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 یدر دانشگاه آزاد اسالم یسازمان یبر سکوت و آوا یروان شناخت هیسرما ریتاثهدف کلی پژوهش،  چكیده:

از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع پیمایشی  . این پژوهشدباشیاستان مازندران جهت ارائه مدل م

به  دانشیارو کمی( انجام شد. جامعه آماری آن را در بخش کیفی اساتید با مرتبه ی )کیفی آمیخته است که با رویکرد 

آزاد  هایدانشگاه یعلم أتیه یاعضانفر و در بخش کمی  02باال دانشگاه آزاد اسالمی استان مازندران به تعداد 

به تایید استاد راهنما و مشاور  تشکیل دادندروایی صوری و محتوایی ابزارها نفر 467استان مازندران به تعداد  یاسالم

 4/2محاسبه شد که مورد تایید قرار گرفت. و پایایی آنها نیز باالی  5/2تر از ها با بار عاملی بیشرسید و روایی سازه آن

از معادالت ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد ها جهت تجزیه و تحلیل داده محاسبه شد که مورد تایید قرار گرفت.

شناسی و قدرشناسی،  معنویت گرایی و هوش معنوی، واقع گرایی، حق»مولفه  02سرمایه روان شناختی دارای که؛ 

تفکر انتقادی، هوش عاطفی، احساسات مثبت، خود آگاهی و آگاهی ذهنی، تالش و کوشش، معنا بخشی به کار، 

ن هدف و هدف گرایی، رضایت شغلی و انعطاف پذیری، بخشندگی، اطمینان و اعتماد، روابط فردی و بین فردی، تعیی

است. « ها و حمایت اجتماعی، سالمت روانی و جسمی، ارزیابی شناختی و تجربیات موفقزندگی، خالقیت، فعالیت

نتایج آزمون معادالت ساختاری نیز نشان داد که؛ سرمایه روان شناختی بر سکوت سازمانی تاثیر منفی و معنادار و بر 

 باشد.ثبت و معناداری دارد. همچنین مدل ارائه شده دارای برازش مناسب میآوای سازمانی تاثیر م

 .سرمایه روان شناختی، سکوت، آوای سازمانی، ارائه مدل واژگان کلیدی:
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 مقدمه

 اطمینیان،  عیدم  عصیر کنیونی،   ویژگیی  مهمترین     

 فزاینیده تکنولیوکیکی   تغییرات و سازیپیچیدگی، جهانی

 جدید هایسازمان که است شده سبب است. این تغییرات

 هافعالیت دامنه فناوری، مالی، سطح و منابع انسانی نظر از

 هیای تفیاوت  گذشته هایسازمان با های مدیریتی،شیوه و

 بر حاکم تغییرات با رویارویی منظور کنند. به پیدا اساسی

 محییط  در سازمانی اهداف به دستیابی جهت و هاسازمان

-بیه  کارکنان و نمدیرا بین است روابط الزم رقابتی امروز،

و  راحتیی  بیه  بتواننید  آن زیردسیتان  طی که باشد ایگونه

 راسیتای  در را خود نظرات سازنده و هاایده دغدغه، بدون

نمایند.ارائه این ایده ها توسط  بیان سازمان برونداد ارتقای

برخی افراد  تحت عنوان آوای سازمانی و عدم ارائه آن بیه  

ود )حیدری سورشجانی شتعبیر می سازمانی سکوت عنوان

  (.4987و همکاران 

 هیای سرمایه سوم نسل که شناختیروان از طرفی سرمایه

 بیه  کیه  اسیت  مفهیوم جدییدی   است، و اجتماعی انسانی

 اسیت. ایین   شیده  معرفیی  مثبت رفتار سازمانی در تازگی

 افیراد  روانیی  و از وضیعیت مثبیت روحیی    ایجلوه مفهوم

 اعتقیاد  و شرایط از تمثب دهنده ارزیابی نشان و سازمانی

 و انگییزه  از برخورداری در صورت به موفقیت دستیابی به

(. افیرادی کیه از   0245است )وان نیو و همکیاران    پشتکار

سرمایه روان شناختی باالیی برخوردارند، توانایی بیشیتری  

برای تعامالت گروهی و مشارکت اجتماعی دارند؛ چرا کیه  

و باعث تکرار، تیداوم و   دهدآن چه افراد را به هم پیوند می

شود، سرمایه روان شناختی است بیشتر شدن تعامالت می

که به عنوان نیرویی در جهت ترقی فرد، افیزایش درآمید و   

شیود  ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان در نظر گرفتیه میی  

(. در عصر تغییرات روزافیزورن  4986)نیک پی و همکاران 

بیا محیطیی متغییر و    های امیروزی  بریم، سازمانبه سر می

اند )نعمتیی انیارکی و همکیاران    بینی مواجهغیر قابل پیش

4980 .) 

