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چکیده
در دنیای امروز ،مشارکت کارکنان در سازمان یکی از پیششرطهای مهم وسسم س سمازمانی مب مس
میشسد .عساملی مسجب میگردد وا کارکنان مشارکت چندانی در بیان نظرات خمسد در سمازمانهما نداشم س
باشند و سکست پیشس کنند .این م ألس بمس ببمران سمکست سمازمانی من همی ممیشمسد .ایمن وبقیم بما همد
شناسایی ،اولسیتبندی و وبلیل مؤلفسهای وأثیرگماار بمر سمکست سمازمانی در وزارت و ماون ،کمار و راما
اج ماعی بس انجام رسید است .بدین منظسر ،با وسجس بس پیشینس پژوهش ،مدلی مفهسمی برای وبیین روابط میان
م غیرهای پژوهش مسرد سنجش قمرار گرامت .ایمن وبقیم  ،وسفمیفی-همب م یی و از نظمر همد  ،از نمس
کاربردی است .کلیس مدیران وزارت و اون ،کار و راا اج ماعی در سطسح عالی ،میمانی و اجرایمی ،جام مس
آماری این وبقی را وشکیل دادند کس برابر با  424نفر ه ند .حج نمسنس شامل  202نفر است کس بر اسما
ارمسل برآورد میانیین یک ففت کمی و با اس فاد از روش نمسنسگیری طبقسای با ان ا م ناسب ان خا
شد اند .بمرای جمم آوری اطالعمات ،از پرسشمنامسای مبقم سماخ س اسم فاد شمد اسمت .روایمی مب مسایی
پرسشنامس وسسط پنلی از فاحبنظران وأیید شد و پایایی پرسشنامسها نیز با اس فاد از ضمریب آلفمای کرونبما
 0/18مسرد وأیید قرار گرات .داد های جم آوری شد وسسط نرماازار  Spss/Win 20مسرد مباسبس قرار
گرات .برای آزمسن ارضیسها از وکنیک وبلیل عاملی اک شاای اس فاد شد است .یاا سهای پژوهش حاکی
از آن است کس مؤلفسهای سازمانی -مدیری ی ،را اری و اروباطی -و املی بسورویب بسعنسان مه ورین عساممل
وأثیرگاار در وبیین سکست سازمانی کارکنان ه ند.
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 .8مقدمه
در د سای پسچسده و متغسر امروزی ک رقابت بتسار زیادی بسن جوامع مختچف در راستای
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دستسابی ب جدیدترین فناوریها ،باصرف ترین منابع و مجربترین سروهای ا توا ی وجوود
دارد ،منابع ا تا ی ب عنوان بازیگران اصچی تغسسر و وآوری در در موفقست و کارآیی سازمان
بتسار تأثسرگذار د (شسروا ی و همکاران .)2183 ،در واقع یکی از روشهای ارتقوای مییوت
رقابتی سازمانها ،فراهم مودن فضای آزاد بروز و ظهور ایدهها ،باورهوا ،دا وو و تجوارب
کارکنان درباره موضوعات سازما ی و ب ویژه بهبود فرایندها ،محصووتت و خودمات اسوت
( .)Karaca, 2013سازمانها ب منظور بقا ب کارمندا ی ساز دار د ک تبت ب توالوهوایی
ک در محسط وجود دارد ،پاسخگو باشند و از سهسم کوردن دادههایشوان بوا دیگوران هوراس
داشت باشند و بتوا ند بر اهداف و باورهایشان ایتتادگی کنند (حتنی و همکاران)8933 ،؛
بنابراین ،سازمانها از کارکنا شان ا تظار دار د ظرات خود را ب راحتی ابراز کنند ،ایودههوای
اصچی داشت و پسشنهادهایی خچق کنند (.(Çimen & Karadağ, 2012

این در حالی است ک امروزه کارکنان از سهسم کردن دیگران در دا و و تجوارب خوود
امتناع میکنند و بسشترین توج و تمایل آنها ب متائل اقتصادی کار است .اگر کارکنوان در
زمسن خواست هوای شوغچی خوود بوا مووا بی روبورو شوو د ،دتوار سورخوردگی شوغچی و
گوش گسری در سازمان خواهند شد ک این امر ب وبو خوود منجور بو پدیودههوایی ما نود
سکوت سازما ی میشود ( .(Deniz, 2013محققان سکوت سازما ی را ب عنووان پدیودهای
جمبی و تمایل کارکنان برای افشا کردن ظریات و گرا ویهایشوان توبت بو متوائل و
مشکالت سازما ی ب خاطر ترس از عکسالبملهای منفی یا مورد بیتوجهی قورار گورفتن
تبریف کردها د ( ظری و همکاران .)8931 ،موریتون و مسچسکن ،8اولسن افورادی بود ود کو
پدیده سکوت سازما ی را موورد بررسوی قورار داد ود ( .)Tanyaovalaksna, 2016دتیول

Morrison and milliken
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متفاوتی برای سکوت در سازمان ذکر شده است ،ادراک کارکنوان مبنوی بور عود پوذیرش
عمومی دربارة یک موضوع ،میتوا د منجر ب افیایو تمایول بو سوکوت در راببو بوا آن
موضوع شود ،همچنسن بیمسچی دربارة صحبت سی ،ادراک حمایت عمومی عد پوذیرش در
مارپسچی برای افیایو سکوت سازما ی ایجواد خواهود کورد (امسرخوا ی و قچبو آقابابوایی،
 .)8931هنوز سازمانهایی وجود دار د ک ب واسوب ضوبفهوایی در مودیریت ،روشهوا،
ساختارها و فرایندها موجب محرو شدن از منابع عظسم دا شی کارمندان خود مویشوو د و
سازمان را در وعی سکوت فرو میبر د (عبایی و قربا ی سا .)8939 ،اگر بر دهوان کارکنوان
مهر سکوت زده شود ،موتور مولد دا و سازما ی از کار خواهد ایتتاد .وقتی سروی ا تا ی
ب عنوان مهمترین سرمای سازما ی سکوت ماید ،مدیریت خبر بیرگی را باید احتاس کند
(افخمیاردکوا ی و همکواران8938 ،؛ ارمنودئی و همکواران8939 ،؛  .)Liu, 2016سوکوت
سازما ی باعث ایجاد ترس و اضبراب در بسن کارکنان شده و آنها را از بحث درباره موارد
مهم ،منصرف میکند ک این امر منجر ب ارضایتی و بسگا گی از شغل میشوود و همچنوسن
ممکن است برای کارمندان جدید ،قواعد و رفتارهای سکوت ایجاد شود (.)Alheet, 2019

وجود کدهای سکوت در سازمان ،فرصت بروز جو فریب کاری و تقچب ،اسراف و اتوالف
و سوءاستفاده از منابع مختچف سازما ی را فراهم میآور د (کوشازاده و کوشوازاده.)8932 ،
حس سکوت کارکنان ک ممکن است درمورد دغدغ و گرا یهایشان در سازمان قوادر بو
صحبت باشد ،در طوت یمدت میتوا د ب حتی از درما دگی ،کاهو رضوایتمندی شوغچی
و سایر پسامدهای شغچی و شخصی منجر شود (.)Perlow & Repenning, 2009
با توج ب مبالب ذکر شده و تغسسرات سریع و روزافیون محسط اموروزی ،در شورایبی
ک سازمانهای مدرن ب د بال مدیریت دا و و تتهسم اطالعاتا د ،عد توج بو سوکوت
سازما ی متئچ ساز خواهد شد ،زیرا سکوت و عد اظهار ظرهای کارکنان میتوا د پسامودها
و اثرات منفی بتساری ما ند کاهو تبهد سازما ی ،ب ویژه تبهود عواطفی ،کواهو رضوایت
شغچی ،مما بت از یادگسری گروهی را ب د بال داشت باشد .از سووی دیگور ،در بتوساری از
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خصوص موضوع را تقویت می ماید و تکرار ترخو سوکوت و ادراک عموومی ضوبسف،
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سازمانها از جمچ وزارت تباون ،کار و رفاه اجتماعی ب موضوع سوکوت سوازما ی توجو
تندا ی شده است .متال سکوت در سازمانهایی ما ند وزارت تباون کار و رفاه اجتماعی

