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چکیده
سكوت سازماني بهمعناي خودداري كاركنان از بیان نظرهااي و مشاارك ععااو و ما در در رعاک مشاك ت
سازمان ،پديدهاي مخرب و منفي در عملكرد كاركنان و كاهش بهرهوري اس كاه ساازمان باياد باا ا خاا
راهكارها و اقدامات مناسب مانک از بروز آن شود .هدف اين مقاله بیان راهكارهاي مناسب براي پیشگیري از
سكوت سازماني با بهكارگیري عالیم و آموزههاي نهجالب غه اس  .اين مقاله از نظر هادف ،كااربردي و از
حیث روش ،آمیخته اس كه در دو مرحلة كیفي و كمي انجام گرعته اس  .براساس نتايج بخش كیفي ،ساه
عامل ويژگيهاي نامناسب مديريتي ،باورهاي منفي كاركنان نسب به مااعو  ،و باروز اخات و در عاام ت
سازماني ،شناسايي ،و م لفههاي هر يك نیز استخراج شد .سپس ،نامة  35حضارت امیار (ع) در نهاجالب غاه
خطاب به مالك اشتر با روش حلیل مضمون از نوع حلیل قالب مضامین بررساي و حلیال شاد .در نتیجاه،
آموزههاي مربوطه در قالب  53كد و  5مضمون اصلي استخراج شاد .در مرحلاه كماي ،باهمنظاور شناساايي
م در رين آموزهها و پااليش آنها 53 ،آموزه بهدس آماده باا باهكاارگیري نظارات خبرگاان و انجاامدادن
آزمون دوجملهاي به  53آموزه كاهش ياع و در نهاي  ،وزن هر يك از آموزهها نیز با باهكاارگیري روش
عرايند حلیل سلسلهمرا بي بررسي و ر بهبندي شد.
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 .مقدمه
امروزه سازمانها در معرض تغییرات زیادی در محیط پیرامون خوود مویباشوند و بورای
انطباق بیشتر با این تغییورات محیطوی بوه تغییور و توسوعه ،ایجواد فضوای یوادگیری در
861

سازمان ،و خالقیت و نوآوری در تولید و عرضوه خودمات نیازمندنود توا بودین وسویله
بهرهوری را افزایش دهنود و بقوای خوود را فظو کننود .در ایون زمینوه ،مهو تورین و
کلیدیترین سرمایه هر سازمان ،کارکنان آن هستند کوه بوا مشوارکت در اموور م،تلو ،
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تسهی دانش و تجربههای و بیان نظرهای خود ،بستری را بورای ایجواد تغییور و توسوعه
مناسب فراه میکند (لئو و همکاران .)1001 ،با این فوال ،بررسویهوایی کوه اخیورا
انجامگرفته ،بیان میکند بهجای وجود جوی پویا که افراد در آن بهطور مداوم با هو در
فال مشارکت و تبادل نظر باشند ،کارکنان تمایل به سوکوت دارنود و از بیوان نظرهوا و
مشارکت فعال و مؤثر در رفع مشکالت سازمان خودداری میکنند؛ این پدیوده سوکوت
سازمانی نامیده میشود.
سکوت سازمانی پدیدهای رایج و شایع در اغلب سازمانها است که به دالیل م،تلو
اتظاق میافتد و باعث میشود کارکنان بوا مودیران و همکواران خوود در بیوان نظورهوا و
چارهجویی برای فل مشکالت سازمان مشارکت نکنند و بیاعتنا از کنار مشکالت عبور
کنند (زاهد و کریمیانپور .)9311 ،این پدیده عواقب و پیامودهای منظوی بسویاری دارد،
یکی از پیامدهای سکوت سازمانی ،ایجاد اختالل در فراینود تصومی گیوری و در نتیجو
کاهش اثرب،شی آن است .در واقع سکوت ،امکان دسترسی به دادههای اطالعاتی شظاف
و کارآمد را برای تصمی گیرندگان کاهش میدهد و فرایند تجزیهوتحلیل نظرها و تعیین
بدیلهای م،تل

بهدرستی انجام نمیگیرد و در نتیجه فرایند تصومی گیوری بوا مشوکل

مواجه میشود و موفقیت سازمان برای انطباق با محیط کاهش مییابد(نمت .)9111 ،
1 Liu
2 Nemeth

یکی دیگر از پیامدهای سکوت سازمانی ایجواد اخوتالل در فراینود تغییور و توسوعه
سازمان و کاهش اثرب،شی آن است (گزده و ییلماز .)1094 ،9در واقع ،سکوت کارکنوان
به ندادن بازخوردهای منظی به مدیران منجر شده و در نتیجه اشتباهات و نقوا ضوع
بهدرستی شناسایی نمیشود و اقدامات اصالفی انجام نمیگیورد و هموین امور موجوب
تشدید اشتباهات در سازمان میشود (پارک و کیل.)1001 ،1
بنابراین ،از آنجا که پدیده سکوت سازمانی میتواند مانعی برای ابراز نظرهوای افوراد
عقاید ،بیان نظرهای کارکنان را تسهیل کند ،قودرت خالقیوت آنهوا را افوزایش دهود و
بالطبع ،سازمانها با بهره مندی از مشارکت فعاالنه و آگاهانه کارکنان ،مسیر رشد ،تعوالی
و موفقیت خود را با سرعت بیشتری طی کنند.
از جمله مه ترین عواقبی که سکوت سازمانی به همراه دارد ،کاهش میوزان اعتمواد،
انگیزه شغلی و تعهد کارکنان است که در نتیج آن میزان بهرهوری و کارایی نیز کواهش
مییابد (میلیکن و موریسون .)1000 ،بنابراین ،پرداختن به این پدیده و شناخت عوامول
مؤثر در ایجاد آن بهمنظور پیشگیری از بروز آن در سازمانها بسیاری ضروری است.
مه ترین عوامل ایجادکننده سکوت سازمانی رفتارهای نامناسب مودیریتی ،باورهوا و
طرز فکرهای غلط کارکنان نسبت به مدیران اسوت (واکووال و دیمیتوری  ،)1001 ،و از
آنجا که دین اسوالم دربردارنوده آمووزههوای رفتواری گسوتردهای در سوطوح فوردی و
اجتماعی است ،میتواند در پیشگیری از سکوت سازمانی بسیار راهگشا باشد .بنوابراین،
در این پژوهش تالش شده است آموزههایی از اسالم را که مویتواننود در پیشوگیری از
بهوجودآمدن سکوت ،نقش تعیینکنندهای داشته باشند ،شناسایی و پیشنهاد شود.
است،راج میشود .بهمنظور بررسی آموزههای اسالمی ،در ایون مقالوه ناموه  13فضورت
1 Gözde & Yilmaz
2 Park and Keil

1

بدین منظور با مرور مدلهای نظری ،عوامل ایجادکننده سکوت سازمانی شناسوایی و
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در سازمان باشد ،شناسایی عوامل مؤثر بر آن و تالش برای رفع آن میتواند شرایط ابراز

861

امیر (ع) به مالک اشتر در نهجالبالغه که بهعنوان یکی از منوابع اصولی و مهو در تبیوین
رفتار مدیریتی محسوب میشود ،بهعنوان مبنوا قورار داده شوده اسوت .سوس  ،بوا روش
تحلیل مضمون نامه یادشده عوامل مؤثر در پیشگیری از سکوت سازمانی شناسایی شده،
سس  ،فهرست اولیه در اختیار تی خبرگان قرار داده شد تا با درنظرگرفتن میزان شودت
871

اثرگذاری هر یک ،مه تورین عوامول را تعیوین و پواالیش شوود .در نهایوت ،بوهمنظوور
مش،صکردن رتبه و اولویت هر یک از آموزهها ،با روش تحلیل سلسلهمراتبی ارزیوابی
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و رتبهبندی انجام گرفت.