ای سکوت سازمانی را پدییده  (0222موریسون و میلیکن )

دانند که در یک سطح سازمانی ساختار یافته اجتماعی می

-های سازمانی متفاوتی بر آن تاثیر میی ایجاد شده و مولفه

ی یک فرایند غیرکیارا اسیت   گذارد. در واقع سکوت سازمان

میرام و   بیرد )نییک  های انسانی را از بین میکه تمام تالش

( سیکوت  0229(. ون دایین و همکیاران )  0240 همکیاران 

 سکوت تدافعی مطیع، سکوت مولفه سازمانی را شامل سه

داننید )رجبیی فرجیاد و رضیایی     دوستانه می نوع سکوت و

رتباطییات (. سییکوت و آوای سییازمانی جییزع انییواع ا 4986

راهبردی در هم تنیده هستند کیه در واقیع بیر بییان و ییا      

خودداری از بیان نظرات کارکنان داللیت دارنید. البتیه آوا    

ای دارد و تنها به معنی بیان نظرات مثبیت  مفهوم گسترده

تواند رفتاری مخیر   توسط کارکنان نیست بلکه گاهی می

چیه   آور باشید. در نتیجیه بایید بررسیی گیردد کیه      و زیان

توانند آوای سیازمانی را در افیراد تقوییت و    متغیرهایی می

 ابعاد منفی را از بین ببرند.   

 ( آوای سازمانی را شامل سیه 0229ون داین و همکاران )

-دوستانه میی  نوع آوای و آوای تدافعی مطیع، آوای مولفه

دانند. دلیل اصلی گرایش به سکوت در بین کارکنیان ییک   

گیران اصلی سازمان بران و تصمیمسازمان این است که ره

اغلب بیه دلییل مشیغله کیاری قیادر بیه دییدن مسیایل و         

باشیند و  مشکالتی که کارکنان با آنها مواجه هستند، نمیی 

-بی»همیشه فرض را براساس این ضر  المثل معروف که 

گذارنید و تصورشیان ایین    می« خبری، خوش خبری است

افتید باخبرنید   یشان اتفاق ماست که از هر چه در سازمان

 (. 0229)اسلون 

به  تواندمی انسان ها از یک هر ویژه هایتوانمندی و نیازها

 گیردد. لیذا   تلقیی  این مسیر، در اساسی عامل یک عنوان

 با دیگری واکه از انسانی، سرمایه اهمیت بر تأکید با موازی

 کیه  آمیده  مییان  به سخن« شناختیسرمایه روان»عنوان 

( 0244شود. لوتانز )می خطا  انسانی یهاسرمایه از فراتر

 روان هایظرفیت و قدرت را کاربرد شناختی روان سرمایه

 روان سیرمایه  دانید. تمرکیز بیر مقولیه    مثبت می شناختی

 و تولید در مفهوم این که نقشی مبنای بر عمدتاً شناختی،

-میی  ایفا محیطی و انسانی، اقتصادی های سرمایه افزایش

 بسیتر  شیناختی،  روان . سیرمایه گییرد میی  صیورت  کنید، 
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 راهیی  و فیزیکی و انسانی سرمایه وریبهره برای مناسبی

 تغیییرات  در عصیر . شیود می قلمداد موفقیت به برای نیل

 سیرمایه  بیه  کیه  آنچیه  از بییش  مدرنیسم، پست شتابنده

 بیه  نیازمنید باشییم،   انسیانی  نییروی  و فیزیکی اقتصادی،

 ایین  بیا  بهنگام و درست مواجهه برای کارکنان توانمندی

بیه سیرمایه    توسیعه  بیرای  کیالم،  ییک  در و تغیییرات 

 از اسیتفاده  سرمایه این بدون زیرا روانشناختی نیازمندیم،

 رو این از شد، انجام نخواهد بهینه طور به هاسرمایه دیگر

 محوری اصل یک عنوان به شناختی روان سرمایه موضوع

 در شیک  شود. بدونمی توسعه محسو  به دستیابی برای

 هیا، سیازمان  مهمتیرین  از یکیی  اجتمیاعی،  توسیعه  مسیر

 پژوهشیی بیه وییژه    و آموزشیی  مؤسسیات  و هیا سیازمان 

 کلییدی  عناصیر  بیه عنیوان   باشیند. اسیاتید  می هادانشگاه

اگیر بیا    پرورشیی،  و آموزشیی  وظایف انجام در ها،دانشگاه

 و خیود  اجتمیاعی  و روانیی  جسیمانی،  مختلیف  نیازهیای 

 به برخیورد  مربوط اساسی نکات از و اآشن خود، فراگیران

 تواننید میی  بهتر باشند، داشته آگاهی فراگیران، با مناسب

 در و موفقییت تحصییلی   بیه  آمیدن  نائل جهت در را آنان

 اسیتقرار  جهیت  در اسیتوار  شخصییت  ییک  کسب نهایت

 علیت  بیه  در دانشیگاه  کنند. متأسیفانه  یاری ملت توسعه

 و مشیغله  و نظیری  هیای آمیوزش  بیر  اندازه از بیش تأکید

-می داده به استادان کمتری مجال فراوان، شغلی استرس

 داشیته  ایبایسیته  توجه خود مختلف نیازهای به که شود

 باشند.

سکوت سازمانی اثربخشی تصمیمات سازمانی و فرایندهای 

شیود تیا   تغییر در سازمان را محدود می کند. و موجب می

ن  کارکنان خود رنج ها از اظهارنظر بسیار پاییاکثر سازمان

-افتید، کیفییت تصیمیم   ببرند. زمانی که چنین اتفاقی می

یابد و زمانی که ایین  گیری و میزان انجام تغییر کاهش می

افتد، مدیریت باید متوجیه خطیر بزرگیی کیه در     اتفاق می

(. 4998حییال وقییوع اسییت، باشیید )دانییایی فییرد و پنییاهی 

زخورد همچنین سکوت سیازمانی بیه دلییل ممانعیت از بیا     

منفی، مانع تغییرات، توسیعه سیازمانی و افیزایش کیفییت     

هییای زنییدگی کییاری )شییغل، محیییط کییاری و وابسییتگی  

گردد. سیکوت و آوای سیازمانی   اجتماعی و غیره( افراد می

دو پدیده در هم تنیده هستند و بیدون هیم معنیا ندارنید.     

