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چکیده
از موانع مهم موفقیت برنامهها و اهداف سازمان ،فقدان اطالعات و اعتماد و وجود سکووت سکازمانا اسکت.
سووت سازمانا ماتواند باعث عارضههای دیگری مانند آسیبرساندن به سالمت روانا کارکنان شود .بکر
این اساس ،تحقیق حاضر رابطه بین سووت سازمانا و سالمت روانا کارکنان را تبیکین مکاکنکد .تحقیکق از
نظر هدف کاربردی ،و از نظر روش ،توصیفا  -همبستگا است .جامعه آمکاری ژکهوه حاضکر کارکنکان
اداره آب و فاضالب استان آذربایجان شرقا ( 629نفر) بود که بکه روش تاکادفا سکاده و براسکاس جکدو
مورگان 282 ،نفر از این کارکنان انتخاب شدند و به دو ژرسشنامه سووت سازمانا و سالمت عموما ژاسکخ
دادند .ژایایا ژرسشنامهها از طریق آزمون آلفای کرونباخ ،و روایا آنها از طریق بررسا روایا محتوا تأیید
شد .تحلیل دادهها با روش مد سازی معادالت ساختاری انجام گرفت .نتکای نشکان داد سکووت سکازمانا و
ابعاد آن (سووت تدافعا ،سووت مطیع و سووت نوعدوستانه) بکا سکالمت روانکا کارکنکان رابطکه معنکادار
دارد.
واژگان کلیدی :سووت تدافعا ،سووت سازمانا ،سووت مطیع ،سووت نوعدوستانه ،سالمت روان.

تاریخ دریافت 1 :تیر 931

تاریخ پذیرش 1 :مرداد 931

 دانشجوی دکتری بازاریابی بینالملل ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول):
Xanyar.shekhepoor@gmail.com

 کارشناسیارشد مدیریت دولتی ،واحد بناب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،بناب ،ایران

 .1مقدمه
یکی از ویژگیهای متمایز انسان از سایر موجودات ،توانایی انساان بارای تفکار و بیاان
نظرهایش بهمنظور تأثیرگذاشتن بر محیط اطراف است .سازمانها بهمنظاور همساوکردن
04

اهداف فردی و اهداف سازمانی ،سعی میکنند از طریا جما آوری نظرهاای متتلا
مرتبط با کار ،به بهترین نتیجه برسند .همانطور که دوراک ( )11 2بیاان کارد یکای از
داراییهای مهم سازمانها ایدههای نوآورانه ،اصیل ،انتقادی و متتل

است که از طریا
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آنها محصوالتی تولید میشوند (اکین و اولسوی.)11 1 ،1
بنابراین ،در دنیای رقابتی و درحالتغییر اماروزی ،صادا و آوا از ساکوت مایتواناد
باارزشتر باشد ،به ویژه این موضوع در فضای سازمانی بیشاتر صادم مایکناد .از نظار
رابرت و او ریلی ) 392( 9در فضای سازمانی ،کارکنان معموالً تمایل ندارناد اطالاااتی
را منتقاال کننااد کااه بااهصااورت منفاای درک ماایشااوند یااا وضااعیت سرپرسااتان را در
سلسله مراتب سازمانی تهدید کند .به زاام میلایکن ،)1119( 2سااکت باودن زماانی ر
می دهد که کارکنان از واکنش منفی مدیران به ارتباطات روبه باال و بیاان نظرهاا بترساند
(چینار و همکاران.)11 9 ،
به زام نانت ،)1111( 1وقتی سکوت سازمانی 9بین کارکنان وجود داشته باشد درک
مشترکی بین آنها به وجود میآید که آنها را از مشاارکت در ایجااد و اشاتراک داناش
درباره مسائل و رویههای سازمانی من میکند (نافی .)11 1 ،1در تعری هاای دیگار از
1 Durak
2 Akin & Ulusoy
3 Roberts & OReilly
4 Milliken
5 Cinar
6 Nennete
7 Organizational Silence
8 Nafei

سکوت سازمانی محققان متتل

اداا کردهاند یکی از موان مهم در موفقیت برنامههاا و

اهداف سازمان ،فقدان اطالاات ،فقدان ااتماد و وجود سکوت سازمانی اسات .ساکوت
سازمانی ابارت است از خودداری از بیان نظرها و اطالاات راج به مشکالت سازمانی.
سکوت سازمانی پدیدهای رایا و شاای در اغلاب ساازمانهاا اسات (زاراای متاین و
همکاران 931 ،؛ شجاای و همکاران،

