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Abstract 

Introduction: In the present era, listening to the employee voice has become very important for 

organizations; therefore, the purpose of this study was to identify the effective factors on 

facilitating organizational voice based on personnel perspective of governmental hospitals of 

Mazandaran and Semnan provinces. 

Research Method: First, by examining theoretical foundations of research, main and 

subcomponents and effective indicators on organizational voice facilitation were identified and 

developed in the form of a score-board checklist. Based on the Delphi approach, efforts were made 

to confirm the indices and components of the research. Then, based on the interpretative structural 

modeling, effective factors on organizational voice facilitation were designed. 

Findings: Based on the research background, four factors and 16 criteria were identified. The 

positive beliefs of managers (X1), leadership style (X2), supervisor behavior (X3), atmosphere of 

trust and sense of suspicion (X4), accountability (X6), maintaining status que (X10) in the group of 

dependent variables, the components of non-conformity with the community (X5), demographic 

characteristics (X11), group thinking avoidance (X7) and trust and optimism to the administrator 

(X8) in the group of autonomic variables, organizational structure (X12), feedback mechanism 

(X13), job promotion and development (X14), organizational communications (X15), 

organizational culture (X16) and attitude and personality characteristics (X9) are in the group of 

independent variables. 

Conclusion: The results show that in the group of dependent variables, the factors affecting 

organizational voice have weak penetration power but somewhat have high dependence. In the 

group of independent variables, the factors affecting organizational voice have high penetration 

power but somewhat have low dependence. 
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های دولتی شناسايی عوامل موثر بر تسهیل آوای سازمانی براساس ديدگاه پرسنل بیمارستان

 تفسیریاستان مازندران و سمنان با استفاده از مدل سازی ساختاری 

 2،علی فرهانیان *1اکبر بهمنی

 ایران استادیار گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور، تهران،1
 شیراز، ایران کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور،2

 

 چکیده

نان برای سازمان ها اهمیت ویژه ای یافته است لذا هدف از پژوهش حاضر  در عصر حاضر گوش سپردن به آوای کارک مقدمه:

 شناسایی عوامل موثر بر تسهیل آوای سازمانی بر اساس دیدگاه پرسنل بیمارستانهای دولتی استان مازندران و سمنان می باشد.

های موثر بر تسهیل آوای سازمانی شاخصهای اصلی و فرعی و ابتدا با بررسی مبانی نظری و تئوریک تحقیق مولفه مواد و روش:

های تحقیق تایید ها و مولفهشناسایی و در قالب چک لیست امتیازی تهیه و تدوین گردید و برمبنای رویکرد دلفی تالش شد شاخص

 تفسیری عوامل موثر بر تسهیل آوای سازمانی طراحی گردید. -سازی ساختاریگردید، سپس براساس روش مدل

(، رفتار سرپرست X2(، سبک رهبری )X1معیار شناسایی شد. باور مثبت مدیران ) 16عامل و  4راساس پیشینه پژوهش ب ها:يافته 

(X3( جو اعتماد و حس ظن ،)X4( مسئولیت پذیری ،)X6( حفظ موقعیت کنونی ،)X10در گروه متغیرهای وابسته، مولفه ) های

( و اعتماد و خوش بینی به مدیر X7(، جلوگیری از گروه اندیشی)X11) (، ویژگی های جمعیت شناختیX5عدم همنوایی با جمع )

(X8( در گروه متغیرهای خودمختار، ساختار سازمانی )X12( مکانیزم بازخورد ،)X13( پیشرفت و توسعه شغلی ،)X14 ارتباطات ، )

  .گیرندهای مستقل قرار می( در گروه متغیرX9( و نگرش و ویژگی های شخصیتی )X16(، فرهنگ سازمانی )X15سازمانی )

نتایج نشان می دهد که در گروه متغیرهای وابسته عوامل موثر بر آوای سازمانی از قدرت نفوذ ضعیف اما تا   گیری:نتیجه  بحث و

 ار هست. حدی از وابستگی باال برخوردار هستند و در گروه متغیرهای مستقل از قدرت نفوذ باال اما تا حدی از وابستگی پایینی برخورد

