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  چكيده
 سالمت در یریچشمگ نقش که پزشکی علوم دانشگاههای مانند سازمانهایی عملکرد در سازمانی سکوت تأثیر و امروزی متغیر دنیای در سازمانی عملکرد اهمیت به توجه با :مقدمه

 .است شده انجام اصفهان پزشکی علوم دانشگاه ستاد در شاغل کارکنان در سازمانی سکوت بررسی هدف با  مطالعه این، دارند جامعه

( معاونت 8 در نفر 1541) 1911 سال در اصفهان پزشکی علوم دانشگاه های معاونت در شاغل کارکنان کلیه شامل آن آماری جامعه. است پیمایشی توصیفی پژوهش :یبررس روش

 Vaculaسوالی 14 پرسشنامه از اطالعات گردآوری جهت. گردید استفاده دسترس در گیری نمونه روش از و آمد دست به  نفر 906 با برابر مورگان جدول از استفاده با نمونه حجم. بود

 .شد انجام استنباطی آمار و توصیفی آماری هایروش از استفاده با ها داده تحلیل شد استفادهBorados(2005 )  و

 ارتباط فرصتهای و است سرپرستان و عالی مدیران نگرش ابعاد از  اصفهان پزشکی علوم دانشگاه معاونتهای در سازمانی سکوت جو وجود دهنده نشان مطالعه این های یافته :هاافتهی

 .اشتند وجود مطالعه در کنندگان شرکت دموگرافیک ویژگیهای و سازمانی سکوت بین داریمعنی رابطۀ همچنین. باشد می سازمانی سکوت کننده تقویت نیز سازمان

 از استفاده با آنها فعر منظور به تالش و آن بر موثر عوامل شناسایی، باشد سازمان در افراد نظرات ابراز برای مانعی تواند می سازمانی سکوت پدیده اینکه به توجه با :یریگجهینت

 افزایش را آنها یتخالق قدرت، نموده تسهیل را کارکنان نظرات ارائه و ها ایده بیان، عقاید ابراز شرایط تواند می، نقادانه تفکر آموزش و پیشنهادات نظام،مشارکتی مدیریت راهکارهای

 .کنند طی بیشتری سرعت با را خود موفقیت و تعالی، رشد مسیر، کارکنان آگاهانه و فعاالنه مشارکت از مندیبهره با سازمانها و داده

 .اصفهان پزشکی علوم دانشگاه ؛کارکنان؛ دموگرافیک  عوامل ؛سازمانی سکوت :کلیدی هایواژه
 

 فراهم سازمان در ارکنانک برای کمی ارتباطی فرصتهای و باشد کارکنان سکوت به منجر رفتارهای کننده تقویت  سازمانها عالی مدیران و سرپرستان نگرش چقدر هر پیام کلیدی:

 از بعدی تبعات و  شود می کارکنان نقادانه و فعال رفتار جایگزین سازمانی سکوت رفتار تدریج به دهند انتقال سازمان مختلف مسایل به نسبت را خود نگرشهای نتوانند افراد و باشد

 .داشت خواهد همراه به را سازمانی و فردی  عملکرد افت درنهایت و کارکنان انگیزه کاهش جمله
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 مقدمه
 یتکیف، مشتریان باالی انتظارات، فزاینده رقابت علت به ها سازمان امروزه

 از ناسبیم واکنش محیط های چالش برای که هستند افرادی نیازمند، بیشتر گرایی
 باورهای برای و، نهراسند اطالعات و دانش گذاشتن اشتراک به از، دهند نشان خود
 خواسته زمینه در موانع با برخورد یا و کارکنان مشارکت عدم(. 1)خیزند پا به خود
 سازمان در آنها گیری گوشه و شغلی های سرخوردگی به منجر، خود شغلی های

 سازمانی سکوت همچون هایی پدیده به منجر خود نوبه به امر این که شد خواهند
 یا و ریگی تصمیم حق که زیردستانی عنوان به، کارکنان به که مدیری(. 1)شود می

 ظاریانت تواند نمی، نگرد می دارند را فرامین اجرای وظیفه تنها و نداشته نظر اظهار
 ازمانیس سکوت علت مهمترین توان می که طوری به. باشد داشته آنها از سکوت جز
 شدن کم از ترس؛ کارکنان در نظر اظهار عواقب از ترس و امنی نا احساس وجود را