 11و ماریا و همکاران .)1111 ،اگرچه منااب

انسانی بهانوان منب و سرچشمه فرهنگ ،خالقیت ،یادگیری و نوآوری شناخته میشوند
سکوت میکنند و نظرها و نگرانیهای خود درباره مسائل سازمانی را منتقال نمایکنناد
(چینار و همکاران.)11 9 ،
بنابراین ،میتوان گفت سکوت سازمانی پدیدهای منفی است که باه فارد و ساازمان
آسیب میرساند .در این زمینه چینار و همکاران ( )11 9بیان میکنند فار

اسات کاه

سکوت سازمانی فقط بااث آسیبرساندن به سازمان میشود ،اما در حقیقات ،ساکوت
سازمانی هم به سازمان و هم به مناب انسانی آسیب وارد مایکناد (چیناار و همکااران،
.)11 9
از نظر موریسون و میلیکن )1111( 1بهدلیل کمبود بازخورد ،سکوت میتواناد تاأثیر
منفی بسیاری بر تصمیمگیری ،یادگیری و تغییر سازمانی بگذارد (ال سای 9و همکااران،
 ،)11 2سکوت سازمانی میتواند بااث افزایش نارضاایتی منااب انساانی شاود کاه باه
غیبت و ترک شغل ،و شاید رفتارهای ناخوشایند دیگر منجر میشود .بهاالوه ارتباطات
ااملی مهم در موفقیت سازمان است و اگر سکوت ر دهد ،ارتباطات خراب مایشاود
و در نتیجه آن املکرد کلی سازمان آسایب مایبیناد .ضاررهای دیگار مایتواناد نباود
نوآوری ،ضع

اخالم و وجود محصوالت معیوب باشد (باقری و همکاران.)11 1 ،
1 Maria
2 Morrison & Milliken
3 Elçi
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و این موارد اوامل کلیدی برای دستیابی به اهداف سازمانیاند ،بسیاری از مناب انساانی

04

همچنین ،براساس گفته موریسون و میلیکن ( ،)1111آسیبهاای ساکوت ساازمانی
در سطح فردی ابارتاند از احتمال احساس بایارزشای (کارکناان احسااس مایکنناد
قدرشان دانسته نمیشود) ،کمبود کنترل بر امور و ناهماهنگی شناختی (زاراای متاین و
همکاران 931 ،؛ ال سی و همکاران .)11 2 ،از طرفای ،رحماانی و همکااران ()11 1
04

بیان کردند فشارهای روانی ناشی از شغل ،که از جملاه اساترسهاایی هساتند کاه اگار
بیشازحد باشند ،میتوانند با ایجاد اوار

جسمی ،روانی و رفتاری برای فرد ،سالمت
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وی را به متاطره اندازند ،از دیگر آسیبهای سکوت سازمانی در ساطح فاردی اسات.
وجود این فشارها با تهدید اهداف سازمانی میتواند موجب کاهش کیفیت کار فرد شود
(مشتام اش و همکاران .) 932 ،یکی از ابعاد سالمت فارد ،ساالمت روانای اسات و
براساس اقیده ایلو ( ،)1111توجه به سالمت روانای در هماه ارصاههاای زنادگی از
جمله زندگی فردی ،اجتماای و شغلی اهمیت دارد (آراسته و همکاران.) 919 ،
محمدپور اسالمی ( ) 993بیان کرد سالمت و بهداشت روانی ،همان سالمت فکر و
قدرت سازگاری فرد با محیط و اطرافیان است .بهداشات روانای در محایط کاار یعنای
مقاومت در برابر پیدایش پریشانیهای روانی و اختالالت رفتاری در کارکنان ،به کما
ایمنسازی فضای روانی و سالمسازی آن بهطوری که هدفهای سازمانی تأمین شوند و
هیچی

از کارکنان بهدلیل اوامل موجود در سازمان گرفتار اخاتالل روانای نشاوند .در

این حال ،بهداشت روانی به این نکته نیز اشاره میکند که هر ی

از کارکناان از اینکاه

در سازمان محل کار خود فعالیت میکنند ،احساس رضایت کنند (صابریان و همکااران،
.) 91
بنابراین ،مناب انسانی و سالمت روانی آنها اهمیات بسازایی بارای بقاا و پیشارفت
سازمانها دارد و شرکت آب و فاضالب نیز از این موضوع مستثنا نیست ،تاا جاایی کاه
یکی از اهداف شرکت آب و فاضالب آذربایجان شرقی به این شرح بیاان شاده اسات:

