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Article Type 
Research Article 

 Purpose: The purpose of this research is to present the 

organizational health model of schools based on knowledge 

management with the mediation of organizational silence in 

secondary schools in Tehran 

Materials and Methods: The present study was applied in 

terms of purpose and descriptive-correlational in terms of 

nature and method. The statistical population of secondary 

school teachers in Tehran in the academic year of 2001-1401 

was (970,685 people) and the statistical sample was 300 

people based on common methods in structural equations. 

with cluster and stratified random sampling method. The data 

collection tools of the current research were standard 

organizational health questionnaires by Hoy and Feldman 

(1996), knowledge management by Nonaka and Takeuchi 

(1995), and organizational silence by van Dyne (2003). 

Findings: The results of the current research showed that the 

average state of organizational health of schools, 

organizational silence is higher than the average of the society 

and their organizational innovation is lower than the average 

in the middle school of Tehran. In fact, knowledge 

management has a significant relationship with organizational 

health both directly and through organizational silence. 

Conclusion: The higher the knowledge management in 

secondary schools in Tehran, the higher the organizational 

health. But the intervening variable of organizational silence 

reduces the effect of knowledge management on 

organizational health. But in general, the organizational health 

of secondary schools in Tehran can be explained through 

knowledge management. 
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 و همکاران  نیا دیانی عاطفه  404

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  سالمت پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت-فصلنامه علمی

 های مولفه براساس سازمانی سالمت موثر مدل ارائه
 در سازمانی سکوت میانجیگری با دانش مدیریت

 متوسطه مقطع
 
 

 1نیا دیانی عاطفه
 دانشگاه رودهن، واحد آموزشی، مدیریت ، گروهدکتری دانشجوی

 .ایران تهران،اسالمی،  آزاد
 

 *2چناری علیرضا
اسالمی،  آزاد دانشگاه رودهن، واحد تربیتی، علوم گروه ،استادیار
 .)نویسنده مسئول( ایران تهران،

 
 3افکانه صغری

 آزاد دانشگاه رودهن، واحد آموزشی، مدیریت گروه، استادیار
 .ایران تهران،اسالمی، 

 
 چکیده

 بر مدارس سازمانی سالمت مدل ارائه پژوهش این هدف :هدف
 مقطع در سازمانی سکوت گری میانجی با دانش مدیریت اساس

 باشد می تهران شهر متوسطه
 نظر از و کاربردی هدف نظر از حاضر پژوهش :ها روش و مواد

 عمقط معلمان آماری جامعه. بود همبستگی-توصیفی  وشیوه ماهیت
 970685)   بوده 1400-1401 تحصیلی سال در شهرتهران متوسطه

 ساختاری معادالت در رایج هایشیوه اساس بر آماری نمونه و(نفر
 و یا خوشه تصادفی گیری نمونه روش با. گردید آورد بر نفر 300
 پرسشنامه حاضر تحقیق های داده آوری جمع ابزار. بود ای طبقه
 مدیریت ،(1996) فیلدمن و هوی سازمانی سالمت استاندارد های

( 2003)داین ون سازمانی سکوت و( 1995) تاکوچی و نوناکا دانش
 .بود

 سالمت  وضعیت میانگین داد نشان حاضر پژوهش نتایج :ها یافته
 و جامعه میانگین از باالتر سازمانی سکوت مدارس، سازمانی
 از تر پایین تهران شهر متوسطه مقطع  در آنها سازمانی نوآوری
 از وهم مستقیم صورت به هم دانش مدیریت درواقع. است میانگین

  .معناداردارد رابطه سازمانی باسالمت سازمانی سکوت طریق
 متوسطه مقطع درمدارس دانش مدیریت هرچه :گیری نتیجه

 غیرمت ولی. شود بیشترمی سازمانی سالمت بیشترباشد شهرتهران
 برسالمت دانش مدیریت اثر میزان سازمانی سکوت گر مداخله
 می دانش مدیریت طریق از درکل ولی. دهد می کاهش را سازمانی

 تبیین را شهرتهران متوسطه مقطع در مدارس سازمانی سالمت توان
 .کرد

 
 ،سازمانی نوآوری دانش، مدیریت ، سازمانی سالمت: کلیدی کلمات
 سازمانی سکوت

 
 

_________________________________ 
1 Gambarotto & Cammozz 

 20/01/1401تاریخ دریافت: 
 15/04/1401تاریخ پذیرش:  

نویسنده مسئول chenari@yahoo.com-a   

 مقدمه
های ارتقای سالمت محیط کار معموالً جدا سالمت سازمانی برنامه

های ایمنی شغلی با هدف تغییر رفتارهای سالمت فردی و از فعالیت
آمادگی برای  با هدف مستمر بهبود(. 1کنند)سازمانی عمل می

 متغیر محیط دستیابی به اهداف مختلف و پویای سازمان درشرایط
 رقابتی برای دستیابی به چنین تهایمزی آوردن وکاروبه دست کسب

 سازمانها سالمت سازمانی برای دالیل اهمیت آمادگی ازمهمترین
(. سالمت سازمانی به عنوان یک حوزه موضوعی برای اولین 2)است 

معرفی شد و سهم ارزشمند روانشناسان در ایجاد  1990بار در دهه 
نجایی که یک محل کار سالم را به خود اختصاص داد. امروزه از آ

بیشتر خدمات سالمت سازمانی  در داخل و از طریق خود سازمان 
ها ارائه می شود زمینه های سازمانی نقش مهمی در  اجرای موفقیت 

درصد از  95و  در حدود  آمیز شیوه های استقرار  ایفا می کند
چارچوب های  پیاده سازی آن در درون سازمان وجود 

مجموعه ای از مراحل پیاده سازی (.سورنسن و همکاران 3دارد)
سالمت سازمانی را از طریق بررسی ادبیات و بحث با محققان توسعه 

ها هفت شاخص شامل: رهبری و تعهد سازمانی، دادند. یافته
ها و هماهنگی بین حفاظت از سالمت و ارتقای سالمت، سیاست

های های حمایتی سازمانی، مدیریت هماهنگ و استراتژیشیوه
ها، ارزیابی و نظارت یکپارچه را ت کارکنان، مزایا و مشوقمشارک

 (4ارائه کردند)
سالمت سازمانی به عنوان توانایی عملکرد موفقیت آمیز در شرایط 
پیچیده یکی از دغدغه های اصلی سازمان ها می باشد. این مفهوم 
دارای مولفه های بسیاری است که طیف وسیعی از قابلیت های 

ر می گیرد که بر بقا، رشد و عملکرد سازمان تأثیر سازمانی را در ب
می گذارد. تمرکز اصلی سالمت سازمانی بر ارزیابی و شناسایی نقاط 
قوت و ضعف از دیدگاه کل نگر و بهبود مناسب آنهاست. بنابراین 

اه ویژه دیدگهای مختلف تأثیرگذار بر سازمان، بهتوجه به دیدگاه
این شرایط محیطی که  میت است.ذینفعان کلیدی سازمان، حائز اه

 کسبوکارو در نتیجه شدن محیط جهانی چون موضوعاتی حاصل
اطالعات،  و مشتریان،انقالب منابع کسب رقابت شدیدتربرای

وسایر موارد است، موجب شده است که  فناوری سرعت تغییرات
قابلیت فعالیت موفق در چنین شرایطی،  عنوان سالمت سازمانی،به

 های آموزشی و بهسازمان . شود تبدیل سازمانها به موضوع اصلی
گرفتن نقشهای کلیدی و  دلیل برعهده وپرورش به ویژه آموزش

قرار  سازمانها حساسترین و کلیدیترینه ی خطیر خود، در زمر
مستمر  دنبال ارتقای دیگری به باید بیش از هرسازمان دارند؛لذا

در معتقدند  1گومباروتو کاموزخویش باشند.  سالمت سازمانی
 اند فرایند نوآوری در اذعان داشته شرایط کنونی بسیاری ازسازمانها

طور معمول بسیار کند است. یکی از دالیل ضعف  سازمانهایشان به
 های ایدهه ی فضای مناسب برای ارائ دلیل نبود نوآوری،سکوت به