 مدل سازی ساخناری تفسیری، بیمارستان کارکنان، :واژگان کلیدی

                                                             
 commailgkbar@aahmani.b. ایران، ، تهران،ولتی دانشگاه پیام نوره مدیریت داستادیار گرو، اکبر بهمنینویسنده مسئول: * 
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 مقدمه

 ابراز بعنوان را واژه این آوا، به راجع ادبیات جامع مرور

 ی انگیزه با کار به راجع نظرات و اطالعات ایده ها، شفاهی

 و مثبت انفعالی، غیر به صورت مساعی، مثبت تشریک

 حاضر عصر اند. در کرده فتعری سازمان در دیگرخواهانه

 اهمیت ها سازمان برای کارکنان آوای به سپردن گوش

 نظرات و ها ایده طرف یک از که چرا است ای یافته ویژه

 مشکالت و از مسائل بسیاری راهگشای تواند می کارکنان

 خواسته و عالیق کننده منعکس دیگر طرف از و سازمانی

و  ون دین (.1باشد) سازمان مدیریت آن ها به های

 فرانقشی رفتارهای چهارچوب در آوا را همکاران

 به این چالشی کردند. طبقه بندی «ترویجی/چالشی»

که  حالی در دارد، تمرکز موجود وضع تغییر که بر معناست

 باشد)نهمی سازندگی هدف با که معناست این به ترویجی

 رفتار نوع یک عنوان به تواندمی آوا . همچنین(تخریب

 رفتارهایی پیشرو، رفتارهای شود. گرفته نظر در پیشرو

 هدف با و محور، ابتکاری )خودآغاز(، آینده که هستند

 اگرچه(. 2می باشد) شخص خود بهبود یا وضعیت بهبود

 نکرده اند، تعریف روشنی را به پیشرو رفتار آوا، دانشمندان

 مختلفی تعاریف اساس بر .است ارزشمند کار این انجام اما

می  پیشنهاد جامع تعریف این دارد، وجود دبیاتا در که

 نظرات و نگرانی ها ها، پیشنهادها، ایده بصیرتی بیان   گردد:

کاری  واحد یا سازمانی بهبود هدف با کاری مسائل درباره

 آوا طریق از که پیامی دارد. ایگسترده محتوای (. آوا3)

 یک یا باشد، بهبود راه یک درباره می تواند شودمی منتقل

 یا ناعادالنه وضعیت یک(. 4یا سازمانی ) کاری مشکل

با  که نظری یک یا مهم، استراتژک موضوع یک سوءرفتار،

 هر فقط آوا حال، هر است. به متفاوت دیگران دیدگاه های

 یا کاری ارتباطات به اشاره آوا نیست. بلکه صحبتی نوع

 یا متمایز فعالیت یک انجام برای که فرصتی دارد سازمانی

 را سازمان در جاری فعالیت یک حذف یا تغییر برای نیاز

 رفتار این که این است آوا ضمنی معنای کند.می بیان

 حتی که است خاطر این به باشد،می ریسک مستلزم اغلب

چالشی  معنای به رسدمی نظر به سازنده که پیشنهادی

در اهمیت  آن  (.6و5شود )می قلمداد موجود وضعیت برای

گفت که همه سازمان ها دارای این نوع کارکنان  می توان

 (. 7نیستند)

درویش و شمس در تحقیقی به بررسی تاثیر رفتار سیاسی 

بر آوای کارکنان پرداختند نتایج حاصل از تحقیق ایشان 

نشان داد که رفتار سیاسی به علت بوجود آوردن جو عدم 

اعتماد باعث افزایش آوای تدافعی می شود همجنین  

ابری در  توزیع قدرت در رفتار سیاسی باعث بوجود نابر

آمدن انگیزه بی طرفی در کارکنان شده و آنها با این عقیده 

که نمی توانند در وضعیت موجود تغییری ایجاد نمایند 

تنها ایده ها و نظراتی در تایید شرایط فعلی ابراز خواهند 

 (. نتایج تحقیق باقر زاده و همکاران تحت عنوان 8نمود)