توان نتیجه گرفت که بررسی سکوت سیازمانی  بنابراین می

هییایی بییرای ایجییاد آوای مطلییو  سییازمانی از اهو یییافتن ر

اهمیت بسیار زیادی در مباحث سازمانی برخوردار اسیت و  

 طلبد.  توجه جدی مدیران را می

از طرفی کارکنان و اسیاتید دانشیگاهی نقیش کلییدی در     

ها ایفاع کرده و پژوهش درباره سالمت روانشناختی دانشگاه

 روان ی هم سرمایهآنان حائز اهمیت فراوانی است. از طرف

 بیه  منجیر  شیناختی،  روان متغیرهای بر با تکیه شناختی،

 سیرمایه اجتمیاعی در   سیرمایه انسیانی و   ارزش ارتقیای 

توانید بیه ایجیاد مشیارکت     شود کیه خیود میی   می سازمان

 نقیش  از شیده  انجیام  تحقیقیات  کارکنان شود. همچنیین 

 حماییت  شناختی روان سرمایه و سینرکیک کننده تعیین

 شیناختی  روان سیرمایه  کیه  دارنید میی  بییان  د وکننی می

 ارتقیای  طرییق  از انسیانی  منیابع  راهکاری جهیت بهبیود  

باشد )ویلکینسیون  می رقابتی مزیت کسب و هاعملکرد آن

هیا و موسسیات   (.  در حیال حاضیر، دانشیگاه   0244و فای 

باشیند کیه بیا شناسیایی ابعیاد سیرمایه       آموزشی ملزم میی 

اد محیطیی سیالم بیه افیزایش     روانشناختی بتوانند بیا ایجی  

کیفیییت عملکییردی کارکنییان و ایجییاد آوای سییازمانی کییه 

 هاست دست یافت.  ای مطلو  برای سازمانپدیده

 بعنیوان  بنابراین با توجه به سوابق دانشیگاه آزاد اسیالمی  

 دانشیگاهی  واحد جهان، بزرگترین بزرگ دانشگاه سومین

 آمیار  طبق که علمی هیأت عضو هزار سی حدود داخلی و

 هییأت  جامعه اعضای کل سهم از درصد 74رسمی حدود 

دهید و تیاثیر   میی  اختصیا   خود به را ایران کشور علمی

ها در پیشرفت کشور، الزم است که شناسایی چشمگیر آن

 شیناختی  روان بهزیستی هایی کهها و شیوابعاد، مولفه به

 علمی را به دنبال دارد بپردازد. از طرفی عدم هیأت اعضای

 در پیژوهش  و آموزش بحث به علمی هیات اعضای قهعال

 تیمی، کارهای کمرنگ شدن و مشارکت عدم و هادانشگاه

 بیه  منجیر  اعضیاع،  بیین  سیازگاری  و پذیری انعطاف نبود

 عنیوان  بیه  دانشیجویان  این میان، در و شده آنان سکوت
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 شوند کار بازار جذ  آینده در است قرار که دانشگاه پیامد

 لطمیات  گیرنید،  دسیت  در را کشیور  اقتصیادی  چرخیه  و

 کمبیود  باعیث  کیه  دالیلی از خورد. یکی خواهند بسیاری

 کیه  اسیت  اساتیدی سکوت شود،می کار متخصص نیروی

تسیهیم   و دانشجویان به خود دانش و تجربه انتقال به باید

 ایین  حیل راه حاضیر،  پژوهش بپردازند. اما همکاران با آن

 آوای در نتیجه ی افراد وتوجه به ابعاد روانشناخت را سکوت

داند. لذا سوال اصلی پژوهش حاضر این اسیت  می متناسب

مدل مناسب جهت تاثیر سیرمایه روان شیناختی بیر    »که: 

