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 چکیده 

 و حسادت سازمانی پژوهش حاضر با هدف تحلیل ساختاری سکوت سازمانی براساس ادراک از رفتارهای سیاسی هدف:

 گرفت. با نقش میانجی سازگاری شغلی انجام

 باشدمی (معادالت ساختاری مدل یابی) یعلاز نوع مدل یابی  همبستگی این پژوهش کاربردی و روش توصیفیروش: 

نفرمی باشند  343ها که تعداد آن 2331دانشگاه پیام نور استان آذربایجان غربی در سال کلیه کارکنان جامعه آماری 

برای گردآوری اطالعات ...انتخاب شدند 122ای نسبتی که با استفاده از جدول مورگان گیری تصادفی طبقهروش نمونه

 تیبها به ترها تأیید و پایایی پرسشنامهای پرسشنامهیی محتوایی و سازهروا .استفاده شد از چهار پرسشنامه استاندارد

 ی شده در الگوی مفهومی،ریگاندازهمکنون و  رهایمتغارزیابی روابط بین  منظوربهآمد  به دست 8/ 32/8،11/8،30/8،11

 استفاده گردید. PLS3 افزارنرماستفاده از ها با دادهمدل یابی ساختاری  از

د و باشی بر سازگاری میاسیرفتار س جزبهبین متغیرها،  داریمعنی از نقش حاضر حاکی مطالعه هاافتهی :هاافتهی

در روابط علی بین حسادت سازمانی با سکوت سازمانی  همچنین نتایج حاکی از تأیید نقش میانجی سازگاری شغلی

 داشت.
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1   یابی ساختاری سکوت سازمانی بر اساس ادراکمدل... 

 

 و بیان مسئله مقدمه

 .گذارندیم تأثیر آن بر هم و رندیپذیم تأثیر محیط از هم اجتماعی، موجودیت یک عنوانبه سازمان

. است اجباری هاسازمان برای تغییرات این با هماهنگی و است تغییر حال در پیوسته سازمان محیط

(Moghimi, 2006) سرمایۀ آموزشی سازمان یک بخصوص سازمان هر سرمایه نیتریاصل و نیتربزرگ 

 عنوانبه انسانی . عاملدهدیم قرار االشعاع تحت را سازمان یهایگذارهیسرما سایر که است آن انسانی

 هاییتوانا با زیرا شودیم محسوب امروزی آموزشی هایسازمان منابع نیتریاتیح از یکی

 پر فضای در بگیرد. خدمت به را مالی منابع ازجمله سازمان، دیگر منابع تواندیم خود یهایزیربرنامه

آموزشی و پژوهشی و  یهاتیفعال انجام در بخواهند آموزشی هایسازمان اگر کنونی راتییو تغ چالش

 .(wangvotan, 2013باشد ) سالم برخوردار روابط دارای انسانی نیروی از باید باشد پیشتاز خود اداری

برای اینکه بتوانند در سه حوزه آموزشی، پژوهشی و خدمات به جامعه موفق باشند باید به  هادانشگاه

از  هایتوانمندتوجه کنند. تقویت این  یرعلمیغاعضای سازمان چه علمی و چه  یهایتوانمندتقویت 

راهکاری برای همه جوامع  تواندیمعصر محوریت دانایی  در و شودیمطریق مشارکت اعضاء محقق 

آموزشی بخصوص دانشگاه  هایسازماناز عوامل مهم در  کی .(Bagherian, 2004) دیآ حساببه

یک رفتار، خودداری  عنوانبه را 2سکوت سازمانی Vandyne et al )2003) سکوت سازمانی است.

کارکنان است که یادهیپد. سکوت سازمانی و عقاید مرتبط با کار اطالعات ،هادهیاآگاهانه از اظهار 

جو  راتیتأث .ورزندیمدر رابطه با مشکالت سازمان امتناع  اظهارنظرسازمان به دالیل متفاوت از 

و تحقیق قرار گرفته است و  موردتوجهکه در مشاغل مختلف  هاستسالسازمانی بر عملکرد کارکنان 

شغلی  فتشریپ و یاحرفه و در اهداف سازمان و پیشرفت شخصی در این زمینه سکوت سازمانی

 .(Cole, Bersick,Scarbeck,Cummins,Dugan, Grantoz, 2019)هست  تأثیرگذار

افزایش سازمان  داخل دررا  یسازگار و ینوآور ایجاد انگیزه، عدم سکوت در یک سازمان عالوههب    

 در که سکوتی .شودیم حاصل سکوت نوع سه ،اساساین  بر (.Janet Alexis et al., 2020) دهدیم

 جادیخطر ا و ترس دلیل به که سکوتی مطیع(، سکوترسد )ینم نتیجه به سکوتعدم  تصور این نتیجه

 ارزشمند دانش یا و محرمانه اطالعات حفظ دلیل به که سکوتی نهایت در ( وتدافعی سکوتشود )یم

 .(دوستانهنوع سکوتشود )یم انجام سازمان منافع جهت در

 و یریگگوشه مانند ،نکردن است در اعتراض به یک وضعیت مفهوم سکوت یعنی حالت صحبت    

انجام دهند  اظهارنظرعدم ارتباط با دیگر اعضای سازمان و اینکه افراد وظایف خود را بدون اعتراض و 

 Dornali) نکنندلت سازمان دخا یریگمیتصمو  مسائلروی مشکالت ببندند و در  برو چشم خود را 

et al., 2020.) اهدانشگاهی سازمانی بخصوص در زندگ ریناپذاجتناب ییهادهیپدو سیاست  قدرت 

ت اس ریانکارناپذ یتیواقع( آموزشی )دانشگاه هایسازمانهستند. امروزه وجود رفتارهای سیاسی در 
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ابزار ادامه حیات در  عنوانبه شدهحسابمیزان متوسطی از رفتارهای سیاسی  طورمعمولبهکه 

 ارتباط بر روی تواندیمدرک افراد از فضای سیاسی سازمان  نیبنابرا ،آموزشی وجود دارد هایسازمان

به این نتیجه رسید که رفتارهای   .Alkreelds (2009) (Clegg et al., 2015بگذارد ) تأثیردر محیط کار 

هر فعالیت انسانی است. ناپذیراجتنابسیاسی بخش 

یک احساس  حسادت تحقیق دارد حسادت سازمانی است.که نقش اساسی در  دیگر متغیر    

ناخوشایند و فراگیر است ماهیت و محور اصلی حسادت آرزو یا تالش برای از دست رفتن نعمت شخص 

 Valizadeh and) ریخباشد یا  یگریدخواه به صالح  و نهدیگر است خواه به خودش برسد یا 

Azerbaijani, 2020 )ه ک کندیمماعی ریشه دارد که بر این فرض تکیه در نظریه مقایسه اجت حسادت

 تواندیممقایسه  نیا .کنندیمرا ارزیابی  شانیهاییتوانا کارکنان از طریق مقایسه خود با افراد مشابه،

متفاوت منجر شود اگر نتیجه مقایسه فرد با دیگران مطلوب باشد یه کسب هویت  کامالا به دو نتیجه 

رد این است که ف یفتگیخودشدر واقع یکی از معیارهای تشخیصی اختالل شخصیت  شودیممنجر 

 Zlatan Krizan and) ورزندیا اعتقاد دارد که دیگران به او حسادت  ورزدیمبه دیگران حسادت  غالباا 

Johar, 2012).  آموزشی سازگاری  هایسازمانبخصوص  هاسازماندر  تأثیرگذار عوامل ازیکی دیگر

یک فرایند پویا و مستمر که  عنوانبهسازگاری شغلی  Davis Lafquist (1984)نظر  از شغلی است.