1 ILO

«ارتقا و توسعه نظام جذب ،توانمندسازی و نگهداشت مناب انسانی متناسب با نیازهاای
تتصصی و مدیریتی بتش آب و فاضالب» و سالمت آنها تا حدی مهم اسات کاه در
آییننامههای داخلی ،آییننامهای با انوان «آیاینناماه حفاظات و بهداشات» را گنجاناده
است (سایت شرکت آب و فاضالب استان آ .ش .) 931 ،بنابراین ،شناساایی و بررسای
اواملی که بر سالمت روان تأثیر میگذارند ،ضروری است .بر این اساس ،پرسش اصلی
تحقی این خواهد بود که آیا بین ساکوت ساازمانی و ساالمت روانای کارکناان رابطاه

 .2مبانی نظری
الف) سکوت سازمانی
وان دین و همکاران ( )1119بیان کردند به دلیل اینکه ساکوت رفتااری پنهاانی اسات،
کمترین توجه به آن شده است و یادگیری درباره رفتار پنهان خیلی ستتتر از یادگیری
درباره رفتار آشکار است .با اینکه بسیاری از افاراد ساازمانهاا ممکان اسات نظرهاا و
متالفتهایی درباره مسائل مربوط به کار داشته باشند ،اما آنها نمیخواهند ایان نظرهاا
را بیان کنند و ساکت میمانند (توهیرویچ دداهانو 1و همکاران.)11 1 ،
تعری های بسیاری برای سکوت سازمانی بیان شده است که از جمله آن باه شارح
زیر است:
 سکوت سازمانی فرایندی است که همه تالشهاای ساازمانی را هادر مایدهاد وممکن است شکلهای متتلفی به خود بگیرد مانند سکوت جمعی در جلساات ،ساطح
پایین مشارکت در فرایندهای نظرسنجی ،سطح پایین آوای جمعی و غیره (نیا مارام و
همکاران 11 1 ،و دن 9و همکاران.)1113 ،
1 Van Dyne
2 Tohirovich Dedahanov
3 Dan
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معناداری وجود دارد.

04

 وان داین و همکاران ( )1119بیان میکناد کارکناان اغلاب اطالااات و نظرهااییبرای بهبود کارشان دارند .گاهی افراد این اطالاات و نظرها را بیاان مایکنناد و گااهی
ساکت میمانند و از بیاان آنهاا خاودداری مایکنناد .آشاکار اسات کاه بیاانکاردن و
خودداریکردن از بیان متضاد هم باشند ،زیرا سکوت نشاندهناده صاحبتنکاردن و آوا
00

نشاندهنده صحبتکردن درباره مسائل مهم در داخل سازمان است (ظهیار و اردوگاان ،
.)11
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 سکوت کارکنان شامل خودداریکردن از بیاان درسات دربااره وضاعیت ساازمانتوسط تعدادی از ااضا به کسانی است که مایتوانناد محایط را تغییار دهناد (فلچار و
واتسون.)1119 ،
 پینادر و هاارلوز (  ،)111ساکوت ساازمانی را خاودداری کارکناان از بیاانارزیابیهای رفتاری ،شناختی و اثربتش درباره موقعیتهای ساازمان ،تعریا

مایکنناد

(زارای متین و همکاران.) 931 ،
بنابراین ،میتوان گفت سکوت سازمانی خودداریکردن از بیان نظرها و متالفاتهاا
درباره کار و شرایط کاری در سازمان است.
اگرچه سکوت سازمانی بهطور کلای ،باه ابرازنکاردن اطالااات و نظرهاای کارکناان
بهطور امدی اطالم میشود ،با توجه به انگیزههایی که در کارمند بارای ساکوت وجاود
دارد ،ماهیت آن متفاوت خواهد بود .گاهی سکوت میتواناد باهدلیال تسالیمباودن فارد
نسبت به هر شرایطی ،گاهی بهدلیل تارس و وجاود رفتارهاای محافظاهکاراناه و برخای
اوقات نیز بهمنظور ایجاد فرصت برای دیگاران و اظهاار اقایاد آنهاا باشاد (تولبااس و
کلپ ،)11 1 ،9آوری و کیونونس )1111( 2بیاان کردناد ساه ناوع انگیازه در کارمنادان