 .2مبانی نظری و پیشینه تحقیق
سکوت سازمانی
سکوت سازمان ،مظهومی بسیار مهمی است که اخیرا در متون نظوری مودیریت و رفتوار
سازمانی مورد توجه قرار گرفته است (تنگیراال و رامانوجوام 1002 ،؛ کاکیسوی 1002 ،؛
ازدمیر و ساریوغلو  .)1093 ،موریسن و میلیکن ،)1000( 4سکوت سازمانی را بهعنوان
پدیدهای اجتماعی در نظر میگیرند که کارکنان در آن از بهاشتراکگذاشتن دانش و بیوان
عقاید ،نظرها و تجربیات خود در مسائل م،تل  ،و بهبود شرایط کاری خودداری کورده
و بیان میکنند هنگامی که بیشوتر اعضوای یوک سوازمان دربواره موضووعات و مسوائل
سازمانی ساکت بمانند ،سکوت به یک رفتار گروهی تبدیل مویشوود .پینودر و هوارلوز

1

( )1009سکوت سازمانی را خودداری کارکنان از بیان ارزیابیهای رفتواری ،شوناختی و
اثرب،ش درباره موقعیتهای سازمان تعری

مویکننود .ون دایون 6و همکواران ()9112
1 Tangirala & Ramanujam
2 Cakici
3 Ozdemir & Sarioglu
4 Morrison & Milliken
5 Pinder & Harlos
6 Van Dyne

سکوت سازمانی را «خودداری آگاهانه از اظهار دیدهها ،اطالعات و عقاید مرتبط با کار»
تعری

کردهاند .هنریکسن و دایتون )1006( 9سکوت سازمانی را پدیدهای دستهجمعوی

تعری

میکنند که افراد مشارکت بسیار کمی را در واکنش بوه مسوائل و مشوکالتی کوه

سازمان با آنها مواجهند ،از خود نشان میدهند.
از نظر پارک و کیل ( ،)1001سکوت سوه بعود دارد ،اول اینکوه سوکوت آگاهانوه و
عمدی است و کارکنان فتی اگر از مشکلی آگواهی داشوته باشوند و راهفول آن را هو
صورت کارکنان بهمنظور فظ منافع ش،صی خود و اینکه نمیخواهند بوهطوور آشوکار
با دیگران م،الظت کنند ،ساکت میمانند .سوم اینکه سوکوت مویتوانود یوک تصومیمی
جمعی مبنی بر بهاشتراکنگذاشتن نظرها و دانش خود با دیگران باشد.
بوئن و بلکمن )1003( 1بیان میکنند سکوت نهتنهوا فراینود تسوهی دانوش ،طوفوان
فکری و شناسایی و رفع مشکل را محدود میکند ،بلکه میتواند مشوکالت جدیودی را
نیز پیش روی سازمان ایجاد کند.
از نظر محققان م،تل  ،سکوت سازمانی تبعوات و پیامودهای منظوی بسویاری بورای
سازمان دارد .سکوت کیظیت تصمی گیری و تغییر را کاهش میدهد .همچنین ،سوکوت
سازمانی به وسیله ممانعت از بازخورد منظی مانع تغییرات و توسعه سازمانی موؤثر موی-
شود .از این رو ،سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را نودارد (سویگظرد .)1003 ،
بنابراین ،بدون بازخوردهای منظی ،بهدلیل آنکه فعالیتهای اصالفی در زمان ضورورت
انجام نمیگیرند ،خطاها بیشتر و شدیدتر میشوند.
محققان عوامل م،تلظی را در زمینوه عوامول ایجادکننوده سوکوت سوازمانی معرفوی

1 Henriksen K, Dayton
2 Bowen & Blackmon
3 Siegfried

1

کردهاند .بهطور کلی با توجه به مدل دینامیکی کوه موریسوون و میلویکن ( ،)1000بورای
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بدانند ساکت میمانند .دوم اینکه سکوت میتواند سازوکاری دفاعی باشود ،کوه در ایون

878

تبیین مؤلظههای سکوت سازمانی طرافی کردند (شکل  ،)9دو عامول اصولی کوه سوبب
عبارتاند از:

سکوت کارمندان در سازمان میشود
 ترس مدیریت از بازخوردهای منظی از سوی کارمندان بهدلیل بهخطرافتادن منوافع
و موقعیتشان.

871

 باورهای ضمنی و تلویحی مدیریت درباره آنها.
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عوامل تأثیرگذار بر

ویژگیهای

ویژگیهای تی

تعامل کارکنان

محیطی و سازمانی

مدیریت ارشد

مظهومسازی
جمعی
سکوت
سازمانی

فضای سکوت

ساختار و

باورهای تلویحی

سیاستهای

و ضمنی مدیریتی

سازمانی
روشهای

ترس مدیریت از

مدیریتی

بازخور منظی

شکل  .1مدل عوامل مؤثر بر سکوت سازماني (موريسون و ميليکن)7006 ،

باورهای تلویحی و ضمنی مدیریت ،خود تحت تأثیر دو عامل ویژگیهای محیطوی،
سازمانی و تی مدیریت ارشد قرار دارند و شامل برخوی تظکرهوای مودیریت مبنوی بور
اینکه کارمندان فقط منافع ش،صی خود را در نظر میگیرند ،است؛ از جمله اینکه مودیر
سازمان بیشتر از همه درک میکند و بهترینها را میداند و اینکه اخوتالف عقیوده بورای
سازمان مضر است .این مسائل اگرچه باورهای مدیریتاند و ممکن اسوت هویچیوک در
سازمان واقعیت نداشته باشند ،عواط

و افساس م،ربی را مانند ترس ،فریب و خشو

در کارکنان سازمان بهوجود میآورد و با محدودکردن اظهار نظر کارکنان ،موجب ایجواد

سکوت سکوت سازمانی شده (موریسون و میلویکن ،)1000 ،و در نهایوت ،بوه کواهش
اثرب،شی تصمی گیریهای سازمانی و فرایندهای تغییر منجر میشود (اسلید .)1002 ،
واکوال و دیمیتری  )1001( 1نیز با بهکارگیری مدل موریسون و میلیکن و یافتههوای
سایر تحقیقات ،عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی را در قالب سه گروه تقسی بندی کردند
که عبارت اند از  .9نگرشهای مدیریت عالی به سکوت؛  .1نگرشهوای سرپرسوتان بوه
سکوت؛  .3اختالل در تعامالت.
کردند و با بررسی مدلهای محققان م،تل

در این زمینه ،چهار دسته عامل را معرفوی

کردند که عبارتاند از:
 عوامل فردی که شامل موواردی ماننود بویاعتموادی ،بودبینی بوه مودیر و فظو
موقعیت کنونی است؛
 عوامل گروهی که عبارتاند از گروهاندیشی و طظرهرفتن اجتماعی؛
 عوامل سازمانی که شامل فقدان سیسوت بوازخورد ،سواختار سوازمانی و سوکون
شغلی است؛
 عوامل مدیریتی که عبارت انود از رفتوار تبعویضآمیوز ،بوازخورد منظوی ،بیمواری
مدیریت ارشد و اقدامات مدیریت.
 عوامل یادشده ارتباطات دوسویه دارند و بر ه تأثیر می گذارنود و از هو توأثیر
میگیرند.