سکوت و آوای سیازمانی در دانشیگاه آزاد اسیالمی اسیتان     

 مازندران چیست؟

 مواد و روش ها

حاضر از نوع پژوهشهای کاربردی است که بیا   پژوهش

ه )کیفی و کمی( با طرح اکتشافی انجام شد. رویکرد آمیخت

در رویکرد کیفی، از روش هدفمند و در رویکرد کمی چون 

به بررسی وضعیت موجیود پرداختیه، از روش توصییفی از    

نییوع پیمایشییی اسییتفاده شیید. از اییین رو مبییانی نظییری و 

مطالعات و پیشینه مرتبط با موضوع بررسیی، تحلییل و بیا    

تیدوین شید. جامعیه آمیاری      رویکردی سیستمی تنظیم و

مورد مطالعه از دو گروه بخش کیفی و بخش کمی تشکیل 

شد. برای بخیش کیفیی از اسیاتید دانشیگاه آزاد اسیالمی      

استان مازندران با مرتبه علمی دانشیار به باال که در زمینه 

نفیر از آنیان    02موضوع پژوهش خبره هسیتند بیه تعیداد    

کیفی از نظرات آنان مورد شناسایی قرار گرفته و در بخش 

اعضیای هییأت    استفاده شد و برای بخیش کمیی از کلییه   

های آزاد اسالمی استان مازندران بیه تعیداد   علمی دانشگاه

استادیاروباالتر، استفاده شد. بیرای   نفر با مرتبه علمی 467

نمونه گیری در بخیش کیفیی بیا اسیتفاده از روش نمونیه      

اشیباع بیه تعیداد     گیری هدفمند و با در نظر گرفتن قانون

نفر به عنوان نمونه آمیاری انتخیا  شیدند. در بخیش      42

و  %85کمی براساس فرمول کیوکران در سیطح اطمینیان    

-نفر با روش نمونیه  062، تعداد α=%5گیری خطای اندازه

 092ای برحسب مرتبه علمی)استادیارگیری تصادفی طبقه

ه آمیاری  نفر( به عنوان نمون 9نفر و استاد 04نفر،  دانشیار 

هیای کیفیی در ایین    آوری دادهانتخا  شدند.  برای جمیع 

های نیمه ساختار یافته استفاده شید و  پژوهش از مصاحبه

برای بخش کمیی پیژوهش براسیاس معیارهیای اسیتخرا       

نامه محقق سیاخته  شده از مرحله کیفی به طراحی پرسش

هیای میورد   سرمایه روان شناختی جهت جمیع آوری داده 

هیا در بخیش کیفیی    ه شد. ابزار گیردآوری داده نیاز استفاد

ها از دو ابیزار فییش و مصیاحبه نیمیه     برای گردآوری داده

های سیرمایه  ساختاریافته با خبرگان جهت شناسایی مؤلفه

 روان شناختی استفاده شد.

نامه به شرح ذیل استفاده در بخش کمی از سه پرسش

این   نامه محقق ساخته سرمایه روان شناختی:شد: پرسش

ارزیییابی »مولفییه  02سییوال و در  62نامییه دارای پرسییش

شناختی، هوش عاطفی، معنویت گرایی و هیوش معنیوی،   

هیا و حماییت اجتمیاعی، واقیع     معنا بخشی به کار، فعالیت

گرایییی، رضییایت شییغلی و زنییدگی، احساسییات مثبییت،    

بخشندگی، اطمینان و اعتماد، حق شناسی و قدرشناسیی،  

نیی، خالقییت، سیالمت روانیی و     خودآگیاهی و آگیاهی ذه  

جسمی، تالش و کوشش، تفکر انتقادی، انعطیاف پیذیری،   

روابط فردی و بین فردی، تعیین هیدف و هیدف گراییی و    

ای لیکیرت  گزینیه  5باشد که در طیف می« تجربیات موفق

)خیلی کم، کم، تاحدودی، زیاد و خیلی زییاد(  طراحیی و   

 شود.  ذاری میگنمره 5تا  4تنظیم شده و به ترتیب از 

نامییه سییکوت سییازمانی ون داییین و همکییاران پرسییش

سیوال و سیه مولفیه     45نامیه دارای  (: این پرسیش 0229)

« سکوت مطیع، سکوت تیدافعی و سیکوت نیوع دوسیتانه    »

ای لیکیرت )کیامال مخیالفم،    گزینیه  5است کیه در طییف   

مخالفم، نظری ندارم، موافقم و کیامال میوافقم(  طراحیی و    

 شود.گذاری مینمره 5تا  4به ترتیب از  تنظیم شده که

نامییه آوای سییازمانی ون داییین و همکییاران    پرسییش

سیوال و سیه مولفیه     45نامیه دارای  (: این پرسیش 0229)

است کیه  « آوای مطیع، آوای تدافعی و آوای نوع دوستانه»

ای لیکرت )کامال مخالفم، مخالفم، نظری گزینه 5در طیف 

قم(  طراحی و تنظیم شیده کیه   ندارم، موافقم و کامال مواف

 شود.گذاری مینمره 5تا  4به ترتیب از 
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در این پژوهش به منظور تعیین رواییی و پاییایی ابیزار    

پژوهش در دو بخش کیفیی و کمیی، اقیدامات زییر انجیام      

 توسیط  آمیده  دسیت  بیه  هیای مقولیه  شد.در بخش کیفی

 مصیاحبه بیازبینی گردیید.     مشیارکت کننیده در   اعضای 

 از اسیاتید،  تعدادی دیگر  توسط شده استخرا  هایمقوله

 و گردید. تجربه بندیطبقه و مدیران بررسی و متخصصین

سوابق:با توجه به تجربه اساتید راهنمیا ، مشیاور و اسیاتید    

 بیه  هیا بنیدی مقولیه   مدیریت مطمئنیا  دررشته متخصص

 گرفت. صورت درستی

-هروایی سازه: در این پژوهش با استفاده از مدل انیداز 

-گیری معادالت ساختاری، صحت و درستی سنجش سازه

های مربوطه مورد ارزیابی قرار گرفت. بیا  ها توسط شاخص

استفاده از تحلیل عامل تاییدی مشخص شد کیه سیواالت   

تواند سازه میورد نظیر را   طراحی شده در هر سازه واقعا می

بسنجد. با توجه به نتایج تحلیل عاملی تاییدی، میزان بیار  

نییز   tو عدد معناداری م 75/2تمامی سواالت باالی  عاملی

باشد و مقیدار کیای دو بیه درجیه     می t=  86/4بیشتر از 

(، شییاخص جییذر بییرآورد واریییان  خطییای x2/dfآزادی )