، رایطیش چنین در. کرد بیان کنونی سمت از برکناری و امتیازات دادن دست از؛ مزایا
 و دانند می خود سازمانی آرامش خوردن هم بر جهت عاملی را خود عقیده ابراز افراد

 بی و سکوت، سازمانی های گیری تصمیم در خود نظرات نبودن مثمرثمر دلیل به
 را عقایدشان و نظرها، کارکنان از بسیاری(. 3)پندارند می حل راه بهترین را تفاوتی

 یم رخ سازمانشان در که موضوعاتی از خیلی مورد در که حالی در، کنند نمی ابراز
 ولیتمسئ احساس، بوده نوآور که دارند تقاضا خود کارکنان از ها سازمان. نگرانند، دهد

 سازمان که دکنن می بیان کارکنان از بسیاری اما؛ بپردازند نظر اظهار به و باشند داشته
 از یکی امر همین که، کنند نمی حمایت دانش تسهیم و باز ارتباطات از ها آن های

 (. 4)است سازمان های برنامه شکست دالیل
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 یک های چالش بزرگترین از یکی آنها در تعهد ایجاد و کارکنان بقای و حفظ
 تاررف ای گونه به باید مدیریت لذا، است انسانی های سرمایه مقوله در سازمان

 در یزهانگ ایجاد و بقا به منجر و یافته رشد سازمان در انگیزشی عوامل که نماید
 (.5)نماید مقابله کارکنان سکوت با و شود کارکنان

 یا افزایش را سازمانی عملکرد تواند می که است رفتاری، سازمانی سکوت
 در ناخوشایند یا دلخواه شرایط دادن نشان برای مناسب روشی و دهد کاهش
 نانکارک تا شود می سبب، سازمانی جو در سکوت ماندن باقی. باشد می سازمان
 دولتی های سازمان در(. 1) باشند نداشته خود نظرات و ها ایده ابراز به تمایلی
 ردف از که خوبی ذهنی تصورات تخریب از ترس» همچون مسائلی، ایران کشور

 گریستهن منفی دیدی با یا و شود قلمداد دردسرساز فرد اینکه از ترس؛ است ذهن در
 داشتن از ترس؛ تنبیه و مجازات، تالفی از ترس؛ روابط تخریب از ترس؛ شود

 ازمانس در سکوت پدیده دهنده نشان که، دارد وجود «دیگران برای منفی تاثیرات
 بیشتر هک است این هاست سازمان گیر گریبان اکنون هم که مشکلی. باشند می ها

 یشرایط چنین در. باشند می ناراحت کارکنان کم خیلی نظر اظهار از ها سازمان
 همکاران و رمیک مطالعه نتایج. یابد می کاهش تغییر انجام و گیری تصمیم کیفیت
 و تتغییرا مانع، منفی بازخورد از ممانعت وسیله به، سازمانی سکوت داد نشان

 طاهاخ تصحیح و بررسی توانایی، سازمان رو این از، شود می موثر سازمانی توسعه
 اهشک و انگیزه عدم، شغل ترک سبب است ممکن سازمانی سکوت این و ندارد را

 همکاران و افشین مطالعه(. 7) شود سازمانی اهداف به دسترسی جهت در تالش
 و دهد یم قرار تاثیر تحت را فرد سازمانی رفتار سازمانی سکوت که داد نشان نیز

 سایر و کار محیط جایی به جا، کار محیط از غیبت یا شغل ترک رفتارهای به منجر
 حتت سازمانی ویژگیهای از بسیاری توسط، سازمانی سکوت(.  8)گردد می رفتارها

 مدیریت هایفرایند، گیریتصمیم فرایندهای شامل ویژگیها این. گیردمی قرار تاثیر
 دو حال عین در اما(. 9)است سکوت بر موثر عوامل از کارکنان ادراکات و فرهنگ

 ترس از عبارتند گرددمی سازمان در کارمندان سکوت سبب که اصلی عامل
 و منافع افتادن خطر به دلیل به کارمندان سوی از منفی بازخورهای از مدیریت

 رهایباو این. آنها مورد در مدیریت ضمنی باورهای از کارکنان ادراک و موقعیتشان
 منافع فقط کارمندان اینکه بر مبنی است مدیریت تفکرات برخی شامل ضمنی

 و میفهمد همه از بیشتر سازمان مدیریت، گیرندمی نظر در را خود شخصی
 ازمانس برای مضری مسائل ماهیتاً هاعقیده اختالف اینکه و داندمی را هابهترین