1 Zehir & Erdogan
2 Pinder & Harlos
3 Tulubas and Celep
4 Quinones and Avery

(انگیزههای خودحفاظتی  ،انگیزه کناارهگیراناه 1و انگیازه دیگرخواهاناه ،)9باه ساه ناوع
سکوت یا آوا (سکوت یاا آوای مطیا  ،2ساکوت یاا آوای تادافعی و ساکوت یاا آوای
نوعدوستانه )1منجر میشود که انگیزهها خود نشأتگرفته از دو گونه رفتارهای انفعالی و
رفتارهای غیرمنفعالنه (فعاالنه) است ( زارای متین و همکاران.) 931 ،
سکوت مطیع (انفعالي) :براساس نظر کارانت ،)1111( 9هنگامیکه اکثر افراد ،فاردی

04

را بهانوان فرد ساکت میشناسند ،منظور آنها اغلب آن است که وی بهطور فعال ،ارتبااط
سکوت مطی نام دارد و به خودداری از بیان اطالاات یا نظرهای مربوطه براساس تسالیم
و رضایتدادن به هر شرایطی اطالم میشاود .بناابراین ،ساکوت مطیا  ،نشاان از رفتاار
کنارهگیرانه دارد که بیشتر حالتی انفعالی دارد تا فعال (زاراای متاین و همکااران 931 ،؛
پیندر و هارلوس111 ،؛ دنیز 1و همکاران.)11 9 ،
سکوت تدافعي :پیندر و هارلوس (  )111بیاان کردناد ساکوت تادافعی براسااس
ترس از صحبتکردن است .همچنین ،براساس وان دیان و همکااران ( ،)1119ساکوت
تاادافعی ابااارت اساات از «خااودداری از بیااان اطالاااات و نظرهااای ماارتبط باارای
محافظتکردن از خود و براساس ترس» (دنیز و همکاران.)11 9 ،
آوری و کیونونس ( )1111بیان کرد انگیزه این نوع سکوت ،احساس ترس در فرد از
ارضه اطالاات است .در واق  ،گاهی ممکن است افراد بهدلیال محافظات از موقعیات و

1 Self- Protective
2 Edge of preventive
3 Other Oriented
4 Voice-abiding
5 The Sound Defense
6 Sounds altruistic
7 Crant
8 Deniz
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برقرار نمیکند (زارای متین و همکااران .) 931 ،ساکوت حاصال از ایان ناوع رفتاار،

شرایط خود (انگیزه خودحفاظتی) به خاودداری از بیاان اطالااات یاا نظرهاای مربوطاه
بپردازند .سکوت تدافعی ،رفتاری تعمدی و غیرمنفعالنه است که بهمنظور حفا خاود از
تهدیدهای خارجی بهکار میرود ،اما این ناوع ساکوت باراکس ساکوت مطیا  ،بیشاتر
حالتی غیرانفعالی دارد و دربرگیرنده آگااهی بیشاتر از شاقوم و گزیناههاای موجاود در
04

تصمیمگیری و در این حال ،خاودداری از بیاان اطالااات و نظرهاا ،باهاناوان بهتارین
استراتژی در زمان مقتضی است .سکوت انفعالی شبیه حاالتی اسات کاه افاراد از انتشاار
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خبرهای بد بهدلیل آشفتهشدن افراد یا ایجااد پیامادهای منفای بارای شات

خبررساان

احتراز میورزند (زارای متین و همکاران.) 931 ،
سکوت نوعدوستانه (فرااجتماعي) :سکوت نوعدوستانه مبتنی بر متون نظاری رفتاار
شهروندی سازمانی است (کورسگارد و همکاران ) 339 ،و اباارت اسات از امتنااع از
بیان اطالاات و نظرهای مرتبط با کار با هدف سودبردن دیگر افراد در سازمان و براساس
انگیزههای نوعدوستی ،تشری

مسااای و همکااری .ساکوت ناوعدوساتانه ،تعمادی و

غیرمنفعالنه است که اساساً بر دیگران تمرکز و تأکید میکند ،مانند رفتارهاای شاهروندی
سازمانی ،سکوت نوعدوستانه رفتار با بصیرت و اقالیی است که نمیتوان آن را از طری
فرمان و دستورات سازمانی اجرا کرد (پودساکوف و همکاران .)1111 ،این نوع سکوت
مانند سکوت تدافعی براساس مالحظه و آگاهی از بدیلهاا در تصامیمگیاری و در ااین
حال خودداری از بیان اطالاات و نظرها است ،اما براکس سکوت تدافعی ،باا مالحظاه
دیگران و توجه به آنها حاصل میشود ،بهجای آنکه صرفاً بهدلیال تارس از نتاای منفای
شتصی ناشی از بیان نظرها باشد (زارای متین و همکاران.) 931 ،
درگیرشدن در سازمان مستلزم فرایندهای کوچ