-تقریب و ضرئب نیکویی برازش دارای مقادیر مناسب میی 

هیای  دهند تحلیل عاملی تاییدی سیازه باشند که نشان می

-های پرسشرازش مناسب بوده و سازهدارای ب نامهپرسش

ی یپاییا دهید.    به خوبی متغیر مربوطیه را نشیان میی    نامه

با روش آلفای کرونباخ بیرای سیرمایه روانشیناختی     ابزارها

بییر  84/2و آوای سییازمانی  95/2، سییکوت سییازمانی 98/2

های کیفی پژوهش از طرییق  آورد گردید.برای تحلیل داده

ی برای تجزییه و تحلییل داده  تحلیل محتوا و در بخش کم

تحلیل عیاملی اکتشیافی، تحلییل عیاملی      هایها، از آزمون

تاییدی و معادالت ساختاری بیا اسیتفاده از نیرم افزارهیای     

SPSS20  و LISREL8.5 .استفاده شد 

 یافته ها

به منظور تحلیل داده هیای پیژوهش از تحلییل هیای          

ال بودن داده ها با گوناگون استفاده شد. در مرحله اول نرم

اسمیرنوف مورد تایید قیرار  -استفاده از آزمون کولموگروف

گرفت. برای شناسایی مولفه های سرمایه روان شناختی از 

 تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد.

-های سرمایه روان شناختی در دانشیگاه برای تعیین مؤلفه

 ای براسیاس نامههای آزاد اسالمی استان مازندران، پرسش

پیشینۀ پژوهش، مبانی نظری و مطالعیات انجیام شیده در    

ای لیکرت تیدوین و  درجه 5تا  4گویه براساس مقیاس  62

در دانشگاه قلمرو پژوهش اجرا شده است. در مرحله بعد با 

نظر اساتید آمیار و اسیاتید راهنمیا و مشیاور و بیا مطالعیه       

های مشابه به روش تحلیل عاملی اکتشافی مرتبیه  پژوهش

برای شناسایی عوامیل زییر بنیایی و بنییادی مقییاس       اول

استفاده شد. اولیین فعالیتهیا در تحلییل عیاملی اکتشیافی      

 مییر و اولکیین )   –تعین شاخص آزمیون تناسیب کیایزر    

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of sampling 

Adequacy)  .و آزمون بارتلت است 

. اسیت  بیرداری نمونیه  کفایت کنندهمنعک  KMO اندازه

 بیین  همبسیتگی  که است آن بیانگر KMO کوچک ارقام

 کرد،تبیین متغیرها سایر طریق از تواننمی را متغیرها زو 

 مناسیب  عاملی تحلیل روش کاربرد است ممکن ،بنابراین و

  مقییدار وقتییی معتقدنیید( 4844)  وکیسییر سییرنی.  نباشیید

KMO تحلیییل تییوانمییی براحتییی باشیید، 6/2 از بیشییتر 

 و مناسیبت  باشید،  بیشیتر  مقیدار  این چه هر و کرد،عاملی

 . بود خواهد بیشتر برداری نمونه تکافوی

 میاتری   آییا  کیه  مطلیب  ایین  دربیاره  تحقییق  منظیور  به

 کروییت  آزمون از ،نیست صفر جامعه در هاداده همبستگی

 رد آزمیون  ایین  اجیرای  از مقصود. شودمی استفاده بارتلت

 یعنیی  ، همانی ماتری  بودن درست بر مبنی صفر فرضیه

 عناصیر  همیه  و ییک  آن قطیری  عناصر که است ماتریسی

 ایین  بارتلیت  آزمیون . باشید  صیفر  جامعه در آن غیرقطری

 متعلیق  ،شده مشاهده همبستگیهای ماتری  که را فرضیه

 بیرای . آزمایید میی  ،اسیت  نابسته متغیرهای با ایجامعه به

 اسیت  الزم باشید،  معنا دارای و مفید عاملی مدل یک آنکه

 بیرای  دلیلیی  ،صورت این غیر در و باشد همبسته متغیرها

 متغیرها که فرضیه این اگر. ندارد وجود عاملی مدل تبیین

 ؤالسی  زییر  عاملی مدل کاربرد نشود، رد ندارد رابطه هم با
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 954/2برابیر بیا     kmoگییری  اندازه کفایت نمونه خواهد.

ها توسیط ایین   دهد واریان  درون دادهاست، که نشان می

شود، به عبارتی دیگر توانایی عاملی بودن عوامل تبیین می

ها به میزان قابل پذیرش وجود دارد. با توجه بیه معنیا   داده

در جامعیه   آزمون مواد داری آزمون بارتلت همبستگی بین

شیود و  ها تأیید میوجود داشته و توانایی عاملی بودن داده

توان گفت تحلیل عاملی برای شناسایی به عبارت دیگر می

 ساختار و مدل عاملی مناسب است.