تأثیر اعتماد به مدیران بر آوای کارکنان: بررسی نقش 

کنندۀ رفتارهای توانمندساز مدیران نشان داد که تعدیل

و معنادار  اعتماد به مدیران بر آوای کارکنان تأثیر مثبت

گیری های تعدیلی تصمیمدارد و همچنین تأثیر سازه

که سازۀ مشارکتی و مربیگری معنادار بوده است؛ درحالی

رسانی در تأثیرگذاری اعتماد به مدیران بر آوای العاط

(. 9کننده ندارد)دار نیست و نقش تعدیلکارکنان معنی

نقشبندی و همکاران در پژوهشی به تاثیر سرمایه اجتماعی 

و ادراک رفتارهای سیاسی سازمانی بر سکوت و آوای 

سازمانی ادارات ورزش و جوانان غرب ایران پرداخته اند. 

اصل از این تحقیق نشان داد، کمبود سرمایه نتایج ح

اجتماعی و وجود بیش از حد رفتارهای سیاسی سازمانی بر 

روی رفتار کارکنان تاثیرگذار است، به گونه ای که کاهش 

سرمایه اجتماعی و افزایش رفتارهای سیاسی می تواند 

(. یافته 10کارکنان را به سمت جو سکوت هدایت کند )

همکاران تحت عنوان تاثیر رهبری  های تحقیق شکاری و

اخالقی بر آوای کارکنان با توجه به نقش میانجی هویت 

سازمانی کارکنان حاکی از تأثیر مثبت و معنا دار رهبری 

اخالقی بر آوای کارکنان، رهبری اخالقی بر هویت سازمانی 

و همچنین هویت سازمانی بر آوای کارکنان است. 

قیق ایشان ، هویت همچنین بر اساس یافته های تح

سازمانی در ارتباط میان رهبری اخالقی و آوای کارکنان 
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  (Yan نتیجه تحقیق زنگ و یانگ(. 11نقش میانجی دار)

Zhang, ) در مورد رفتارهای آوایی کارکنان نشان می

دهد مکانیزم های روانشناختی عاملی برای ارتقای 

 رفتارهای آوایی کارکنان است همچنین سبک های رهبری

و ایجاد محیطی مناسب برای کارکنان می تواند رفتار های 

آوایی کارکنان را بصورت قابل مالحظه ای افزایش  دهد 

(. در تحقیقی با عنوان رابطه بین آوای کارکنان بر 12)

تعهد سازمانی،ضمن تاکید بر حفظ کارکنان متعهد در 

ها، بیان سازمان برای پیشی گرفتن در رقابت بین شرکت

د که آوای کارکنان تاثیر قابل توجهی بر تعهد می کن

سازمانی کارکنان دارد و برای افزایش تعهد سازمانی 

کارکنان می بایست رابطه بین کارمندان و مدیران تقویت 

شده تا با آوای سازمانی بهتر بتوان تعهد در کارکنان را نیز 

رهبری (. در تحقیق دیگری تحت عنوان اثر 13ارتقا داد )

