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 30/35/50تاریخ پذیرش:  35/51/50تاریخ دریافت: 

 چکیده
بر سکوت سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد  جوسازمانیپژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر 

-توصیفی هادادهگردآوری ی کاربردی و از لحاظ نحوه، از لحاظ نوع هدف پژوهشاین . انجام شد

نفر از اساتید دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد  32متشکل از آماری این پژوهش ی جامعه است. همبستگی

 هر بدین ترتیب سرشماری استفاده شد واز روش  جهت انتخاب نمونه .بود 3151/3150در سال تحصیلی 

در این ها ابزار گردآوری داده. شدند انتخابدانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد  علمیعضو هیأت  نفر 32

 و پرسشنامه سکوت سازمانی (3511) مبتنی بر مطالعات هالپین و کرافت جوسازمانیپژوهش پرسشنامه 

ها به تأیید متخصصان ( استفاده شده است. روایی محتوایی و ظاهری پرسشنامه4550وکوال و بورداس )

نفر بود با استفاده از ضریب  15بین  یاهفتهدو  یلهفاصکه حاصل اجرای آزمون با  هاآنرسیده و پایایی 

ی مربوط و برای پرسشنامه 5.13برابر  جوسازمانیی مربوط به آلفای کرونباخ برآورد شد که برای پرسشنامه

تحلیل رگرسیون از  آمدهدستبههای داده وتحلیلتجزیهآمد. جهت  به دست 5.31به سکوت سازمانی برابر 

 جوسازمانیبا ارتقای یک واحد از  دهدیمنشان  آمدهدستبهاستفاده شد. نتایج  5.50 در سطح معناداری

همچنین ارتباط مثبت دارند.  جهیدرنت، پیدا خواهد کردافزایش  سکوت سازمانیواحد انحراف معیار  5.555

تأثیر  یریگفاصلهو  یعالقگیب، تظاهر به کار، تحدیدی، دستوری یجوسازمانکه ابعاد نتایج نشان داد؛ 

تشویق  منظوربهبر این اساس  معناداری بر سکوت سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد دارد.

، توانمندساز، حاکم بر دانشگاه جوی منعطف جوسازمانی؛ ستیبایمبه آوای سازمانی  یعلمئتیهاعضای 

 پویا و منعطف باشد.

 اعضای هیأت علمی، سازمان، آموزش عالی، سکوت، جوسازمانی واژگان کلیدی:
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24 
 95 ، زمستان01شماره ، سومسال  فصلنامه

 موزشیهای رهبری و مدیریت آپژوهش

 مقدمه

)مفید و  یک سیستم اجتماعی باز ناچار است برای بقای معنادار عنوانبهآموزشی عالی 

تنوع یابد و رفتار کند  یاگونهبه، مؤثر( خود در شرایط پیچیده و متحول محیط راهبردی

شود تا  پویا و مستمر سیستم آموزش عالی، فعال دهیسازمان خود بوم ساززمینهکه 

آن این سیستم بتواند در موضع یک سیستم پیشرو در روند پر شتاب تحوالت  یدرنتیجه

و توسعه هر سازمانی تا  وریبهره (.3153، زادهترکای و جهانی قرار گیرد )منطقه، ملی

مدیران بصیر همواره مترصد  روازاینحد زیادی به کاربرد صحیح منابع انسانی وابسته است؛ 

 یحوزهرا برای تصدی مشاغل مهم در  هاآنا افراد توانمند را شناسایی کرده و ت اندآن

مسئولیت خود جذب کنند؛ موفقیت در این امر مستلزم اهتمام مدیران به مدیریت صحیح و 

تحلیل نیازهای سازمان به نیروی انسانی و ، منابع انسانی ریزیبرنامهدقیق فراگردهای 

 طوربهمدیران  هاسازماندر این (. 3155، )رضاییان نیازهاستبرای رفع این  ریزیبرنامه

به اظهارنظر پرداخته و به دلیل ، از کارکنان خود تقاضا دارند که نوآور بوده یاندهیفزا

 دنیای ٔەمشتریان و تمرکز بیشتر بر کیفیت که نشان دهند باالترانتظارات ، رقابت هرچه بیشتر

 گوناگون مسائل با ارتباط در مدیران. باشند داشته تمسئولی احساس، است تغییر حال در

این است که وقتی شخصی در یک  هاآندر کنترل مداوم کارکنان خود دارند. تصور  سعی

کارکنان  تدریجبهولی ، باید تمام شرایط آن سازمان را بپذیرد شودیممحل استخدام 

شتری در کار خود هستند تا بدین بی استقاللو خواهان  با مفهومبه انجام کارهای  مندعالقه