شیود، رابطیه بیین    مالحظه می 4گونه که در نمودار همان

متغیر سیرمایه روان شیناختی و متغییر سیکوت سیازمانی      

د. با توجه به ضرایب آمیاره تیی سیرمایه    شونشان داده می

 5( در سیطح خطیای   -49/9روان شناختی با ضریب تیی ) 

داری با متغیر مکنون درون زا )سیکوت  درصد، رابطه معنی

، نتییایج ضییریب  9-7سییازمانی( دارد. همچنییین نمییودار  

استاندارد میدل، یعنیی تیأثیر سیرمایه روان شیناختی بیر       

نیون درون زا نشیان   سکوت سازمانی به عنیوان متغییر مک  

دهد. مستند به ضرایب استاندارد معیادالت سیاختاری،   می

اثرگذاری سرمایه روان شناختی بر متغیر سکوت سیازمانی  

بییوده اسییت. در بعیید سییرمایه روان  -40/2بییا بییار عییاملی 

شناختی، بیشترین اثرگذاری، مربیوط بیه مؤلفیه خالقییت     

(AM  بییا بارعییاملی )و در بعیید سییکوت سییازمانی  46/2 

( BBبیشترین اثرگذاری، مربوط به مؤلفه سکوت تدافعی )

 باشد.می 46/2عاملی  با بار

 
 (tداری ضرایب )مقادیر . مدل ساختاری در حالت معنی1نمودار 

 

شود، رابطه بین مالحظه می 0گونه که در نمودار همان

متغیر سرمایه روان شناختی و متغیر آوای سازمانی نشان 

توجه به ضرایب آماره تی سرمایه روان  شود. باداده می

درصد،  5( در سطح خطای 26/42شناختی با ضریب تی )

داری با متغیر مکنون درون زا )آوای سازمانی( رابطه معنی

، نتایج ضریب استاندارد مدل، 42-7دارد. همچنین نمودار

یعنی تأثیر سرمایه روان شناختی بر آوای سازمانی به 

دهد. مستند به ون زا نشان میعنوان متغیر مکنون در

ضرایب استاندارد معادالت ساختاری، اثرگذاری سرمایه 

 80/2روان شناختی بر متغیر آوای سازمانی با بار عاملی 

بوده است. در بعد سرمایه روان شناختی، بیشترین 

( با بارعاملی AMاثرگذاری، مربوط به مؤلفه خالقیت )
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 باشد.می 67/2با بارعاملی  (BDبه مؤلفه آوای مطیع )ن اثرگذاری، مربوط و در بعد آوای سازمانی بیشتری 49/2

 
 (tداری ضرایب )مقادیر . مدل ساختاری در حالت معنی2نمودار

بین شود، رابطه مالحظه می 9در نمودارگونه که همان

متغیر سرمایه روان شناختی و متغیرهای سکوت سازمانی 

د. با توجه به ضرایب شوو آوای سازمانی نشان داده می

( و -95/4آماره تی سرمایه روان شناختی با ضریب تی )

داری با درصد، رابطه معنی 5( در سطح خطای 42/42)

متغیرهای مکنون درون زا سکوت سازمانی و آوای 

سازمانی دارد. همچنین  نتایج ضریب استاندارد مدل، 

یعنی تأثیر سرمایه روان شناختی بر سکوت سازمانی و 

وای سازمانی به عنوان متغیرهای مکنون درون زا نشان آ

دهد. مستند به ضرایب استاندارد معادالت ساختاری، می

اثرگذاری سرمایه روان شناختی بر متغیر سکوت سازمانی 

و بر متغیر آوای سازمانی با بار عاملی  -49/2با بار عاملی 

 بوده است.  85/2

 
(tداری ضرایب )مقادیر معنیمدل اصلی تحقیق در حالت  .3نمودار
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بعد از ارائه مدل ساختاری تاثیر سرمایه روان شناختی بر 

سکوت و آوای سازمانی ، برازش مدل نهایی، مورد بررسی 

های مختلف و که از میان شاخصقرار گرفت. قابل ذکر این

های جذر برآورد متعدد برازندگی یک مدل، شاخص

برازش از بهترین و واریان  خطای تقریب و نیکویی 

توانند در حد کفایت الزم، شان بوده و میمعروفترین

 4برازندگی یک مدل ساختاری را تعیین کنند. در جدول 

های برازندگی مدل نهایی ساختاری سرمایه روان شاخص

 شناختی نشان داده شده است.

 آوای سازمانی .شاخص برازندگی مدل نهایی تاثیر سرمایه روان شناختی بر سکوت و1جدول 

 مطلوبیت پژوهشمقدار یافته مقدار قابل قبول هاشاخص

کای دو )
2

 تایید مدل 60/660 - (مجذور کای

P-Value - 666/6 تایید مدل 

Df )0 )درجه آزادیdf
 

 تایید مدل 281

RMSEA RMSEA < 0.08 660/6 تایید مدل 

 تأئید مدل NFI > 0.9 49/6 (NFI) شاخص برازش مدل

 تأئید مدل AGFI> 0.8 82/6 (AGFIویی برازش تعدیل شده )شاخص نیک

 تایید مدل GFI> 0.8 86/6 (GFIشاخص نیکویی برازش)

 تایید مدل CFI > 0.9 49/6 (CFIشاخص برازش تطبیقی)

 تایید مدل IFI > 0.9 49/6 (IFIشاخص برازندگی افزایشی)

 تایید مدل 699/6 تر باشد.هرچه به صفر نزدیک (RMRریشه میانگین مربعات باقیمانده)

گیری را نشان های برازندگی مدل اندازهشاخص 4جدول 

-شود تمامی شاخصگونه که مالحظه میدهد، همانمی

های مدل تأئید و مدل تحقیق دارای برازندگی الزم بوده و 

 کلیت آن مورد تأئید است.