پژوهشهای روانشناختی در مدیریت/سال پنجم/شماره دوم /پاییز و زمستان 8931

01

ک مبتنی بر اظهار ظر ،همکاری ،شور و مشارکت کارکنان در سازمان است ،میتوا د اثرات
مخرّب دوتندا ی تبت ب سایر سازمانها ایجاد ماید؛ بنابراین ،در قد اول باید مؤلفو هوا
و مسیان سکوت در وزارت تباون کار و رفاه اجتماعی کشف شود ،سپس با توج ب مسویان
و درج سکوت هفت در ارکان سازما ی ،آن را مدیریت مود .بوا توجو بو مووارد مبور
شده ،محققان ب د بال پاسخگویی ب این پرسو هتتند؛ باتوج ب ارکوان سوازمان (محوسط،
اهداف ،ساختار ،فرد و فناوری) ،مهمترین مؤلف های سکوت سازما ی کدا است؟ محققوان
پس از پاسخگویی ب این پرسو در جهت مدیریت هرت بهتر پدیوده سوکوت سوازما ی،
پسشنهادهایی ارائ خواهند

مود.

 .2مبانی نظری
مفهوم سکوت سازمانی
در د سای تغسسرات ،سازمانها ب کارکنانشان برای تبادل ظر احتسوا دار ود .ادبسوات
تحقسق ،پدیدة سکوت را با وفاداری و تبهد توأ دا تت است ( .)Yıldız, 2003ختتسن
بار موریتون و مسچسکان پنجره جدیدی بور ایون مفهوو گشوود د و تبریوف رسومی از
سکوت در سازمان ارائ داد ود؛ ووعی اقودا آگاها و کو کارکنوان ا تخواب مویکننود
اطالعات ،باورها ،افکار ،ایدهها و تجرب های مرتبط با کارشان یا بهبود محوسط کواری را
ب اشتراک نهند (موریتون و مسچسکن .)2111 ،موریتون و مسچسکان ،سکوت سازما ی را
ب عنوان پدیدهای اجتماعی در ظور مویگسر ود کو کارمنودان در آن از ارائو ظورات و
گرا یهای خود در مورد مشکالت سازما ی امتناع میورز د .آنها سکوت را پدیودهای
در سبح جمبی میدا ند ک در آن ،کارکنان از ارائۀ اطالعات ،عقاید و دغدغ های خوود
در رابب با متائل و مشکالت بالقوة کاری خودداری میکنند (.)Brinsfield, 2009

در تبریفی دیگر سکوت سازما ی را ب عنوان یک پدیده دست جمبی تبریف میکننود

ک افراد مشارکت بتسار کمی را در واکنو بو متوائل و مشوکالتی کو سوازمان بوا آن
روبرو میشود ،از خود شان میدهند .همچنسن سکوت سازما ی را خودداری آگاها از
اظهار عقسده ،اطالعات و پسشنهادات مرتبط با کار تبریف کردها ود (بواقری و همکواران،
و جودی ژاد .)8931 ،پس میتوان گفت سکوت سازما ی و یوافتن راههوای رفوع آن از
اهمست شایا ی در مباحث سازما ی برخوردار است و توج جدی مودیران را مویطچبود
(.)Pinder & Harlos, 2001

چرایی سکوت سازمانی کارکنان
کارکنان در غالب اوقات اطالعات ،ایده و ا دیش هایی برای بهبود کارشان دار د اموا
ت روی میدهد ک از بسان آن خودداری میکنند).)Tangirala & Ramanujam, 2008

کارکنان دائماً با این متأل مواج هتتند ک آیا در مورد متائل مهوم سوازمان محول
کار خود صحبت کنند یا در سکوت باقی بما ند؟ (.)Morrison, 2011

سکوت ،توسط بتساری از ویژگیهوای سوازما ی تحوتتوأثسر قورار مویگسورد .ایون
ویژگیها شامل فراینودهای تصومسمگسوری ،فراینودهای مودیریت ،فرهنو

و ادراکوات

کارکنان میباشد ک از عوامل مؤثر بر سکوت است؛ اما در عسن حوال ،دو عامول اصوچی
ک سبب سکوت کارمندان در سازمان میگردد عبارتا د از؛ ختت ،ترس مودیریت از
بازخورهای منفی از سوی کارمندان ب دلسل ب خبر افتادن منافع و موقبسوتشوان و دو ،
ادراک کارکنان از باورهای ضمنی مدیریت در مورد آنها .این متائل اگرت از باورهای
مدیریت است و ممکن است در سازمان واقبست داشت باشند ،اما عواطف و احتاسات
مخربی را همچون ترس ،فریب و خشوم در کارکنوان سوازمان بو وجوود مویآورد و در
هایت سبب ایجاد سکوت کارکنان میگردد (عبایی و قربا ی سا.)8939 ،

پیشینه پژوهش
ب رغم آنک در دوران مباصر ،سازمانهای متبددی ب پدیدة سکوت سازما ی مبوتال
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2182؛ Bogosian & Stefanchin, 2013؛ Erdogan & Zehir, 2012؛ طوطسان اصفها ی
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هتتند ،ولی همانگو ک موریتون و مسچسکن سی بدان اشاره کردها ود ،مبالبوات کموی
ب بررسی پسامدها و عچل این پدیده در سازمانها پرداخت ا ود کو در جوداول ()8؛ ()2؛
( )9بدان ها پرداخت شده است .بر اساس این پژوهو ک ب تبسوسن سوکوت سوازما ی و
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 01عوامل کارآمد بر آن پرداخت شده است ،پنج عامل (عوامل سوازما ی ،عوامول مودیریتی،
عوامل رفتاری ،عوامل ارتباطی ،عوامل تبامچی) قشی کارآمد در ایجاد سکوت سوازما ی
در کارکنان سازمان دار د.

مبابق برررسیهای ا جا شده در مبالبوات پسشوسن مشوخد شود ،عووامچی توون
فرهن

سازما ی و جو اداری (دا اییفرد و همکواران)8931 ،؛ ویژگویهوای شخصوستی

مدیران و کارکنان (افخمیاردکا ی و خچسچی)8938 ،؛ هویوت سوازما ی ( صراصوفها ی و
آقاباباپور)8932 ،؛ عودالت سوازما ی (دوسوتار و همکواران)8939 ،؛ فرهنو