 نیا .اندکردهخود با محیط درون سازمان هستند تعریف  تطابق ودنبال پیشرفت و نگهداری افراد به

 (. ,2010Scharf) شودیممشخص  2سازگاری شغلی با گذشت زمان و تطابق کاری

 

 مبانی نظری و پیشینه تحقیق

 هادگاهیدآگاهانه  کارمندانکه دادسازمان زمانی رخ خواهد  درپتانسیل گسترش سکوت سازمانی

ا به یا دفتر ر کاربهو دانش در مورد مسائل فنی و رفتاری مربوط  کنندیمو افکار خود را پنهان  هادهیا

 ,Akif,Fulya) شودیمو به یک واکنش مشترک توسط همه کارمندان تبدیل  گذارندینماشتراک 

 شودیمسکوت سازمانی موجب کاهش تعهد نیروی کار و افزایش تمایل به ترک شغل  .(2019

(Hosseini et al., 2017.) اول شامل: گرددیم سازمان درسکوت کارمندان اصلی که سبب  عامل دو 

دلیل به خطر افتادن منافع و موقعیتشان و منفی از سوی کارمندان به یبازخوردها ازترس مدیریت 

دانشگاه پیام  (.Cole et al., 2006) است هاآندوم ادراک کارکنان از باورهای ضمنی مدیریت در مورد 

له سلس صورتبهیک سازمان متمرکز است که  باشدمیما در این تحقیق  مدنظرنور که جامعه آماری 

ین ب ارتباط مواجه است. یادهیعددر چنین سازمانی با ساختار بلند با مشکالت  شودیممراتبی اداره 

و همچنین محیط غیر منعطف که بر روی  شودیمکه به افراد محول  ییهاتیمسئولو  فیوظا افراد،

در رضایت شغلی و  خألخواهد گذاشت یک نوع  تأثیردانشگاه یطورکلبهکارایی و اثربخشی افراد و 
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 تأثیردانشگاه در موارد که مطرح شد روی سکوت کارکنان  و ایندید  توانیمسازگاری شغلی را 

ید انجام گیرد تا تصویر روشنی به دست آ تحقیقی راستا ایجاب می کند است در اینمستقیم گذاشته 

 در مورد سکوت و راهگشای مسائل و مشکالت و پیشنهاداتی در جهت هر چه بهتر دانشگاه ارائه شود.

 تأثیر عنوان باخود  قیتحق در (Naqshbandi et al,. 2015) انجام شده است هایپژوهشسازمانی 

 سازمانی بر سکوت و آوای سازمانی به این نتایج رسیدند 2سرمایه اجتماعی و ادراک رفتارهای سیاسی

که  یاگونهبهاست  تأثیرگذاررفتارهای سیاسی سازمانی بر روی رفتار کارکنان  ازحدشیبوجود  که

کارکنان را به سمت جو سکوت هدایت کن و همچنین کاهش  تواندیمافزایش رفتارهای سیاسی 

و کارکنان را نسبت به حصول  حس اعتماد را در کارکنان تقویت تواندیمرفتارهای سیاسی سازمانی 

 اهداف سازمانی متعهدتر کند

 یهاسازمانشغلی کارکنان  هاینگرشتحلیل  عنوان با Danaei Fard et al (2010) در تحقیقی    

اد جو که بین ابع دادنددولتی تببین جو سکوت سازمانی و رفتار سازمانی و سکوت سازمانی نتایج 

 کهیطوربهوجود دارد  یداریمعن رابطه شغلی کارکنان با رفتار سکوت کارکنان، هاینگرشسکوت و 

 سبتاا نبین نگرش مدیریت عالی و نگرش سرپرستان با رفتار سکوت کارکنان یک همبستگی مثبت 

 ارتباطی و نگرش شغلی کارکنان با رفتار سکوت کارکنان یهافرصتشدیدی وجود دارد و بین 

شدیدی وجود دارد. نسبتااهمبستگی منفی 

توسعه  عوامل وعنوان سکوت سازمانی )مفاهیم عمومی با   Bagheri et al (2012) در پژوهش خود 

امتناع که باعث  وجود دارد هاسازماننیروهای قدرتمند در بسیاری از  به این نتیجه رسیدندآن( 

که سکوت سازمانی در این  شودیممسائل دیگر  ای واطالعات مربوط به مشکالت بالقوه  گسترده از

 باالتیم مدیریت  یهایژگیو .2 عوامل تأثیر تحت وشده است  یجمعدستهمیان تبدیل به یک پدیده 

 ساختارها .0 یتیریمد باور .4 کارکنانتعامل  بر مؤثر عوامل .3 ستیزطیمحسازمانی و  یهایژگیو. 1

  ردیگیمجمعیت شناختی قرار  تفاوت .3 ترس ومنفی  بازخورد تیریمد .2 یسازمان یهااستیس و

.(Henriksen et al., 2006) جمعی  سطح درکه سکوت سازمانی یک پدیده از عدم گفتن  نشان دادند

که با تمرکز بر برخی از عوامل کمتر آشکار که به  در سازمان است توجهقابلیا در پاسخ به مشکالت 

در تحقیق خود  (Musa Azro et al., 2015) کندیم کمک ماریبیک  عنوانبهدرمان سکوت سازمانی 

یدند به این نتیجه رسآن بر تعهد کارکنان  تأثیربر سکوت سازمانی و  مؤثرتحلیل عوامل تحت عنوان 

بر سکوت کارکنان  هاآن یهامؤلفهکه عوامل اجتماعی، مدیریتی، سازمانی و فردی و همچنین زیر 

 منفی بر تعهد کارکنان و تأثیرکه رفتار و جو سکوت در سازمان  بوده است همچنین نشان دادند مؤثر

در پژوهشی ضمن آشنایی با مفهوم سکوت  .(2012Shahzade Ahmadi ,) آن داشت یهامؤلفه

رداخته پ آن برشغلی  هاینگرش تأثیر آن و یهامؤلفه مختلف آن به شناسایی ابعاد و لیدال وسازمانی 
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م شغلی رابطه مستقی هاینگرشآن با  هایمؤلفهنتایج نشان داد که بین سکوت سازمانی و  و ؛است

در تکاپوی مدل بومی برای ) یسازماندر تحقیق خود با عنوان سکوت  Khanifar et al (2010) دارد.