توجه به کارکنان و عملکرد شغلی،به عنوان بزرگترین . جدید است
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ی هاست که در طول چند ده ای سازمان،پدیدهی هین سرمایمهمتر و
 (.5)است اخیر رشد فراوانی داشته

سازمان های امروزی به راحتی کاالها و مواد اولیه مورد نیاز خود 
سایر سازمانها و کشورهای دیگر تامین می کنند و تنها چیزی  را از

انی ی انسآن قابل مبادله نیست نیرو آل که به سهولت در شکل ایده
انتخاب  ماهر و کارآمد است که دارای عملکرد مطلوبی باشد برای

می توان به شرایط سالم و توانمند  یماهر وکارآمد انسان این نیروی
 (.6 )اشاره نمود بودن آن سازمان

سکوت سازمانی را برای اولین بار پژوهشگر اجتماعی به نام آلبرت 
منزله نگرش منفعل  بهمیالدی مطرح کرد که 1970در سال هرچمن

در برابر وضعیت موجود و ناگوار تلقی میشد. به رغم این واقعیت 
در سازمانها درآمده  ای شایع پدیده که سکوت کارکنان به صورت

 ها و دغدغه است. در پدیده سکوت سازمانی، کارکنان از بیان ایده
مسائل سازمانی و شغلی خود امتناع میورزند که این  های مربوط به

 دهنده سطح مشارکت زنان در سازمان به نوبه خود میتواند کاهش
 می که است آور زیان فرآیندی سازمانی، سکوت (. پدیده7)شود

 انواع است ممکن و دهد هدر را سازمانی هایتالش تمام تواند
 ینپای سطوح ها،مالقات در جمعی سکوت مثل باشد؛ داشته مختلفی

 نآ شبیه و جمعی آوای پایین سطوح پیشنهادها، و ها رویه مشارکت
یک رفتار،  عنوان رابه سکوت سازمانی (.8)گیردمی بر در را

 و عقاید مرتبط با کار ها،اطالعات آگاهانه از اظهارایده خودداری
سازمان به  کارکناناست که ای پدیده سکوت سازمانی می دانند. 

 امتناعدالیل متفاوت ازاظهارنظردر رابطه با مشکالت سازمان 
ه در ک سالهاست جوسازمانی بر عملکرد کارکنان تأثیرات.میورزند

و تحقیق قرار گرفته است ودر این زمینه  توجه مورد مشاغل مختلف
 ای حرفه و در اهداف سازمان و پیشرفت شخصی سکوت سازمانی

 یک در سکوت . به عالوه عدم هست تأثیرگذار شغلی وپیشرفت
وسازگاری را در داخل سازمان افزایش  انگیزه،نوآوری سازمان ایجاد

سکوتی که در  .شوددهد.براین اساس،سه نوع سکوت حاصل میمی
سکوت ) رسدنتیجه این تصور عدم سکوت به نتیجه نمی

سکوت ) ایجاد میشود ،سکوتی که به دلیل ترس و خطر(مطیع
ودرنهایت سکوتی که به دلیل حفظ اطالعات محرمانه و ( تدافعی

-سکوت نوع) شودمند درجهت منافع سازمان انجام مییا دانش ارزش

 (.9دوستانه()
  سرنکو. است تکامل حال در رشته مدیریت دانش در سازمان یک

اجرای  های روش و تحقیق تمرکز در را تکامل از مرحله پنج
 2006-2002 ،(شروع) 2001-1996: کرد شناسایی دانش مدیریت

 2016-2013 ،(تثبیت و سختی) 2012-2007 ،(اولیه توسعه)
 مرحله) 2019–2017 و( شناختی روش) پیشرفت

دانش فرایندی است که از آن طریق افراد به (.مدیریت 10)(بلوغ
تبادل دوجانبه دانش خویش با یکدیگر پرداخته، دانش فردی به 

 وسیله این فرایند طور بالقوه به سازمانی تبدیل میشود و به دانش
 های جدید و فرصتی برای تمرین و به فرصت برای یادگیری تجربه

و در ها، مهارتها و تواناییها فراهم میگردد  اجرا گذاشتن تجربه
های فکری و افزایش منابع مهم  سرمایه منجر به تسهیم نهایت

_________________________________ 
1 Lin, H. F. & Lee, G. G. 

سازمان میشود و تنها زمانی که دانش فردی و گروهی به دانش 
نابع مدیریت مؤثر این م میشود، سازمان قادر به سازمانی تبدیل
از سوی  و همفکری همکاری (.1،2018)لین و لیباارزش است

اگر هم کاری اتفاق نیافتد و یا  کارکنان بسیار حائز اهمیت است؛
ای قطع شود،جوی که  طورگسترده به سازمان اطالعات در

 مؤثرخواهد سازمان نتایج و اهدافی هحاکم ودرنتیج درسازمان
 کارکنان سازمانی سکوتی هدرپدید .است سازمانی سکوت جو بود،

 خود وشغلی سازمانی مسائل به مربوط های دغدغه و ها ایده بیان از
 سطح دهندۀ کاهش تواندمی نوبۀخود به این ورزندکهمی امتناع

 بر تسکو منفی پیامدهای تأثیر. باشد درسازمان کارکنان مشارکت
آوری ون از باالیی باسطح گیری،درسازمانهاییوتصمیم سازمانی تغییر

 برابر در مانع مهمترین پیامدها این. یابد می وباورها،تشکیل
 مطالعات هرچندتاکنون(. 11)االستب  تغییر سرعت با محیطهای

 همم بر و تأکید است گرفته صورت سازمانی رفتاره درحوز زیادی
 سازمانی سکوت به نقش کمتر اما،دارند آن پیامدهای بودن

 گذشته در که مطالعاتی اگرچه. است شده توجه درسازمانها
 هک است ازاین حاکی است گرفته صورت سازمانی سکوت درزمینۀ
 نظراظهار عدم هست؛زیرا نیز مفید بلکه تنها مضرنیست نه سکوت

 است بوده دهندۀوفاداری سازمان،نشان ومشکالت نگرانیها وبیان
 ومعتقدندکه شد،دارند نقل آنچه برخالف جدید،نظری امامطالعات

 عامل سازمانی،این شکلگیری، سکوت منشأوعلت به توجه بدون
 اخالقی کارمندان واصول تصمیمات،صداقت تخریب سبب میتواند

 آنان تعهد وکاهش رضایت انگیزگی،عدم بی به منجر ودرنتیجه
 (.12د)شو

 مدیریتی های تکنیک و ها شیوه استفاده از  از طرفی توانمندی

،مدیریت بحران و ...ضامن دانش،مدیریت هیجان  مدیریت مانند
 و سازمانی سالمت و ها روش این بین استوار و محکم پلی ایجاد

 جمله از اجتماعی نظام و جامعه هر زندگی در رسم و راه

محیطی،  زیاد پویایی دلیل به .است سازمانهای مرتبط با سالمت
 دهند. جهت تطبیق محیط تغییرات با را خود باید ها سازمان

 دانش حداکثر از مدیران باید شرایط محیطی با بیشتر هماهنگی

 دانش حرکت بر مبتنی مدیریت سمت به و کنند استفاده روز

 و مثبت و قوی فرهنگ یک پیامدهای از تواند می این و کنند
 مدیریت دانش یک رویکرد(. 13شود) سازمانی محسوب سالمت
 کهبرای شناسایی، مدیریت و تسهیم اطالعات می باشد  ای سامانه

 (.14)اطالعاتی را درباره بروزرسانی و انتقال دانش ارائه میکند 

سازمان های اخیر، برنامه های مدیریت دانش در  در دو دهه
مدیریت (. 15)اند  بسیاری در سراسر جهان معرفی شده آموزشی 

ریزی برای ایجاد و در دسترس قرار دادن دانش  دانش در واقع برنامه
تا در موقع نیاز در اختیارکارکنان قرار گیرد است  مورد نیاز سازمان