 رد یک هیچ است ممکن و هستند مدیریت باورهای اگرچه مسائل این( 10.)است
، ترس همچون را مخربی احساسات و عواطف اما باشند نداشته واقعیت سازمان

 تسکو ایجاد سبب نهایت در و آوردمی بوجود سازمان کارکنان در خشم و فریب
 سبب، نظرکارکنان اظهار کردن محدود با، سازمانی سکوت. گردد می کارکنان
 این و میگردد تغییر فرایندهای و سازمانی گیریهای تصمیم اثربخشی کاهش

 .)11 و 11)دارند گله آن از سازمانها از بسیاری که است موضوعی
 عالوه و است متفاوت ها دانشگاه سایر به نسبت پزشکی علوم های دانشگاه رسالت

 .دارند مردم سالمت در ای کننده تعیین نقش، پژوهش و آموزش نقش اجرای بر
 رتوزا از نمایندگی به که اصفهان پزشکی علوم دانشگاه های معاونت کارکنان
 متسال با و کنند می فعالیت استان سطح در پزشکی آموزش و درمان و بهداشت

 ارتباطاتی و تعامالت واسطه به، دارند سروکار دانشجویان آموزش همچنین و جامعه
 ورط به دارند مردم و دانشگاه دانشجویان و اساتید، سالمت نظام کارکنان با که

 شتیاقا و انگیزه است الزم بنابراین دهند می قرار تاثیر تحت را افراد همه مستقیم

 مانیساز تعالی به رسیدن و خدمات مستمر بهبود، جدید های ایده خلق برای کافی
 ستا برخوردار ای ویژه اهمیت از ها دانشگاه در سازمانی سکوت مطالعه. باشند داشته

 ی دهنده نشان فرایندی مالک یک عنوان به تواند می سو یک از دانشگاه زیرا
 عنوان به، دیگر سوی از و آید حساب به جامعه ی توسعه و رشد سطح و وضعیت

 تلقی یزن آینده در جامعه توسعه و رشد زمینه و امکان  کننده بینی پیش شاخص یک
 و یتکیف در کارکنان حیاتی نقش به توجه با پژوهش این  در بنابراین(؛ 13)شود

 ایه معاونت در شاغل کارکنان بین در سازمانی سکوت وضعیت دانشگاه عملکرد
 . است شده مطالعه اصفهان پزشکی علوم دانشگاه

 روش بررسی
 املش پژوهش این آماری جامعۀ. است مقطعی و پیمایشی توصیفی پژوهش

 1399 سال در اصفهان پزشکی علوم دانشگاه هایمعاونت در شاغل کارکنان کلیه
، درمان،  فرهنگی - دانشجویی، آموزشی) معاونت 8 در نفر 1457 بر مشتمل

. بود(  للالم بین و منابع و مدیریت توسعه، فناوری و تحقیقات، دارو غذا، بهداشتی
 نمونه روش با که باشدمی نفر 301 با برابر مورگان جدول اساس بر نمونه حجم
 دو زا بیش با افراد از ها نمونه. گردید انتخاب پژوهش نمونه، دسترس در گیری
. دندش انتخاب داشتند پژوهشی طرح در همکاری به تمایل که کاری سابقه سال

 العهمط از و نگرفت قرار تحلیل مورد بود ناقص یا مخدوش که هایی پرسشنامه
 Borados و Vaculaسوالی 15 پرسشنامه از اطالعات ابزارگردآوری. شد خارج

 ظرن به مراجعه با و محتوا و صوری روایی صورت به آن روایی که که بود( 2005)
 روش به یزن پرسشنامه پایایی. گردید تایید و بررسی فن اساتید و خبرگان از نفر 5

 سه شامل تحقیق پرسشنامۀ. آمد بدست 75/0 از باالتر و محاسبه کرونباخ آلفای
 سکوت به سرپرست نگرش(، 5 تا 1 هایگویه) سکوت به عالی مدیریت نگرش بعد

 دیدگاه از که است( 15 تا 11 هایگویه) ارتباطی هایفرصت و(، 10 تا 1 هایگویه)
 که طوری به؛ شد امتیازدهی سطحی 5 لیکرت طیف اساس بر و بررسی کارکنان

 انگینمی سپس. است بیشتر سکوت عدم معنی به باشد باالتر کل نمرۀ چه هر
 همۀ برای هاگویه همۀ میانگین و جداگانه طور به بعد سه این در هانمره
 ادامه رد که گردید حاصل سکوت متغیر چهار نتیجه در. شد حساب دهندگانپاسخ