آن را  هایمؤلفهو  ابعاد گوناگون، هایجنبهایران( ضمن شناسایی مفهوم سکوت و  هایسازمان

های آموزشی بخصوص دانشگاه سازمان مهمی در تأثیریکی دیگر از عواملی که  شناسایی کردند.

 یهاسازهسیاسی و ادراک سیاست سازمانی  رفتار ادراک از رفتارهای سیاسی هست. گذاردیم

مایل ادراک سیاست سازمانی ت باالی سطوح .اندمرتبطمتقابل با یکدیگر  طوربههستند که  یاجداگانه

 .(,Naqshbandi (2015 کندیمکه خود، ادراک سیاست را تقویت  دهدیمبه رفتار سیاسی را افزایش 

Ashford Wally (1990)   اجتناب از تغییر  یعنی اجتناب از سرزنش و سیاسی یرفتارهابیان کرد

بروز  شدهادراکبه فرصت  پاسخ دررفتاری است که افراد  (2اظهارکننده)رفتار  یعنی ،اظهارکنندهرفتار 

 (.Vale and Perro, 2000) بگذارندتا بر پیامد به نفع خود اثر  دهندیم

برداشت هر یک از افراد نسبت به وجود رفتارهای سیاسی در سازمان متفاوت هست و در میزان     

که عوامل  شودیمدر بین افراد مشاهده  یامالحظهقابل هایتفاوتشدت دریافت و ادراک این پدیده 

 بسیار نیز در آن دخالت دارند از عوامل ساختاری و شخصیتی گرفته تا عوامل ناشی از محیط کار

(Zebenberg, 2017; Hatchworth Trade, 2013;  )در سازمان با پیامدهایی رفتار سیاسی  که کرد بیان

به ترک سازمان، تعارض بر سر منافع، افزایش رقابت منفی، کاهش افزایش تمایل لیقب ازمنفی 

این  کهییازآنجامرتبط است. همچنین  ،عملکرد شغلی ضعیفو یوربهرهرضایت شغلی، کاهش 

نامشروع استفاده از قدرت همراه  یهاروشگرانه و توطئهرفتارها غالباا با فریبکاری، تهمت، اعمال

 اکادرمورد  در .بیفزایند افرادرا کاهش و بر استرس  سازماندر  انماندگاری کارمند توانندیمهستند 

در   .کمتری انجام شده است قاتیتحق از رفتارهای سیاسی و ارتباط آن با سایر متغیرهای تحقیق،

سیاسی در  رفتار های سازمانی برتعارض تأثیربا عنوان بررسی  Ghavibazo et al (2015)تحقیقی 

 هک دانشگاه علوم پزشکی مشهد به این نتیجه رسیدند سازمان و ارائه الگوی مدیریت رفتار سیاسی در

 Kasmar et) دارد. با رفتارهای سیاسی مشروع و نامشروع وجود یارابطهرابطه معناداری بین تعارض 

al (1999 و سیاسی کارکنانرفتار  در بررسی مدل ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی بیان کردند بین 

 یاست سازمانی ارتباط قوی وجود دارد.سادراک 

به این نتایج رسیدند سطوح باالی ادراک سیاست سازمانی تمایل  Freeze et al (2002)تحقیقی  در    

 یاسیس رفتارو همچنین  کندیم تیتقو راخود ادراک سیاست  که دهدیمبه رفتار سیاسی را افزایش 

 .دارد رامنافع شخصی فرد  تحقق و گرانید دراست که قصد نفوذ  یاقدام هربه معنای 

سی و بروندادهای سازمانی سیا هایمهارتبا عنوان  Thompson and Ferris (2015) تحقیقیدر      

سیاسی  هایمهارتکه  کنندیمفراتحلیلی و دستوری برای آینده( اشاره  یبررس نظری،)چارچوب 

                                                           
1. Expressive behavior 
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با عنوان  یپژوهش در  Vashdi, Viguda Shalumi (2013) بر عملکرد کارکنان دارد. میرمستقیغ تأثیر

عملکرد  که رفتار سیاسی بر رندیگیمسیاست سازمانی بر عملکرد مدارس دولتی نتیجه  تأثیربررسی 

در بررسی ارتباط میان رفتارهای سیاسی   Budella, Avza,Danish (2014) .منفی دارد تأثیرکارکنان 

بر  یرفتار سیاس که کنندیماشاره  کنندهلیتعدمتغیر  عنوانبهو عملکرد کارکنان، روابط اجتماعی 

نشان داد که رفتار سیاسی  Mutambara (2013) منفی دارد و همچنین نتایج تأثیرسازمانی  عملکرد

سیاسی و  هایمهارتپژوهشی درباره  Iqbal Khan (2015) دارد. تأثیربر اقدامات و عملکرد مدیریت 

یاسی رفتار س تأثیرارتباط میان ادراک از سیاست سازمانی و بروندادهای شغلی انجام داد نتایج حاصله 

یک فرا ) یسازمانبا عنوان ادراک رفتارهای سیاسی  یپژوهشدر     Atink et al (2010) .بر عملکرد بود

سازمان  در باالی یریگمیتصمقدرت  کهیهنگامتحلیل از پیشایندهای نظری( به این نتیجه رسیدند 

رف از ط و ؛انجام گیرد رندگانیگمیتصم برنفوذ  منظوربهرفتار سیاسی ممکن است  شودیمجمع 

(Muhammad (2007 و Chang (2008)  شد. تأییدهم

که  انددادهبسیاری نشان  هایپژوهش از متغیرهای پژوهش حسادت سازمانی است. دیگر یکی    

 کار طیمح دروی  رفتار بر دوران کودکی کسب کرده است در که فرد ییهانگرش و هاارزش ،باورها

 زاقبل  که تجارب زندگی شخصی فرد دهدیمهمین دلیل این وضعیت نشان  به .گذاردیم تأثیر

امل عو بگذارد تأثیر فرد حسادت درحس  جادیا بر تواندیم وی برای موقعیت شغلی فعلی انتصاب

ی مهندس ژیک،استرات یسازکوچک رقابت،شامل  سازمان کارکنان درموقعیتی بوجودآورنده این حس 

 ازمان،س اربردی نامناسب بخش منابع انسانیک یهابرنامه و عملکرد یابیارز تمایزهای فرهنگی، مجدد،

 (.Koch and Chalishkan, 2015) شودیم ارتقا ومجازات ، ناعادالنه پاداش یهاستمیس ازجمله