و پیچیدهای از صحبت و ساکوت

است .از طری صحبتکردن ،ااضای سازمان درکشان از سیاستها و رویهها ،قاوانین و

1 Korsgaard
2 Podsakoff

مقررات و جز آن را بهبود میبتشند .از طری سکوت ،ااضای سازمان نگرانایشاان در
رابطه با ستتی یا فشارهای شتصی مانناد مساائل ساازمانی نشاان مایدهناد (ام سای
گروان  ،)1111 ،بیتردید سرمایهداری دانش ساازمان ،رماز مانادگاری در دنیاای بسایار
رقابتی است .مأخذ تولید دانش تاالرهای گفتمان سازمانی است که در خود گفتماانهاای
متعدد و متفاوت جای داده است .اگر بر دهانهای سازمانی مهر سکوت زده شود ،اذهاان

04

کارکنان که موتور مولد دانش سازمانیاند ،فسیل خواهند شد .وقتای کارکناان ،باهاناوان
حس کند (داناییفرد و پناهی.) 913 ،

ب) سالمت روان
بهداشت روانی 1یکی از پرکاربردترین واژهها در متاون المای و تعریا هاای متناوای
است .بهداشت روانی از دو کلمه بهداشت و روان ترکیب شده است .کلمه بهداشت بار
بهبودن و بهترزندگیکردن و بهکاربردن وسایلی که بهبود و بهتربودن را محارز مایکناد،
داللت دارد .روان یعنی خو و خصلت ،اواط  ،احساس ،اندیشه ،گفتار و کردار کاه از
انسان سر میزند (محمدی و غالمی .) 932 ،بهداشت روانی بهمعنای سالمت فکار کاه
نشاندهنده وض مثبت و سالمت روانی است «حالی است که آدمای در آن اقادههاای
باطنی خود را حلوفصل میکند و قادر است با تغییرات و مقتضایات محایط طبیعای و
اجتماای خویش سازش داشته و مفید باشد و کوشش کند تا تندرستی و نشاط را بارای
خود و دیگران فراهم سازد» (مهدی بیگی .) 931 ،سالمت روان یکی از مؤلفههای مهم
بهداشت امومی است .اصطالح سالمت روان برای توصی

سطح بهزیساتی شاناختی،

هیجانی و برای نشاندادن مبتالنبودن به اختالالت روانی بهکار میرود و تقریبااً همگاان

1 McGowan
2 Mental health

بررسي رابطه بین سکوت سازماني و سالمت رواني کارکنان

سرمایه استراتژی

سازمان ،سکوت میکنند مدیریت باید خطر بازر

مادیریتی خاود را

تواف دارند که بهداشت روان توانایی برقاراری تاوازن در زنادگی و مقاومات در برابار
مشکالت است (فتی و همکاران.) 919 ،
برای بهداشت روانی طبقه بندیهای متتلفای ارائاه شاده اسات؛ بارای مثاال فارن
( ) 391در مدل خود چهار بعد را برای سالمت روانی در نظر میگیرد که شامل انطبام
04

اینی فرد با محیط ،انطبام ذهنی فارد باا محایط ،انطباام واقعای و قابلیات شاناخت و
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دسترسی به خود است (شجاای و همکاران،

 ،)11مادلی کاه در ایان تحقیا بارای

بهداشت روانی به کار گرفته شد ،مدل گلدبر

و هیلر ( ) 393است ،آنها تقسیمبندی

دیگری را برای بهداشت روانی مطرح کردند که شامل چهار بعد االئم جسمانی ،االئم
اضطرابی و اختالالت خواب ،االئم اجتماای و االئم افساردگی اسات (فارحبتاش و
همکاران.) 912 ،

اگر بتوان اواملی را که با اختالالت روانی مرتبطاناد ،شناساایی کارد ،مایتاوان باا
دستکاری آن اوامل بر سالمت روان کارکنان تأثیر گذاشت (فتی و همکاران.) 919 ،
براساس مطالب یادشده فرضیه تحقی به شرح زیر خواهد بود:
 بین سکوت سازمانی و سالمت روانی کارکنان رابطهی معناداری وجود دارد.

