 نظریات برای مناسب دهیپاداش نظام استقرارشود نسبت به به مدیران شرکت بیمه ایران پیشنهاد می -5

 مثالعنوانها همت مضاعف نمایند. بهنهادهای ارائه نظرات و پیشو نیز ایجاد کارگروه خالق پیشنهادهای و

ای تحت عنوان دریافت بانک تجارت نمونه موفقی در این زمینه است که توانسته است یک سامانه

مشخص  9313اساس گزارش عملکردشان در سال  ها خالقانه از سوی کارکنان ایجاد نمایند و برپیشنهاد

االنه ای هم سکه نظراتشان را اعالم کنند و حتی جایزه است که کارکنان آن سازمان خیلی مشتاق هستند

بنابراین مدیران شرکت بیمه ایران باید به این  شود؛ها خالقانه تعیین میدر هفته پژوهش برای پیشنهاد

 مقوله توجه شایانی داشته باشند.

سازمانی  منجر به سکوتشغلی  شرکت بیمه ایران وجود فالتبین کارکنان  توان نتیجه گرفت که دردرنهایت می 

ساالری تواند عواملی مانند داشتن نظام ارتقای شغلی و شایستهگردد. دلیل این امر احتماالً میها نمیدر بین آن

های مستمر و غیرمستمر، عدم در شرکت بیمه ایران، ایجاد تناسب مناسب بین شغل و شاغل، وجود پاداش

های سازمانی زیاد، باشد. از طرف دیگر در بین ری و داشتن پستهای سازمانی و تغییرات ساختاوجود رسمیت

زایی وجود دارد که باعث گردیده کارکنان نسبت به تصمیمات کارکنان شرکت بیمه ایران عوامل استرس

 اتخاذشده از خود واکنشی نشان ندهند.

س شووغلی و سووکوت  شووغلی، اسووتر  در انجام این پژوهش یکسووری از متغیرهای میانجی در ارتباط بین فالت

شان که میزان بالغ و نابالغ بودن کارکنان شرکت بیمه ایران بر ایجاد استرس شغلیطوریسوازمانی مؤثر بود. به 

توانست در زمینه مشارکت هرچه تأثیر به سوزایی داشوت. عالوه بر این وجود سواختار سازمانی غیرمتمرکز می   

سازمانی ی داشوته باشد. همچنین وجود فرهنگ  ایانبیشوتر کارکنان در تصومیمات اسواسوی سوازمان اثرات شو      

شغلی و استرس شغلی بر سکوت سازمانی  توانسوت بر شودت اثرات فالت  مشوارکتی در شورکت بیمه ایران می  

ن شود اثرات متغیرهای میانجی مانند میزاکارکنان تأثیرگذار باشد. بر این اساس به پژوهشگران آتی توصیه می

س شوغلی، استر  سوازمانی و ... را در ارتباط بین فالت کنان، سواختار سوازمانی و فرهنگ   کاربالغ یا نابالغ بودن 

 بحث و بررسی قرار دهند. شغلی و سکوت سازمانی مورد
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Abstract 

In today's changing world, organizations need employees to express their ideas. Individuals also 

choose organizations that can express their views because both managers and employees are more 

motivated and perform in an environment where there is no silence. The purpose of this study 

was to investigate the effect of job plateau and job stress on organizational silence of Iranian 

insurance employees. This is a correlational study and a questionnaire was used for data 

collection. The statistical population of the study was Iranian insurance staff in Tehran which 

according to Iran Insurance website in 96-97 were about 4264 formal, contractual and contractual 

employees. The Convenience non-probability sampling was selected as sampling method. Data 

were collected through standard questionnaires and library studies. Data analysis was performed 

using the structural equation modeling software of Smart PLS software. Findings show that job 

stress has no significant effect on organizational silence of Iranian insurance staff but the effect 

of job stress on organizational silence of Iranian insurance staff was confirmed. 

Keywords: Job platelet, Job stress, Organizational silence. 

 