مدل مفهومی سکوت سازمانی در تحقیق
بررسی مدلها و تحقیقات م،تل

بیان میکند یکی از عوامل مه در شوکلگیوری جوو
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خنیظر و همکاران ( )9321در تحقیقی عوامل مؤثر بر سکوت سوازمانی را شناسوایی

871

1

سکوت در سازمان ،نگرش مدیریت و رفتاری است کوه او در رابطوه بوا کارکنوان خوود
1 Slade
2 Vakola & Dimitris

انجام میدهد .مواردی مانند ترس مدیریت از دریافت بازخورد منظی یا بیاعتموادی وی
نسبت به کارکنان در موقعیتهای م،تل  ،باورها و طرز تلقیهوایی در کارکنوان ایجواد
می کند؛ مانند اینکه بیان نظرها بیهووده اسوت و از سووی مودیریت موورد تشوویق قورار
نمی گیرد .در نتیجه ،طی زمان کارکنان براساس این نوع باورها ،نوع رفتوار خوود را کوه
871

سکوت است ،شکل میدهند .عامل دیگری که میتواند بر ایجاد جو سکوت در سازمان
مؤثر باشد ،باورهای کارکنان و ادراکی است که آنها نسبت بوه رفتوار مودیریت دارنود.
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البته ممکن است این باورها در بعضی شرایط درست نبووده و فقوط برخاسوته از ذهون
کارکنان باشد ،ولی در شکلگیری فضای سکوت بسیار تأثیرگذار اسوت .عامول دیگوری
که در تحقیقات بدان اشاره شده و در واقع تشدیدکننده فضای سکوت است ،اختالل در
تعامالت و ارتباطات سازمانی است .این سه دسته عامل ارتباطات دوسویه با هو دارنود
و از ه تأثیر میگیرند و بر ه اثر مویگذارنود .در شوکل  1عوامول موؤثر بور سوکوت
سازمانی نشان داده شده است.
ویژگیهای
نامناسب
مدیریتی

دیدگاه منظی
کارکنان نسبت
به مافوق

اختالل در
تعامالت

سکوت سازمانی

شکل  .7عوامل مؤثر در ايجاد سکوت سازماني

بنابراین ،با توجه به بررسیهای انجامگرفتوه در تحقیقوات م،تلو  ،عوامول موجود
سکوت سازمانی در این تحقیق به ترتیب ذیل در نظر گرفته شده است (شکل .)3

ويژگيهاي نامناسب مديريتي

 اطمینان کارکنان از باالبودن درجه
كاركنان نسبت به مافوق
منفي
ديدگاه
مدیران
آگاهی

س
كوت
سازماني

 بیتوجهی به نظرهای توسط
مافوق
 عدم درخواست بیان انتقادها
توسط مافوق
 عدم تشویق به بیان دیدگاههای
م،ال
 بیهودهپنداشتن و سازندهنبودن
انتقادها
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اختالل در تعامالت
 مناسبنبودن رابطه کاری بین کارکنان
 عدم اشتراکگذاری دانش و تجربیات بین کارکنان
 مناسبنبودن ارتباطات کاری بین کارکنان و مدیران
 اطالعرسانی ناکافی به کارکنان درباره تغییرات سازمانی
 مطلعنکردن کارکنان از چش انداز و اهداف کارکنان

شکل  .3عوامل و مؤلفههاي موجد سکوت سازماني در تحقيق

ویژگیهای نامناسب مدیریتی
رفتارهای نادرست مدیران در برخورد و تعامل با کارکنوان بوه شوکلگیوری سوکوت در
ویژگیهای نامناسوب و منظوی مودیران و سووممدیریت آنهوا نشوأت موی گیورد (ژو و
همکاران) .یکی از مه ترین این خصوصیات منظی ،تورس مودیران از دریافوت بوازخور
1 Xu

1

سازمان منجر می شود (واکوال و دیمیتری  .)1001 ،این نوع رفتارهوا از خصوصویات و

نسبت شناسايي راهکارهاي پيشگيري از بروز سکوت سازماني با بهكارگيري آموزههاي نهجالبالغه

 بیتمایلی مدیریت نسبت به بیان
دیدگاههای م،ال توسط کارکنان
 محدودکردن آزادی بیان و ایجاد
تبعیض بین کارکنان
 بازخور منظی مدیران نسبت به بیان
دیدگاههای م،ال
 ترس از بازخور منظی توسط
کارکنان
 بیاعتمادی و سومظن نسبت به
کارکنان

ديدگاه منفي كاركنان نسبت به مافوق

منظی بهویژه از جانب زیردستان است .آرجری

و شون ( )9112بیان میکننود افوراد در

اثر بازخورد منظی افساس ترس میکنند؛ چه این اطالعات دربارة ش،ص آنها باشود و
چه درباره اقدامی که انجام دادهاند .بسیاری از مدیران ،از شرمندگی ،تهدیود و افسواس
آسیب پذیری یا عدم صالفیت ،ترسوان و گریزاننود .از ایون رو ،شونیدن اطالعواتی کوه
876

ممکن است نشان دهنده ضع

آنها باشد ،اقدامات فعلی آنها را زیور سوؤال ببورد ،یوا

تهدیدی علیه قدرت و اعتبار آنها باشد ،دوری میجویند (آرجوری

و شوون .)9121 ،
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بنابراین ،این خصوصیت منظی در مودیران ایجواد فضوای سوکوت سوازمانی را تسوهیل
میکند .عامل دیگری که به شکلگیری سکوت در سازمان منجر میشود ،بیاعتموادی و
سومظنی است که مدیران نسبت به کارکنان دارند که نشأتگرفته از این باور اسوت کوه
کارکنان مصالح ش،صی دارند و قابل اطمینان نمیباشند و طوری عمل میکنند که منافع
فردی خود را فداکثر کنند .در نتیجه ،مدیران به کارکنان اعتمواد ندارنود و بوه گونوهای
برخورد میکنند که آنها دلسرد شووند و بوه سوکوت ،روی آورنود (ردینو

.)9121 ،

همچنین ،در برخی موارد ،مدیران بهدلیل فضای محدودی کوه در بیوان نظرهوا از سووی
کارکنان ایجاد میکنند یا با تبعیضی که میان کارکنان در بیان نظرها قائل میشوند ،نیز بوه
شکلگیری سکوت منجر میشوند .در برخی شرایط نیوز مودیران بوه دریافوت نظرهوای
کارکنان تمایل نشان نمی دهند (ساگرمن 1009 ،؛ کولینز  )1009 ،یا در صورت دریافت
نظرهای آنها بهدلیل بازخورد نامناسبی که از خود نشان میدهند ،به ایجواد سوکوت در
سازمان منجر میشوند (فیشر .)9111 ،توان ( ،)1094رعایوتنکوردن عودالت سوازمانی
توسط مدیران را نیز یکی از پیشرانهای ایجاد سکوت سازمانی میداند.