 هایفرصت ،سکوت به سرپرست نگرش، سکوت به عالی مدیریت نگرش ترتیب به
 دهش آوریجمع هایداده تحلیل برای. شوندمی نامیده سازمانی سکوت و، ارتباطی

 استفاده 11 نسخۀ SPSS افزار نرم و، استنباطی آمار، توصیفی آمار هایروش از
. گردید نتعیی دموگرافیک متغیرهای فراوانی توزیع ابتدا در که صورت بدین. شد

 -روفکولموگ آزمون وسیلۀ به توزیع بودننرمال لحاظ از سکوت متغیرهای سپس
 نمونهای تک آزمونهای توسط ها داده. گرفتند قرار آزمون مورد اسمیرنوف

 ضریب و ویتنی-من U، والیس-کروسکال مستقل هاینمونه، ویلکاکسون
 . شدند آزمون spss.11 افزار نرم در اسپیرمن همبستگی

 

 هایافته
 نشان 1 جدول در پژوهش این در کنندگان مشارکت دموگرافیک ویژگیهای

 نانکارک سازمانی سکوت با رابطه در ویلکاکسون آزمون نتیجه .است شده داده
 شده گزارش 1 جدول در اصفهان پزشکی علوم دانشگاه هایمعاونت در شاغل
 .است
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 پژوهش در کنندگان مشارکت دموگرافیک ویژگیهای: 1 جدول

 درصد تعداد متغیر

 

 جنس

  14 194 مرد
 31 111 زن

 

 سن
  4 11 سال 15کمتر از 

  11 18 سال 35تا  15
  45 137 سال 45تا  31بین 
  17 84 سال 55تا  41بین 

  1 5 سال 55بیشتر از 

 

 

 سطح تحصیالت

  11 37 فوق دیپلم
  37 115 لیسانس

  18 87 فوق لیسانس
  11 17 دکتری و باالتر

 

 

 سابقه خدمت

  4 11 سال 5کمتر از 
 15 45 سال 10تا  5بین 
  17 84 سال 15تا  11بین 
  34 103 سال 10تا  11بین 

  10 11 سال 10بیشتر از 
  900 603 کل

 

 نمونه گروه سازمانی سکوت با رابطه در ویلکاکسون آزمون نتیجه: 2 جدول

 P-value (𝑾) آزمون آمارۀ  مقدار میانه نما

3/1 53/1 11184/0 0001/0> 

 ربوطم نمونه میانه و ویلکاکسون نمونهای تک آماری آزمون نتایج به توجه با
 زشکیپ علوم دانشگاه ستاد در شاغل کارکنان دیدگاه از سازمانی سکوت متغیر به

 تسکو متغیر به مربوط نمونه میانه. بود 5/1 با برابر که عالی مدیریت بعد در اصفهان
 بعد رد اصفهان پزشکی علوم دانشگاه ستاد در شاغل کارکنان دیدگاه از سازمانی

 بودن حاکم دهنده نشان حوزه دراین شده انجام آزمون و بود 4/1 با برابر سرپرستان
 از ازمانیس سکوت وضعیت به مربوط نمونه میانه .است بعد این در سازمانی سکوت

 ارتباطی فرصتهای به نسبت اصفهان پزشکی علوم دانشگاه هایمعاونت کارکنان دید
 .است بعد این در سازمانی سکوت بودن حاکم دهنده نشان و 7/1 با برابر

 هایمعاونت همه در سازمانی سکوت برقراری دهنده نشان ها یافته مجموع در
 عوامل و مانیساز سکوت بین رابطۀ بررسی از حاصل نتایج. بود پزشکی علوم دانشگاه

 : است زیر صورت به  اصفهان پزشکی علوم دانشگاه هایمعاونت در دموگرافیک
 چهار رد سازمانی سکوت بین که داد نشان والیس-کروسکال آزمون نتایج( الف

( سال 50 باالی، سال 50 تا 40 بین، سال 40 تا 30 بین، سال 30 زیر) سنی سطح
 ( H = 2/93 ,df = 3, P > 0/05.) ندارد وجود معناداری تفاوت

 حسط دو در سازمانی سکوت بین که داد نشان ویتنی-من U آزمون آزمون نتایج( ب
 (. U=11931/0,Z=-0/63,P>0/05. )ندارد وجود معنادار تفاوت( زن، مرد) جنسیت
 طحس چهار در سازمانی سکوت بین که داد نشان والیس-کروسکال آزمون نتایج( پ