 اگرچه( Thompson, Bush,Glass, 2018) کاری بسیار رایج است یهاطیمحمسئله حسادت در     

و فردی مطرح شود ولی در بعضی موارد باعث ایجاد  یسازمانیمنفیک عمل  عنوانبهممکن است 

 حسادت ممکن است (Smith, 2007) گفتههمچنین به  و ؛انگیزه و افزایش سطح عملکرد فرد شود

 راارزش شخص  شدتبه حسادت، ازآنجاکه .(Pederson, 2020) بهتر کاربرای شما باشد تا  یازهیانگ

 حسادت ازبه همین د لیل آگاهی  شناسندینمبه رسمیت  را خود حسادت افراد اغلب ،کندیم دیتهد

؛ (Kim et al., 2010) دیآیمبالقوه حسادت بشمار  یهاچالش از یکی یک حس، عنوانبهآن  قبول و

ن اشتباه گرفته وبرآ یعدالتیببا  را آن احتماالا و کنند انکار ممکن است این حس را ین افرادرابناب

مار نیز بش محققان وپژوهشی  یهاتیمحدودکه این موضوع یکی از  است ذکرانیشا سرپوش بگذارند

ار بر رفت یمخرب آثار تواندیم ،یمنف ویک محرک ناخوشایند  عنوانبهحسادت  چون ،حالنیباا رودیم

دادهای بیشتری نسبت به روی یرفتار واحساسی  تأثیراتمنفی  یدادهایرو افراد داشته باشد وبطورکلی

 ,BarkleyandKiefer) بماندمحققان پنهان  چشم اززمینه نباید  نیا در تفحص و قیتحق مثبت دارند،

به این نتیجه  Duffy, Scott, Shaw, Tapper, and Aquino (2014)سازمانی موردحسادت در (.2014

 Tarebari et) ثابت نشده است. کامالا وجود حسادت و رفتارهای مضر در محیط کار  تأثیررسیدند که 
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2020(al  بر حسادت سازمانی در بین کارکنان  اثرگذارخود با عنوان شناسایی عوامل  قیدر تحق

نشان دادند که رفتارهای ضد شهروندی، وجود فاصله بین مدیر و کارمند، دانشگاه فرهنگیان 

تی شخصی یهایژگیوبه  یتوجهکم یادگیری سازمان، یهاتیقابلبه  یتوجهکمنامطلوب،  جوسازمانی

به این نتیجه رسیدند که  (et al Khodavardian,. 2018) شودیمموجب افزایش حسادت سازمانی 

در طراحی  (Tai et al., 2012)  .معنادار دارد تأثیرحسادت سازمانی بر عملکرد شغلی و جو سازمانی 

بر  هاسازمانو آن برای کارکنان  یامدهایو پحسادت  عتیدر طببازاندیشی  با عنوانمدل خود 

به این نتیجه رسیدند که حسادت بر رضایت شغلی  کردند و تأکیدمثبت حسادت سازمانی  یهاجنبه

عواقب حسادت  با عنوان DuffyWashaw (2000) در پژوهش دارد. تأثیرو عملکرد افراد در سازمان 

کردند که حسادت خاطرنشان  هادر گروهمدلی برای عواقب حسادت  یبر طراحمحققان عالوه در گروه

با  Cohen Charash and Müller (2007) یدر پژوهش منفی دارد. گروه رابطه مستقیم و با عملکرد

 دتاز حسامخرب مربوط به حسادت نشان دادند که سطح باالتری  یرفتارها ،یعدالتیبعنوان ادراک از 

 .داشت خواهدپی  در مخرب کاری را یاز رفتارهاباالتری  سطوح ،شدهادراکانصاف  و

در تئوری  شدهفراموش یعامل نقش انگیزاننده حسادت، با عنوان Katzdi Veris (1992) یدر پژوهش

واجه با حسادت را نیز م یهاروش حسادت، یو کارکردها منشأ ررسی کردن معنا،ب ضمن مدیریت،

حسادت به لذت از مصیبت دیگران منجر  کهیهنگام» با عنوان یپژوهش در Smit (2015) داد. ارائه

لذت از مصیبت دیگران  به تواندیم( نه حسادت مالیممخرب )تنها حسادت  کردند که انیب ،«شودیم

شغلی برای  یسازگار عوامل مربوط به ایجاد هماهنگی در کار سازگاری شغلی است، از منجر شود.

 Shafiabadi (2016) (.Sadeghian, 2009) رودیمشمار عامل مهمی به زیآمتیموفقادامه اشتغال 

از عوامل روانی و غیرروانی است عوامل  یامجموعهکه سازش شغلی نتیجه و ترکیب  معتقد است

 که توسط فرد شاغل به نحوی برای انجام کارش شودیمغیرروانی تمام ابزار و ادوات کار را شامل 

 که در بیرون از وجود ابزار و وسایلی را شامل می گردند. علیرغم عوامل غیرروانی که شودیماستفاده 

و  ردیگیمفرد قرار دارند عوامل روانی یا درونی، احساسات و طرز تلقی فرد نسبت به شغلش را دربر 

تجارب  شخصی و یهایژگیوعوامل روانی،  گریدعبارتبه ند؛ینمایمرابطه فرد را با کارش مشخص 

 2سازگاری شغلی ( ,Quanqji Wiangchi 2005) .گرددیما شغلش را شامل فرد در ارتباط ب شدهآموخته

از نظر آنان سازگاری شغلی شامل شرح و  کنندیم مشخص کار درراباکاهش تعارض و افزایش کارایی 

. انجامدیموظایف افراد و نگرش مثبت به نقش کاری جدید  توصیف رفتارهایی است که به اجرای خوب

مورد  در .شودیم دیتأکفردی، حمایت اجتماعی و عوامل کاری  عوامل بردربیان سازگاری  رونیازا

 متغیر سازگاری شغلی تحقیقاتی به شرح زیر انجام شده است.
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 اندازچشمعنوان مروری سیستماتیک بر سازگاری شغلی و  خود با   Johnston (2016)تحقیق در     

سازگاری شغلی برای موفقیت و پیشرفت شغلی افراد در سازمان الزم و  که دیرسآینده به این نتیجه 

 Sullivan, Baruch,Chan and Mai, Magyuri, Zakher) ضروری است و این مسئله در تحقیقات

خود با عنوان بررسی ارتباط بین  Safavid and Bouzari (2019)در پژوهش  دید. توانیم (.2015

و  تیشناخروان، سازگاری شغلی و شایستگی شغلی نشات داد که بین سرمایه شناختیروانسالمت 

 .دمثبتی بر شایستگی شغلی دار تأثیروجود دارد و سازگاری شغلی  داریمعنیسازگاری شغلی رابطه 

(Spark  et al., 2019) درون فردی  یرفتارها باخود با عنوان سازگاری شغلی و حرفه فعال  قیتحق در