 بحث و نتیجه گیری

 نیروی ها،سازمان حیات و بقا عوامل مهم یکی از     

 به هاسازمان باشند.انسانی و کارکنان هر سازمان می

 خود نظرات و هاایده ابراز با که نیاز دارند کارکنانی

 به تمایل نیز، افراد در مقابل، رسانند. یاری را سازمان

 استقبال آنان نظرات از که دارند هاییانتخا  سازمان

 دور از به که محیطی در هم کارکنان و مدیر هم زیرا کنند

 خواهند برخودار باالتری عملکرد و انگیزه از است سکوت

 فرایند بر مخربی اثرات تواندمی سازمانی بود. سکوت

 همراه داشته به در سازمان تغییر ایجاد و گیریتصمیم

سکوت و آوای سازمانی جزع انواع ارتباطات  .باشد

ا راهبردی در هم تنیده هستند که در واقع بر بیان و ی

خودداری از بیان نظرات کارکنان داللت دارند. در نتیجه 

توانند آوای باید بررسی گردد که چه متغیرهایی می

سازمانی را در افراد تقویت و ابعاد منفی را از بین ببرند. از 

 وریبهره برای مناسبی بستر شناختی، روان طرفی سرمایه

 قیتموف به برای نیل راهی و فیزیکی و انسانی سرمایه

 شود.می قلمداد

نتایج این پژوهش نشان داد که سرمایه روان شناختی 

معنویت گرایی و هوش معنوی، واقع »مولفه  02دارای 

گرایی، حق شناسی و قدرشناسی، تفکر انتقادی، هوش 

عاطفی، احساسات مثبت، خود آگاهی و آگاهی ذهنی، 

تالش و کوشش، معنا بخشی به کار، انعطاف پذیری، 

، اطمینان و اعتماد، روابط فردی و بین فردی، بخشندگی

تعیین هدف و هدف گرایی، رضایت شغلی و زندگی، 

ها و حمایت اجتماعی، سالمت روانی و خالقیت، فعالیت

باشد. این می« جسمی، ارزیابی شناختی و تجربیات موفق

های  اسماعیلی شاد و همکاران یافته با نتایج پژوهش

عنویت گرایی، خوش بینی و ( که نشان دادند م4980)

های روان شناختی در های سرمایهخودکارآمدی از مولفه

( که نشان 4984آموزش عالی است؛ رحیمی و همکاران )
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دادند عاطفه و احساسات مثبت از ابعاد سرمایه روان 

( که نشان دادند 0249شناختی است؛ آرون و همکاران )

رمایه روان های سخوش بینی و اعتماد به نف  از مولفه

( که نشان دادند 0246شناختی است و لورنز و همکاران )

رضایت شغلی، رضایت از زندگی، حمایت اجتماعی ادراک 

های شده، معنا بخشی به کار و حق شناسی از مولفه

 سرمایه روان شناختی است، همسو است.

نتایج دیگر پژوهش حاکی از این است که سرمایه روان 

انی تاثیر منفی و معناداری دارد. شناختی بر سکوت سازم

همچنین در بعد سرمایه روان شناختی، بیشترین 

اثرگذاری، مربوط به مؤلفه خالقیت و در بعد سکوت 

سازمانی بیشترین اثرگذاری، مربوط به مؤلفه سکوت 

های قدم پور و تدافعی است. این یافته با نتایج پژوهش

( و یانچان و 4987(،  الوانی و همکاران )4986همکاران )

باشد. آنها نیز گزارش کرده اند که ( همسو می0246کوان )

سرمایه روان شناختی با سکوت سازمانی رابطه منفی و 

توان گفت که به معنادار دارد. در تبیین این یافته می

( کارکنانی که سطوح 0244اعتقاد لوتانز و همکاران )

ممکن است باالیی از سرمایه روان شناختی را دارا هستند 

های روان شناختی که در به دلیل تعداد و سطح سازه

ها، انگیزه و در نهایت رفتارشان متجلی است، شناخت

نسبت به کارکنانی که تنها خودکارآمدی و احساس مثبت 

دهند، عملکرد بهتری داشته را در یک موقعیت نشان می

باشند. سرمایه روان شناختی فراتر از سرمایه انسانی و 

ها ماعی و به عنوان مزیت رقابتی برای سازماناجت

شود. زمانی که سازمان در حال اجرای یک محسو  می

استراتژی باشد که به طور همزمان رقبا نتوانند از مزایای 

گوییم سازمان به یک آن تقلید و الگوبرداری کنند، می

مزیت رقابتی دست یافته است. سه پارامتر ساختار 

نی و تکنولوکی به عنوان مزیت رقابتی سازمان، منابع انسا

روند. منابع انسانی از لحاظ ماهیت سازمان به شمار می

بادوام بودن، هوشمند بودن و غیرقابل کپی بودن مزیت 

توانند، ایجاد کنند. از آنجا که رقابتی پایدارتری را می

های روانشناسی سرمایه روان شناختی یکی از شاخص

هایی از قبیل باور فرد به یژگیمثبت گرایی است که با و

های خود در دستیابی به موفقیت، داشتن پشتکار توانایی

در دنبال کردن اهداف و ایجاد اسنادهای مثبت درباره 

شود افراد با شود؛ این عامل موجب میخود تعریف می

های خود، به بیان داشتن احساس مثبت نسبت به توانایی

خود درباره مسائل و  ها، عقاید و اظهارنظرهایایده

مشکالت سازمانی بپردازند و در قبال مسائل سازمانی 

سکوت ننمایند. لذا تاثیر منفی سرمایه روان شناختی بر 

 سکوت سازمانی دور از انتظار نبود.

از دیگر نتایج این پژوهش این بود که سرمایه روان 

شناختی بر آوای سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. 