 وجود معنادار تفاوت( دکترا، ارشد کارشناسی، کارشناسی، آن از کمتر و دیپلم فوق) تحصیالت
 (. H=1/26,df=3,P>0/05) ندارد

 سطح پنج در سازمانی سکوت بین که داد نشان والیس-کروسکال آزمون نتایج( ت
 باالی، سال 10 تا 15 بین، سال 15 تا 10 بین، سال 10 تا 5 بین، سال 5 زیر) خدمت سابقۀ

 . ندارد وجود معناداری تفاوت( سال 10
(H=8/41,df=4,P>0/05 .) 

 هایمعاونت در دموگرافیک عوامل و سازمانی سکوت بین رابطۀ بررسی برای( ث
 در آن نتایج که شد استفاده اسپیرمن همبستگی ضریب از اصفهان پزشکی علوم دانشگاه
 .است شده ارائه 3 جدول

 در دموگرافیک های ویژگی و سازمانی سکوت بین داد نشان 3 جدول های یافته
.وجود داریمعنی آماری رابطۀ اصفهان پزشکی علوم دانشگاه هایمعاونت
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 -کووید مقابل در هابیماستان آمادگی با مرتبط هایشاخص وزن برای SWARA نتایج: 3 جدول

 کار سابقۀ تحصیالت سطح جنسیت سن متغیر

 -01/0 -03/0 -04/0 -01/0 سازمانی سکوت

P-value 11/0 51/0 59/0 93/0 

 بحث
 هایمعاونت در شاغل  کارکنان بین در سازمانی سکوت وجود از حاکی نتایج

 جمله زا دموگرافیک های ویژگی و سازمانی سکوت بین همچنین. داشت  دانشگاه
 یپزشک علوم دانشگاه هایمعاونت در کار سابقه و تحصیالت سطح جنسیت،
 . نداشت وجود داریمعنی آماری رابطه اصفهان

 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه معاونت چهار در که همکاران و آذر مطالعه
 وجود زا حاکی ها یافته اما نکرده اشاره سازمانی سکوت نتایج به اگرچه شده انجام
 با کارکنان تعهد و اجتماعی سازمانی، فردی، عوامل بین مثبت و دار معنا ارتباط

 بین ارتباط بررسی به بیشتر قبلی تحقیقات چه اگر( 14) داشت سازمانی سکوت
 توانمی نهاآ نتایج از اما اندپرداخته رفتاری متغیرهای سایر با سازمانی سکوت متغیر

 بر تواند می و دارد وجود ها سازمان در سازمانی سکوت از درجاتی که دریافت
 و یشغل رضایت سازمانی، تعهد نظیر کارکنان عملکردی های جنبه از بسیاری

 سکوت وجود به خود مطالعه در نیز همکاران و Deniz. تاثیرگذارد مشابه موارد
 از حاصل نتایج(. 15) نمودند اشاره سازمان تعهد  با آن منفی رابطه و سازمانی
 دالیل به را سازمانی سکوت کارمندان بیشتر که داد نشان نیز Yldz مطالعه

 (. 11) اند کرده تجربه متعددی
 از و سرپرستان نگرش بعد از و 1 ارشد مدیران نگرش بعد از کارکنان دیدگاه

 یگرد عبارت به. است شده تایید سازمانی سکوت وجود با ارتباطی فرصتهای بعد
 فرآیندها قدن شرایط تسهیل یا و فضا ایجاد دنبال به کمتر سرپرستان و ارشد مدیران

 اگرچه اطیارتب فرصتهای بعد. اند بوده کارکنان نظرات دریافت و سازمان فعالیتهای یا
 درس می نظر به اما است حوزه این در ضعف و سازمانی سکوت دهنده نشان همچنان

 غییراتیت در توان می را آن دلیل و دارد بهتری وضعیت دیگر ابعاد به نسبت بعد این
  اصالح برای باالدستی سازمانهای سوی از اخیر سالهای در که کرد جستجو

 ادز قاسمی و پرچم مطالعه در. است شده ابالغ و گرفته نظر در سازمانها فرآیندهای
 کوتس به سرپرستان نگرش و سازمانی سکوت به ارشد مدیران نگرش آماره نیز