سازگاری شغلی و رفتارهای پیشگیرانه شغلی روابط مثبت سطوح  طرفکیازنشان دادند  انجام داده

تغییرات درون فردی در سازگاری شغلی و رفتارهای پیشگیرانه  نیهمچن و اولیه بین فردی را نشان داد

شغلی رابطه مثبت داشتند، از سوی دیگر سطح اولیه سازگاری شغلی با شیب مسیرهای رشد رفتارهای 

ین ا میانگین سرعت رشد رفتارهای پیشگیرانه منفی بود گریدعبارتبهشغلی فعال رابطه منفی داشت 

ه دارای سازگاری شغلی اولیه باالتری هستند در رفتارهای فعاالنه بدان معنی است که افرادی ک

 .دهندیمپیشگیرانه کاهش شدیدتری نشان 
   

 
 مدل مفهومی پژوهش (:1) شکل

 پژوهش یهاهیفرض

 دارد تأثیرحسادت سازمانی بر سکوت سازمانی  -2

دارد تأثیرادراک از رفتارهای سیاسی بر سکوت سازمانی  -1

دارد تأثیرادراک از رفتارهای سیاسی بر سازگاری شغلی  -3

 دارد تأثیرحسادت سازمانی بر سازگاری شغلی  -4
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 دارد تأثیر سازگاری شغلی بر سکوت سازمانی -0

 دارد تأثیرسازگاری شغلی بر سکوت سازمانی  یگریانجیمادراک از رفتارهای سیاسی با  -2

دارد تأثیرسازگاری شغلی بر سکوت سازمانی  یگریانجیمحسادت سازمانی با  -3

 

 پژوهش یشناسروش

همبستگی مبتنی بر مدل توصیفی  از نوع این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش

جان آذربای استان نورکارکنان دانشگاه پیام کلیه پژوهش  آماری جامعه .معادالت ساختاری است یابی

روش که با استفاده  بودندکارمند نفر 343 شاملکه  مرکز و واحد 21 باشدمی 2331در سال  غربی

 یبرا نفر انتخاب شدند. 122 استفاده از جدول مورگان بتی که بانس ایطبقه تصادفی گیرینمونه

تحقیق از  یهاهیفرضجهت آزمون  هاداده یآورجمعفیش تحقیق و برای از مبانی نظری  یآورجمع

 .پرسشنامه استفاده شده است

 

 پژوهشی هاپرسشنامه

( این پرسشنامه توسط گل 1883و بوترو ) آنگ توسط ون داین، سؤالی 38 یسازمانپرسشنامه سکوت 

کاری ایران آماده اجرا شده است دارای شش  هایمحیطکنونی برای اجرای در  صورتبه( 2332پرور )

ی ایجاب سکوت جامعه یار سازمانی، سکوت دفاعی سازمانی، سکوت )سکوت ایجابی سازمانی، مؤلفه

لیکرت تدوین شده  ایگزینه 3جامعه یار فردی( که در طیف  سکوت دفاعی فردی، سکوت فردی،

معرفی شده در پرسشنامه اصلی را با بارهای عاملی  سؤاالت بیترک باشدیم 34/8است و پایایی آن 

و واریانس تبیین شده  < 8/8 2و  12/2131، آزمون کرویت بارتلت برابر 11/8به باال )برابر با  4/8

 درصد( به دست داده است. 30/20پرسشنامه از طریق عوامل برابر با 

سه  دارایگویه  20(2334) کاسماروکارلسنپرسشنامه مقیاس ادراک رفتارهای سیاسی سازمان     

( قاارت وسیاست پرداخت  مؤلفه همکاری، واسطهبهموفقیت  مؤلفه رفتارهای سیاسی عمومی،) مؤلفه

 هایپژوهشلیکرت تدوین شده است در  ایگزینه 0که در طیف  باشدمی 32/8ضریب آلفای کرونباخ 

 .است آمده دستبه 11/8داخلی هم پایایی آن با آلفای کرنباخ 

 مؤلفهدارای سه  هیگو 48(2313زاده و آذربایجانی، پرسشنامۀ سنجش حسادت )ولی    

 0که در طیف  باشدمی 33/8 کرونباخضریب آلفای  (محور رفتاری، شناختی، محور عاطفیمحور)

 دستبه 33/8داخلی هم پایایی آن با آلفای کرنباخ  هایپژوهشلیکرت تدوین شده است در  ایگزینه

 است. آمده

)ارزش  مؤلفه 3گویه و  32( که شامل 2332) ستیالفکواپرسشنامه سازگاری شغلی دیویس و     

 سبک خودمختاری، ارزش ایمنی، ارزش ،یدوستنوع ارزش ،پایگاه ارزش راحتی، ارزش پیشرفت،

این  ییپایا و قبولقابلاز روایی  که لیکرتی تدوین شده است ایگزینه 0در طیف  باشدیم( سازگاری
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ارد استاند رغمیعل .آمده است که با استفاده از ضریب آلفای کرنباخ بدستمحاسبه  13/8پرسشنامه 

 شدهنییتعروایی و محتوایی  صورتبهفرهنگی  یسازهمسانرفع ابهامات و  منظوربه هاپرسشنامهبودن 

 و پس از مطالعه ودر اختیار تعدادی از اساتید دانشگاه قرار گرفته  هاپرسشنامه بیترتنیابه است

زه بررسی روایی سا منظوربهو همچنین  شد تأیید هاپرسشنامهروایی محتوایی  شدهاعالم یاظهارنظرها

وایی ر تأییدنشانگر  یدییتأ. نتایج تحلیل عاملی استفاده شد PLS افزارنرمبا  یدییتأاز تحلیل عاملی 

و مقدار تی  3/8 از باالتر هاپرسشنامههای مقدار بار عاملی تمامی گویه باشدمی هاپرسشنامه ایسازه

مقادیر آماره آلفای  .است هاپرسشنامه ایسازهروایی  تأییدکه نشانگر  باشدمی 33/2 هاآنمتناظر 

پرسشنامه ادراک از  31/8 پرسشنامه سکوت سازمانی (پایایی نهاییپژوهش ) هایسازهبرای  کرونباخ

 دستبه 13/8و پرسشنامه سازگاری شغلی  34/8 حسادت سازمانی پرسشنامه 32/8رفتارهای سیاسی 

که نشانگر مناسب بودن  باشدمیکه مدل پژوهش از برازش خوبی برخوردار  دهدمینتایج نشان آمد. 