 .3روش پژوهش
این تحقی  ،از لحاظ هدفی که دنبال میکند کاربردی و از لحاظ روش گردآوری دادهها،
توصیفی و غیرآزمایشگاهی و از حیث ارتباط بین متغیرهای تحقیا از ناوع همبساتگی
است.
جامعه آماری پژوهش حاضار کارکناان شارکت آب و فاضاالب اساتان آذربایجاان
شرقی در سال  93به تعداد  311نفار بودناد .براسااس جادول مورگاان و کرساجی

1

1 Goldberg & Hillier
2 Morgan and Krejcie

( ) 391و به روش تصادفی ساده  192نفر به انوان نمونه انتتاب شادند .باا توجاه باه
اینکه احتمال داشت تعدادی از پرسشنامهها اودت داده نشود یا تعدادی از آنها ناکامال
باشد ،تعداد  9 1پرسشنامه توزی شد که از بین آنها  119پرسشنامه کامل بود و تحلیل
شد.
داده های مورد نیاز از طری دو پرسشنامه جم آوری شد .پرسشنامه اول ،پرسشانامه

04

سکوت سازمانی  ،سکوت سازمانی را در سه بعد (ساکوت مطیا  ،ساکوت تادافعی و
است پرسشنامه یادشده توساط خرساندروان ( ) 931باهکاار گرفتاه شاده اسات .ایان
پرسشنامه با طی

پن درجهای لیکرت نمرهگذاری شده است.

دومین پرسشنامه ،پرسشنامه سالمت امومی 1است که بهداشت روانای کارکناان را
در چهار بعد (االئم جسمانی ،االئم اضطرابی و اخاتالل خاواب ،کاارکرد اجتمااای و
االئم افسردگی) ارزیابی میکند و  11پرسش است که پرسشنامه  11پرسشی آن بهطور
گسترده بهکار گرفته شده است (فرحبتش و همکاران .) 912 ،این پرسشنامه باا طیا
چهاردرجهای لیکرت نمرهگذاری شده است .در این پرسشنامه هر چه نمره فارد در هار
ی

از ابعاد باالتر باشد ،سالمت روانیاش در سطح بدتری خواهد بود.
با توجه به اینکه هر دو پرسشنامه استاندارد میباشند و در تحقیقات متتلفی باهکاار

گرفته شده اند ،میتوان گفت روایای مطلاوبی دارناد .باا وجاود ایان ،محققاان روایای
پرسشنامههای را بررسای کردناد .باه ایان منظاور پرسشانامه را باه چناد کارشاناس و
متتص

در زمینه موضوع تحقی  ،برای بررسی و ااالم نظر ارائه کردند و پس از تأیید

کارشناسان روایی پرسشنامه تأیید شد .برای بررسای پایاایی پرسشانامه ضاریب آلفاای
کرونبا محاسبه شد (جدول ).

)1 Organizational Silence Questioner (OSQ
)2 General Health Questioner (GHQ

بررسي رابطه بین سکوت سازماني و سالمت رواني کارکنان

سکوت نوعدوستانه) ارزیابی میکند .این پرسشنامه شامل  9پرسش است .شاایان ذکار

جدول  .نتايج آزمون آلفاي کرونباخ براي پايايي پرسشنامهها
متغیر

شماره پرسشها

بعد

سکوت سازمانی

1/93
سکوت تدافعی
سکوت نوعدوستانه

44

آلفا

سکوت مطی

، 1 ،3 ، ،2 ،1 ،

1/9 1

1،

1/9 9

9 ، 2 ، 9 ،9 ،9

1/91

، 1 ،1 ،1

1/939

سالمت روانی
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االئم جسمانی

تا 9

1/9 1

اختالل خواب

 1تا 2

1/11

االئم اجتماای

تا 1

1/991

االئم افسردگی

 11تا 11

1/912
1/1 9

کل پرسشنامه

معمااوالً آلفااای باااالتر از  1/9مناسااب در نظاار گرفتااه ماایشااود .بنااابراین ،پایااایی
پرسشنامهها تأیید شد.
برای تجزیاه وتحلیال توصایفی دادههاا ،نارمافازار  ،SPSSو بارای تجزیاه وتحلیال
استنباطی ،نرمافزار لیزرل بهکار گرفته شد.