بیشتری داشته باشند.  تا آنان در فعالیتهای روزانه خود بتوانند بازدهی
مدیریت دانش به معنای گردآوری تجارب موفق درون سازمان 

اختیار گذاشتن آن است و در واقع تضمینی برای این  وثبت و در
نشی خود توجه داشته دا های موضوع است که سازمان به اندوخته

کند که این اندوخته در زمان مناسب  ریزی می و به گونهای برنامه

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             3 / 13

https://islamiclifej.com/article-1-1656-fa.html


 و همکاران  نیا دیانی عاطفه  406

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  سالمت پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت-فصلنامه علمی

دانش،به معنای تدوین  مدیریت. اختیار فرد مناسب قرار گیرد در
آن مراحل،ذخائر دانشی  کمک مراحلی است که یک موسسه به
 ذخیره آوری، دانش،جمع ایجاد خود را مدیریت میکند وشامل

در واقع مدیریت دانش (. 16است) دانش ارگیریوبک سازی،انتقال
 ایجاد فرآیندهائی در مدرسه است که به ایجاد و اشتراک و کاربرد

انجامد و به کمک فناوری و با اصالح ساختار دانش در مدارس می
درون مدرسه محیط مناسب و اثربخشی  سازمانی و به کمک افراد

 دانش اشتراک بدون رو این از. کندرا برای یادگیری فراهم می
 پذیر امکان نیز موثر اخذتصمیمات پرورش، و درآموزش
 یریگ ناکارآمدتصمیم بانظام پرورشی و آموزش درنتیجه نخواهدبود

 (.17بود) شاهدخواهیم آینده در را
 سالمت ارائه مدل  برای موثر مدل تعیین هدف با که حاضر پژوهش
 اهمیت دادن نشان جهت در کوششی می گیرد انجام سازمانی

 که است امید. میباشد سالمت سازمانی و متغیر های موثر بر آن،
 کارکنان رفتارها و هنجارهای مثبت در افزایش طریق از سازمانها

عملکرد  که یابند پرورش گونه ای به ایجاد یک سازمان سالم، و
 مدام دنیای در شد اشاره که همانگونه چراکه بهتری را ارائه نمایند

پیشرفت هر روزه   نیازمند سازمانهای آموزشی امروز، غییرت حال در
 زیر های پرسش به پژوهش هدف راستای در می باشند. بنابراین

 :شد داده خواهد پاسخ
وضعیت  سالمت سازمانی مدارس در مقطع متوسطه شهر تهران 

 چگونه است؟
وضعیت سکوت سازمانی، مدیریت دانش در مقطع متوسطه شهر 

 است؟تهران چگونه 
آیا می توان از طریق مدیریت دانش با میانجی گری سکوت سازمانی 
،  سالمت سازمانی مدارس را در مقطع متوسطه شهر تهران تبیین 

 کرد؟
آیا می توان از طریق مدیریت دانش ، سالمت سازمانی مدارس در 

 مقطع متوسطه شهر تهران را تبیین کرد؟
 

 ها مواد و روش
روش پژوهش توصیفی و از نوع معادالت ساختاری بود. از نظر 

هدف از انجام تحقیق توسعه هدف روش تحقیق توسعه ای است زیرا 
ای، ایجاد یک معرف جامع تر از نتایج تحقیقات انجام شده و 
گسترش دامنه مطالعات این تحقیقات است. بنابراین وقتی تحقیقی 

سی ابعاد و موضوعات تکمیلی در ادامه تحقیقات قبلی و برای برر
در واقع جریان .انجام می شود، آن را تحقیق توسعه ای می خوانند

تحقیقاتی توسعه ای فرایندی است که به منظور تدوین و تشخیص 
مناسب بودن یک فرآورده آموزشی )طرح ها، روش ها و برنامه 

از نظر شیوه گردآوری داده ها روش های درسی( انجام می شود. 
تقل رابطه دو یا چند متغیر مسهمبستگی است زیرا -توصیفی  تحقیق

وع می گیرد.از نظر ن بر یک یا چند  متغیر وابسته مورد بررسی قرار
داده ها روش تحقیق  از نوع تحقیقات کمی است زیرا از طریق 

 (1996) فیلدمن و هوی سازمانی سالمت استاندارد پرسشنامه های
_________________________________ 

1Fit index 

3 Comparative Fit Index  

3 Goodness of Fit Index 

ی، گر مالحظه، ریمد نفوذی، نهاد یگانگ: یبعد  5گویه و  44در 
 چیتاکو و نوناکا دانش مدیریت ؛می  منابع یبانیپشتی وده ساخت

: بیرونی سازی، ترکیب، درونی سازی، بعد  4و سوال 26( در 1995)
سوال  15دارای  (2003)داین ون سازمانی سکوت اجتماعی سازی و

ود. ب دوستانهنوع سکوتی، تدافع سکوت، عیسکوت مط بعد: 3در
جامعۀ آماری این پژوهش شامل ، معلمان مقطع متوسطه شهرتهران 

می باشد. تعدادکل معلمان شهر تهران  1400-1401در سال تحصیلی 
نفر می باشد. با توجه به اینکه  970685درمقطع متوسطه حدود

روش پژوهش  معادالت ساختاری ورگرسیون بود، تعداد متغیرها 
 19قرارگرفت. دراین پژوهش تعداددرتعداد نمونه پژوهش مالک 

متغیر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. سالمت سازمانی و پنج 
خرده مقیاس آن، متغیر مدیریت دانش وچهار خرده مقیاس ، متغیر 
نوآوری سازمانی و سه خرده مقیاس ، سکوت سازمانی و سه خرده 
 مقیاس در مجموع شامل بیست وسه متغیر و خرده مقیاس می باشد.

یابی معادالت ساختاری تعیین حجم نمونه می  در روش شناسی مدل
مشاهده به ازای هر متغیر اندازه گیری شده تعیین  15تا  5تواند بین 

های رایج در معادالت حجم نمونه بر اساس شیوه (. بنابراین18د)شو
در خصوص جمع آوری اطالعات نفر بر آورد گردید.  300ساختاری 

ین ، ابتدا با جستجو در بضوع و پیشینه پژوهش مربوط به ادبیات مو
های داده ایرانی و خارجی  پایان نامه ها، مقاله ها و اطالعات پایگاه

و بر اساس این  آوری گردیداطالعات مورد نیاز و مرتبط جمع
اطالعات سه فصل رساله نوشته شد. در مرحله بعد پرسشنامه های 

سازمانی و سکوت  سالمت سازمانی ، مدیریت دانش، نوآوری
ها وارد سازمانی به صورت آالین توسط معلمان پاسخ داده شد. داده

ها جهت تجزیه و تحلیل دادهوتجزیه وتحلیل شد.   spssنرم افزار 
داول داده ها ازج در سطح توصیفی و استنباطی عمل شد. برای توصیف

قل داتوزیع فراوانی ،نمودارمیله ای، میانگین وانحراف استاندارد ، ح
فرضیه های پژوهش از آزمون  تحلیل آماریوحداکثر وبرای 

کلموگروف اسمیرنف و معادالت ساختاری  استفاده شد. برای 
از قبیل مجذور کای نرم شده  1برازش مدل ازشاخص های برازندگی

(/df2شاخص برازندگی تطبیقی ، )2(CFI شاخص برازندگی ، )
3(GFI شاخص تعدیل شده برازندگی ،)4 (AGFI ،)خطای  ریشه

، شاخص برازش هنجار  5RMSEA میانگین مجذورات تقریب
(، شاخص NNFI(، شاخص برازش هنجار نشده )NFIشده )

  برازش مقایسه ایی و شاخص برازش افزاینده استفاده شد.
 

 یافته ها
فر از معلمان مقطع متوسطه ن 300در این پژوهش شرکت کنندگان 

 45درصد معلمان زن و 55. در گروه جنسیت ندشهرتهران بود
درصد معلمان کارشناسی  70/66درصدمردبودند.تحصیالت 

 18/ 67درصد کارشناسی ارشد بودند. منطقه محل خدمت 30/33و
درصد جنوب تهران، 33/19درصد معلمان شمال تهران ، 

درصد  33/32درصد غرب تهران و33/19درصد شرق تهران، 33/20
سال 30درصد معلمان سن  67/21و از لحاظ سنی  مرکز تهران بوند.