را بر رفتار آوایی کارکنان: تبیین  نقش  میانجی تحول گ

سرمایه روانشناختی نشان دادند که سرمایه های 

روانشناختی به طور کامل رابطه بین  رهبری تحول آفرین 

و آوای کارکنان را  تسریع می کند بطوریکه  تاثیر سرمایه 

روانشناختی در آوای کارکنان در صورت وجود یک رهبر 

 به استناد با (.14باالترین سطح می رسد )تحول آفرین به 

 ارتباط اند تا نموده سعی اطمینان عدم مدیریت نظریه

 بررسی مورد کارکنان در آوا رفتار بروز با را سازمانی عدالت

 که اند نموده عنوان رابطه این توضیح ها در آن دهند. قرار

 درباره رعایت انصاف از تصوراتشان به اغلب کارکنان

 به اعتماد قابلیت ارزیابی و اطمینان عدم مدیریت،

 مختلف ابعاد آن ها نظر از کنند.توجه می خود سرپرستان

 در رفتار آوا بروز ساز زمینه مهم عوامل از سازمانی عدالت

 عدالت ابعاد رابطه توضیح در آن ها باشد می کارکنان

 این دلیل به که اند نموده کارکنان عنوان آوای و سازمانی

 کارکنانی که است آمیز مخاطره بالقوه طور به آوا ررفتا که

 احتمال با کنند می احساس را باالتری ای مراوده عدالت

 عدم احساس زیرا داد بروز خواهند را آوا رفتار بیشتری

دریافت  خود سرپرستان با مواجهه در را کمتری اطمینان

  (.15کنند ) می

 مواد و روش 

ای قلمداد حقیقات توسعهاین پژوهش از نظر نتیجه، جزء ت

 -گردد زیرا به دنبال طراحی مدل تحلیل تفسیریمی

ساختاری عوامل موثر بر تسهیل آوای سازمانی براساس 

 باشد. دیدگاه پرستاران می

از لحاظ هدف انجام، این تحقیق جزء تحقیقات کاربردی 

است. در واقع رویکرد پژوهشی این مطالعه به لحاظ منطق 

قیاسی است؛ بدین منظور  -ها از نوع استقراءگردآوری داده

های ابتدا با بررسی مبانی نظری و تئوریک تحقیق مولفه

های موثر بر تسهیل آوای سازمانی اصلی و فرعی و شاخص

شناسایی و در قالب چک لیست امتیازی تهیه و تدوین 

ها و گردید و برمبنای رویکرد دلفی تالش شد شاخص

گردید، سپس براساس روش  های تحقیق تاییدمولفه

تفسیری عوامل موثر بر تسهیل آوای  -سازی ساختاریمدل

 سازمانی طراحی گردید.

ابزار گردآوری اطالعات در بخش کیفی، براساس روش  

ارزیابی انتقادی و بررسی مقاالت و تحقیقات مشابه بود که 

ها و علل آوای سازمانی، از با استفاده از امتیازبندی مولفه

چک لیست امتیازی طراحی شده و روش فازی  طریق

های قبلی، انجام پذیرفت. برای این کار طبق هماهنگی

های امتیازی طراحی شده، در اختیار اعضای چک لیست

پانل )خبرگان( قرار داده شد. در بخش دوم پژوهش به 

نفر خبرگان  15تفسیری از  -منظور طراحی مدل ساختاری

طراحی شده استفاده  به منظور پاسخ به پرسشنامه

ها، هدف از گردد. همچنین در هنگام توزیع پرسشنامهمی

انجام پژوهش برای مشارکت کنندگان به طور کامل 

ها رضایت کتبی و آگاهانه برای توضیح داده شد و از آن

شرکت در پژوهش اخذ شد و محرمانگی اطالعات 

 کنندگان نیز حفظ شد.شرکت

 

 نتايج

مستخرج از ادبیات با استفاده از  در پژوهش حاضر عوامل

نفر از اساتید و  15روش تحلیل محتوا مورد ارزیابی و تایید 

کارشناسان حوزه آوای سازمانی براساس دیدگاه پرسنل 
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های دولتی استان مازندران و سمنان قرار بیمارستان

شود که تمامی گرفتند. این تحلیل به روشی اطالق می

دهد و مورد بررسی قرار میمسیر یک ارتباط واقعی را 

توان بسط داده و آن را در مورد کاربرد این روش را می

آوری اطالعات مانند مصاحبه و های جمعسایر روش

مشاهده نیز به کار گرفت. هدف این تحلیل دستیابی به 

نتایجی در مورد منظور فرستنده، تأثیرگیرنده و وضعیت 

(. در آخر با 16)ارتباط بر اساس محتوای یک ارتباط است 

عامل موثر )مدیریتی، گروهی،  4کسب اجماع گروهی 

عامل فرعی بر آوای سازمانی نهایی  16فردی و سازمانی( و 

اند. پس از مشخص شد که در جدول زیر قابل مشاهده

های تحقیق به منظور طراحی مدل تحلیل شدن مولفه

ساختاری عوامل موثر بر تسهیل آوای سازمانی  -تفسیری

ها به صورت اخصعالئم اختصاری ش 1تدا براساس جدول اب

 شود.زیر مشخص می

 