سوازما ی،

ویژگی های شخصستی مودیران و سوبک رهبوری مودیر (افخموی اردکوا ی و همکواران،
)8931؛ ساختار سازما ی و متغسرهای رفتواری کارکنوان و سوبک مودیریت (رسوتگار و
عچیاکبری وری )8939 ،از جمچ عوامل ایجادکننده سکوت سوازما ی در بوسن کارکنوان
یک سازمان است .تحقسقات برینتفسچد ( )2113شان داد ک سکوت کارکنوان پدیودهای
است متری ،تند ببدی ،قابل ا دازهگسوری و بو طوور مبنواداری بوا دیگور پدیودههوای
سازما ی در ارتباط است (.)Zehir and Erdogan, 2011
رستگار و روزبان ( )8939در پژوهشی با هدف بررسی عوامل تأثسرگذار بر سوکوت
سازما ی کارکنان ب این تسج رسسد د ک عوامچی تون ویژگیهوای جمبسوتشوناختی،
ویژگیهای رفتاری مدیر و کارمندان ب عنوان عوامل فردی؛ سستتم ارزیابی ،امنست پایسن
شغچی ،عد تابکی داخچی ب عنوان عوامل سازما ی؛ برتتب خوردن ،ارزشومند بوودن
بسان ایدهها ،عد وجود فرهن

کار تسمی ،سی ب عنوان عوامل فرهنگی از جمچو عوامول

تأثسرگذار بر سکوت سازما ی میباشند.
عبایی و قربا ی سا ( )8939در بررسی عوامول موؤثر بور سوکوت سوازما ی کارکنوان
شرکت سپهرالکتریک واقع در شهر صنبتی البرز قویوین ،پوی برد ود عوامول سوازما ی،

محسبی و فردی بر سکوت سازما ی تأثسر مبنیداری دار د.

در بررسی تأثسر سکوت سازما ی بر رفتار شهرو دی سازما ی در مبالب امسرخوا ی و
قچب آقابابائی ( )8931مشخد شد سکوت مبسع و سکوت تدافبی بر رفتار شوهرو دی
عوامل مدیریتی ،سازما ی ،ارتباطی و فردی از جمچ عوامول تأثسرگوذار بور سوکوت
سازما ی در مبالب ارمندئی و همکاران ( )8939میباشند.
در تحقسق عتگری و همکاران ( )8939مشخد شد رابب مبنیدار آمواری بوسن دو
مؤلف سکوت سازما ی و عمچکرد سازما ی وجود دارد ،بنابراین در سازما ی ک کارکنان،
آزادی بسان و مشارکت بسشتری در تصمسمگسوریهوای سوازما ی دار ود ،خوود را بو آن
سازمان متبهد دا تت و سی وظایف خود را ب حو شایتت تور ،بوا ا گسویه و بوا رضوایت
بسشتری ا جا خواهند داد.

اثرات سکوت سازما ی بر عمچکرد کارکنان و رفتوار کوار تسموی آنهوا و کوارآفرینی
سازما ی در تحقسقات پژوهشگران بررسی شده است و مشخد شد سوکوت سوازما ی
بر کاهو کار تسمی اثر متتقسم ،مثبت و مبنیداری دارد (قنبوری و بهشوتیراد )8939 ،و
با عمچکرد کارکنان رابب ای منفی و مبنیداری دارد (بیرگ سا حتسنی و عنایتی.)8939 ،
همچنسن سکوت سازما ی ب عنوان ما بی در ایجاد و تقویت کارآفرینی سازما ی ب شومار
میرود ( وهابراهسم و یوسفی.)8939 ،
پسران ژاد و همکاران ( )8931عوامچی ما ند عد رعایت شایتت ساتری ،ترس ،بوود
مدیران ا گسیا نده ،گرشهای ذهنی مدیران ،منفبتطچبی کارکنوان ،یوادگسری اجتمواعی
ب عنوان عوامل ایجاد کننده و بیتفاوتی سازما ی ،ارضوایتی کارکنوان ،کواهو عمچکورد
کارکنان و از دست دادن مشتریان را ب عنوان پسامدهای سکوت سازما ی مورد شناسوایی
و بحث قرار دادها د.

عالوه بر مبالبات اشاره شده ،برخی دیگر از پژوهو ها با اتخاذ رویکورد کسفوی در
تالش برای کشف دقسقتر عچل و پسامدهای پدیدة سکوت سوازما ی بوا در ظور داشوتن
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سازما ی کارکنان تأثسر منفی و مبناداری دارد.

01

بافت و زمسنۀ فرهنگی در صنبت و یا سازما ی خاص بر آمد د توا ضومن بررسوی ایون
مفهو در یک زمسنۀ ویژه ،ب توسبۀ ظری این مفهو سی یاری رسوا ند .بو عنووان مثوال
یچدیی ( )2189در مبالب ای با مصاحب های رودررو با ده کارمند ک در بخوو بازاریوابی
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 01صنبت خودرو مشغول ب کار بود ود ،اذعوان داشوت کو کارمنودان سوکوت را تجربو
کردها د و دتیل متبددی از جمچ تصور از اتوا ی مدیر در ا جوا کوار ،تصوور ایونکو

جواب مثبتی میگسر د ،تصور اینک ممکن است ب دیگوران آسوسب برسود و غسوره از
جمچ دتیل سکوت است .درهمسن راسوتا (Xu et al, 2015)،در آخورین مبالبوات در
حوووزة سووکوت و رهبووری ،بررسووی مود وود تگو و سرپرسووت دارای سوووءرفتار بووا
مسا جیگری ختتگی عاطفی پسوبسنیکنندة سکوت پسوروان اسوت(Li & Sun, 2015) .

در مبالب ای تأثسر سبک رهبری اقتدارگرایا را ب عنوان سبک رهبری سونتی تسنوی ،بور
آوای کارکنان بررسی کرد د .ب این منظور مبالب ای در مسان  92گروه از افراد شاغل در
کارخا های تسنی ا جا داد د .تایج تحقسقات شوان داد ،رهبوری اقتدارگرایا و  ،راببوۀ
منفی با آوای سازما ی دارد ک در این مسان فاصچ قدرت ،این رابب را تبدیل میکند.
در این راستا با توج ب اهمست موضوع ،مبالب حاضر با هدف شناسایی ،اولویوت-
بندی و تحچسل عوامل تأثسرگذار بر سکوت سازما ی در بسن کارکنان وزارت تباون ،کوار
و رفاه اجتماعی در سال  8931ب ا جا رسسد.
جدول  )1عوامل سازمانی -مدیریتی مؤثر بر سکوت سازمانی

ردیف عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی
8

ضعف در سیستم ارزیابی عملکرد

محقق /محققان
زارعیمتین و همکاران0130 ،؛ شجاعی،

ردیف عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی
مناسب

9

1
9

0130؛ رستگار و روزبان 0131؛ دلوی و سفید
دشتی0131 ،؛ اسالد1112 ،8

01

ارمندئی و همکاران0131 ،؛ چراغچی حرم
وجود سطوح زیاد سلسله مراتب در 0131؛ رستگار و علی اکبری نوری0131 ،؛ زارعی-
متین و همکاران0131 ،؛ گراو 2و همکاران1101 ،؛
سازمان
1
9
لیانا و پیل 1111 ،؛ میلیکن و همکاران1111 ،؛
دیمیتریس و واکوال1111 ،؛ موریسن و میلیکن،
1111؛ برینسفیلد1113 ،؛ سینار 9و همکاران1101 ،
دامغانیان و روزبان0131 ،؛ قالوندی و مرادی،
سبک مدیریتی آمرانه و استبدادی  0131شکور و همکاران0131،؛ رحیمی و
مظاهریراد0131 ،؛ منگنسی1101 ،1؛ لی و سان،۷
مدیر
1101
باقری و همکاران1101 ،؛ دیانتی و همکاران
امنیت شغلی پایین
0131
داناااییفاارد و همکاااران0131 ،؛ لاای و سااان،
اشاااعه فرهناال تملاال ،چابلوساای،
1
بدگویی ،رودربایستی و خوش خادمتی 1101؛ گرینبااار و ادوارد 1113 ،؛ هنریکسااان و
در سازمان
دایاتن1111 ،؛ اکسوو همکاران1101 ،