باشد. مدل ارائه شده دارای برازش مناسب می همچنین

( که نشان 4986های درخشان )این یافته با نتایج پژوهش

 سازمانی آوای بعد سه هر با داد بین سرمایه روان شناختی

و کارآمدی( در کارکنان دانشگاه آزاد  ایمنی )تشویق،

معناداری وجود دارد؛ حمیدی  و مثبت کرمان رابطه

روان  ابعاد سرمایه تمام ه نشان داد بین( ک4986بینابا  )

 با شناختی )امید، خوش بینی، خودکارآمدی و تا  آوری(

دارد؛  داری وجودمعنی و مثبت رابطه شغلی وریبهره

 سرمایه روان ( که نشان دادند بین4989نامور و بهشتی )

 معنی داری مثبت رابطه معلمان شغلی عملکرد با شناختی

( که نشان 4980شاد و همکاران ) دارد؛ اسماعیلی وجود

 آموزش در نظام روان شناختی سرمایه هایدادند مؤلفه

 عالی عبارتند از: خودکارآمدی، تا  آوری، امید، خوش

(، که 4984گرایی؛ رحیمی و همکاران ) معنویت و بینی

 با محیط کار در شناختیروان نشان دادند بین سرمایه

دار وجود ثبت و معنیکاری کارکنان ارتباط م شوق و شور

( که نشان دادند چهار بعد 0249دارد؛ آرون و همکاران )

امید، خوش بینی، تا  آوری و اعتماد بنف  )به عنوان 

های سرمایه روان شناختی در سطح فردی و مولفه

سازمانی( بر روی عملکرد کارکنان تاثیر معناداری دارد؛ 

بینی، ( که نشان دادند خوش 0246لورنز و همکاران )

کارامدی، امید، رضایت شغلی، رضایت از زندگی، حمایت 

اجتماعی ادراک شده، انگیزش، معنا بخشی به کار، حق 
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های سرمایه روان شناختی شناسی، آرامش ذهنی از مولفه

( که نشان داد سرمایه 0240ناگوین ) و است و ناگوین

 کیفیت و شغلی عملکرد روی بر مثبت تأثیر روان شناختی

باشد.  در تبیین این یافته دارد، همسو می کاری زندگی

 سرمایه روان شناختی از که توان گفت که؛ افرادیمی

 دارای مقاوم، خوشبین، امیدوار، افرادی باالیی برخوردارند،

 احساس از هستند و صدر سعه و دارای پشتکار

 افراد وقتی است باالیی برخوردارند. بدیهی خودکارآمدی

 به نسبت و باشند باالیی داشته یخودکارآمد احساس

 احتمال این امیدوار باشند، و بینخوش آینده در موفقیت

 بیان بیشتری برای انگیزه و هم رغبت که دارد وجود

 خود داشته انتقادات و پیشنهادها کردن مطرح و هادیدگاه

خاطر  آرامش و امنیت احساس از هم اینکه و باشند

خوش  افراد این که چرا ود،ب خواهند برخوردار نیز بیشتری

 خاطر رنجیده احتمالی، نامالیمات از کمتر و بین هستند

 گراو مثبت بینخوش که افرادی این، شوند. عالوه برمی

 مشارکت با دارند، اعتماد نیز خود هایبه توانایی و هستند

 احتمال های سازمانی،صحنه خود در فعال حضور و

دهند. می افزایش یزرا ن تصمیمات کارآمدی و موفقیت

 طریق از که سرمایه روان شناختی گفت توانمی بنابراین

 خاطر و توانمندسازی امنیت انگیزش، زمینه آوردن فراهم

 باشد.می گذار تأثیر سازمانی آوای بر افراد،

از این رو به مسئوالن و مدیران دانشگاه آزاد اسالمی 

های ریزیشود که با برنامهاستان مازندران پیشنهاد می

منسجم و علمی، میزان سرمایه روانشناختی را در کارکنان 

ارتقاع دهند تا از این طریق موجب کاهش سکوت و 

افزایش آوای سازمانی شوند که این امر در نهایت موجب 

 ارتقاع عملکرد آنان خواهد شد.
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Abstract: The main purpose of the research was to envestigate the effect of 

psychological capital on silence and organizational soundness in Mazandaran 

Islamic Azad University in order to provide the model. Hence, this research was 

based on applied purpose and also the method was a descriptive survey with a 

mixed of both qualitative and quantitative approach. The statistical population  was 

consisted of 20 faculty members in the qualitative section of faculty members with 

an associate degree at Islamic Azad University in Mazandaran province along with  

all 764 faculty members in Mazandaran branch at the Islamic Azad University. The 

reliability and validity of content and the instruments were approved by the 

professor and supervisor of the research, with validity and reliability of more than 

0.5 and0.7, respectively.  Then, structural equations were used to analyze the data. 

Consequently, the findings showed that psychological capital had 20 components: 

spiritualization and spiritual intelligence, realism, gratitude and  appriciation, 

critical thinking, emotional intelligence, positive emotions, self awareness and 

mental awareness, attempt and effort, giving meaning of work, flexibility, 

generosity, confidence and trust, personal and interpersonal relationships, goal 

setting and goal-oriented, job and life satisfaction, creativity, activities and social 

support, mental and physical health, cognitive assessment and successful 

experiences.  In addition,  results of the structural equations test illustrated that 

psychological capital had a negative and significant effect on organizational 

silence; although, it had a positive and significant effect on organizational voices. 

Moreover, the proposed model also had suitable fitting. 
Key words: psychological capital, silence, organizational vocation, model 

presentation. 

 