 ها. عالئم اختصاری شاخص1جدول 

 اختصار شاخص اختصار شاخص

 X1 باور مثبت مديران
نگرش و ویژگی های 

 شخصیتی
X9 

 X10 حفظ موقعیت کنونی X2 سبک رهبری

 X3 رفتار سرپرست
ویژگی جمعیت 

 شناختی
X11 

جو اعتماد و 

 حسن ظن
X4 ساختار سازمانی X12 

عدم همنوايی با 

 جمع
X5 مکانیزم بازخورد X13 

 X6 مسئولیت پذيری
پیشرفت و توسعه 

 شغلی
X14 

جلوگیری از گروه 

 انديشی
X7 ارتباطات سازمانی X15 

اعتماد و خوش 

 بینی به مدير
X8 فرهنگ سازمانی X16 

 تشکیل ماتريس خودتعاملی ساختاری -تحلیل کمی

های فرمایید، شاخص، مشاهده می1انطور که در جدول هم

تایید شده توسط خبرگان، به شکل عالئم اختصاری برای 

تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری تعیین شده است. در 

متخصص درباره رابطه بین  15این مرحله ابتدا نظر 

گیرد. بدین منظور از ها مورد مقایسه قرار میشاخص

ای که از بین چهار گونه ه شد به گونهاستفاد« مد»شاخص 

ای که بیشترین فراوانی ها، رابطهرابطه ممکن بین شاخص

را از نظر متخصصان داشته باشد، در جدول نهایی منظور 

خواهد شد. با توجه به این موضوع ماتریس خودتعاملی 

شود. . برای ساختاری نهایی به صورت ذیل محاسبه می

، 2ن از نمادهای مندرج در جدول تواتعیین نوع رابطه می

 استفاده کرد.

 

. روابط مفهومی در تشکیل ماتریس خودتعاملی 2جدول 

 ساختاری

 مفهوم نماد نماد

V i  منجر بهj شود )سطر منجر به ستون(می 

A j  منجر بهi شود )ستون منجر به سطر(می 

X  رابطه دوطرفهi  وj وجود دارد 

O رابطه معتبری وجود ندارد 

 

دست آوردن ماتريس خودتعاملی ساختاری به

(SSIM) 

باید با نظر متخصصان تهیه شود. به  SSIMماتریس 

نفر از خبرگان )که در مرحله  15همین منظور، با نظرات 

تحلیل محتوا حضور داشتند( و با استفاده از روابط مفروضه 

 به شرح زیر تکمیل گردید.  SSIM( ماتریس 1 شکل)
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 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 

X1  A V X A X A A A V A A X A A X 
X2   X V A X A A A X A A A A A X 

X3    A A A X A X A A A A X X A 

X4     A A A X X X A A A A A A 

X5      A A A A A A A A A A A 
X6       A A A V A A A A A A 

X7        V X V A A A X A X 

X8         X V A A A A A X 

X9          X X A A X X X 
X10           A A A A A A 

X11            X A X X V 

X12             V V V V 

X13              V V V 
X14               X V 

X15                V 

X16                 

 های آوای سازمانی. ماتریس خودتعاملی ساختاری شاخص1 شکل

 

ماتریس دستیابی با جایگزینی ساختن نمادهای موجود در 

گیرد و با روابط تعریف شده صورت می SSIMماتریس 

ای از اعداد صفر به مجموعه Xو  V ،A ،Oعمال نمادهای 

  (2شکل ) شوند.و یک تبدیل می

 

 X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 
X1 - 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 

X2 1 - 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

X3 0 1 - 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 

X4 1 0 1 - 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 

X5 1 1 1 1 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

X6 1 1 1 1 1 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 

X7 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 0 0 0 1 0 1 

X8 1 1 1 1 1 1 0 - 1 1 0 0 0 0 0 1 

X9 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 0 0 1 1 1 

X10 0 1 1 1 1 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0 

X11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 0 1 1 1 

X12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - 1 1 1 1 

X13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 - 1 1 1 

X14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 - 1 1 

X15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 - 1 

X16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 - 

 های آوای سازمانیدستیابی اولیه شاخص . ماتریس2شکل 
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برای سازگار ساختن ماتریس دستیابی از قاعده بولین 