1 Argyris & Schon
2 Redding
3 Sugarman
4 Collins
5 Tan

دیدگاه منفی کارکنان نسبت به مافوق
دسته دیگری از عوامل موجب سکوت سازمانی ،نوع باورها و دیدگاه کارکنان نسبت به
مدیران خود است .بنا بر نظر باندورا ( )9121و اسسریتزر ( )9116افوراد براسواس ادراک
و باوری که از شرایط محیط خود و نوع برخورد و رفتار دیگران ،رفتوار و برخوردهوای
خود را شکل میدهند که این باورها میتواند منشأ واقعی داشته باشود ،یوا اینکوه صورفا
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نشأتگرفته از ذهنیتهای آنها باشد .از جمله دیدگاههای منظی کوه کارکنوان نسوبت بوه
بهترینها را میداند ،اختالف عقیدهها ماهیتا مسائل مضری برای سازمان است ،یا اینکوه
بیان نظرها و پیشنهادها نزد مدیریت اهمیتی ندارد و به آن توجهی نمیکند و در صورت
مظیدبودن نظرها ،پاداشی و تشویقی به آن ها تعلق نمی گیرد (موریسن و میلیکن.)1000 ،
اینگونه باورها هر چند واقعیت نداشته باشد ،به آثوار منظوی م،تلظوی از جملوه تورس،
فریب و خش در کارکنان سازمان می شود و در نهایت ،به شکلگیوری فضوای سوکوت
سازمانی منجر میشود (اسلید.)1002 ،

اختالل در تعامالت
تعامالت و ارتباطات در سازمان از مه ترین عوامل موفقیت به شمار مویآینود (پنتویال ،
 )1003واکوال و دیمیتری

( )1001در تحقیقات خود بیان کردند اخوتالل در تعوامالت

کارکنان در سازمان رابطه معنواداری بوا ایجواد فضوای سوکوت دارد و موجوب تسوهیل
شکلگیری آن در سازمان میشود .در واقع ،مناسبنبودن رابطه کاری بین کارکنان ،عدم
اشتراکگذاری دانش و تجربیات بین کارکنان ،نبود ارتباطات کاری مناسب بین کارکنوان
کارکنان از چش انداز و اهداف کارکنان ،از جمله مه ترین اختالالتی که در شکلگیوری
فضای سکوت سازمانی نقش بسزایی دارند (واکوال و دیمیتری .)1001 ،
1 Pentilla

1

و مدیران و اطالعرسانی ناکافی به کارکنان در زمینه تغییورات سوازمانی و مطلوعنکوردن

نسبت شناسايي راهکارهاي پيشگيري از بروز سکوت سازماني با بهكارگيري آموزههاي نهجالبالغه

مافوق دارند بدین شرح است که مودیریت هور سوازمان درک بیشوتری از هموه دارد و

 .3روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از فیث روش ،از نووع آمی،توه اسوت کوه در دو
مرفله کیظی و کمی انجام گرفته است .در مرفله کیظی این پوژوهش ،بوهمنظوور تعیوین
عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی و آموزههای اسالمی مؤثر بور پیشوگیری از آن ،مطالعوه
871

متون نظری در زمینه موضوع و متنکاوی و مطالعوات اسونادی انجوام گرفتوه اسوت .در
نهایت ،مدل شکل  9بهعنوان مدل مبنای تحقیق قرار داده شد .روایی مدل توسوط شوش
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نظر از خبرگان دانشگاهی و صنعتی بررسی شد ،و شواخصهوای جامعیوت ،شوظافیت و
مناسبت آن بررسی شد .در نهایت ،پ

از انجام دادن اصالفات الزم مدل نهایی مبنوای

تحقیق قرار گرفت .در مرفله بعود بوهمنظوور شناسوایی آمووزههوای اسوالمی موؤثر بور
پیشگیری از سکوت سازمانی تحلیل مضمون انجام گرفت .بدین منظوور روش تحلیول
قالب مضمون به کار گرفته شد .این روش اولینبار توسط کین

( )9122بهکوار گرفتوه

شد .تحلیل قالب مضمون زمانی بوهکوار گرفتوه مویشوود کوه یوک قالوب اصولی بورای
دستهبندی کدها از قبل مش،ص باشد ،سس  ،بوه تبیوین سوطوح پوایینتور آن از طریوق
تحلیل مضمون پرداخته شود .در این مقاله قالب درنظرگرفتهشده همانطور که در شکل
 9نشان داده شده است ،شامل سه مظهوم اصلی برای مقوله سکوت سوازمانی اسوت کوه
شامل ویژگیهای نامناسب مدیریتی ،دیدگاه منظی کارکنان نسبت به مافوق و اختالل در
تعامالت است .این مظاهی بهعنوان عوامول اصولی در بوروز سوکوت سوازمانی در نظور
گرفته شده است .بهمنظور تحلیل دادهها بهدلیل ماهیت کیظیبودن آنها ،روش کدگذاری
باز ،که یکی از معروفترین روشهای مورد استظاده در روش تحقیق کیظی است ،بهکار
گرفتوه شووده اسووت .در ایوون روش ابتوودا کودها از متووون مقوواالت اسوت،راج مویشوووند
(کدگذاری مرتبه اول) ،سس  ،بوا کدگوذاری مجودد ،کودهای اسوت،راجشوده در قالوب
مظاهی قرار میگیرند (کدگذاری مرتبه دوم) ،در نهایت ،مظاهی  ،مقولوه اصولی سوکوت
سازمانی را تشکیل میدهند (متن ،کد ،مظهوم و مقوله).
1 Template Analysis

پ

از شناسایی کدها بهعنوان آمووزههوای اولیوه در قالوب مظواهی مشو،صشوده،

بهمنظور پاالیش آنها و تعیوین عوامول موؤثر اصولی ،در مرفلوه کموی آزموون آمواری
دوجملهای اجرا شد .در ادامه ،عوامل پاالیششده با بهکوارگیری نظور خبرگوان و روش
فرایند تحلیل سلسلهمراتبی وزندهی میشود.
همچنین ،گردآوری اطالعات در سایر مرافل تحقیق از طریق دریافت نظر خبرگوان
با بهکارگیری مصافبه نیمهساختیافته انجام گرفت .روش نمونهگیری در ایون پوژوهش
نظر کافی اسوت (باتچاریوا و مومایوا 1001 ،؛ کانوان و نورالحوق1001 ،؛ سولیمیفورد و
عباسزاده .)1090 ،بدینمنظور در مرفله پاالیش عوامل از نرمافزار  SPSSو در مرفله
وزندهی نرمافزار  Expert Choiceبهکار گرفته شد.
بهمنظور پواالیش کودها 41 ،آمووزه اسوت،راجشوده در قالوب یوک پرسشونامه و بوا
بهکارگیری طی