Slade

1

Grave

2

Leana and Pil

3

Milliken

4

Cinar

5

Li and Sun

6

Li and Sun

7

Henriksen and Dayton

8
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محقق /محققان

ردیف عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی
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02

1
1

روشن و مشخص نبودن اهداف،
مسئولیتها و انتظارات
عدم بکارگیری استراتژی و اهداف
نوآور

2

عدم وجود فرهنل اندیشهورزی و
تبادل نظرات

3
01

مشکالت مالی و حقوق و مزایا
ضعف در نظام آموزشی سازمان

00
01

محقق /محققان
لیو و همکاران1113 ،؛ لیانا و پیل1111 ،
رستگار و روزبان0131 ،؛ زارعیمتین و
همکاران0131،؛ عطایی و قربانینیا0131 ،
داناییفرد و همکاران0131 ،؛ دهقانیپوده و
پاشایی هوالسو0131 ،؛ هنریکسن و دایاتن1111 ،؛
سنار و همکاران1101 ،؛ گرینبر و ادوارد1113 ،
زارعیمتین و همکاران0131،
ون دایان 8و همکاران1111 ،

عطایی و قربانینیا0131 ،؛ زارعیمتین و
شرایط محیط کاری ساده و ثابت
همکاران0131 ،
نامناسب
داناییفرد و پناهی0123 ،؛ شجاعی0130 ،؛
تناسب نداشتن نیروها با تخصص الزم
دهقانیپوده و پاشایی هوالسو0131 ،
جدول  )2عوامل رفتاری مؤثر بر سکوت سازمانی

ردیف

0

عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی

بیعدالتی جنسی

محقق /محققان
دامغانیان و روزبان0131 ،؛ قرهبابا0131 ،؛ دوساتار و
همکاران0131 ،؛ رضایی و تیموری0131 ،؛ کرمی و
همکاااران0131 ،؛ تااون1101 ،2؛ ساایوکت1101 ،9؛
سینار و همکاران1101 ،

Van Dyne

1

Ton

2

Sevket

3

1

عدم شایستهساالری

صیدانلو0130 ،؛ دزفولی0131 ،؛ دوستار و همکاران،
0131؛ ویتساید و بارکلی1101 ،8؛ تولوباس و سلپ،2
1101؛ دنی از 9و همکاااران1101 ،؛ والومبااوا1101 ،؛
داسااتر1و همکاااران1101 ،؛ سیمسااک و آکتاااس ،9
1101؛ یلدیز1101 ،1؛ آکوزوم 1101 ،۷

1

عدم خالقیت در محیط کار

ارمندئی و همکاران0131 ،؛ رحیمی و مظااهریراد،
0131؛ نصر اصفهانی و آقاباباپور دهکردی0131 ،

1

کمبود اطالعات و دانش و تجربه
کاری

1

عدم وجود اعتماد به نفس

1

سطوح پایین عملگرایی در طرح و
برنامههای پیشنهادی

۷

پایین بودن رضایت شغلی

1

تفاوتهای جمعیتشناختی میان
کارکنان و مدیران عالی

3

عدم تعهد سازمانی

03
تحلیل مؤلفههای تأثیرگذار بر سکوت سازمانی (مطالعه موردی :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی)

ردیف

عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی

محقق /محققان

کرماای و همکااارانش0131 ،؛ افخماای و خلیلاای
صدرآباد0130 ،؛ کاراسا1101 ،؛ سیوکت1101 ،
دامغانیااان و روزبااان0131 ،؛ رضااایی و تیمااوری،
0131؛ ون دایان و همکاران1111 ،؛ کاراسا1101 ،
طوطیاان اصافهانی و جاودیناژاد 0131؛ افخمای-
اردکانی و خلیلی0130 ،؛ دیمیتریس و وکوال1111 ،
دزفااولی0131 ،؛ افخماای و خلیلاای0130 ،؛ پیناادر و
هارلوس1110 ،
افخمیاردکانی و خلیلیصدرآبادی0131 ،؛ شریفی و
اسالمیه0131 ،؛ زهیر و اردوگاان1100 ،؛ بااقری و
همکاران1101 ،؛ اسالد1112 ،
جاللی0131 ،؛ شجاعی0130 ،؛ کمالزاده و لیاقات،
0131؛ داستر و همکاران1101 ،؛ دنیاز و همکااران،
1101؛ آکوزوم1101 ،

Whiteside and Barclay

1

Tulubas and Celep

2

Deniz

3

Dustar

4

Yildiz

6

Akuzum

7

ردیف

عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی

محقق /محققان

01

ضعف در اعتماد سازمانی

حسنمرادی و همکاران0131 ،؛ شاجاعیالماسای و
رضاااابیگی1101 ،؛ رضاااایی و تیماااوری0131 ،؛
هنریکسن و دایاتن1111 ،
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جدول  )3عوامل ارتباطی -تعاملی مؤثر بر سکوت سازمانی

ردیف

عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی

محقق /محققان

0

گروهاندیشی (تطابل)

دهقانیپوده و پاشایی هوالسو0131 ،؛ حسنمرادی
و همکاران0131 ،؛ رضایی و تیموری0131 ،؛ گراو
و همکاران1101 ،؛ گویال و آکیلش1111 ،8؛
کاپانزانو1101 ،2

1

ساختارهای بسته کالمی و ارتباطی

1

عدم ترکیب گروهی بر مبنای سازمان
و تخصص

1

عااادم تباااادل داناااش و تجربیاااات امراللهای بیاوکی0131 ،؛ زارعایمتاین و دیگاران،
سیستماتیک و سازمانیافته اطالعات 0130؛ باااقری و همکاااران1101 ،؛ اسااالد1112 ،؛
زهیر و اردوگان1100 ،؛ لیو1101 ،

ابیلی و زارع خلیلی0131 ،؛ ابوالقاسمی و
همکارانش0131 ،؛ کاراسا1101 ،؛ آندرو،1101 ،
تولوباس و سلپ1101 ،
طوطیاناصفهانی و جودینژاد0131 ،؛ رستگار و
علیاکبری نوری0131 ،؛ داناییفرد و پناهی،
0123؛ آندرو1101 ،؛ سینار و همکاران1101 ،؛
باندیرا 9و همکاران1112 ،؛ سلمر1112 ،1

Goyal and Ahkilesh

1

Capanzano

2

Bandiera

3

Clemmer

4

چارچوب نظری پژوهش
براساس مبا ی ظری مبر شده و اهمست قو کارکنان وزارت تباون ،کوار و رفواه
اجتماعی در خچق فضای اثوربخو در سوازمان بوا ارائو اطالعوات موؤثر و بو موقوع و
مؤثر بر سکوت سازما ی در این وزارت ا جا پذیرفت است .بر مبنای بحثهای ظوری،
یافت های پژوهوها و هدف پژوهو ،تارتوب ظری تحقسق در ظر گرفت شده اسوت
(شکل .)8

عوامل
ارتباطی
تعاملی

سکوت
سازمانی

عوامل
سازمانی
مدیریتی

عوامل
رفتاری
شکل  )1چارچوب نظری پژوهش ،عوامل تأثیر گذار بر سکوت سازمانی

 .9روش پژوهش
پژوهو حاضر برحتب هدف ،کاربردی اسوت ،زیورا هودف اساسوی در تحقسقوات
کاربردی دستسابی ب پسامدهای عمچی ،پسدا کردن راهحل بورای متوائل واقبوی و توسوب
دا و کاربردی در یک زمسن خاص است ک در این پوژوهو سوی مود ظر بووده اسوت.
پژوهو حاضر بر حتب حوه گردآوری دادهها ،از ووع کموی و توصوسفی اسوت .ایون
تحقسق از ظر امکان کنترل متغسرها از وع تحقسقات غسور آزمایشوی و از ووع تحقسقوات
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مشارکت فبال در اداره امور ،این پژوهو درصدد بررسی ،شناسایی و دست بندی عوامل