ت ایی به صوراستفاده شد و ماتریس دستیابی با سازگار نه

 به دست آمد. 3شکل 

 

 V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 V11 V12 V13 V14 V15 V16 قدرت نفوذ 

V1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 7 

V2 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 

V3 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 6 

V4 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 6 

V5 0 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 6 

V6 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 7 

V7 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 11 

V8 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 12 

V9 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 13 

V10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 10 

V11 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 10 

V12 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 

V13 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14 

V14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

V15 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 

V16 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 

قدرت 

 وابستگی
14 14 16 15 3 13 10 11 12 14 8 4 5 9 9 12  

 دستیابی اصالح شده آوای سازمانی . ماتریس3شکل 

 

نهایی  در این مرحله با به دست آمدن ماتریس دستیابی

برای تعیین سطح معیارها دو مجموعه قابل دستیابی 

)خروجی( و مجموعه مقدم )ورودی( را تعریف کرده و 

دست آورده بدین ترتیب که آنها را بهسپس اشتراک 

ای است که در ماتریس مجموعه قابل دستیابی، مجموعه

دستیابی نهایی، عدد معیارها در سطر بصورت یک ظاهر 

ای است که در آن شده باشد و مجموعه مقدم مجموعه

 ها؛ بصورت یک ظاهر شده باشد.عدد معیارها در ستون

 

 وای سازمانیهای آ. تعیین سطح شاخص3جدول 

 سطح مجموعه مشترک نیازمجموعه پیش مجموعه دستیابی رديف

 سوم 16و13و6و4و1 16و15و14و13و12و11و10و9و8و7و6و5و4و2و1 16و13و10و6و4و3و1 1

 سوم 6و2و1 16و15و14و13و12و11و9و8و7و6و5و2و1 10و6و4و3و2و1 2

 اول 15و14و9و7و3و2 16و15و14و13و12و11و10و9و8و7و6و5و4و3و2و1 15و14و9و7و3و2 3

 دوم 10و9و8و4و1 16و15و14و13و12و11و10و9و8و7و6و5و4و2و1 10و9و8و4و3و1 4

 دوم 10و9و5و4و2 16و15و14و13و12و11و10و9و8و7و6و5و4و2و1 10و9و5و4و3و2 5

 چهارم 16و10و6و3و2 16و15و14و13و12و11و10و9و8و7و6و5و3و2 16و10و6و4و3و2و1 6

 ششم 14و9و7و3 16و15و14و13و12و11و9و8و7و5و3 16و14و10و9و8و7و6و4و3و2و1 7

 ششم 15و14و11و9و8و 7 15و14و13و12و11و10و9و8و7و5 16و15و14و11و9و8و7و6و4و3و2و1 8

 ششم 16و15و14و11و10و9و8و7و4و3 16و15و14و13و12و11و10و9و7و6و5و4و3 16و15و14و11و10و9و8و7و6و4و3و2و1 9

 چهارم 16و10و9و8و7و2و1 16و15و14و13و12و11و10و9و5و2و1 16و10و9و8و7و6و4و3و2و1 10

 پنجم 15و11و8و2 15و14و13و12و11و9و8و7و5و2 16و15و11و10و8و6و4و3و2و1 11
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 هفتم 15و14و12و11 15و14و13و12و11و9و5 16و15و14و12و11و10و9و8و7و6و4و3و2و1 12

 هفتم 15و14و13و11و3 15و14و13و12و11و9و6و5و3 16و15و14و13و11و10و9و8و7و6و4و3و2و1 13

 دهم 14 14 16و15و14و13و12و11و10و9و8و7و6و5و4و3و2و1 14

 نهم 15و5 15و5 16و15و14و13و12و11و10و9و8و7و6و5و4و3و2و1 15

 هشتم 16 16و5 16و15و14و13و12و11و10و9و8و7و6و4و3و2و1 16

 

براساس روابط موجود در ماتریس دستیابی و براساس 

با  بندی متغیرها، گراف روابط بین متغیرهااطالعات سطح

حذف موارد ترایایی نهایی حاصل شده است. سپس اعداد با 

 4 شکلشوند. در معیارهای اصلی تحقیق جایگزین می

 نشان داده شده است. ISMگراف 

 