4 Adjusted Goodness of Fit Index   

5 Root Mean Square Error of Approximation  

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             4 / 13

https://islamiclifej.com/article-1-1656-fa.html


 407...  های مولفه براساس سازمانی سالمت موثر مدل ارائه 

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 2, Summer 2022 

سال  50تا 41درصد 67/29سال ،  40تا 31درصد 33/31وکمتر ، 
سال وبیشتر بود. و در بررسی توصیفی نهایی بر  51درصد 33/17و

سال وکمتر ، 5درصد معلمان  67/18اساس سابقه خدمت 
 67/21سال و 20تا 11درصد 33/27سال ،  10تا 6درصد 33/32

 سال وبیشتر بوند. 21درصد

 
  بررسی توزیع متغیرهای پژوهش

جهت نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش از آزمون کلموگروف 
 اسمیرنف استفاده شد. نتایج درجدول زیر آمده است.

 
 

 اسمیرونف برای بررسی نرمالیتی متغیرهای پژوهش -: آزمون کلموگروف 1جدول

 معناداری کلموگروف اسمیرنف متغیرها
 054. 1.357 یگانگی نهادی

 061. 1.212 نفوذ مدیر
 081. 1.110 مالحظه گری
 077. 1.275 ساخت دهی

 084. 1.156 پشتیبانی منابع
 062. 1.216 سالمت سازمانی

 075. 1.176 بیرونی سازی
 059. 1.322 ترکیب

 086. 1.193 درونی سازی
 071. 1.244 اجتماعی سازی
 062. 1.319 مدیریت دانش
 092. 1.118 سکوت مطیع
 075. 1.206 سکوت تدافعی

 067. 1.226 دوستانهسکوت نوع
 191. 1.047 سکوت سازمانی

آزمون  یدار اسطح معننشان می دهدکه ،   1نتایج درجدول 
بود.این  05/0از کلموگروف اسمیرنف برای متغیرهای فوق بیشتر 

سالمت سازمانی، مدیریت دانش و  یافته داللت براین داردکه،
سکوت سازمانی از نظرمعلمان در مقطع متوسطه شهر تهران با توزیع 
نرمال تفاوت معنادار ندارد. بنابراین برای توصیف متغیرهای فوق از 

وبرای پاسخ به فرضیه های پژوهش  انحراف استاندارد میانگین و
 ازآزمونهای پارامتریک استفاده می شود.

 
 سوالهای پژوهش

وضعیت  سالمت سازمانی مدارس در مقطع متوسطه شهر تهران -
 چگونه است؟

سازمانی ومقیاسهای آن در مدارس مقطع برای محاسبه سالمت 
متوسطه شهر تهران ، چون تعداد سوالهای پرسشنامه در مقیاسهای 
مختلف متفاوت بود نمره برای سوالهای مختلف هر مقیاس وهمچنین 
کل سالمت سازمانی جمع وبرتعداد سوال تقسیم شد تا نمره نهایی 

ت طیف بدست آید)سوالهای پرسشنامه به صور 5تا 1در دامنه 
وبنابراین متوسط  5=ادیز تاخیلی 1=کمی لیخ گزینه ایی 5لیکرت 

 بود(. 3نمره 
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 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  سالمت پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت-فصلنامه علمی

 استاندارد سالمت سازمانی ومقیاسهای آن در مدارس مقطع متوسطه شهر تهرانمیانگین و انحراف . 2جدول 
 حداکثر حداقل کشیدگی کجی استانداردانحراف  میانگین سالمت سازمانی

 4.89 1.67 173.- 446.- 716. 3.601 یگانگی نهادی
 4.17 1.70 059.- 440.- 839. 3.598 نفوذ مدیر

 4.00 1.75 142.- 099.- 849. 3.780 مالحظه گری
 4.63 1.13 1.543 519. 907. 3.145 ساخت دهی
 4.60 1.80 524.- 008. 853. 3.270 پشتیبانی منابع

 4.71 1.71 297. 110. 899. 3.378 سالمت سازمانی

 3باتوجه به جدول 
میانگین سالمت سازمانی ومقیاسهای آن در مدارس مقطع  -1

 گزینه ایی 5متوسطه شهر تهران از متوسط نمره در طیف لیکرت 
 باالتربود. 3یعنی  5=ادیز تاخیلی 1=کمی لیخ
سالمت سازمانی مشاهده شده برای وکشیدگی  کجیمقدار -2

( قرار -2،  2در بازه )ومقیاسهای آن در مقطع متوسطه شهر تهران 
سالمت سازمانی ومقیاسهای  وکشیدگی . یعنی از لحاظ کجیشتدا

 . تفاوت معنادار نداشتنرمال  آن با توزیع

 وضعیت  مدیریت دانش در مقطع متوسطه شهر تهران چگونه است؟
ی آن در مقطع متوسطه شهر برای محاسبه مدیریت دانش ومقیاسها

تهران،  چون تعداد سوالهای پرسشنامه در مقیاسهای مختلف متفاوت 
بود نمره برای سوالهای مختلف هر مقیاس وهمچنین کل مدیریت 

 5تا 1دانش جمع وبرتعداد سوال تقسیم شد تا نمره نهایی در دامنه 
 گزینه ایی 5بدست آید)سوالهای پرسشنامه به صورت طیف لیکرت 

 بود(. 3وبنابراین متوسط نمره  5تاکامأل موافقم= 1کامآل مخالفم=

 
 

 استاندارد مدیریت دانش ومقیاسهای آن در مقطع متوسطه شهر تهرانمیانگین و انحراف : 3جدول 
 حداکثر حداقل کشیدگی کجی استانداردانحراف  میانگین مدیریت دانش

 4.28 1.01 477.- 226. 850. 3.010 بیرونی سازی
 4.05 1.15 129.- 525. 857. 3.12 ترکیب

 4.36 1.21 409. 552. 609. 3.05 درونی سازی
 4.40 1.50 750.- 151. 644. 3.09 اجتماعی سازی
 4.42 1.45 368. 138. 757. 3.067 مدیریت دانش

 باتوجه به جدول فوق
ومقیاسهای آن در مقطع متوسطه شهر میانگین مدیریت دانش  -1

کامآل  گزینه ایی 5تهران درحد متوسط نمره در طیف لیکرت 
 بود. 3یعنی  5تاکامأل موافقم= 1مخالفم=

مدیریت دانش مشاهده شده برای وکشیدگی  کجیمقدار -2
( قرار -2،  2در بازه )ومقیاسهای آن در مقطع متوسطه شهر تهران 

مدیریت دانش ومقیاسهای آن  وکشیدگی . یعنی از لحاظ کجیشتدا
  .تفاوت معنادار نداشتنرمال  با توزیع

وضعیت سکوت سازمانی در مقطع متوسطه شهر تهران چگونه  -
 است؟  

برای محاسبه سکوت سازمانی ومقیاسهای آن در مقطع متوسطه شهر 
تهران،  چون تعداد سوالهای پرسشنامه در مقیاسهای مختلف متفاوت 

برای سوالهای مختلف هر مقیاس وهمچنین کل سکوت بود نمره 
تا 1سازمانی جمع وبرتعداد سوال تقسیم شد تا نمره نهایی در دامنه 

گزینه  5بدست آید)سوالهای پرسشنامه به صورت طیف لیکرت  5
 بود(. 3وبنابراین متوسط نمره  5تاکامأل موافق= 1کامآل مخالف= ایی

 
 استاندارد سکوت سازمانی ومقیاسهای آن در مقطع متوسطه شهر تهرانانگین و انحراف می :4جدول 

 حداکثر حداقل کشیدگی کجی استانداردانحراف  میانگین سکوت سازمانی

 4.87 1.95 142.- 099. 949. 3.780 سکوت مطیع
 4.73 2.13 1.543 519. 807. 3.145 سکوت تدافعی