10

توصسفی -همبتتگی است .جامب آماری این تحقسوق را مودیران وزارت تبواون ،کوار و
رفاه اجتماعی در سبو عالی ،مسا ی و اجرایی ،ب تبداد  121فر تشکسل داد ود .مو و
آماری با استفاده از فرمول برآورد مسا گسن یک صفت کمی (یک مو ای) در مبالبوات
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 11توصسفی برای جامب محدود و با استفاده از مو گسری طبق ای با ا تتواب متناسوب بوا
حجم مو ا تخاب شد د ( .)n=206ابیار گردآوری دادهها ،پرسشونام ای محقوقسواخت

با پرسوهای بتت پاسخ و در قالب طسف لسکرت تدوین شده بود .پرسشونام شوامل دو
بخو الف) ویژگیهای فردی -حرف ای ،ب) عوامل تأثسرگذار بر سکوت سازما ی بوود.
عوامل تأثسرگذار بر سوکوت سوازما ی از طریوق  21پرسوو بور مبنوای ادبسوات ظوری
موضوع ،مورد بررسی قرار گرفت .برای سنجو روایی ابیار تحقسوق از ظورات پنچوی از
اعضای هساتعچمی و کارشناسان مرتبط استفاده شد .پایایی ابویار تحقسوق بوا اسوتفاده از
پسوآزمون و محاسب ضریب آلفای کرو باخ ( )α=1/18تایسد شود .اطالعوات بو دسوت
آمده حاصل از تکمسل پرسشنام ها با استفاده از ر افیار  Spss20مورد تجیی و تحچسل
قرار گرفت .در تحچسل دادهها و ارائ یافت ها از روش تحچسول عوامچی اکتشوافی اسوتفاده
شده است.

 .4یافتهها
 نتایج توصیف ویژگیهای فردی حرفهای پاسخگویانبراساس تایج ب دست آمده 12/9 ،درصود از پاسوخگویان مورد و  8۷/9درصود زن
بود د .مسا گسن سنی پاسخگویان  11سال و بسشترین فراوا ی مربوط ب گروه سنی  19توا
 99سال بود .جوانترین و متنترین آ ها ب ترتسب  98و  11سال سن داشتند و ا حراف
مبسار سن پاسخگویان  1/9بوود .اکثریوت پاسوخگویان یبنوی  98/3درصود (بو عنووان
بسشترین فراوا ی) مدرک تحصوسچی کارشناسویارشود داشوتند و اقچسوت پاسوخگویان بوا
کمترین فراوا ی ( 8درصد) دارای مدرک تحصسچی دیوپچم و فوو دیوپچم بود ود .از ظور
درج مدیریتی 98 ،درصد از آنها در رده مدیریت اجرایی 98/1 ،درصد در رده مسا ی و
 8۷/9درصد در رده عالی قرار گرفتند 9۷ .درصد پاسخگویان ب عنوان بسشترین فراوا وی،

سابق خدمت بسن  81تا  21سال داشتند (جدول .)1

جدول )4توصیف ویژگیهای فردی  -حرفهای پاسخگویان

فراوانی

درصد

کمتر از 11

2

1/3

دیپلم

11-11

20

13/1

کاردانی

1

11-11

31

11/1

کارشناسی

12

 11و بیشتر

10

01/1

خدمت (سال)

درجه مدیریتی

فراوانی

درصد

1

0
0
11

کمتر از 01

01

1/2

رده عالی

11

01/1

01-11

001

11

رده میانی

11

10/1

11-11

11

11/3

رده اجرایی

011

10

 11و بیشتر

0

1/1

مجموع

111

011/1

111

011/1

 تایج اولویتبندی سازوکارهای اثرگذار بر سکوت سازما یتایج اولویتبندی سازوکارهای اثرگذار بور سوکوت سوازما ی شوان مویدهود کو
متغسرهای ضبف در سستتم ارزیابی عمچکرد بوا ضوریب تغسسورات  1/8189و روشون و
مشخد بودن اهداف ،متئولستها و ا تظارات با ضریب تغسسرات  1/2111و بیعودالتی
جنتی با ضریب پراکندگی  1/21۷3از جمچ عوامچی بود ود کو بور سوکوت سوازما ی
بسشترین تأثسر را داشت است .همچنسن در مسان فبالستهای ا جا شده ،ضبف در اعتمواد
سازما ی با ضریب تغسسرات  1/19۷8جیء عووامچی بوودها ود کو بور سوکوت سوازما ی
کمترین تأثسر را داشت ا د .مسیان تأثسرگذاری سایر عوامل در جدول شماره ( )9شان داده
شده است.

تحلیل مؤلفههای تأثیرگذار بر سکوت سازمانی (مطالعه موردی :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی)

سن /سابقه

مدرک تحصیلی/

11

جدول  )5اولویتبندی سازوکارهای اثرگذار بر سکوت سازمانی از دیدگاه پاسخگویان

انحراف-

ضریب-

معیار

تغییرات

1/12

1/11

1/0201

0

1/31

1/20

1/1111

1

1/11

1/21

1/1113

1

1/20

1/21

1/1133

1

امنیت شغلی پایین

1/10

1/21

1/1111

1

مشکالت مالی و حقوق و مزایا

1/32

1/31

1/1110

1

عدم خالقیت در محیط کاری

1/11

0/11

1/1103

1

گروه اندیشی (تطابل)

1/33

1/31

1/1120

2

شرایط محیط کاری ساده و ثابت

1/11

1/21

1/1122

3

کمبود اطالعات و دانش و تجربه کاری

1/01

1/11

1/1111

01

ضعف در نظام آموزشی سازمان

1/10

1/31

1/1113

00

1/11

1/31

1/1111

01

وجود سطوح زیاد سلسله مراتبی در سازمان

1/11

1/31

1/1311

01

عدم رعایت شایستهساالری

1/30

0/02

1/1102

01

عدم بهکارگیری استراتژی و اهداف نوآور

1/21

0/01

1/1110

01

پایین بودن رضایت شغلی

1/11

0/01

1/1011

01

عدم تعهد سازمانی

1/01

0/10

1/1010

01

سبک مدیریتی آمرانه و استبدادی مدیر

1/10

0/01

1/1111

02

سازوکارهای اثرگذار بر سکوت
سازمانی
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ضعف در سیستم ارزیابی عملکرد
روشن و مشخص نبودن اهداف ،مسئولیت-
ها و انتظارات
بیعدالتی جنسی
سطوح پایین عملگرایی در طرح و برنامه-
های پیشنهادی

عدم ترکیب گروهی بر مبنای سازمان و
تخصص

میانگین

رتبه

انحراف-

ضریب-

معیار

تغییرات

1/11

0/01

1/1101

03

1/30

0/11

1/1111

11

1/11

0/01

1/1111

10

عدم وجود اعتماد بهنفس

1/11

0/11

1/1111

11

تناسب نداشتن نیروها با تخصص الزم

1/11

0/13

1/1121

11

1/01

0/03

1/1111

11

1/11

0/11

1/1111

11

1/21

0/11

1/1110

11

سازوکارهای اثرگذار بر سکوت
سازمانی
ساختارهای بسته کالمی و ارتباطی
نظرات
اشاعه فرهنل تملل ،چاپلوسی ،بدگویی و...
در سازمان