 
 های آوای سازمانی. مدل یکپارچه شاخص4شکل 

 

( اقدام به تجزیه و تحلیل MICMACبراساس نمودار )

، 5شکل طور که در نماییم. همانمتغیرهای تحقیق می

مشخص است این نمودار از دو محور افقی شامل میزان 

وابستگی و محور عمودی شامل قدرت نفوذ تشکیل شده 

کنید متغیرهای است. همانطور که در نمودار مشاهده می

 4تحقیق براساس دو بعد قدرت نفوذ و میزان وابستگی به 
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ندی بمتغیر مستقل، پیوندی، خودمختار و وابسته دسته

گردد باور شوند. در این تحقیق همانطور که مشاهده میمی

(، رفتار سرپرست X2(، سبک رهبری )X1) مثبت مدیران

(X3( جو اعتماد و حس ظن ،)X4 مسئولیت پذیری ،)

(X6( حفظ موقعیت کنونی ،)X10 در گروه متغیرهای )

گیرند و این به معنای آنست که عوامل وابسته قرار می

سازمانی از قدرت نفوذ ضعیف اما تا حدی از  موثر بر آوای

های عدم همنوایی با وابستگی باال برخوردار هستند. مولفه

(، X11(، ویژگی های جمعیت شناختی )X5جمع )

(، و اعتماد و خوش بینی به X7جلوگیری از گروه اندیشی)

گیرند و ( در گروه متغیرهای خودمختار قرار میX8مدیر )

که عوامل موثر بر آوای سازمانی از این به معنای آنست 

قدرت نفوذ ضعیف و وابستگی پایینی برخوردار هستند. 

(، مکانیزم بازخورد X12های ساختار سازمانی )مولفه

(X13( پیشرفت و توسعه شغلی ،)X14 ارتباطات ، )

( و نگرش و X16(، فرهنگ سازمانی )X15سازمانی )

مستقل ( در گروه متغیرهای X9ویژگی های شخصیتی )

گیرند و این به معنای آنست که عوامل موثر بر قرار می

آوای سازمانی از قدرت نفوذ باال اما تا حدی از وابستگی 

 پایینی برخوردار هست.

 

 
 

 MICMAC. مدل 5شکل 

 بحث

این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر تسهیل آوای 

ورد سازمانی در بیمارستان های دولتی مازندران و سمنان م

 16عامل و  4پیشینه پژوهش بررسی قرار گرفت. براساس 

معیار شناسایی شد که براساس نتایج، متغیرهای تحقیق 

متغیر  4به  براساس دو بعد قدرت نفوذ و میزان وابستگی

شوند. بندی میمستقل، پیوندی، خودمختار و وابسته دسته

گردد باور مثبت در این تحقیق همانطور که مشاهده می

(، رفتار سرپرست X2(، سبک رهبری )X1یران )مد

(X3( جو اعتماد و حس ظن ،)X4 مسئولیت پذیری ،)

(X6( حفظ موقعیت کنونی ،)X10 در گروه متغیرهای )

گیرند و این به معنای آنست که عوامل وابسته قرار می

موثر بر آوای سازمانی از قدرت نفوذ ضعیف اما تا حدی از 

های عدم همنوایی با ستند. مولفهوابستگی باال برخوردار ه
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(، X11(، ویژگی های جمعیت شناختی )X5جمع )

(، و اعتماد و خوش بینی به X7جلوگیری از گروه اندیشی)

گیرند و ( در گروه متغیرهای خودمختار قرار میX8مدیر )

این به معنای آنست که عوامل موثر بر آوای سازمانی از 

برخوردار هستند.  قدرت نفوذ ضعیف و وابستگی پایینی

(، مکانیزم بازخورد X12های ساختار سازمانی )مولفه

(X13( پیشرفت و توسعه شغلی ،)X14 ارتباطات ، )

( و نگرش و X16(، فرهنگ سازمانی )X15سازمانی )

( در گروه متغیرهای مستقل X9ویژگی های شخصیتی )

گیرند و این به معنای آنست که عوامل موثر بر قرار می

زمانی از قدرت نفوذ باال اما تا حدی از وابستگی آوای سا

از آنجایی که این پژوهش برای پایینی برخوردار هست. 