پنجدرجهای لیکرت بررسی شد و از خبرگان خواسته شد ،با توجه بوه

میزان تأثیرگذاری هر یک از آموزهها در پیشگیری از بروز سوکوت سوازمانی بوا توجوه
عوامل مش،صشده گزینه مناسب را انت،اب کنند .سس  ،با آزمون دوجملوهای عوواملی
که از اهمیت کافی در پیشگیری از سکوت سازمانی برخوردارند ،انت،اب شدند.
در این پژوهش نقطه برش آزمون عدد  3و سه آزمون آن مقدار  0/6در نظر گرفتوه
شد (مؤمنی و فعال قیومی.)9321 ،
در ادامه ،بهمنظور وزن دهی و رتبهبندی آموزههای اسوالمی پواالیششوده مقایسوات
زوجی انجام گرفت .بدینمنظور پرسشنامهای طرافی و در اختیار تی خبرگان قورار داده
شد و از آنها خواسته شد با توجه میزان ارجحیتی که هر آموزه نسوبت بوه دیگوری در
دهند .بهمنظور تلظیق نظرهای جمعآوریشده ،روش تلظیق قضاوتهوای فوردی )AIJ(1
1 Bhattacharya & Momaya
2 Aggregation of individual Judgments

1

پیشگیری از عامل موجد سوکوت سوازمانی دارد ،امتیوازی از  9توا  1بوه آن اختصوا
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غیرافتمالی و به روش هدفمند و از نوع قضاوتی بود که با توجه بوه روش تحقیوق94 ،
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بهکار گرفته شد که در این مرفله باید نرخ ناسازگاری ابتدا برای هر یک از افراد قبل از
تلظیق نظرهای کنترل شود ،در صورتی که نرخ ناسازگاری کمتر از  0/9باشد ،مقبولیوت
تصمی گیری را نشان میدهد (عطایی .)9321 ،همچنین ،پ

از تلظیوق قضواوتهوا نیوز

باید نرخ ناسازگاری برای ماتری های تلظیقی کنترل شود.
811

بدین ترتیب ،در پایان این مرفله ،مقدار وزن هور یوک از معیارهوا مشو،ص شود و
رتبهبندی آنها نیز بهدست آمد.
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در این پژوهش ،بهمنظور بررسی روایی نتایج نظر خبرگان بهکار گرفتوه شود .تعوداد
اعضای تی خبرگان در این تحقیق  94نظر بود و در انت،اب آنها ویژگیهای ذیل لحاظ
شد:
 دارای دانش و ت،صص در زمینه سکوت سازمانی و رفتار سازمانی؛
 دارای تجربه کاری مرتبط در زمینههای تحول و بهبود سازمانی؛
 دارای دانش و ت،صصی در فوزه مدیریت اسالمی؛
همچنین ،برای بررسی پایایی پرسشنامه اول ،ضریب آلظای کرونباخ محاسبه شد کوه
فداقل مقدار  0/10برای این ضریب قابل قبول است (داناییفورد و همکواران )9321 ،و
در پرسشنامه دوم نیز که در آن به مقایسات زوجی عوامل انجام گرفت ،نرخ ناسازگاری
هر مرفله از مقایسات زوجی ارزیابی شد که باید کمتر از  0/9باشد (عطایی.)9321 ،

 .4یافتههای پژوهش
ابتدا با بهکارگیری روش تحلیل مضمون نامه  13فضرت امیور (ع) در نهوجالبالغوه41 ،
آموزه مؤثر در پیشگیری از بوروز عوامول سوکوت سوازمانی در سوه دسوته شناسوایی و
است،راج شد .آموزههای مؤثر بر اصالح  .9ویژگیهای نامناسوب مودیریتی (جودول ،)9
 .1دیدگاه منظی کارکنان نسبت به مافوق (جدول  ،)1و  .3اختالل در تعوامالت (جودول
.)3
در جدول  1کدهای است،راجشده در تحلیل مظهوم آموزههای مؤثر بور جلووگیری از

ویژگوویهووای نامناسووب موودیریتی در قالووب  92کوود نشووان داده شووده اسووت .کوودهای
است،راجشده در تحلیل مظهوم آموزههای مؤثر بر منظور پیشگیری از ایجاد دیودگاههوای
منظی کارکنوان نسوبت بوه موافوق در قالوب  93کود نشوان داده شوده اسوت و کودهای
است،راجشده در تحلیل مظهوم آموزه های مؤثر بر منظور پیشگیری از ایجواد اخوتالل در
تعامالت در قالب  94کد نشان داده شده است.
بهمنظور فج باالی متون از آوردن متن مقاله خودداری میشود و از مرفلوه کودها
بسنده شده است.
جدول  .1آموزه مؤثر در پيشگيري از بروز عوامل سکوت سازماني (نمونه متون)
مفهوم

رديف

كد

متن

عوامل مؤثر بر جلوگیری از
ویژگیهای نامناسب مدیریتی

A3

سعه صدر

وسیله و ابزار ریاست و مدیریت ،گشادگی
سینه است.

خوشبینی نسبت
عوامل مؤثر بر جلوگیری از
A4
به دیگران
ویژگیهای نامناسب مدیریتی

از خوشبینبودن بهرهای بگیر تا با آن
دلت را آرام کنی کارت پیش رود.

عوامل مؤثر بر جلوگیری از
ویژگیهای نامناسب مدیریتی

A12

منع روابط
چاپلوسانه

دوستداشتن مداح و ستایش مبالغهآمیز از
محک ترین فرصتها و دامهای شیطان
است.

جلوگیری از ایجاد دیدگاه
کارکنان منظی نسبت به مافوق

B3

روفیه مشارکت
در امور

هیچ خردمندی از مشورت بینیاز نمیشود.

خوشبینی نسبت هر که به مردمان گمان نیک برد ،دوستی
جلوگیری از ایجاد اختالل در
C5
آنان را بهدست آورد.
به دیگران
تعامالت سازمانی

نسبت شناسايي راهکارهاي پيشگيري از بروز سکوت سازماني با بهكارگيري آموزههاي نهجالبالغه

شروع میشود .در جدول  ،9برای مثال به چند نمونه از کدهای اسوت،راجشوده از موتن
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1

آموزههای اسالمی مؤثر در
جلوگیری از ایجاد اختالل در C3
تعامالت سازمانی

عیبپوشی

هر ک عیبهای پنهانی مردم را جستوجو
کند ،خدواند او را از دوستی دلها محروم
میکند.