عدم تبادل دانش و تجربیات سیستماتیک و
سازمانیافته اطالعات
تفاوتهای جمعیتشناختی میان کارکنان و
مدیران عالی
ضعف در اعتماد سازمانی

 تحچسل عامچی عوامل تأثسرگذار بر سکوت سازما یب منظور تبسسن مناسب بودن دادههای جمعآوری شده برای ا جا تحچسول عوامچی ،از
ضریب K.M.O8و آزمون بارتچت استفاده شد .در این پژوهو مقدار( MSA2کو بوا
 KMOبسان میگردد) برابر با  1/۷89ب دست آمد و شان داد ک وضبست دادهها بورای
تحچسل عامچی در حد «خوب» بوده است .مقدار آماره بارتچوت سوی برابور بوا 2981/288
ب دست آمد ک در سبح یک درصد مبنیدار بود؛ بنابراین دادههوا بورای تحچسول عوامچی
مناسب بود د (جدول .)1
1Kaiser- Meyer- Olkin
2Measure of Sampling Adequacy

11
تحلیل مؤلفههای تأثیرگذار بر سکوت سازمانی (مطالعه موردی :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی)

عدم وجود فرهنل اندیشه ورزی و تبادل

میانگین

رتبه

جدول  )6مقدار  K.M.Oو آزمون بارتلت و سطح معنیداری
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KMO

آزمون بارتلت

سطح معنیداری

1/101

1101/100

1/110

برای تبسسن تبداد مؤلف بر اسواس موالک کستور 9عمول شود .در جودول( )۷تبوداد
مؤلف های استخرا شده همراه با مقدار ویژه هر یک از آنها ،درصد واریوا س و درصود
تجمبی واریا س مؤلف ها آمده است .مقدار ویژه بسا گر سهم هر مؤلف از کول واریوا س
متغسرها میباشد و هرت مقدار آن بیرگتر باشد ،شاندهنده اهمسوت و توأثسر بسشوتر آن
مؤلف است .بر اساس این مالک ،فقط عوامچی موردپذیرش قرار میگسر د ک مقدار ویژه
آنها ،بیرگتر از یک باشد .ازاینرو ،دو عامل ک مقدار ویژه آنها بیرگتر از یک بوود،
استخرا گردید .مؤلف اول بسشوترین سوهم ( )%21/182و مؤلفو سوو کمتورین سوهم
( )%89/829را در تبسسن واریا س کل متغسرها دارا میباشد و درمجموع س مؤلف مذکور
توا تت ا د  11/932درصد از واریا س کل متغسرها را برآورد مایند .در پوژوهو حاضور
برای ترخو عاملها از روش واریماکس استفادهشده اسوت .ببود از مرحچو تورخو
متغسرهایی ک مربوط ب هر مؤلف هتتند ،ب صورت ستو ی مشوخد مویگرد ود .توایج
ترخو عاملها در جدول ( )1آورده شده است.
جدول )7مؤلفههای استخراجشده همراه با مقدار ویژه ،درصد واریانس و درصد واریانس تجمعی

درصد واریانس

درصد تجمعی واریانس

مقدار ویژه

مقدار ویژه
12/101

مؤلفهها

مقدار ویژه

اول

1/111

12/101

دوم

1/310

11/111

10/111

سوم

1/111

01/011

11/131

1Kaiser Criteria

جهت ا گذاری مؤلف ها ب ماهست متغسرهای موجود در هر مؤلف و سوی مهومتورین
متغسرهای موجوود در هور مؤلفو توجو گردیود .در جودول ( )1هور یوک از عوامول و
متغسرهای مربوط ب آن عامل همراه بار عامچی و گویو هوای پوشوا نده آنهوا ارائو شوده

جدول )8متغیرهای مربوط به هر یک از مؤلفهها ،میزان بارعاملی حاصل از ماتریس دورانیافته

تحلیل مؤلفههای تأثیرگذار بر سکوت سازمانی (مطالعه موردی :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی)

است.
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مؤلفه

ضعف در سیستم ارزیابی عملکرد مناسب

1/101

وجود سطوح زیاد سلسله مراتبی در سازمان

1/111

سبک مدیریتی آمرانه و استبدادی مدیر

1/111

امنیت شغلی پایین

1/101

اشاعه فرهنل تملل ،چاپلوسی ،بدگویی و  ...در سازمان

1/110

روشن و مشخص نبودن اهداف ،مسئولیتها و انتظارات

1/111

سازمانی-

عدم بکارگیری استراتژی و اهداف نوآور

1/111

مدیریتی

عدم وجود فرهنل اندیشهورزی و تبادل نظرات

1/110

مشکالت مالی و حقوق و مزایا

1/111

ضعف در نظام آموزشی سازمان

1/111

شرایط محیط کاری ساده و ثابت

1/110

تناسب نداشتن نیروها با تخصص الزم

1/111

بیعدالتی جنسی

1/110

عدم رعایت شایستهساالری

1/100

عامل
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متغیرها

بار عاملی

عامل رفتاری عدم خالقیت در محیط کاری

عامل
ارتباطی-
تعاملی

1/111

کمبود اطالعات و دانش و تجربه کاری

1/101

عدم وجود اعتمادبهنفس

1/113

سطوح پایین عملگرایی در طرح و برنامههای پیشنهادی

1/101

پایین بودن رضایت شغلی

1/101

تفاوتهای جمعیت شناختی میان کارکنان و مدیران عالی

1/211

عدم تعهد سازمانی

1/110

ضعف در اعتماد سازمانی

1/111

گروه اندیشی(تطابل)

1/110

ساختارهای بسته کالمی و ارتباطی

1/121

عدم ترکیب گروهی برمبنای سازمان و تخصص

1/210

عدم تبادل دانش و تجربیات سیستماتیک و سازمانیافته اطالعات

1/131

21

شکل  )2مدل مؤلفههای مرتبط با سکوت سازمانی کارکنان وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی

 .5بحث و نتیجهگیری
در این مقال  21عامل اثرگذار بر سکوت سازما ی از طریق مودل تحچسول عوامچی در
س عامل تچخسد شد و سهم هر عامل در سکوت سازما ی کارکنوان مشوخد گردیود.
درمجموع س عامل سازما ی -مدیریتی ،رفتاری ،ارتباطی -تبامچی توا تتند بوسو از 11
درصد از واریا س متغسر سکوت سازما ی را محاسب و توضسح دهند .عامول اول ،عامول
سازما ی -مدیریتی ب تنهایی  21/182درصد از واریا س متغسر وابتت  ،سکوت سوازما ی
کارکنان ،تبسسن مووده و بوا مقودار ویوژه  ۷/1۷1عامول اول تحچسول عوامچی مؤلفو هوای
تأثسرگذار بر سکوت سازما ی بوده است .راهبردهای مدیریتی -سازما ی هما ند سستوتم
ارزیابی عمچکرد سازما ی ،سوبک مودیریتی ،متوائل آموزشوی و اقتصوادی محوسط کوار
میباشد .تایج این تحقسق با تحقسق دا اییفرد و همکاران ( )8931در مقال ای بوا عنووان
"تبسسن قو فرهن سازما ی در سکوت سازما ی در بخو دولتی" شوان مویدهود کو
روابط مبناداری بسن فرهن سازما ی و رفتار سکوت وجود دارد و تحقسق دا واییفورد و
پناهی( )8913در پژوهشی با عنوان "تحچسل گرشهوای شوغچی کارکنوان سوازمانهوای
دولتی تبسسن جو سکوت و رفتار سکوت سازما ی" ک بسان داشوتند عوامول مودیریتی و
گرش مدیریت ارشد ،تقویتکننده رفتارهای منجر ب سکوت کارکنوان مویباشود ،ایون