ای بصورت واضح شود پیشینهاولین بار در کشور انجام می

های شود چرا که در پژوهشدر ارتباط با موضوع یافت نمی

قبلی به بررسی رابطه متغیر آوای سازمانی با متغیرهای 

در خصوص تقویت هر چه بیشتر رداخته شده است. دیگر پ

رو( در پرستاران رفتار آوایی )موضوع محوری تحقیق پیش

به مدیران بیمارستان های دولتی سمنان و مازندران 

پیشنهاد می شود: اصالحات ساختاری بیمارستان های  

دولتی مازندران و سمنان در مقیاس کالن برای کنترل 

دنبال آن اصالحات مورد نیاز بر هکننده و بعوامل تعدیل

های پژوهش در روند انتخاب نیرو، تعیین مبنای یافته

مسیر پیشرفت شغلی، ساماندهی وضعیت ارتقاء نیرو 

براساس شایستگی، بهبود سیستم ارزیابی عملکرد مبتنی 

های آوای سازمانی و های نوین، افزایش مولفهبر روش

هابی دولتی  استقرار سیستم مناسب در بیمارستان

مازندران و سمنان؛ تغییر فرهنگ سازمانی از جو تقویت 

های آوای سازمانی کننده سکوت به جو پویا همراه با مولفه

در بیمارستان هابی دولتی مازندران و سمنان؛ سرپرستاران 

باید پرستاران را به ابراز نظر در مورد مسایل و مشکالت 

ز پرستاران در مورد کاری ترغیب کنند؛ سرپرستاران باید ا

های جدید سازمان نظرخواهی کنند و از این نظرات برنامه

های جدید استفاده کنند؛ سرپرستاران و در ارایه برنامه

مدیران کادر درمانی بایستی در برابر فشارهای گروهی که 

شود، بایستند؛ موجب ترس پرستاران از بیان نظراتشان می

نی بایستی در ازای نظرات سرپرستاران و مدیران کادر درما

مفید و کارساز پرستاران به آنها پاداش ارائه دهند و از این 

طریق آنها را تشویق به اظهار نظر کنند؛ پرستاران بایستی 

بتوانند در مورد تصمیمات شغلی اتخاذ شده توسط 

سرپرستاران اظهار نظر کنند؛ تمامی تصمیمات شغلی 

 اران گردد. بایستی بدون تبعیض شامل همه پرست

 

 گیرینتیجه

با توجه به  مولفه های تحقیق می توان گفت  عامل 

مدیریتی یکی از عوامل موثر بر تسهیل آوای سازمانی است 

و بیشترین تاثیر و اهمیت را در بین عوامل دیگر بر تسهیل 

آوای سازمانی در بیمارستان از نظر پرستاران دارد چرا که 

آشفتگی را در سازمان های اصلی ضعف مدیران زمینه

ها و ساختارهای نادرست، آورد. از طرفی سیاستفراهم می

ها و ابهامات موجود در آنها و تعدد قوانین و پیچیدگی

وجود قوانین نامناسب و سکوت یا ابهام در قوانین در 

ها، به همراه طوالنی تشخیص و اثبات برخی دستورالعمل

اند موانعی جهت های انجام می توبودن فرآینده و روش

آوای کارکنان باشد در نتیجه اگر مدیران نسبت به این 

تواند عوامل توجه خاصی مبذول داشته باشند سازمان می

در وضعیت مناسبی قرار بگیرند و  زمینه برای ارائه نظرات 

 و انتقادات سازمان توسط کارکنان مهیا شود. 

 

 تقدير و تشکر

بدینوسیله از مسئولین و دانند نویسندگان بر خود الزم می

های دولتی استان مازندران و سمنان کارکنان بیمارستان

اند، تشکر و که در انجام این مطالعه ایشان را یاری نموده

 قدردانی نمایند.

 

 سازمان حمايت کننده

باشد که با حمایت این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی می

انجام  های دولتی استان مازندران و سمنانبیمارستان

 گرفته است.
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