 4.60 1.80 524.- 008. 853. 3.270 دوستانهسکوت نوع
 4.72 1.79 1.543 519. 907. 3.398 سکوت سازمانی

میانگین سکوت سازمانی ومقیاسهای آن در مقطع متوسطه شهر  -1 3باتوجه به جدول
کامآل  گزینه ایی 5تهران از متوسط نمره در طیف لیکرت 

 باالتربود. 3یعنی  5تاکامأل موافق= 1مخالف=

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             6 / 13

https://islamiclifej.com/article-1-1656-fa.html


 409...  های مولفه براساس سازمانی سالمت موثر مدل ارائه 

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 2, Summer 2022 

سکوت سازمانی مشاهده شده برای وکشیدگی  کجیمقدار -2
( قرار -2،  2در بازه ) ومقیاسهای آن در مقطع متوسطه شهر تهران

سکوت سازمانی ومقیاسهای  وکشیدگی . یعنی از لحاظ کجیشتدا
 . تفاوت معنادار نداشتنرمال  آن با توزیع

وت ک. آیا می توان از طریق مدیریت دانش با میانجی گری س 4-2-5
سازمانی ،  سالمت سازمانی مدارس  را در مقطع متوسطه شهر تهران 

 تبیین کرد؟
 پاسخ به سوال فوق منوط به بررسی مدل مفهومی زیر است.

 
 مدل مفهومی پژوهش :1 نمودار

 ساختاری و نرم افزار فوق از روش معادالت برای بررسی مدل

LISREL استفاده شد. براساس داده های پژوهش  7/8نسخه
روابط بین متغیرها مد نظر قرارگرفت وبرای برازش مدل ازشاخص 

( ، شاخص df2/های برازندگی از قبیل مجذور کای نرم شده )
(، شاخص  GFI( ، شاخص برازندگی )CFIبرازندگی تطبیقی )

خطای میانگین مجذورات  ریشه(، AGFIشده برازندگی ) تعدیل

(، شاخص NFI، شاخص برازش هنجار شده ) RMSEA تقریب
(، شاخص برازش مقایسه ایی و NNFIبرازش هنجار نشده )

 شاخص برازش افزاینده استفاده شد . مدل پژوهش به شکل زیر بود.
 

 : مدل پژوهش با ضرایب مسیر2 نمودار

 

 :  عالئم درمدل فوق5جدول
 متغیرها عالئم سوالهای عالئم متغیرها عالئم

health1 یگانگی نهادی knoman1 بیرونی سازی silence1 سکوت مطیع 
health2 نفوذ مدیر knoman2 ترکیب silence2 سکوت تدافعی 
health3 مالحظه گری knoman3 درونی سازی silence3 دوستانهسکوت نوع 
health4 ساخت دهی knoman4 اجتماعی سازی SILENCE سکوت سازمانی 
health5 پشتیبانی منابع KNOWLEDGE مدیریت دانش  

HEALTH سالمت سازمانی  

مقادیر بدست آمده برای شاخص ها درجدول زیر نشان داده شده 
 است. 

 های براززندگی مدلشاخص  .6 جدول

مقادیر بدست  شاخص  ها
 نتیجه حد مجاز آمده

/df2 خیلی خوب 3کمتراز 16/2 نسبت کای دو بر درجۀ آزادی 

RMSEA شاخص میانگین مجذور
 خطاهای مدل

067/0 
را 08/0برخی دیگر کمتر از  و05/0کمتـر از 

 مناسب میدانند
 مناسب

GFI خوب 90/0باالتراز 94/0 شاخص برازندگی 

AGFI خوب 90/0باالتراز 90/0 شاخص تعدیل شده  برازندگی 

NFI خیلی خوب 90/0باالتراز 96/0 شاخص برازش هنجار شده 

NNFI خیلی خوب 90/0باالتراز 97/0 شاخص برازش هنجار نشده 
CFI خیلی خوب 90/0باالتراز 95/0 شاخص برازندگی تطبیقی 
IFI خیلی خوب 90/0باالتراز 92/0 شاخص برازش افزاینده 

بر اساس جدول فوق ، شاخص های برازندگی مورد بررسی نشان داد، 
برای  t  مدل بدست آمده برازش مناسبی با داده ها دارد. و مقدار

ومعناداربود.ضرایب مسیر برای  2ضرایب درتمام مسیرها بیشتراز 

برای معناداری ضرایب   tومقادیرمتغیرهای مشاهده شده وپنهان 
 درجدول زیر نشان داده شده است. 

 

 

 سکوت سازمانی
 مدیریت دانش

 سالمت سازمانی
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 و همکاران  نیا دیانی عاطفه  410

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  سالمت پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت-فصلنامه علمی

 برای معناداری ضرایب  tضرایب مسیرمتغیرهای مشاهده شده وپنهان ومقادیر. 7جدول 
 معنی داری t  مقدار ضرایب متغیرهای پنهان مسیر متغیرهای مشاهده شده

 ← یگانگی نهادی

 سالمت سازمانی

.48 6.246 .001 
 001. 9.982 65. ← نفوذ مدیر

 008. 5.031 42. ← مالحظه گری
 003. 7.413 53. ← ساخت دهی
 001. 8.136 63. ← پشتیبانی منابع
 ← بیرونی سازی

 مدیریت دانش

.48 6.239 .001 
 001. 7.259 58. ← ترکیب

 003. 6.141 45. ← درونی سازی
 005. 5.981 44. ← اجتماعی سازی
 ← سکوت تدافعی

 سکوت سازمانی
.53 7.281 .001 

 001. 10.143 71. ← دوستانهسکوت نوع
 001. 8.136 61. ← دوستانهسکوت نوع

با توجه به جدول فوق : از رابطه متغیرهای مشاهده شده وپنهان 
 نتایج زیر استنباط می شود.

 پشتیبانی دهی، ساخت گری، مالحظه مدیر، نفوذ نهادی، یگانگی
 منابع شاخصهای سالمت سازمانی بودند.

بیرونی سازی ، ترکیب،  درونی سازی واجتماعی سازی شاخصهای 
 مدیریت دانش بودند.

دوستانه شاخصهای سکوت مطیع، سکوت تدافعی وسکوت نوع
 سکوت سازمانی بودند.

یر درقسمت برای معناداری ضرایب مس  tروابط متغیرها ومقادیر
 ساختاری مدل درجدول زیر نشان داده شده است. 

 
 ضرایب مسیربرای متغیرهای پنهان درقسمت ساختاری مدل .8جدول 

 معناداری ونتیجه t  مقدار ضرایب روابط مستقیم
 001/0 42/10 83/0 سالمت سازمانی ←مدیریت دانش 
 001/0 -42/10 -73/0 سکوت سازمانی ←مدیریت دانش 

 001/0 -42/10 -67/0 سالمت سازمانی ←سکوت سازمانی 
 001/0 -42/10 -67/0 سالمت سازمانی ←سکوت سازمانی 

 روابط غیرمستقیم
 تأییدشد -73/0×-67/0=49/0 سالمت سازمانی ←سکوت سازمانی ←مدیریت دانش 

 سوالهای زیر پاسخ داد:با استنباط از جدول فوق می توان به 
آیا می توان از طریق مدیریت دانش و نوآوری سازمانی با میانجی -1

گری سکوت سازمانی ،  سالمت سازمانی مدارس  را در مقطع 
 متوسطه شهر تهران تبیین کرد؟

 

 روابط غیرمستقیم متغیرهای پنهان درقسمت ساختاری مدل .9جدول 
 نتیجه قیمروابط غیرمست

 تأییدشد -73/0×-67/0=49/0 سالمت سازمانی ←سکوت سازمانی ←مدیریت دانش 

معلمان ، مدیریت دانش و نوآوری  ، از نظر 8با توجه به جدول 
سازمانی با میانجی گری سکوت سازمانی به صورت معناداری 

تبیین می  سالمت سازمانی مدارس  را در مقطع متوسطه شهر تهران
سکوت » کنند. درواقع مدیریت دانش و نوآوری سازمانی از طریق

 بر سالمت سازمانی اثر غیر مستقیم دارند.« سازمانی 

آیا می توان از طریق مدیریت دانش، سالمت سازمانی مدارس در  -
 مقطع متوسطه شهرتهران را تبیین کرد؟

دانش  مدیریتبرای پاسخ به سوال  فوق روابطه مستقیم وغیرمستقیم 
با سالمت سازمانی  درقسمت ساختاری مدل مد نظر قرار گرفت. 