جدول  .7آموزه مؤثر در پيشگيري از بروز عوامل سکوت سازماني
مفهوم

رديف

كد

مفهوم

رديف

كد
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پیشگیری از ویژگیهای نامناسب مدیریتی

A6

شور و مشورت
با دیگران

A7

تقوای الهی و
مصونیت از
خطاها و
لغزشها

پیشگیری از ایجاد دیدگاه منظی کارکنان نسبت به مافوق

 A5عدالت و انصاف

امر به معروف و
B2
نهی از منکر

C2

مدارا و گذشت

B3

روفیه مشارکت
در امور

C3

عیبپوشی

B4

تقوا و
پرهیزکاری

C4

همکاری و
مساعدت
دوطرفه

B5

صداقت و
راستگویی

B6

امانتداری و
درستکاری

B7

وجدان اخالقی

پیشگیری از ایجاد اختالل در تعامالت سازمانی

خوشبینی نسبت
A4
به دیگران

مفهوم

A3

سعه صدر

رديف

اهتمام در ات،اذ
 A2تصمی های دقیق
و صحیح

كد

811

انعطافپذیری و
A1
نقدپذیری

B1

شجاعت و
قاطعیت

C1

ارجگذاری و
افترام به افراد

خوشبینی نسبت
C5
به دیگران
C6

رواج روابط
صمیمی و
دوستانه

ایجاد توافق و
 C7تعامل بین نیروها
و تقسی وظای

روفیه اعتماد و
A8
هدایت مجموعه

B8

تعهد و
مسئولیتپذیری

C8

طرد س،نچین
توسط مدیریت

ایجاد انگیزش در
A9
افراد

توکل به خدا و
B9
اخال در امور

C9

انطباق پست و
شرایط افراز

رعایت ضوابط
A10
در عزل و نصب

B10

وفاداری به
مجموعه و
اهداف آن

فاکمیت انضبا
C10
و ضوابط

مفهوم

رديف

كد

مفهوم

رديف

كد

مفهوم

رديف

كد

نگرش به پست
A11

A12

امانت و تعهد
الهی

بهکارگماری و

منع روابط

B12

اکرام و افترام

C12

تقویت روفیه

B13

بیان پیشنهادها و

C13

چاپلوسانه

وظیظهشناسی
بهرهمندی از

A14

است،دام افراد
الیق

انتقادهای سازنده

فسن خلق در
رفتار تربیتی

C14

بسیج منابع
(تی سازی)
ارتقا و رشد
مجموعه

هدایت و
A15
فمایت مدیریتی
 A16اسوه و الگوبودن
دارابودن روفیه
تشویق و
قدردانی و
A17
تشویق پشتکار و
جدیت
A18

811

ارتقای مهارت و
توانمندی

نسبت شناسايي راهکارهاي پيشگيري از بروز سکوت سازماني با بهكارگيري آموزههاي نهجالبالغه

A13

و مقام به عنوان

 B11پیروی و اطاعت

 C11آموزش و تعلی

1

در مرفله بعد ،همه  41آموزه اسالمی شناساییشده در اختیار تی خبرگان قرار داده
شد تا هر یک از عوامل با توجه به میزان و شودت تأثیرگوذاری آن ارزیوابی شوده و در
نهایت مه ترین عوامل شناسایی ،پاالیش و رتبهبندی شود.

سس  ،بهمنظور پاالیش آموزهها و وزندهی آنها 94 ،خبره با ویژگیهای مورد نظور
انت،اب شدند که ترکیب اعضای تی خبرگان در جدول  3بیان شده است.
جدول  .3تركيب تخصص اعضاي تيم خبرگان تحقيق
811

دستهبندي خبرگان
خبرگان دارای دانش و ت،صص در زمینه سکوت سازمانی و رفتار سازمانی با رتبه
فداقل استادیار دانشگاه.
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خبرگان دارای تجربه کاری مرتبط در زمینههای تحول و بهبود سازمانی که دارای
فداقل  90سال سابقه مدیریتی دارند.
خبرگان دارای دانش و ت،صص در امور اسالمی با رتبه فداقل استادیار دانشگاه یا
معادل فوزوی آن.

تعداد
1
1
4

در گام اول بوا توجوه نظرهوای اخذشوده از خبرگوان توسوط پرسشونامه مربوطوه و
جمعبندی آنها ،آموزههایی که اهمیت بیشتری داشتند ،توسط آزموون دوجملوهای و بوا
نرمافزار  SPSSشناسایی شد .با توجه به نتایج آزمون آماری ،مجموعا  11آمووزه از بوین
 41آموزه اولیه ،در قالب سه گروه مورد نظر انت،اب شد.
در گام بعدی  11آموزه انت،ابشده براساس مقایسات زوجوی انجوامگرفتوه توسوط
خبرگان در قالب یک پرسشنامه و با روش تحلیل سلسلهمراتبی وزندهی شد ،که نتوایج
در ادامه بیان شده است.

وزن عوامل اصلی
با توجه مقایسات زوجی انجامگرفته وزن مربو به سوه دسوته عوامول اصولی موؤثر در
ایجاد سکوت سازمانی به ترتیب در جدول  4بیان شوده اسوت کوه بوا توجوه بوه نتوایج
بهدستآمده ،ویژگی های نامناسب مدیریتی مهو تورین عامول در شوکلگیوری سوکوت
سازمانی ارزیابی شده و دیدگاه منظی کارکنان نسبت به مافوق و اختالل در تعوامالت در
رتبههای بعد قرار گرفتهاند.

جدول  .4رتبهبندي عوامل مؤثر بر سکوت سازماني
رتبه

عوامل

وزن نسبي

9

ویژگیهای نامناسب مدیریتی

0/429

1

دیدگاه منظی کارکنان نسبت به مافوق

0/301

3

اختالل در تعامالت سازمانی

0/191

811

وزن آموزههای مؤثر بر پیشگیری و ممانعت از بروز ویژگیهای نامناسب مدیریتی

مدیریتی نشان میدهد انعطافپذیری و نقدپذیری مدیران ،بهرهمندی از فسون خلوق در
رفتار تربیتی و شور و مشورت با دیگران در انجامدادن امور ،مه تورین عوامول اثرگوذار
در پیشگیری از شکلگیری سکوت سازمانی است.
وزن آموزه های مؤثر بر پیشگیری و ممانعت از بروز باورهای منفی کارکنان نسببت ببه
مافوق

ارزیابی انجامگرفته در رابطه با آموزههای مؤثر بورای ممانعوت از بوروز باورهوای منظوی
کارکنان نسبت به مافوق فاکی از آن است که دارابوودن توکول بوه خودا و اخوال

در

امور ،داشتن روفیه مشارکت ،تقوا و پرهیزگاری مه ترین آموزههای اسالمی اسوت کوه
میتواند بر ایجاد دیدگاه مثبت کارکنان نسبت با مافوق مؤثر باشد.
وزن آموزههای مؤثر بر پیشگیری و ممانعت از بروز اختالل در تعامالت

ارزیابی انجامگرفته در رابطه با آموزههای بر پیشگیری از بروز اختالل در تعامالت نشان
می دهد ایجاد جو همکاری و مساعدت دوطرفه ،طورد سو،نچوین توسوط مودیریت و
بهکارگماری و است،دام افراد الیق ،مه ترین عواملی است که مویتوانود موجوب بهبوود
نتایج مربو به مقایسات زوجی و رتبهبندی آموزههوای اسوالمی مطورحشوده بورای
پیشگیری از بروز عوامل سهگانه موجد سکوت سازمانی به تظکیوک در جودول  1بیوان
شده است.

