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 چکیده:

 

وری کارکنان در سازمان هوافضا انجام شد. ی بین سکوت سازمانی و سالمت سازمانی با بهرههدف بررسی رابطه با حاضرپژوهش 

 6981-89باشند که در سال کارکنان سازمان هوافضا مینفر از  89ی آماری این پژوهش ی آماری این پژوهش شامل جامعهجامعه

ها، شنامهآوری پرسدر این سازمان مشغول به کار بودند. با توجه به اندازه جامعه و با در نظرگرفتن امکان خطا در تکمیل و جمع

ش با رای انجام این پژوه. اطالعات موردنیاز بگردیدپرسشنامه بر اساس روش سرشماری میان کارکنان سازمان توزیع  89تعداد 

(، پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی واکوال و بورادوس 6811پرسشنامه استاندارد سالمت سازمانی هوی و همکاران )استفاده از 

آوری گردید. به منظور بررسی وضعیت هر یک از متغیرهای (  جمع6881(، پرسشنامه استاندارد هرسی و گلد اسمیت )5992)

 ی بین متغیرها از آزمون همبستگی پیرسون و به منظور بررسیمرو مورد مطالعه از آزمون تی، به منظور بررسی رابطهپژوهش در قل

 ی رگرسیون استفاده شده است.بینی کنندگی متغیر مستقل پژوهش از رابطهقدرت پیش

هوا و  وضعیت سکوت سازمانی در سازمان وضعیت سالمت سازمانی در سازمان هوافضا مطلوب است.های استنباطی نشان داد یافته 

وت نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سکی سکوت سازمانی رو به رو است. فضا مطلوب نیست و سازمان با پدیده

اط بداری وجود دارد. ضرایب همبستگی بدست آمده بین این عوامل مثبت هستند، بنابراین ارتوری همبستگی معنیسازمانی و بهره

تگی وری همبسجهت و مثبت است. نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین سالمت سازمانی و بهرهها هممیان آن

هت و مثبت جها همداری وجود دارد. ضرایب همبستگی بدست آمده بین این عوامل مثبت هستند، بنابراین ارتباط میان آنمعنی

کنندگی بینیداری قدرت پیشکه متغیرهای سالمت سازمانی و سکوت سازمانی بطور معنینتایج آزمون رگرسیون نشان داد  است.

واحد و به ازای یک واحد تغییر  192/9وری وری را دارند و به ازای یک واحد تغییر در متغیر سالمت سازمانی، متغیر بهرهمتغیر بهره

ت کنندگی سالمت سازمانی باالتر از سکوبینی. در واقع قدرت پیشواحد تغییر می کند 686/9وری متغیرسکوت سازمانی، متغیر بهره

 سازمانی است. 
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