های بررسی روابط بین متغیر منظوربهنهایت  در باشدیمی تحقیق به لحاظ آماری هاپرسشنامهپایایی 

 استفاده شد. PLS افزارنرمپژوهش از معادالت ساختاری به روش تحلیلی مسیر از 

 

 پژوهش هاییافته
 اطالعات توصیفی متغیرهای تحقیق (:1)جدول 

 حداکثر  حداقل  انحراف استاندارد  میانگین  متغیر

 218  23  23/3  34/13  سکوت سازمانی

 18  0  83/3  33/22  ایجابی سازمانیسکوت 

 38  0  02/3  20  سکوت دفاعی سازمانی

 10  3  40/3  82/21  سکوت جامعه یار سازمانی

 08  0  11/0  41/24  سکوت ایجابی فردی

 00  0  40/4  41/20  سکوت دفاعی فردی

 30  0  34/4  20/20  سکوت جامعه یار فردی

 280  10  30/2  11/13  حسات سازمانی

 10  13  11/3  28/31  شناختی

 10  2  14/2  48/20  عاطفی

 10  0  43/0  21/13  رفتاری

 248  38  24/23  03/230  سازگاری شغلی

 20  0  40/3  12/21  ارزش پیشرفت

 38  10  11/4  43/41  ارزش راحتی

 48  0  20/3  24/24  ارزش پایگاه

 10  2  31/0  31/21  دوستیارزش نوع

 10  3  20/0  43/23  ارزش ایمنی

 28  3  04/1  18/1  ارزش خودمختاری
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 40  28  31/1  31/11  سبک سازگاری

 28  38  43/3  10/04  رفتار سیاسی

 28  0  43/4  04/1  رفتارهای سیاسی عمومی

 08  28  20/3  13/13  همکاری واسطهبهموفقیت 

 38  28  32/3  44/21  ارتقاسیاست پرداخت و 

    

 ± 30/2) کارکنان سازمانی حسادت استاندارد انحراف و میانگین که دهدمی نشان (2) جدول 

 یسازمان سکوت و (03/230 ± 24/23) یشغل سازگاری (،10/04 ± 43/3) یاسیس رفتار (،11/13

 است. (34/13 ± 23/3)

 

 است. آمده پژوهش متغیرهای بین همبستگی ماتریس (3) جدول در
 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش (:2) جدول

 4 3 2 1 متغیر

    2 سازگاری شغلی

   2 -43/8 سکوت سازمانی

  2 40/8 83/8 رفتارهای سیاسی

 2 - 42/8 -21/8 حسات سازمانی

 

بررسی روابط بین متغیرهای پژوهش از طریق همبستگی گشتاوری پیرسون صورت پذیرفت. نتایج     

، >82/8pکارکنان ) که بین سازگاری شغلی با سکوت سازمانی دهدمی( نشان 1از جدول ) آمدهدستبه

43/8-r=( رابطه منفی و معناداری دارد. بین حسادت سازمانی با سازگاری شغلی کارکنان )82/8p< ،

21/8- r=( رابطه منفی و معناداری، بین حسادت سازمانی با سکوت سازمانی کارکنان )82/8p< ،

42/8 r=( رابطه مثبت و معناداری و بین رفتارهای سیاسی با سکوت سازمانی کارکنان )82/8p< ،

40/8 r=.رابطه مثبت و معناداری وجود دارد ) 
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 نمودار مسیر به همراه ضرائب استاندارد (:2)شکل 



بیشتر هستند که این امر معنادار بودن تمامی  32/2از  ضرایب معناداری یتمام ل باال،مطابق شک    

 .دهدمیدرصد نشان  30یا گویه ها و روابط میان متغیرها را در سطح اطمینان  سؤاالت
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 Tنمودار مسیر به همراه ضرائب  (:3)شکل 

 

و اندازه اثر مدل درونی پژوهش میرمستقیغخطی، اثرات مستقیم و های همشاخص (:3)جدول 

 مسیر

هم 

 خطی
(VIF) 

اندازه  اثر مستقیم

 اثر
(𝑓2) 

 فاصله اطمینان مقادیر
B T Sig 0%/1 0%/33 

 212/8 043/8 131/8 882/8 300/3 483/8 2 سکوت سازمانی ← حسادت سازمانی

 221/8 482/8 232/8 882/8 144/1 121/8 821/2 سکوت سازمانی ←رفتار سیاسی

 221/8 -223/8 -310/8 882/8 123/1 -123/8 2 سکوت سازمانی ←سازگاری شغلی

 223/8 -412/8 -213/8 882/8 133/4 -221/8 2 سازگاری شغلی ←حسادت سازمانی

 883/8 830/8 -831/8 321/8 310/8 -882/8 2 سازگاری شغلی ←رفتار سیاسی

 میرمستقیغاثرات 

 - 831/8 123/8 882/8 111/1 224/8 سکوت سازمانی ←سازگاری شغلی← حسات سازمانی

 - 810/8 -02/8 211/8 331/8 -814/8 سکوت سازمانی ←سازگاری شغلی ←رفتار سیاسی
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 تأثیر سازمانیحسادت سازمانی بر سکوت حاکی از آن است که ( 3)در جدول  آمدهدستبهنتایج     

).35.3,40,.05(مثبت و معناداری دارد 11  ptمنفی  تأثیرحسادت سازمانی بر سازگاری شغلی  ؛

).84.4,62,.05(و معناداری دارد 21  pt 
مثبت و  تأثیر رفتار سیاسی بر سکوت سازمانی ؛

).84.2,26,.05(معناداری دارد 31  pt 
معناداری ندارد تأثیرسازگاری شغلی ؛ رفتار سیاسی بر 

 

)05.,21.0,03.( 41  pt  مثبت و معناداری دارد تأثیر سازگاری شغلی بر سکوت سازمانیو
 

)05.,87.2,28.( 51  pt  اثر غیرمستقیم حسادت سازمانی بر سکوت سازمانی و نقش و

).83.2,16,.05(دار ای سازگاری شغلی معنیواسطه 22  pt  و اثر غیرمستقیم رفتار سیاسی بر

).62.0,02,.05(باشدیمدار نای سازگاری شغلی معنیسکوت سازمانی و نقش واسطه 33  pt. 