 ضریب مسیر  درجدول زیر نشان داده شده است
 

 [
 D

ow
nl

oa
de

d 
fr

om
 is

la
m

ic
lif

ej
.c

om
 o

n 
20

23
-0

5-
23

 ]
 

                             8 / 13

https://islamiclifej.com/article-1-1656-fa.html


 411...  های مولفه براساس سازمانی سالمت موثر مدل ارائه 

Journal of Islamic Life Style Volume 6, Issue 2, Summer 2022 

 ضرایب مسیر برای رابطه مدیریت دانش با سالمت سازمانی درقسمت ساختاری مدل . 10جدول 
 نتیجه ضریب مسیر روابط

 تأییدشد 83/0 سالمت سازمانی ←مدیریت دانش 
 تأییدشد -73/0 سکوت سازمانی ←مدیریت دانش 

 تأییدشد -67/0 سالمت سازمانی ←سکوت سازمانی 
 تأییدشد -73/0×-67/0=49/0 سالمت سازمانی ←سکوت سازمانی ←مدیریت دانش 

 معلمان ، مدیریت دانش برسالمت از نظر 9با توجه به جدول 
 سازمانی مدارس در مقطع متوسطه شهرتهران باضریب مسیر

(001/0p< ،83/0= β اثر مستقیم ومعنادار دارد. مدیریت دانش )
 >001/0p) درمدارس مقطع متوسطه شهرتهران باضریب مسیر

،73/0-= β .نیز بر سکوت سازمانی اثر مستقیم ومعنادار دارد)
( 001/0p< ،49/0= β) درنتیجه مدیریت دانش باضریب مسیر

برسالمت سازمانی اثر غیرمستقیم ومعنادار دارد. درواقع مدیریت 
دانش هم به صورت مستقیم وهم از طریق سکوت سازمانی باسالمت 
سازمانی رابطه معناداردارد. هرچه مدیریت دانش درمدارس مقطع 
متوسطه شهرتهران بیشترباشد سالمت سازمانی بیشترمی شود. ولی 

وت سازمانی میزان اثر مدیریت دانش متغیر مداخله گر سک
برسالمت سازمانی را کاهش می دهد. ولی درکل از طریق مدیریت 
دانش می توان سالمت سازمانی مدارس در مقطع متوسطه شهرتهران 

 را تبیین کرد.
 

 نتیجه گیری
وضعیت  سالمت سازمانی مدارس در مقطع » درپاسخ به سوال 

برای محاسبه نمره سالمت « متوسطه شهر تهران چگونه است؟
ها متفاوت سازمانی ومقیاسهای آن، چون تعداد سوال درمقیاس

بود.امتیاز در سولها ی هربعدجمع وبرتعدادسوال تقسیم شد تا نمره 
ر قابل تفسیرباشد. شیوه بدست آید وراحت ت 5تا 1نهایی دردامنه 

نمره گذاری در پرسشنامه به صورت طیف لیکرت پنج گزینه ای، 
=بود، میانگین سالمت سازمانی ومقیاسهای ادیز تاخیلی 1=کمی لیخ

آن در مدارس مقطع متوسطه شهر تهران از متوسط نمره در طیف 
باالتربود.  3یعنی  5=ادیز تاخیلی 1=کمی لیخ گزینه ایی 5لیکرت 

نان کارک سازمانی سالمت نیزمیانگین علیزاده اقدم و  نی بهرامسلطا
سالمت  گزارش دادند. باال به متوسط حد رادردانشگاه تبریز 

سازمان  متمرکزاست.توانایی سازمان برای بقای خود بر  سازمانی
تنها در محیط خود دوام   سالم را سازمانی تعریف میکنند که نه

طور کافی سازش  زمانی طوالنی نیز بهمیآورد بلکه در یک برهه 
طور مداوم توسعه و  بقاء و سازش خود را به میکند و تواناییهای

.طبیعتأ سازمان آموزش وپرورش که توانسته بقائ گسترش میدهد
داشته باشد باید از سالمت سازمانی قابل قبولی برخوردارباشد. دراین 

متوسطه شهر پژوهش نشانگرهای سالمت سازمانی مدارس در مقطع 
 ،دهی ساخت گری، مالحظه مدیر، نفوذ نهادی، تهران یعنی یگانگی

منابع باالتراز حد متوسط بود.که، الزمه تداوم کار یک  پشتیبانی
 ارگان است.

_________________________________ 
1-Structural Equation Modeling 

وضعیت  مدیریت دانش وسکوت سازمانی در » درپاسخ به سوال  
 «مقطع متوسطه شهر تهران چگونه است؟

ی آن در مقطع متوسطه شهر تهران میانگین مدیریت دانش ومقیاسها
 1کامآل مخالفم= گزینه ایی 5درحد متوسط نمره در طیف لیکرت 

دانش فرایندی است که از بود. مدیریت  3یعنی  5تاکامأل موافقم=
آن طریق افراد به تبادل دوجانبه دانش خویش با یکدیگر پرداخته، 

سیله و وه بهطور بالق سازمانی تبدیل میشود و به دانش فردی به دانش
های جدید و فرصتی برای  این فرایند فرصت برای یادگیری تجربه

ها، مهارتها و تواناییها فراهم  اجرا گذاشتن تجربه تمرین و به
های فکری و افزایش  سرمایه منجر به تسهیم و در نهایتمیگردد 

منابع مهم سازمان میشود و تنها زمانی که دانش فردی و گروهی به 
مدیریت مؤثر این منابع  میشود، سازمان قادر به ی تبدیلدانش سازمان

. دراین پژوهش نشان داده شد که، بیرونی سازی ، باارزش است
ترکیب،  درونی سازی واجتماعی سازی که شاخصهای مدیریت 

نوآوری فرایند اخذ ایده خالق و هستند درحد متوسط است.  دانش
لیات است. تبدیل آن به محصول، خدمات و روشهای جدید عم

دانش جدید یکی از  دراکرهفت منبع برای نوآوری ذکر میکند که
مهمترین آنها است. او همچنین تأکید میکند که نوآوری قواعد نسبتا ً 

سرعت نوآوری به قابلیت سازمان  ای دارد و اکتسابی است. ساده
برای تسریع فعالیتها و وظایف، برای ایجاد مزیت رقابتی مرتبط با 

وطبیعی است که، این  محصول برمیگردد ه عمرکاهش چرخ
ویژگیها در مدارس مقطع متوسطه شهر تهران کمتراز حد انتظار 

 هها و دغدغ از بیان ایده باشد. وقتی فضایی بوجود می آید که،افراد
 در یاورزند می مسائل سازمانی و شغلی خود امتناع  های مربوط به

 پایین سطوح کنندوجمعی را رعایت می  ها، سکوتمالقات
باعث میشود سکوت  آن شبیه و جمعی آوای پیشنهادها، ، مشارکت

 سازمانی حتی پایین تر از حد انتظار باشد.
آیا می توان از طریق مدیریت دانش با میانجی » درپاسخ به سوال

گری سکوت سازمانی ،  سالمت سازمانی مدارس  را در مقطع 
 «متوسطه شهر تهران تبیین کرد؟

وجه به اینکه سالمت سازمانی متغیر مالک و دارای پنج خرده با ت
دارای سه خرده مقیاس  مقیاس ، سکوت سازمانی متغیر میانجی و

،متغیرهای پیش بینی کننده مدیریت دانش )چهارخرده مقیاس( بود. 
استفاده شد.  1برای پاسخ به فرضیه فوق از روش معادالت ساختاری