1

تعامالت سازمانی و مانع از بروز سکوت سازمانی شود.

نسبت شناسايي راهکارهاي پيشگيري از بروز سکوت سازماني با بهكارگيري آموزههاي نهجالبالغه

ارزیابی و رتبهبندی مؤلظههوای مربوو بوه پیشوگیری از بوروز ویژگویهوای نامناسوب

جدول  .9رتبهبندي آموزههاي اسالمي براي پيشگيري از عوامل مؤثر بر سکوت سازماني
عامل رتبه

دیدگاه منظی کارکنان نسبت به مافوق
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ویژگیهای نامناسب مدیریتی
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كد

آموزههاي اسالمي

وزن نسبي

9

A1

انعطافپذیری و نقدپذیری

0/116

1

A14

بهرهمندی از فسن خلق در رفتار تربیتی

0/961

3

A6

شور و مشورت با دیگران

0/941

4

 A17دارابودن روفیه تشویق و قدردانی و تشویق پشتکار و جدیت

0/932

1

A4

خوشبینی نسبت به دیگران

0/010

6

A8

روفیه اعتماد و هدایت مجموعه

0/021

1

A5

عدالت و انصاف

0/063

2

A7

تقوای الهی و مصونیت از خطاها و لغزشها

0/041

1

A11

نگرش به پست و مقام بهعنوان امانت و تعهد الهی

0/014

90

A3

سعه صدر

0/091

9

B9

توکل به خدا و اخال

در امور

0/111

اختالل در تعامالت سازمانی

1

B3

روفیه مشارکت در امور

0/941

3

B4

تقوا و پرهیزکاری

0/916

4

B6

امانتداری و درستکاری

0/910

1

B7

وجدان اخالقی

0/999

6

B8

تعهد و مسئولیتپذیری

0/902

1

B1

شجاعت و قاطعیت

0/021

2

B5

صداقت و راستگویی

0/041

1

B13

بیان پیشنهادها و انتقادهای سازنده

0/031

9

C4

جو همکاری و مساعدت دوطرفه

0/336

1

C8

طرد س،نچین توسط مدیریت

0/923

3

C12

بهکارگماری و است،دام افراد الیق

0/942

4

C13

بسیج منابع (تی سازی)

0/933

1

C7

6

C5

ایجاد توافق و تعامل بین نیروها و تقسی وظای
خوشبینی نسبت به دیگران

0/913
0/011

وزن کلی آموزهها
با توجه به وزنهای مربو به هر گروه از عوامل بهدستآمده ،بهمنظور بوهدسوتآوردن
وزنهای نهایی معیارها در این مرفله ،وزن هر یک از آمووزههوا بوا وزن مؤلظوه اصولی
مربوطه به روش  AIJتلظیق شده و پ

از نرمالسازی در روش تحلیول سلسولهمراتبوی

وزن نهایی  11معیار به شرح جدول  6فاصل شد.
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سکوت سازماني
كد

آموزهها

ميزان تأثيرگذاري

A1

انعطافپذیری و نقدپذیری

0/991

A14

بهرهمندی از فسن خلق در رفتار تربیتی

0/024

A6

شور و مشورت با دیگران

0/014

B9

توکل به خدا و اخال

در امور

0/013

C4

جو همکاری و مساعدت دوطرفه

0/013

B3

روفیه مشارکت در امور

0/041

A4

خوشبینی نسبت به دیگران

0/046

A8

روفیه اعتماد و هدایت مجموعه

0/041

B4

تقوا و پرهیزکاری

0/049

B6

امانتداری و درستکاری

0/031

B7

وجدان اخالقی

0/036

B8

تعهد و مسئولیتپذیری

0/031

A5

عدالت و انصاف

0/033

C8

طرد س،نچین توسط مدیریت

0/011

B1

شجاعت و قاطعیت

0/012

1

A17

دارابودن روفیه تشویق و قدردانی و تشویق پشتکار و جدیت

0/019

نسبت شناسايي راهکارهاي پيشگيري از بروز سکوت سازماني با بهكارگيري آموزههاي نهجالبالغه

جدول  .6رتبهبندي و وزن كلي ،همه آموزههاي اسالمي براي پيشگيري از عوامل مؤثر

كد
A7

ایجاد توافق و تعامل بین نیروها و تقسی وظای

0/014

C12

بهکارگماری و است،دام افراد الیق

0/013

C13

بسیج منابع (تی سازی)

0/019

C7

811

آموزهها

ميزان تأثيرگذاري

ایجاد توافق و تعامل بین نیروها و تقسی وظای

0/091
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B5

صداقت و راستگویی

0/094

A11

نگرش به پست و مقام بهعنوان امانت و تعهد الهی

0/093

C5

خوشبینی نسبت به دیگران

0/091

B13

بیان پیشنهادها و انتقادهای سازنده

0/099

A3

سعه صدر

0/090

بررسی روایی نتایج
با توجه به آنکه در این پژوهش ،برای شناسایی آموزههای اسوالمی موؤثر ،متوون نظوری
مطالعه شد و برای پاالیش و نهاییسازی عوامل نظر خبرگوان بوهکوار گرفتوه شود و در
نهایت ،ساختار سلسلهمراتبی براساس عوامل نهایی تشکیل شوده اسوت ،بنوابراین ،ایون
اطمینان وجود دارد که نتایج از روایی قابل اطمینانی برخوردار است .ضمن آنکه فضور
مستقی پژوهشگر نزد خبرگان هنگام تکمیل پرسشنامهها و اخذ نظرها و رفع ابهامهوا و
توضیح کامل و روشن درباره چگونگی تکمیل آن و تعری

واژهها ،اطمینوان بیشوتر بوه

روایی تحقیق را فاصل میکند.

بررسی پایایی نتایج
بررسی پایایی پرسشنامه اول

بنا بر محاسبات انجام گرفته ضریب آلظای کرونباخ برای هر یک از سه دسوته مؤلظوه بوه
ترتیب 0/21 ،0/26 ،و  0/19است که با توجه به اینکه این مقوادیر از  0/10بزرگترنود ،در
نتیجه ،میتوان گظت پرسشنامه مورد نظر از پایایی مناسبی برخوردار است.