تر دارای عملکرد دهد، سازگاری شغلی با وجود اهمیت پاییننشان می 3طور که نتایج جدول همان   

بر  نناساکارشسکوت سازمانی، الزم است باشد. نتیجه این ماتریس این است که برای بهبود باالیی می

 .تمرکز بیشتری داشته باشند رفتار سیاسی و حسادت سازمانی روی

 
 عملکرد مدل درونی پژوهش -و ماتریس اهمیت 𝑹𝟐 ،𝑸𝟐هایشاخص (:4)جدول 

 

عنوان به 23/8و  33/8، 23/8مقدار  سه .بینی مدل استدقت پیشنشان از ، (𝑅2)ضریب تعیین     

رایب ، ضبنابراینشود گرفته می نظر درترتیب برای مقادیر ضعیف، متوسط و قوی مقدار مالک به

 𝑄2 مدل درونییابیارارزیمع .باشندیمتعیین سکوت سازمانی و سازگاری شغلی دارای مقدار متوسط 

بیشتر از صفر برای یک   𝑄2بین مدل است. مقداردهنده تناسب پیش( نشان2334) 2گیسر -استون

ت. ی خاص اسمدل مسیری برای این سازهبین دهنده تناسب پیشزای معین نشانمتغیر مکنون درون

 این ،1عملکرد  تریس اهمیت لیتحل اریمع .باشندو مطلوب می شده رائها 4 جدولنتایج این معیار در 

را مقابله ، و مقادیر متوسط متغیرهای مکنون )عملکرد( کل مدل درونی )اهمیت( تاثراتریس نیا

و  باشدمی 288ای پراهمیت برای بهبود را مشخص کند. مقیاس عملکرد از صفر تا دهد تا حوزهمی

دهد، سازگاری شغلی نشان می -4طور که نتایج جدول نمره باالتر به معنی عملکرد بیشتر است. همان

                                                           
1. Stone - Geisser 

2. Importance-Performance Matrix Analysis) IPMA( 

 متغیر

 

R𝟐 
 

Q𝟐 
 (IPMA) عملکرد –ماتریس اهمیت  

 عملکرد اهمیت(کل )اثر    

 348/34 021/8  -  -  حسادت سازمانی

 312/44 122/8  211/8  311/8  سازگاری شغلی

 - -  182/8  444/8  سکوت سازمانی

 024/33 133/8  -  -  رفتار سیاسی
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باشد. نتیجه این ماتریس این است که برای بهبود تر دارای عملکرد باالیی میبا وجود اهمیت پایین

ری تمرکز بیشت "رفتار سیاسی و حسادت سازمانی  "سکوت سازمانی، الزم است کارشناسان بر روی 

 داشته باشند.

 

یریگجهینتبحث و 

 نیترعمدهو یکی از  شوندیمسرمایه دانشگاه و جامعه محسوب  نیترمهم (یعلمئتیهغیر ) کارکنان

آموزشی و  یهاتیفعالافراد در پویایی و عدم انگیزه و عالقه دانشگاه در عصر حاضر عدم یهاچالش

شی آموز هایسازماندلیل تغییرات و فضای باز و مدیریت مشارکتی در جهان امروز در پرورشی است به

 سکوت سازمانی بر ادراک از رفتارهای سیاسی تأثیربا هدف مطالعه مقاله حاضر  ،هادانشگاهبخصوص 

سازگاری شغلی در مراکز و واحدهای دانشگاه پیام نور استان آذربایجان  میانجیبا  سازمانی حسادت و

 دهدیمتحقیق نشان  هاییافته .باشدمیبه شرح زیر مدل ساختاری  هاییافته. نتایج غربی انجام گرفت

ا وجود دارد نتیجه این تحقیق ب داریمعنی تأثیر بین حسادت سازمانی و سکوت سازمانی ارتباط و که

 Tarebari et)همسویی و با تحقیقات Duffy, Scott, Shaw, Tapper and Aquino, (2014)قاتیتحق

al (2020Tai et al (2012)  وSmith (2015) .تبعیض در میان همکاران و مشارکت عدم مغایرت دارد

فردی افراد از لحاظ خصوصیات شخصیتی و رفتاری  هایتفاوتافراد در مسائل مهم دانشگاه و توجه به 

 و یکی از عوامل مهم در کاهش حس حسادت می شودغیررسمی  و همچنین توجه به بعد روابط

 کردن فراهم ارتباطات باز و شفاف، قیتشو دادن پاداش به همکاری و کار تیمی،همچنین تخصیص

 ار گیردمحیطی آرام و شاد در محیط دانشگاه باید در اولویت قر

بین ادراک از رفتار سیاسی سازمانی و سکوت سازمانی ارتباط  دهد کهمینشان  هایافتههمچنین 

 ,Shlomi  Research,Viguda, Vashdi)2013) هاییافتهوجود. نتایج تحقیق با  داریمعنیمستقیم و 

 قیتحقهمسویی و با  al  Nasrabadi et)(Freys  andThompson   2017)(2015 و

(Fanny et al (2014 سکوت افراد در سازمان نیز  کاریسیاسیبروز رفتارهای سیاسی و  .مغایرت دارد

و افراد در مقابل مدیر و کسانی که بر اثر رفتارهای سیاسی بخواهند منافع خود  داشتخواهد  افزایش

 بندیجناحآورند سکوت اختیار کرده تا در این فضای سیاسی و  به دستغیرمشروع  صورتبهرا 

موج میزند  هاآنهمچنین در سازمان که رفتار سیاسی در  و ؛نشوند ضرر وسازمان دچار مشکل 

بیش از اهداف سازمانی نتیجه به اهداف شخصی در و کنندیمکارکنان احساس ناامنی بیشتری 

نتیجه موفقیت  در وکارکنان نسبت به آینده خود اطمینان ندارند  هاسازماندر این  دهندیماهمیت 

اگر  شودیمبنابراین پیشنهاد کاری آنان نیست یهاتیاولوسازمان و تحقق اهداف سازمانی جزء 

ی سیاس یرفتارهاباید  مدیران با آگاهی از این موارد بخواهند جو سکوت را در سازمانشان کمتر کنند

ه یک ب یتحرکیبسکون و  فضای سازمان از حالت که باشندانتظار داشته  توانیمرا تعدیل کنند و 

 محیط پویا و متحرک تبدیل شود



22   یابی ساختاری سکوت سازمانی بر اساس ادراکمدل... 

 

بین سازگاری و سکوت سازمانی ارتباط مستقیم  دهد کهمینشان تحقیق از مدل ساختاری نتایج     

 و ,Safavi, Bouzari (2019  Johnston (2016)ق )این تحقیق با تحقی جینتا .وجود دارد داریمعنیو 

Sprk et al (2019)هر چقدر افراد در سازمان به شغلشان عالقمند باشند و  و همسویی دارد. یهمخوان

یعنی اعتماد بین افراد و سازمان( ) باشدبا انگیزه کار کنند و در سازمان اعتماد دوطرفه وجود داشته 

سازگاری بیشتر خواهد شد و در مقابل نسبت به مسائل و سرنوشت سازمان احساس مسئولیت کرده 

یعنی رابطه  شودیمدر مقابل سکوت سازمانی بیشتر  دهندیموظایف خود را به نحو احسن انجام 

افراد  هک کنندفراهم  یانهیزماه دانشگ ستمیس ومدیران  شودیمپیشنهاد  مستقیم بین دو متغیر.

دانشگاه ارتباط و تعامل  یهابخشبا مدیریت و سایر  یاواهمهو بدون هیچ ترس و  آزادانه بتوانند

داشته باشند تا بتوانند نظرات و پیشنهادات خود را در جهت هر چه بهتر ارتقاء و پیشرفت دانشگاه 

 یریگمیتصمارائه دهند و برای به وجود آمدن حس عالقه و اعتماد در افراد نسبت به سازمان از سبک 

 پاداش در ازای کار مثبت و افزایش بازخورد یاعطا ،یریانتقادپذروحیه  تیتقو مشارکتی استفاده کنند.