تحلیل مؤلفههای تأثیرگذار بر سکوت سازمانی (مطالعه موردی :وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی)

/182

13

تایج با تحقسق صورت گرفت همتوست .همچنسن با تحقسوق زارعوی متوسن و همکواران
( )8938در مقال ای با عنوان "بررسی و تبسسن عوامول ایجادکننوده سوکوت سوازما ی از
دیدگاه مدیران و کارکنان بر مبنای مدل س شاخگی و تحقسق قالو دی و مرادی ()8931
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 11در پژوهشی با عنوان "تحچسل راببۀ جوو اخالقوی سوازمان ،هویوتسوازما ی و سوکوت
سازما ی" همتوست .همچنسن با تایج تحقسق ارمندئی و همکاران ( )8939در مقالو ای
با عنوان "بررسی عوامل مؤثر بر سکوت کارکنان" شان میدهود کو عوامول مودیریتی،
سازما ی ،ارتباطی و فردی ازجمچ عوامل تأثسرگذار بر سکوت سازما ی میباشند ،مبابق
است .از طرفی این تسج با تایج تحقسق عبایی و قربا ی سا ( )8939کو در مقالو ای بو
بررسی عوامل مؤثر بر سکوت سازما ی کارکنان شورکت سوپهرالکتریک واقوع در شوهر
صنبتی البرز قیوین پرداخت ،شان داده شد ک عوامل سوازما ی ،محسبوی و فوردی بور
سکوت سازما ی تأثسر مبنیداری دار د ،همراستا میباشد.
همچنسن این یافت با تایج تحقسق رستگار و روزبان ( )8939ک در پژوهشی باهودف
بررسی عوامل تأثسرگذار بر سکوت سازما ی کارکنان ب این تسج رسوسد د کو عووامچی
شامل ویژگیهای جمبست شناختی ،ویژگیهوای رفتواری مودیر و کارمنودان بو عنووان
عوامل فردی ،سستتم ارزیابی ،امنست پایسن شغچی ،عد تابکی داخچی بو عنووان عوامول
سازما ی ازجمچ عوامل تأثسرگذار بر سکوت سازما ی میباشند ،همتو اسوت .همچنوسن
این یافت با تایج پوژوهوهوای رسوتگار و اکبوری ووری ()8939؛ افخموی اردکوا ی و
همکاران)8939( ،؛ دهقا یپوده و پاشوایی هوتسوو8931 ،؛ سوسنار و همکواران2189 ،؛
منگنتی2189 ،؛ اکتو و همکاران2189 ،؛ لسو و سان 2189 ،سی همخوا ی دارد.
عامل ببدی ،عوامل رفتاری ،توا تت  22/199درصد از واریا س سوکوت سوازما ی
را ب خود اختصاص داده و با مقدار ویژه  9/328عامل دو تحچسول عوامچی مؤلفو هوای
تأثسرگذار بر سکوت سازما ی کارکنان وزارت تباون اسوت .راهبردهوای رفتواری شوامل
شایتت ساتری و عدالت سازما ی ،خالقست و وآوری در محسط کوار ،رضوایت شوغچی،
تبهد سازما ی ،تفاوتهای جمبست شناختی کارمندان و مدیران است .این یافت با توایج

یافت های کرمی و همکاران ( )8939ک در تحقسقی باهدف بررسوی وضووبست سوکوت
سوازما ی و مؤلف هوای سوکوت مبسوع ،تودافبی و فرصوتطچبا و در مسووان کارکنووان
دا وشگاه تهران ا جا شد ،همخوا ی دارد .از طرفی همانگو و کو دیوا تی و همکواران
سکوت سازما ی کارکنان )مبالب موردی شهرک صنبتی البرز(" ب این تسجو رسوسد د
بسن رفتار ماکساولگرایا مدیران و سکوت سازما ی کارکنان شرکتهای شهرک صونبتی
البرز رابب مبنیداری وجود دارد .میتوان گفت عوامل رفتاری ازجمچ عوامل تأثسرگذار
بر سکوت سازما ی کارکنان وزارت تباون کار و رفاه اجتماعی میباشود .همچنوسن ایون
یافت با تایج پژوهوهای رضایی و تسموری8939 ،؛ طوطسوان اصوفها ی وجوودی وژاد،
8931؛ کمالزاده و لساقت8931 ،؛ ون دایان و همکاران2119 ،؛ کاراسا2189 ،؛ سوسوکت،
2182؛ آکوزو  2181 ،سی همتو است.
در هایت مؤلف ارتباطی -تبامچی 89/829 ،درصد واریا س را ب خود اختصاص داده
و با مقدار ویژه  9/119ب عنوان مؤلف ی سو تحچسول عوامچی مؤلفو هوای تأثسرگوذار بور
سووکوت سووازما ی کارکنووان شووناخت شووده اسووت .راهبردهووای شووامل مووواردی هما نوود
گروها دیشی ،تبادل دا و و تجربسات سستتماتسک و سازمانیافتو اسوت کو در توسوب
سکوت سازما ی تأثسر بتیایی دارد .این یافت با تایج تحقسق زهسر و اردوگان( )2188ک
در تحقسق خود ب بررسی آوای سازما ی بر عمچکرد شوغچی پرداختنود ،همخووا ی دارد.
تایج پژوهو آنها شوان داد کو آوای سوازما ی ووعدوسوتا تأثسرگوذاری مثبتوی بور
عمچکرد شغچی دارد .ب این مبنی ک  ،زما ی ک کارکنوان سوبی مویکننود بابسوان ظور و
ایدههای مفسد خود ب سازمان و همکاران خود فعرسوا ی کننود ،درواقوع باعوث بهبوود
عمچکرد شغچی و تأثسرگذاری مثبت بر عمچکرد شغچی آنها میشود .همچنسن آوای مبسع
بر عمچکرد شغچی تأثسرگذاری منفی دارد .با افیایو آوای مبسع و افیایو تمایل کارکنوان
ب تائسد شرایط فبچی ،عمچکرد شغچی آنها کاهو مییابد ،ب این مبنوی کو کارکنوان بوا
این عقسده ک میتوا ند تغسسری در وضبست موجود ایجاد مایند ،تنها ایدههوا و ظراتوی
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( )893۷در مقال ای با عنوان "رفتار ماکساول گرایا و مودیران و سونجو اثورات آن بور
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ک در تأیسد شرایط فبچی است ابراز میکنند و در صوورت احتواس اشوکال در شورایط
کاری ب هسچعنوان تمایچی ب بسان آن یا درگسر ساختن خوود در آن دار ود .ایون متوئچ
در هایت منجر ب تأثسرگذاری منفی بر عمچکرد شغچی آنها میشوود (زهسور و اردوگوان،
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 .)2188 11این یافت همچنسن مبابق با توایج تحقسقوات زارعوی متوسن و همکواران8931 ،؛
کاپا یا و2182 ،؛ تولوباس و سچپ 2182 ،میباشد.
سکوت سازما ی پدیوده ای اسوت کو در آن کارکنوان سوازمان بو عچول مختچوف از
اظهار ظر در مورد متائل سازمان خودداری کرده و سکوت اختسار میکنند .سکوت یک
عالمت بتسار مهم بسماری ،استرس ،پسری ،افتردگی یا ترس در سازمان ب شمار میرود
و مدیران باید در اولسن فرصوت عامول آن را ردیوابی و برطورف ماینود .بودیهی اسوت
بیتوجهی ب این موضوع میتوا د سبب اتفاقات وخسمتر و حتی مرگ سازمان شود.
در این خصوص شناسایی عوامل تأثسرگذار بر سوکوت سوازما ی سوازمانهوا سوهم
عموودهای در پویووایی و پسشوورفت سووازمانهووا و شوورکتهووای دولتووی و خصوصووی و
وزارتخا ها خواهد داشت و پژوهو حاضر در جهت شناسوایی ایون مؤلفو هوا تنظوسم
گردید .بر اساس بررسی اسناد ،تجارب و مبالبات صوورت گرفتو  ،مجموعو متغسرهوا
مورد شناسایی قرار گرفتند .س دست عامل بر اسواس قرابوت مفهوومی و کوارکردی کو
متغسرهای تحقسق داشتند ،تدوین شود د .بور اسواس توایج حاصول از پوژوهو حاضور
پسشنهادهای ذیل در جهت بهبود رو د توسب ب ویژه وزارت تباون ،کار و رفاه اجتماعی
ارائ میگردد.
با توج ب اینک مؤلف سازما ی -مدیریتی ب عنوان مهمترین مؤلف در تبسسن عوامول
تأثسرگذار بر سکوت سازما ی مشخد گردید ،در تسج پرواضوح اسوت کو شوسوههوای
مدیریتی در سبو مختچف سازمان ب سکوت سازما ی کارکنان منجر میشوود .مودیران
ارشد با تحمسل ساختارها و خطمشیهوای سوازما ی ظسور ضوبف در سستوتم ارزیوابی
عمچکرد ،سبک مدیریتی آمرا  ،ضوبف در ظوا آموزشوی ،متوائل اقتصوادی سوازمان،
اشاع ی فرهن