شغلی  یهاخواستهدست دهد و اگر با موانعی در زمینه  هاآنطریق احساس ارزشمندی به 

در سازمان خود خواهند  یریگگوشهشغلی و  یهایسرخوردگشوند دچار  روروبهخود 

انی مثل سکوت سازمانی و رکود سازم ییهادهیپدخود منجر به  ینوبهبهشد که این امر 

 (.3155، )زارعی متین شودیم

، در جلسات یجمعدستهمانند سکوت ، سکوت سازمانی ممکن است به اشکال مختلف

میزان پایین صدای جمعی و... باشد و اثرات ، پیشنهادی هایطرحمیزان مشارکت کم در 
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 سکوت فقط (.4555، و همکاران 1لئو) و فرایندهای تغییر داشته باشد گیریتصمیممضر بر 

نشنیدن و نادیده ، حاضرنشدن، به معنای ننوشتن تواندیمبه معنای سخن نگفتن نیست بلکه 

بدون اعتبار و سندیت هم  یانوشتهسکوت همچنین شامل صحبت یا ، گرفتن هم باشد

بازداری و ، سانسور، اشاره به ساکت کردن تواندیم یسازخاموش بر آن عالوهاست. 

تخفیف و کاستن  یهاشکلمحرومیت و دیگر ، یزشماریناچ، سازی نینشهیحاش، سرکوب

ادراکات مشترک و  عنوانبه جوسازمانی(. در این رابطه 4551، 2اتسونو)فلنچر  داشته باشد

که کارکنان تجربه کرده و  ییهاهیروعملکردها و ، هایمشخطمضمون مربوط به 

تعبیر ، رات آنان استحمایت و انتظا، رفتارهایی از کارکنان که در ارتباط با تشویق

)آقایی  تأثیر بگذاردسکوت سازمانی کارکنان بر پیامدهای سازمانی  تواندیمکه  گرددیم

 پیوسته طوربهکه  هستند کارکنانی نیازمند، امروزی هایسازمان (.3152، و همکاران

 ولئنمایند ) تسهیم آزاد و راحت سازمان در را تجربه خود و دانش، باورها، هاایده

 حیاتی هایایده سازمان برای آنکه کارکنان وجود با گاهی اما (؛13: 4555، 3مکارانه

که این مسئله منجر به مشکالتی ، های خود را مطرح نکنندایده، دهندتـرجیح می، دارند

کلـی طوربهمـدیریت تغییـر و  یهابرنامهشـود. یکی از دالیل شکست مـی هاسازمانبـرای 

 4فقدان اطالعات است کـه موریسـن و میلیکـان، صـلی توسـعه در سازمانیکـی از موانـع ا

 اند.یاد کرده 5سـکوت سازمانی عنوانبه( از ایـن پدیـده 4555)

. باشد داشته تغییر و گیریتصمیم فرآیند  تواند اثرات مضری را برسکوت سازمانی می

 اطالعات یا و منفی بازخورد، تمتفاو یهالیبد ارائه از جلوگیری و ممانعت توسط امر این

به ، از آثار علمی یکهیچشود. بر این اساس با توجه به اینکه تاکنون می ایجاد صحیح

گاهی اوقات اند. سبک مدیریت بر ایجاد سکوت سازمانی نپرداخته ریتأثبررسی تفصیلی 

 شیوه که انیزم ویژهبه، ترسندمی مدیر  حقایق را بیان کنند از خشم ستیبایمافرادی که 

                                                           

1. Liu 

2. Flecher & Watson 

3. Liu & et al. 

4. Morrison & Milliken 

5. organizational silence 
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 باشد بدی خبر حامل مدیریتی چنین برای که کسی هر. است پیشتازانه یا آمرانه مدیر اصلی

 خاطر به افراد، اوضاعی چنین در. شد خواهد اعدام نمادین شکلی به، پیام رساندن جرم به

زنند. آنان برای اینکه گروه حرفی نمی هایمشیخطس از گستاخ قلمداد شدن بر ضد تر

باشد  واگیردارزنند. این بیماری ممکن است حقایق منفی را کنار می، به نظر آیند ینبخوش