لت بربرازش مدل با داده ها بود. مقادیر شاخص های برازندگی دال
 16/2مجذور کای نرم شده برای مدل اندازه گیری در این پژوهش 

بود که بیان کننده برازندگی قابل قبول مدل با داده است. شاخص 
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 و همکاران  نیا دیانی عاطفه  412

 1401تابستان ، 2، شماره 6 دوره  سالمت پژوهشی سبک زندگی اسالمی با محوریت-فصلنامه علمی

 2و شاخص نکویی برازش 9/0( باالتر از CFI) 1برازندگی تطبیقی
(GFI  برابر)3و شاخص تعدیل شده برازندگی 94/0 (AGFI  )

ریشه خطای میانگین مجذورات و همچنین شاخص 90/0نیز 
بود .که بر اساس مقادیر بدست 067/0برابربا RMSEA 4تقریب

آمده می توان گفت مدل بدست آمده برازش مناسبی با داده ها دارد. 
ضرایب مسیرمتغیرهای مشاهده شده وپنهان درتمام مسیرها 

 د.معناداربودونتایج زیر از آن استنباط می شو
 پشتیبانی دهی، ساخت گری، مالحظه مدیر، نفوذ نهادی، یگانگی

 های سالمت سازمانی بودند.منابع شاخص

 هایبیرونی سازی ، ترکیب،  درونی سازی واجتماعی سازی شاخص 
 مدیریت دانش بودند.

های دوستانه شاخصسکوت مطیع، سکوت تدافعی وسکوت نوع
 سکوت سازمانی بودند. 

 مدلل بدست آمده : روابط بین متغیرهای پنهان در با توجه به مد 
ش مدیریت دان قیاز طر؛ چگونگی تبیین سالمت سازمانی  یساختار

سکوت سازمانی را درمدارس مقطع متوسطه شهر  وبا میانجیگری
 تهران تبیین می کند .نتایج به دست آمده نشان داد :

بر  49/0مدیریت دانش با میانجیگری سکوت سازمانی با ضریب
سالمت سازمانی درمدارس مقطع متوسطه شهر تهران اثر غیرمستقیم 

 معناداردارد.

در  (19محمدی )گذشته با این پژوهش همسو بود.  نتایج مطالعات
تحلیل ساختاری تأثیر سکوت و آوای سازمانی بر اشتیاق شغلی و 

 سازمانی آوای و سکوت که داد نشان سالمت سازمانی زنان پرستار
 53/0 ، -39/0 و 48/0 ، -44/0 مسیر ضرایب با ترتیبهب پرستاران

 سالمت و شغلی اشتیاق بر معناداری تأثیر 96/1 از باالتر ،t آمارۀ و
 مانیساز سکوت تأکید پژوهشگر براین بودکه، . دارد هاآن سازمانی
 مانیساز سالمت کاهش درنتیجه و شغلی اشتیاق کاهش به پرستاران

 ایتدرنه و شغلی اشتیاق افزایش باعث سازمانی آوای بالعکس و هاآن
پرهیزگار و  .شد خواهد منجر پرستاران سازمانی سالمت بهبود

 عملکرد بر سازمانی صدای و سکوت تأثیر همکاران در بررسی
کارکنان آتش  اخالقی در رهبری ای واسطه نقش اساس بر کارکنان

 صدای ، بین عملکرد و سازمانی سکوت بین که داد نشانی نشان
 در و اخالقی رهبری و سازمانی صدای ، بین عملکرد و سازمانی

 دعملکر و( سازمانی صدای و سکوت) کانونی متغیرهای بین نهایت
 نتیجه و. دارد وجود معناداری رابطه  اخالقی رهبری با سازمانی

 انمدیر و رهبران و نشانان آتش ضروری وظایف از یکی که گرفت
 در هانگیز ایجاد و سکوت فضای شکستن و شناسایی نشانی، آتش

 عدیب عملکرد بهبود برای خود کار محل در صحبت برای کارکنان
رابطه سکوت سازمانی و عدالت سازمانی با در بررسی  . بنیسیاست

اشتیاق شغلی با میانجیگری سالمت روان در کارکنان آموزش و 
 اشتیاق و روان سالمت بر سازمانی سکوت که داد نشان پرورش

 روان سالمت بر سازمانی عدالت معنادار، و منفی مستقیم تأثیر شغلی
 رب روان سالمت و معنادار و مثبت مستقیم تأثیر شغلی اشتیاق و

 ازمانیس سکوت. داشت معنادار و مثبت مستقیم تأثیر شغلی اشتیاق

_________________________________ 
1- Comparative fit index 

2- Goodness of fit index 

 منفی مغیرمستقی تأثیر شغلی اشتیاق بر روان سالمت میانجیگری با
 اشتیاق بر روان سالمت میانجیگری با سازمانی عدالت و معنادار و

 ارتقای ایبر بنابراین داشت. معنادار و مثبت غیرمستقیم تأثیر شغلی
 و سازمانی عدالت و کاهش را سازمانی سکوت باید شغلی اشتیاق

درواقع یافته های این پژوهش همسو  .داد افزایش را روانی سالمت
سکوت، معادل با پژوهشهای دیگراین واقعیت را نشان می دهند که، 

 داللتسکوت کارکنان در سازمان وعالمت رضا نیست.  با وفاداری
 حقیقی خود درباره خودداری کارکنان از انتقال اظهار خالصانه و بر

در جایگاهی قرار ی اوضاع و احوال و وقایع سازمانی به آنهایی که 
سکوت .داردشرایط تأثیرگذار باشند؛  توانند روی ایندارند که می

نوشتن، ن شکلبه معنای سخن نگفتن نیست، بلکه میتواند به  فقط
صحبت یا نوشتهای بدون ، حاضر نشدن، نشنیدن و نادیده گرفتن

موجب فساد و تباهی شود. رفتارهای و بروزکند اعتبار و سندیت هم
ر منجر به وقفه د نکردن نیزو غیرقانونی دیگران را افشا  غیراخالقی

خدمات و فرآیندهای جدید خواهد  بهبود فعالیتهای سازمانی و ارائه
شد، ژو و همکاران  سکوت سازمانی را مفهومی چند بُعدی دانستند 

سکوت مطیع که به  و سپس سه بُعد را برای آن مشخص کردند،
 و شامل خودداری از ارائه ایده عنوان رفتاری ذاتی تعریف میشود

ه است ک تسلیم در برابر هر شرایطی ها، اطالعات یا نظرات به دلیل
گیرانه و انفعالی است. سکوت تدافعی، به  یک نوع رفتار کناره

اطالعات کاری به دلیل ترس از تالفی مطرح  عنوان حذف عمدی
میشود که رفتاری حفاظتی و تعمدی است، سومین نوع سکوت 

دوستانه هست که به عنوان حفظ اطالعات سکوت نوع سازمانی،
 کاری با هدف منفعت رسانی به سایراعضای سازمان شناخته می
شود، این نوع سکوت هم تعمدی و غیرانفعالی است اما در مقایسه 

د بر منفعت دار با سکوت تدافعی که بیشتر بر منفعت شخصی تأکید
مدیریت دستاوردهای نی سکوت سازما .رسانی جمعی توجه دارد

های  ، قوت دادن، حمایت از محیطدانش ارائه وایجاد یعنیدانش 
دادن و توانمند کردن افراد در  مناسب دانش در سازمان، انگیزه

را تحت تأثیر قرار جدید  خود و ایجاد دانش استفاده از تسهیم دانش
 هتوسعتواند به جعبه ابزار مدیران، مشاوران و دیگر دانش میداده و 

انشی دبتوانند با استفاده از ظرفیتهای  دهندگان سازمان افزوده شود تا
را بی اثر می کند. مدیریت دانش سعی در بهبود وضع کار برای 

سازماندهی، بازیابی، ارزیابی و به اشتراک گذاری دارایی های 
اطالعاتی مهم ، یافتن بهترین راه برای بازیابی، ضبط و به اشتراک 