در جهت کاهش سکوت و افزایش  تواندیمانگیزه بیشتر را افزایش داده و این  تواندیماز کارمندان 

بین رفتارهای سیاسی و  دهد کهمیهمچنین نتایج نشان  سازگاری شغلی در سازمان منجر شود.

 ,Sullivan) این تحقیق با تحقیقات هاییافته وجود ندارد داریمعنی تأثیرارتباط و  سازگاری شغلی

Baruch, Chan and Mai, Maguri, Zakher (2015 Danaeifard et al (2010),  همخوانی و همسویی

 .دارد
فی و من ریتأث ارتباط وحسادت سازمانی بر سازگاری شغلی که  دهدمینشان نتایج مدل ساختاری     

با افزایش حسادت میزان سازگاری شغلی کارکنان کاهش و با کاهش حسادت  یعنیدارد  مستقیم

ر به رقابت سالم و مثبت د تبدیل کردن حس حسادت یابد.اری شغلی افزایش میگسازمانی میزان ساز

و خدمات اداری با مدیریت  یپژوهشدانشگاه برای پیشرفت آموزشی و  جمعی کارکنان عزم ومیان افراد 

. توان از بروز مشکالتی در محیط کاری تا حدی جلوگیری کردصحیح و ترویج ارتباطات صحیح می

گاری تا ساز بپرهیزند هاآنرفتاری یکسان داشته و از تبعیض میان  اننکمدیران باید با تمامی کار

 ,Duffy, Scott, Shaw, Tapper) تحقیقاتاین تحقیق با  جینتا .شغلی افراد در سازمان بیشتر شود

and Aquino, 2014) همسویی و با تحقیقات (Tarebari et al., 2020; Cohen, Charash and 

; Modler, 2007) مغایرت دارد. 

 ازمانیحسادت س متغیرکه سازه سازگاری شغلی رابطه مستقیم بین دو  دهدمینشان  هایافتهنتایج     

 234/8با توجه به مقدار ضریب مسیر  یگریانجیمو این  دینمایم یگریانجیمو سکوت سازمانی را 

است. هرچقدر میزان سازگاری شغلی در کارکنان افزایش یابد  یگریانجیمنقش مثبت  دهندهنشان

ت است مثب تأثیریک  تأثیرو چون این  شودیمروی سکوت سازمانی بیشتر  حسادت سازمانی تأثیر

 راساسبارزیابی عملکرد کارکنان  شودیم شنهادیپ .ابدییمافزایش  کارکنان درپس سکوت سازمانی 

استعداد همکاران و ایجاد شرایط مناسب در  براساس کارمیتقسو  سازگاری شغلی آنان با روحیه افراد
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و همچنین توجه  آمدن شرایط مساعد خستگی جسمی و روحی افراد وجود بهاز  یریجلوگسازمان و 

تحقیق با  هاییافته گیرد.فردی و خصوصیات شخصیتی آنان در اولویت قرار  هایتفاوتبه 

Fani et al; 2015., Musa Azro et al; 2019, Safavi, Bouzari; 2017 ,.Amani et al ,.)تحقیقات

 مغایرت دارد.همسویی دارد و با تحقیق  ()2014

اثر میانجی سازگاری شغلی در رفتار سیاسی با سکوت سازمانی که  دهدمینشان  نتایج همچنین    

 یرگیانجیمهیچ ارتباطی بین رفتارهای سیاسی بر سکوت سازمانی و یعنی  ؛باشددار نمیمعنی

 ,Dafio,Shaw, 2000; Cohen, Charash) تحقیق با تحقیقات نتایج سازگاری شغلی وجود ندارد

Modler, 2007; Katzdi, Veris, 1992; Smith, 2015 ) .مغایرت دارد 
 

 مدل ساختاریکلی  یریگجهینت و پیشنهادات

 در هر چقدرکه  میرسیمکلی  یریگجهینتمدل ساختاری به این  متغیرهای نییتبدر  یطورکلبه

ادراک و برداشت افراد نسبت به رفتارهای سیاسی بیشتر باشد یعنی دانستن و فهم افراد در  دانشگاه

ایر تعامل با س نیهمچن و دهندیمانجام  دانشگاهبرای پیشبرد اهداف  سیاسی هایجنبهاقداماتی که از 

توجه  .ودشیم  رفتن انگیزه شغلی و سالمت شغلیبیشتر افراد و باال و محیط باعث سازگاری هابخش

الزم در  هایمهارتعالیق و  براساسدر محیط کاری و گزینش افراد  هاآنبه تفکر افراد و خالقیت 

و همچنین ایجاد  شودیمو سازگاری شغلی  نفساعتمادبهمختلف دانشگاه باعث ایجاد  یهابخش

بسزایی در این زمینه  تأثیرمحیط کاری مناسب و سازگار با روحیات افراد از سوی مدیران دانشگاه 

 هانآرفتاری یکسان داشته و از تبعیض میان دانشگاه مدیران باید با تمامی کارکنان  خواهد گذاشت.

جمعی کارکنان  عزم ور میان افراد به رقابت سالم و مثبت د کردن حس حسادت لیتبد .بپرهیزند

وهشی و خدمات اداری با مدیریت صحیح و ترویج ژآموزشی و پ یهاتیفعالدانشگاه برای پیشرفت 

 ارزیابی عملکرد. توان از بروز مشکالتی در محیط کاری تا حدی جلوگیری کردارتباطات صحیح می

 استعداد همکاران و ایجاد براساس کارمیتقسو  سازگاری شغلی آنان با روحیه افراد براساسکارکنان 

 آمدن شرایط مساعد خستگی جسمی و روحی افراد وجود بهاز  یریجلوگشرایط مناسب در سازمان و 

بعد  به توجه .فردی و خصوصیات شخصیتی آنان در اولویت قرار گیرد هایتفاوتو همچنین توجه به 

تخصیص دادن  نیهمچن و شودیمحس حسادت  کاهش دریکی از عوامل مهم  غیررسمی روابط

کردن محیطی آرام و شاد در  فراهم ارتباطات باز و شفاف، قیتشو پاداش به همکاری و کار تیمی،

اگر مدیران با آگاهی از این موارد بخواهند جو سکوت را در  محیط دانشگاه باید در اولویت قرار گیرد

فضای  که باشندانتظار داشته  توانیمسیاسی را تعدیل کنند و  یرفتارهاسازمانشان کمتر کنند باید 

 .تبدیل شودزنده  به یک محیط پویا و یتحرکیبسازمان از حالت سکون و 
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