 .4یافتهها
بهمنظور تجزیه و تحلیل دادهها ،ابتدا بایاد بارازش مادل تأییاد شاود (جادول  )1و در
مرحله بعد با توجه به خروجی لیزرل ،تحلیل ااملی تأییدی برای متغیر مستقل (سکوت
سازمانی) و متغیر وابسته (سالمت روانی کارکنان) انجام گرفت (جدول .)9
جدول  .2برازش مدل مفهومي
نام متغیر مکنون

RMSEA

سکوت سازمانی

1/111

CFI

GFI

AGFI

Chi-square/df

1/31

1/3

1/1

بهطورکلی برازندگی مدل در خروجیهای لیازرل شاامل شارایطی اسات کاه در آن
شاخ

های  AGFI ،PGFI ،CFIو  ،GFIهمگی به سمت میل کنند و از  1/3بزرگتار

باشند .همچنین ،شاخ

 RMSEAکمتر از  1/11باشد .همچنین ،Chi-square/df ،باید

کوچکتر از  9باشد و قدر مطل مقادیر معناداری تی در سطح تشاتی

 1/1بیشاتر از

 /31باشد.
معادالت ساختاری (خروجای لیازرل) در دو حالات تتماین اساتاندارد و قادر مطلا
معناداری ( ،)T-valueدر شکلهای و  1نشان داده شده است:

شکل  .مدل تحقیق در حالت تخمین ضرايب استاندارد

بررسي رابطه بین سکوت سازماني و سالمت رواني کارکنان

بهمنظور بررسی رابطه سکوت سازمانی و سالمت روانی کارکنان ،نتای برازش مادل

44

44
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شکل  .2مدل تحقیق در حالت قدر مطلق ضرايب معناداري

در جدول  9رابطه بین متغیرهای تحقی نشان داده شده است.
جدول  .3ضرايب مسیر رابطه سکوت سازماني و سالمت رواني کارکنان
رابطه

ضريب مسیر

آمارهt

نتیجه

سکوت سازمانی و سالمت روانی

1/31

1/ 9

تأیید

با توجه به ضریب مسیر و معناداری آن ،سکوت سازمانی با سالمت روانی کارکناان
رابطه معناداری دارد.

 .5بحث و نتیجهگیری
با توجه به نظر پیندر و هارلوز (  ،)111سکوت سازمانی ابارت است از امتناعکاردن از
بیان اطالاات واقعی ،رفتاری ،شناختی و ااطفی از ارزیابیشان از وضعیت ساازمان کاه

این اطالاات قابلیت تغییر وضعیت در سازمان را دارند (پیاره  .)11 1 ،وقتای کارکناان
نمیتوانند با مدیران و همکاران ارتباط برقرار کنند ،ساکت میمانناد و اادمتاوازن باین
تمایل آنها برای بهاشتراکگذاشتن نگرانیها و فرصتشان برای ارضه خودشان بهوجاود
میآید .بنابراین ،بهدلیل این ادمتوازن دچار استرس مایشاوند .از طرفای دیگار ،وقتای
بهدلیل ترس از تنبیه ،ساکت میمانند اادمتاوازن باین نیازشاان بارای صاحبتکاردن و
رویههای سازمانی بهوجود میآید و به این دلیل ،دچار اساترس مایشاوند (تاوهیرویچ
نشاندهنده وض مثبت و سالمت روانی است ،قبول داشته باشیم ،میتاوانیم ادااا کنایم
سکوت سازمانی و سالمت روانی کارکنان رابطه معناداری دارند.
بر این اساس ،هدف اصلی تحقی بررسی رابطه سکوت سازمانی با ساالمت روانای
کارکنان بود .برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل ااملی و نرمافزار لیزرل استفاده
شد که روابط معنادار و مثبت بودند؛ یعنی با افزایش (کاهش) میزان متغیرهاای مساتقل،
میزان متغیر وابسته نیز افزایش (کاهش) مییابد .همانطور که در قسمت ابزار تحقی نیز
گفته شد شیوه نمره دهی به پرسشنامه سالمت روانی به نحاوی اسات کاه هرچاه نماره
باالتر باشد ،وضعیت سالمت روانی بدتر خواهد باود و بار ایان اسااس ،رابطاه مثبات
بهدستآمده در این تحقی به این معنا است که با افازایش ساکوت ساازمانی وضاعیت
بهداشت روانی بدتر خواهد بود.
این نتیجه با نتای توهیرویچ دداهانو و همکاران ( ،)11 1همسو اسات زیارا نتیجاه
تحقی آنها نشان داد رابطه معناداری بین سکوت ساازمانی و اساترس کارکناان وجاود
دارد .همچنین ،با نتای سالمی (  ) 93همسو است؛ ایشان در تحقی خود به این نتیجه
رسیدند که بین سالمت اجتمااای و ساکوت ساازمانی در باین کارکناان منطقاه ویاژه
اقتصادی پتروشیمی ماهشهر رابطه معناداری وجود دارد.