امناسب سازما ی ،شرایط سکوت را در سازمان فراهم میکننود .لوذا در

این راستا میباید مواردی تون استقرار سستتم پاسخگویی متناسب با حووزه اختسوارات
هر پتت سازما ی ،توا مندسازی مدیران سازمانها با یادگسری تکنسوکهوای مودیریتی و
با تتچط ب دا و رفتار سازما ی ،تغسسر فرهن سازما ی از جو تقویتکننوده سوکوت بو
بر روشهای شایتت ساتری ،تغسسر در وع سبک رهبری و ایجاد جوو مثبوت و سواز ده
بسن کارکنان ،استقرار سستوتم آموزشوی کارکنوان بورای همگوا بوودن بوا تکنولوو ی و
فناوریهای روز د سا ،برگیاری کارگاههای آموزشی در جهت تشخسد شا های رفتوار
ماکساولگرایا مدیران و تایج مخرب حاصول از آن ،تورویج فرهنو

اطوالعرسوا ی در

محسط کاری ،ایجاد ا گسیههای مادی و مبنوی جهت کاهو ترس از دست دادن شغل و
کاهو وابتتگی شغچی (امنست شغچی) ،باز گری ب حوهی توزیبی و تخصسد پواداش
و میایای کارکنان در رأس بر ام هوای اسوتراتژیک ،بواز گری قووا سن و مقوررات بورای
حذف مقررات خشک و غسرضروری موردتوج قرار گسرد.
بر اساس یافت های پژوهو ،مؤلف رفتاری ،دوموسن عوامچی بوود کو از ظور مودیران
وزارت تباون ،کار و رفاه اجتماعی در جهوت حول متوئچ سوکوت سوازما ی مناسوب
ارزیابی شد .افراد در محسطهای سازما ی دارای ویژگیهای رفتواری متفواوتی هتوتند و
این متئچ بر حوهی تبامل رفتار آنهوا تأثسرگوذار اسوت .ایون ویژگویهوای رفتواری و
شخصستی میتوا د مواردی توون شایتوت سواتری ،خالقسوت ،رضوایت شوغچی ،تبهود
سازما ی ،اعتماد سازما ی و اطالعات و تجربو کواری را شوامل شوود .بور ایون اسواس
پسشوونهاد موویشووود ک و مووواردی هما نوود ارائ و آزادی عموول و توودوین دسووتورالبمل و
آئسن ام های سازما ی برای تقویوت و همچنوسن محافظوت از حقوو کارکنوان در بسوان
ایدههای آزاد بودون کوتوکتورین اسوترس و گرا وی ،فوراهم کوردن اسوتقالل رأی و
برخورداری از شرایط کاری متتقل برای کارکنوان ،بهبوود تبهود سوازما ی کارکنوان در
جهت کاهو اثورات سوکوت و تقویوت هویوتسوازما ی و ارزشهوای خوود ،ارتقوای
گرشهای مثبت تبت ب وزارتخا خود و دیگران موردتوج قرار گسرد.
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جو پویا ،تبسسن متسر پسشرفت شغچی ،سازما دهی و بهبود سستتم ارزیابی عمچکرد مبتنی
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در هایت سومسن مؤلف مهم ک در این تحقسوق موورد شناسوایی قورار گرفوت مؤلفو
ارتباطی -تبامچی میباشد .ارتبواط یکوی از شوروط تز بورای فبالسوت سوازمان اسوت.
ارتباطات مؤثر و صحسح در سازمان هموواره یکوی از اجویای مهوم در توفسوق مودیریت
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 11ب شمار میرود .اگر ارتباط صحسح در سازمان برقرار باشد گردش امور مختول و کارهوا
آشفت میشود .یافت های پژوهو شوان مویدهود مشوارکت فبوال در بحوث و گفتگوو
دربارهی متائل سازما ی و اعتماد ب مدیران هنگامی افیایو مییابود کو فرصوتهوای
ارتباطی وجود دارد ،متسرهای ارتباطی باز هتتند و مشارکت در تصومسمگسوری وجوود
دارد .دررو د کاهو سکوت سازما ی ،ا جا فبالستهای گروهی فو بر ام در سواعات
غسر اداری و ب صورت غسررسمی بسن همکاران و مدیران جهت ایجاد ارتبواطی دوسوتا
و عاری از هرگو متئولست و پاسخگویی ب منظوور تمورین حضوور بهسنو و مفسود در
فبالستهای گروهی باید موردتوج قرار گسرد.
ازآ جاییک س عامل مهم و تأثسرگذار بر سکوت سازما ی کارکنان در ایون پوژوهو
موردبررسووی قوورار گرفووت و در زمووان مووورد ظر امکووان بررسووی تووأثسر متغسرهووای
جمبست شناسی بر سوکوت مستور گردیود ،بررسوی توأثسر ایون متغسرهوا جهوت ا جوا
پژوهوهای آتی توصس می شود .برای تحقسقات آتوی پسشونهاد مویشوود ایون پدیوده و
عوامل ب وجود آور ده آن با توج ب فرهن سازما ی و ظا ارزشی حاکم بر سوازمان-
های کشور و با توج ب شرایط محسبی ،زمسن ای و رفتاری موردبررسی و مبالبو قورار
گسر د .درواقع پژوهوهای رایج در این زمسن ب صوورت بوومیسوازی شوده در اختسوار
مدیران سازمانها قرار گسرد.
همچنسن این پژوهو هما ند سایر پژوهوها و مبالبات ،با محدودیتهایی مواجو
بوده است .ازجمچ میتوان ب این مورداشاره کرد ک ممکن است برخی از کارکنوان بو
دلسل ترس ،در پاسخگویی ب ببضی از پرسوها محافظ کاری ب خر دادها د کو ایون
امربر درستی پاسخها و اعتبار تایج تأثسر میگذارد.
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