 که ارندد اعتقاد کارکنان بیشتر دیگر عبارت به. بود مطالعه این مشابه سازمانی
 نگرش عدب در مطالعه این .دارند تمایل سازمانی سکوت حذف یا کاهش به سرپرستان

 سرپرستان،نتایج نگرش بعد در اما دارد مطابقت حاضر مطالعه با عالی مدیران
 (.17) است نموده ارائه ما مطالعه با متفاوتی

 ویژگیهای و سازمانی سکوت بین معناداری ارتباط حاضر مطالعه در
 نشان نیز همکاران و Harbalioğlu مطالعه. نشد مالحظه کارکنان دموگرافیک

 گرافیکدمو ویژگیهای و سازمانی سکوت متغیر بین معنادار ارتباط وجود عدم دهنده
 ودب مطالعه مورد دانشگاه در افراد سمت یا کار نوع و سن جنس، جمله از  کارکنان

 (. 18) دارد خوانی هم حاضر مطالعه با نظر این از که

 گیرینتیجه
 ویس از سازمانی سکوت رفتار بروز شرایط کننده فراهم سازمان جو چقدر هر
 نندهک تقویت ارشد مدیران و سرپرستان نگرش بهتر عبارت به و باشد کارکنان

 ارکنانک برای کمی ارتباطی فرصتهای و باشد کارکنان سکوت به منجر رفتارهای
 فمختل مسایل به  راجع را خود نگرشهای نتوانند افراد و باشد فراهم سازمان در
 و عالف رفتار جایگزین سازمانی سکوت رفتار تدریج به دهند انتقال  مدیران به

 ارضایتین کارکنان، انگیزه کاهش جمله از بعدی تبعات و شود می کارکنان نقادانه
 .داشت خواهد همراه به را سازمان عملکرد افت درنهایت و شغلی

 پیشنهادها
 موزشآ عالوه به پیشنهادات نظام و مشارکتی مدیریت رویکرد از استفاده   

 انیسازم سکوت کاهش راهکارهای عنوان به کارکنان و مدیران به  نقادانه تفکر
 .گردد می پیشنهاد

 تشکر و قدردانی
 تیبهداش خدمات مدیریت رشته ارشد کارشناسی نامه پایان حاصل مقاله این   

. باشدمی 398714   مصوب کد با اصفهان پزشکی علوم دانشگاه درمانی
 پزشکی علوم دانشگاه های معاونت در شاغل محترم کارکنان از نویسندگان

 نمودند، یاری پژوهش این رسانیدن انجام به در را ما که افراد دیگر و اصفهان
 .نمایند می قدردانی و تشکر

 تضاد منافع
 .اند نداشته منافعی تضاد هیچ پژوهشگران حاضر، پژوهش انجام در
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Investigating Organizational Silence in the Vice Chancellors of the Isfahan University of 

Medical Sciences 

Ahmadreza raeisi1  , Nasrin Shaarbafchizadeh2, Reyhaneh Shahmirzaei3  

 

Abstract 
Introduction: Due to the importance of organizational performance in today's changing world and the impact of organizational 

silence, this study endeavored to investigate organizational silence in the vice chancellors of the Isfahan University of Medical 

Sciences. 

Methods: This survey study is descriptive. The population included all employees working in the vice chancellors of the Isfahan 

University of Medical Sciences in the year 2020 (1457 individuals in 8 vice chancellors) through available sampling method, the 

sample size was 306 individuals. To collect data, a 15-item questionnaire was used by Vacula and Borados (2005) and its content 

validity was authenticated by five experts, who were professors and experts in the field of resource management. Data analysis was 

performed using descriptive statistics and inferential statistics. 

Results: The findings showed the organizational silence in the Isfahan University of Medical Sciences vice-chancellors from the 

perspective of senior managers and supervisors, and the organization's communication opportunities also enhanced the 

organizational silence. Besides, there was no significant relationship between organizational silence and the demographic 

characteristics of the participants. 

Conclusion: Seeing as that the phenomenon of organizational silence can be an obstacle for the expression of individuals' opinions 

in the organization, identifying the factors affecting it and trying to solve them by using participatory management, suggestion 

system and critical thinking training, can be the conditions for expressing opinions. Expressing opinions can facilitate the 

presentation of employees' opinions, promote their creativity, and of course, benefiting from the active and conscious participation 

of employees, organizations can travel the path of growth, excellence and success at a faster pace. 

Keywords: Organizational silence; Factors, Demographic; Staff, Isfahan University of Medical Sciences. 
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