بررسی پایایی پرسشنامه دوم

نرخهای ناسازگاری محاسبهشده برای هر یک از عوامل  B , Aو  ،Cبوه ترتیوب0/01 ،
 0/04 ،0/01و  0/01بهدست آمد .در نتیجه ،با توجه به آنکه نرخهوای ناسوازگاری بورای
همه عوامل کمتر از  0/9است ،میتوان از پایایی نتایج ایون پرسشونامه اطمینوان فاصول
کرد.
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سکوت سازمانی ،باعث بروز پیامدهای منظی در سازمان میگوردد کوه از آن جملوه موی
توان به کاهش بهرهوری و رضایت شغلی (میلیکون و موریسون )1000،اشواره کورد .در
این مقاله تالش شد پدیده سکوت سازمانی بهعنوان چالشی سازمانی موورد بحوث قورار
گیرد و با شناسایی عوامل مؤثر بر آن ،راهکارهای الزم برای پیشوگیری از بوروز آن ،بوا
بهکارگیری منابع اسالمی شناسایی شود .در این راستا با توجه به متون نظری ،سه عامول
اصلی در شکلگیری سکوت سازمانی شناسایی شد کوه عبوارتانود از  .9ویژگویهوای
نامناسب مدیریتی .1 ،دیدگاه منظی کارکنان نسبت به مافوق ،و  .3اخوتالل در تعوامالت.
این عوامل موجب شکلگیری فضای سکوت سازمانی مویشوود .بوه اعتقواد مووری

و

میلیکون ( )1000در صورت ایجاد سکوت سازمانی ،شکستن ایون فضوا بوهدلیول اینکوه
بهرافتی قابل تش،یص و مشاهده نیست ،کار بسیار مشکل و پیچیدهای است (میلیکوون
و موریسون .)1003 ،بنابراین ،سازمان بایود هموه توالش خوود را بوهکوار گیورد ،توا بوا
انجامدادن اقدامات مناسب از وقوع چنین معضلی پیشگیری کند.
عواملی که در شکلگیری سکوت سازمانی تأثیرگذارندد ،برخی جنبه فردی و برخی
هدف این مقاله بررسی این موضوع بود که چگونه موی تووان بوا بوهکوارگیری توصویه و
آموزه های اسالمی در سازمان در سطوح کارکنان و مدیریت ،مانع از بروز عوامل موجود
سکوت سازمانی شد .بدین منظور ابتدا با مطالعه متون ،عوامل مؤثر بر سکوت سوازمانی

1

دیگر نیز جنبه تعاملی و اجتماعی دارند و در دو سوطح کارکنوان و مودیران مطورح انود.

نسبت شناسايي راهکارهاي پيشگيري از بروز سکوت سازماني با بهكارگيري آموزههاي نهجالبالغه

 .5بحث و نتیجه

به همراه مؤلظههای آن شناسایی شدند (شکل  ،)3سس  ،بوا بوهکوارگیری روش تحلیول
مضمون نامه  13فضرت امیر (ع) در نهجالبالغه ،آموزههایی را که پویش بینوی مویشود،
بتوانند از ایجاد عوامل بهوجودآورنده سکوت سازمانی ممانعت کنند ،است،راج شود کوه
در نتیجه این مرفله 41 ،آموزه اولیه در قالب سه دسوته شناسوایی و تقسوی بنودی شود
811

(جدول .)1
در گام بعدی بوهمنظوور تعیوین مهو تورین آمووزههوای اسوالمی از بوین  41آمووزه

پژوهشهاي روانشناختي در مديريت /سال سوم /شماره اول /بهار و تابستان 1316

شناساییشده با بهکارگیری نظر خبرگان منت،وب ،پرسشونامهای بوا طیو

پونجدرجوهای

طرافی شد و از  94خبره منت،ب خواسته شد هر یک از آموزهها را با توجوه بوه میوزان
تأثیرگذاری در پیشگیری از عامل موجد سکوت سازمانی مربوطه ،ارزیابی کنند .پو

از

جمعآوری اطالعات و تحلیل آن ها با آزمون آماری دوجملهای ،تعداد آمووزههوای مهو
به  11عامل تقلیل یافت .در نهایت ،بهمنظور وزن دهی آموزههوا و مشو،صکوردن رتبوه
آن ها ،روش  AHPاجرا شد .بدین منظور پرسشنامه دیگری طرافی شوده و از خبرگوان
خواسته شد هر یک از آموزهها را در میزان درجه اهمیوت بوا سوایر آمووزههوای گوروه
مربوطه از  9تا  1مقایسه کنند ،که نتایج این مرفله فاکی از آن بود که در میوان عوامول
موجد سکوت سازمانی ،ویژگیهای نامناسب مدیریتی مه ترین عامول اسوت و دیودگاه
منظی کارکنان نسبت به مافوق و اختالل در تعامالت سوازمانی در رتبوههوای بعودی در
شکلگیری سکوت سازمانی میباشند.
بهمنظور جلوگیری از بروز ویژگی های نامناسب مودیریتی  90آمووزه مهو اسوالمی
برای مدیران پیشنهاد شد با توجه به رتبهبندی انجوامگرفتوه ،آمووزههوایی نظیور روفیوه
انعطافپذیری و نقدپذیری مدیران ،بهره مندی از فسن خلق در رفتار تربیتی ،و شوور و
مشورت با دیگران در انجامدادن امور بهعنوان مه تورین مووارد بورای مودیران سوازمان
پیشنهاد شده است .همچنین ،از میان  1آموزه مه بهدستآمده برای پیشوگیری از بوروز
باورهای منظی کارکنان نسبت به مافوق خود ،داشتن توکل بر خدا و اخوال

در اموور،

روفیه مشارکت ،تقوا و پرهیزگاری رتبههای  9تا  3را در گروه خود بهدسوت آوردنود.

همچنین ،با توجه به نظر خبرگان ،شش آموزه مه اسالمی بهمنظوور پیشوگری از بوروز
اختالل در تعامالت تعیین شدند که به ترتیب ایجاد جو همکاری و مسواعدت دوطرفوه،
طرد س،نچین توسط مدیریت ،و بهکارگماری و است،دام افراد الیق توسوط مودیریت،
رتبههوای  9توا  3را در گوروه خوود بوهدسوت آوردنود .در جودول  6هموه  11آمووزه
شناساییشده به ترتیب رتبه و میزان تأثیرگذاری که در پیشگیری از بروز عوامل موجوود
سکوت سازمانی دارند ،نشان داده شده است.
اسالم بهعنوان الگوی کامل ،جامع و عملی در اخالق و رفتارهای انسانی ،و راهگشوایی
برای پیشگیری از این معضل سکوت سازمانی بررسی و مطالعه شد.
در نتیجه ،این تحقیق ،میتوان گظت ،دین اسالم با توجه بوه دیودگاه جوامعی کوه در
برخورد با مسائل فردی و بینفردی دارد ،میتوانند با بیان راهکارهای مؤثر در پیشگیری
و فل معضالت سازمانی بهکار گرفته شود .در ایون مقالوه سوکوت سوازمانی بوهعنووان
پدیدهای م،رب بر عملکرد کارکنان و کاهش بهرهوری سوازمانی بررسوی شود و نشوان
داده شد آموزههای اسالمی میتوانند با م،اطبقراردادن ریشهها و علول بوروز سوکوت
سازمانی ،از شکلگیری آن در سازمان جلوگیری کنند.
برای تحقیقات آتی پیشنهاد میشود ،سایر معضالت سازمانی نیز ماننود بوروز رفتوار
غیرشهروندی کارکنان تحلیل و بررسی شود .همچنین بررسی شود چگونه میتووان بوا
بهکارگیری اصول و مبانی اسالم از بروز چنین ناهنجواریهوایی در سوازمان جلووگیری
کرد.
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