عات دارد تا سازمان به راحتی بتواند بهترین عملکرد را گذاری اطال
داشته باشد .حال وقتی افراد ابراز عقیده نمی کنند یا از ترس رفتار 
واقعی خودرا نشان می دهندعمأل مدیریت دانش ونوآوری درسازمان 

قابلیت نوآوری یک سازمان به تالش  به اهداف خود نایل نمی شوند.
ی، فناوری و سازمانی، همراه با توانایی تعامل های داخلی منابع انسان

با محیط خارجی برای دنبال کردن منابع، دانش و مهارت هایی  گفته 
می شود که باید در سازمان گنجانده شوند تا محصوالت و 
فرآیندهای جدیدی ایجاد کنند که مورد قبول واقع شود.درواقع 

د، ساخت، توسعه توانایی نوآوری را می توان با درک چگونگی ایجا

3- Adjusted Goodness of fit index 

4- Root Mean Square Error of Approximation 
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همچنین در محیط  و داخلی محیط و مدیریت ظرفیت ها در
خارجی، به سمت ایجاد پیوندهای اجتماعی و اعتماد و به اشتراک 

سازمانهایی که  اطالعات برای تولید نوآوری تحقق بخشید. گذاری
ترهستند به موفقیتهای بیشتری  موفق خارجی و داخلی محیطدر 

ای ه ها و دغدغه کارکنان از بیان ایدهوقتی ولی  دست پیدا میکنند.
وبرخورد ورزند  مسائل سازمانی و شغلی خود امتناع می مربوط به

درون مانده  سازمانخارجی می کنند  و داخلی کاسبکارانه با محیط
می شود ونمی تواند آینده نگری وبه روز رسانی اطالعات واماده 
کردن کادر خود برای رویا رویی با امور احتمالی آینده  را پیش بینی 

 نیز برایتغییرات محیطی  ومدیریت کند. از طرفی سازگاری با
سازمان دشوار می شود وکارآیی خودرا ازدست می دهد. وقتی 

نان کارکر مدیریت دانش و نوآوری سایه می افکندسکوت سازمانی ب
ها، اطالعات یا نظرات  از ارائه ایده وکنندنمی تغییرات را رصد 

 گیرانه و انفعالی را یک نوع رفتار کناره خود چشم می پوشند و
ویژگیهای سازمان سالم، حمایت از ارائه  یکی از می گیرند. پیشدر

ازمانهای سالم، رقابت بین در س. باشدهای نو و به روز می ایده
منجر به ایجاد  های جدید یدها کارکنان در مورد ارائه فکرها و

. نوآوری تولیدی، نوآوری شودجوی خالق و کارآمد در سازمان می
فرایندی و نوآوری اداری اگر با ابعاد مدیریت دانش یعنی بیرونی 

 ثسازی ، ترکیب،  درونی سازی واجتماعی سازی پیوند بخورد باع
ارتقائ سالمت سازمانی می شود. درغیر اینصورت وحاکم شدن 
سکوت سازمانی سالمت سازمانی را دچار روند نزولی می 

بودن سطح سالمت، ریشه بسیاری از گرفتاریها و  پایینکند.ا
سازمانی و اتالف منابع است که سازمان را به  ناکامیهای فردی،
م مت سازمانی حاککشاند. اگر در سازمانی، سال سمت نابودی می

شده وشاهد شکوفایی نیروی  فراهم خالقیت بروز برای زمینه باشد
انسانی واستحکام زیر ساختها ومحصول بدرد بخور اجتماع )دانش 

 آموزان(خواهیم بود.
آیا می توان از طریق مدیریت دانش، سالمت » درپاسخ به سوال

خ ی پاسبرا« سازمانی مدارس در مقطع متوسطه شهر را تبیین کرد؟
به سوال  فوق روابطه مستقیم وغیرمستقیم مدیریت دانش با سالمت 

 معلمان سازمانی درقسمت ساختاری مدل مد نظر قرار گرفت .از نظر
، مدیریت دانش برسالمت سازمانی مدارس در مقطع متوسطه 

( اثر مستقیم 001/0p< ،83/0= β) شهرتهران باضریب مسیر
سکوت سازمانی مدارس در مقطع  ومعنادار دارد. مدیریت دانش بر

(اثر 001/0p< ،73/0-= β) متوسطه شهرتهران نیزباضریب مسیر
 مستقیم ومعنادار دارد. پس مدیریت دانش باضریب مسیر

(001/0p< ،49/0= β برسالمت سازمانی اثر غیرمستقیم ومعنادار )
دارد. درواقع مدیریت دانش هم به صورت مستقیم وهم از طریق 

باسالمت سازمانی رابطه معناداردارد. هرچه  سکوت سازمانی
مدیریت دانش درمدارس مقطع متوسطه شهرتهران بیشترباشد 
سالمت سازمانی بیشترمی شود. درنتیجه از طریق مدیریت دانش می 
توان سالمت سازمانی مدارس در مقطع متوسطه شهرتهران را تبیین 

همسو بود. ( با این پژوهش 20و همکاران) اسفندیاریکرد. نتایج 
 سطح و دانش مدیریت های مولفه نیزبین و همکاران اسفندیاری 

 و مسـتقیم رابطه تهران، شهر های بیمارستان در سازمانی سالمت
 بـا ـهک گرفـت نتیجـه میتـوان بنابرایـن بدست آوردند؛ معنـاداری

 سالمت کارکنـان، میـان در دانش مدیریت های مؤلفه تقویـت
پر از تکاپوی امروزه،دانش  . در جهانمییابـد افزایـش آنـان سازمانی

ی برتری دانش زمان .شمار میرود منبع اساسی مزیت رقابتی پایداربه
به سازمان  وگذاشته شود که آن دانش به اشتراک شودمی حاصل

سازماندهی، نگهداری، تسهیم و استفاده بهینه  توانایی شناسایی، خلق،
 در که هاییپژوهش و مقاالت و تاباکثرک . دردهدباز منابع را 

 به مناسب، دانش توزیع بر است گرفته انجام دانش مدیریت حیطه
 تسهیم چالش بزرگترین عنوان به صحیح زمان در و مناسب افراد
 افراد ذهن در شده نهادینه دانش اگر که چرا است، شده اشاره دانش
 به شود گذاشته اشتراک به افراد دیگر با مؤثری شیوه به نتواند
 زمانوهم ماندمی باقی آن از روشنی سایه فقط افراد ذهن در تدریج

د. درشرایط کنونی نامطمئن بودن  دا خواهد دست از را خود کارایی
و تغییرپذیر بودن بافت اجتماعی وتحوالت جهانی وتولید شتابان 

های ای را برای سیستمهای ویژهعظیم مقدار اطالعات ، چالش
این وضعیت در  در سراسر جهان ایجاد کرده است و آموزشی

مؤسسات آموزشی ایجاب می کند که، داده ها و اطالعات انباشته 
هایی که سطح باالتری از شده خود را به دانش تبدیل کنند. سازمان

دهی، و تبدیل آوری، سازمانهای مدیریت دانش دارند، با جمعقابلیت
یری سالمت سازمانی خودرا سازی، رقابت پذدانش برای پیاده

دهند.  ولی وقتی در سازمانی میزان سکوت سازمانی افزایش می
بیشتراز حد انتظار باشد مانعی برای تحقق مدیریت دانش خواهد بود 
وسالمت سازمانی را کاهش می دهد. مدیریت دانش روشی برای 
سازماندهی، بازیابی، ارزیابی و به اشتراک گذاری  اطالعات 

واندوخته های افراد است .حال اگر افراد از به اشتراک وتجارب 
گذاری ممانعت شوند یا خود خواسته به خاطر حفظ شغل  
وهمرنگی با خواسته های باال دستی یا حفظ امنیت ورعایت فضای 
سیاسی حاکم برسازمان منفعل برخورد کنند همه امور بالسویه وبا 

ی مدیریت دانش فرسودگی شغلی دچار روزمرگی می شودوشیوه ها
نه تنها نقش مهمی در عملکرد شرکت ایفا نمی کند، بلکه منجر به 

 افت سالمت سازمانی می شود.
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