1 Pirie

بررسي رابطه بین سکوت سازماني و سالمت رواني کارکنان

دداهانو و همکاران .)11 1 ،بنابراین ،اگر سالمت روانی را بهمعناای ساالمت فکار کاه

44

همچنین ،میتوان گفت با نتای ارب و همکاران ( ،) 932و شعبانی بهار و شاریفی
اسکندری (  ) 93همسو است آنها در تحقی خود باه ایان نتیجاه رسایدند کاه باین
سکوت سازمانی و فرسودگی شغلی (بهانوان دو پدیده منفی) ،رابطه مثبت و معنااداری
وجود دارد .همسوبودن این نتیجه به این دلیل است که به نظر لو و همکااران (،)1119
40

تأثیر فشار روانی بر بازدهی و اثربتشی سازمانی از طری املکرد ضعی

و تارک شاغل

است و در نهایت ،فشار روانی میتواند به فرسودگی شغلی منجر شاود ،پدیادهای کاه در
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آن فرد به ضع

و تحلیلرفتگی قوای روانی  -جسامانی دچاار شاده ،نسابت باه افاراد

محیط کار خود بیتفاوت میشود و کارایی و ازت نفاس او باهشادت آسایب مایبیناد
(ارب و همکاران ،) 932 ،یعنی فرسودگی شغلی مرحلهای بعاد از ناا ساالمتی روانای
است .نتای این تحقی با نتای هژیر (  ،) 93همسو است .او در تحقی خاود باه ایان
نتیجه رسیدند که بین سکوت ساازمانی و ساالمت ساازمانی رابطاه منفای و معنااداری
وجود دارد .همچنین ،با نتای رحمانی (  ،) 93همسو است ایشان در تحقی خاود باه
این نتیجه رسیدند که بین همه ابعاد ساکوت ساازمانی (مطیا  ،تادافعی ،ناوعدوساتانه،
فرصتطلبانه) با سالمت سازمانی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.
بر این اساس ،اگر سازمانها و متولیان آنها خواهان آن هستند که از مزیت داشاتن
مناب انسانی که سالمت روانی دارند ،استفاده کنناد ،در ایان زمیناه بایاد در ابتادا بایاد
شرایطی را فراهم کنند تا کارکنان از ارائه ایدهها ،اطالاات یا نظرهاای مربوطاه براسااس
تسلیم و رضایتدادن به هر شرایطی (سکوت مطیا ) ،بارای محافظاتکاردن از خاود و
براساس ترس (سکوت تدافعی) و با هدف سودبردن دیگر افاراد در ساازمان و براسااس
انگیزههای نوعدوستی ،تشری

مساای و همکاری (ساکوت ناوعدوساتانه) ،خاودداری

نکنند که در این راستا موارد زیر پیشنهاد میشود:

1 Lu

 سازمانها باید سیاست بازی را در سازمان داشته باشند و تبادل داناش و تجرباه
بین مدیران و کارکنان بهصورت سیستماتی

صورت گیرد.

 سیستم پیشنهادها در سازمان ایجاد شود و رویههایی در این زمینه ایجاد شود کاه
افراد برای بیان ایدهها ،نظرها و مسائل کاری پاداش دریافت کنند.
 مدیران بایاد کارکناان را فراینادهای تصامیمگیاری دخالات داده و آنهاا را در
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بحث ها و ارتباطات درگیر کنند که این در مرحله اول مایتواناد تعهاد آنهاا را
 یکی از انواع سکوت ،سکوت نوعدوستانه است که افاراد براسااس انگیازههاای
تشری

مساای و همکاری سکوت میکنند و این میتواند نتیجه اادم مطابقات

اهداف فردی و سازمانی باشد؛ بنابراین ،با ایجاد جوی کاه در آن شارایط گاروه
کاری فراهم باشد ،سکوت میتواند کاهش یابد.

1 Open

بررسي رابطه بین سکوت سازماني و سالمت رواني کارکنان

افزایش دهد و در مرحله بعد بااث کاهش سکوت کارکنان شود.
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