 داشتننگهسطوح مدیریتی منتشر شود. نتیجه طبیعی این امر خرسند  در تمامو در سازمان و 

ای را به دادن بازخوردهای مثبت و پنهان کردن نکات منفی رئیس است که تمایل گسترده

)دنیز و  شودو مانع انتقال اطالعات به سطوح باالی سازمان می کندیمدر افراد ایجاد 

 (.4531، 3همکاران

های سازمانی و فرایندهای گیریتصمیمبا محدود کردن اثربخشی ، سکوت سازمانی

است و باعث  هاسازمانگیر گریبان اکنونهمتغییر در ارتباط است. این مشکلی است که 

ز اظهارنظر خیلی کم کارکنان رنج ببرند. زمانی که چنین ا هاسازمانشود که بیشتر می

یابد. همچنین سکوت و میزان انجام تغییر کاهش می گیریتصمیمافتد کیفیت اتفاقی می

، شودمؤثر می سازمانیتوسعهممانعت از بازخورد منفی مانع تغییرات و  وسیلهبهسازمانی 

(. در این 4551، 2)میلر را نخواهد داشتسازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها  روازاین

آوا یا  تواندیمکه  استمتغیری اساسی  به عنوانی جوسازمانیکه بیان شد؛  طورهمانرابطه 

 وت سازمانی را در پی داشته باشد.سک

های باورهای مشترک و نظام، های متداولرا شیوه جوسازمانی( 4551)چن و هوانگ 

، انـد. بـرای افـراد درون سـازمانتعریف کـرده ،ارزشی کـه در سازمان جاری است

ها و انتظارات است که الگوهـای کلـی ای از ویژگیصـورت مجموعهبـه جوسازمانی

 .کندهـای سـازمانی را توصـیف میفعالیـت

بادوامی از سازمان است که موجب تمایز آن سازمان از سایر  نسبتاًویژگی  جوسازمانی

اعتماد و ، متضمن ادراک جمعی متجلی شده در عواملی چون استقاللو  شودیم هاسازمان

بین  یهاتعاملاست و از طریق  طرفیبیابداع و ، شناسایی، هویت، حمایت، پیوستگی

                                                           

1. Deniz 

2  . Miller 
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و  ردیگیمقرار  مورداستفادهمبنایی جهت تفسیر موقعیت  عنوانبه، شودیماعضاء ایجاد 

است و  یسازمانفرهنگاز  هانگرشو  هایتلقطرز ، هاارزش، هنجارها کنندهمنعکس

 جوسازمانی. کندیمرفتار عمل  یدهشکلو با نفوذ جهت  مؤثرمنبعی  عنوانبههمچنین 

، نفوذ و پویایی، مالحظه گری یا مراعات، روحیه گروهی ازجملهاست  ییهامؤلفهدارای 

یز مانند دیگر جوسازمانی ن، یریگفاصلهو ، یعالقگیب، صمیمیت، بر تولید. مزاحمت دیتأک

رویکرد  -4رویکرد ساختاری  -3 از اندعبارت  مفاهیم دارای رویکردهایی است که

 (.3152، )جهانیان و حسینی رویکرد فرهنگی -2رویکرد تعاملی؛ و  – 1ادراکی 

حاکم بر  یهایژگیوخصوصیات یا ، از حاالت یامجموعهعبارت است از  جوسازمانی

، بخشاطمینانو یا  آورترس، اعتمادرقابلیغ، اعتمادقابل، سرد، یک سازمان که آن را گرم

، . )حیدریشودیمزمان مشابه از هم و سبب تمایز دو سا سازدیمیا بازدارنده  کنندهتسهیل

در ایجاد انگیزش برای کارکنان و  تواندیممناسب  جوسازمانی. (3135، عسکریان و دوایی

و ازدیاد خالقیت و نوآوری آنان و نیز  هاگیریتصمیمبهبود روحیه و مشارکت افراد در 

یک منبع سالمت روانی کارکنان به حساب  عنوانبهبوده و  مؤثرایجاد فضای کارآفرینی 

منبع عمده فشار روانی باشد که اگر این  تواندیمنامناسب  جوسازمانی وجودبااین، آید

اهداف ، ا را تحلیل دادهباشد همچون آفتی نیروه ازحدبیشفشارهای روانی در سازمان 

. )دهدشتی و شودیمسازمانی را تهدید کرده و به کاهش کیفیت عملکرد فرد منجر 

های سازمانی هستند. سرمایه ترینباارزش مثابهبهنیروی انسانی  ازآنجاکه. (3153، همکاران

 ریتأث تحت شانیانسان منابع و هاسازمان و نهاده تغییر  ساختارهای سازمانی جدید رو به

 اشاره سازمانی سکوت پدیده به توانمی جمله آن از که اندگرفته قرار مختلفی تهدیدهای

 کار از سازمانی دانش مولد موتور، شود زده سکوت مهر کارکنان دهان بر اگر. نمود

سرمایه سازمانی سکوت نماید مدیریت  ترینمهم عنوانبه انسانی نیروی وقتی. ایستاد خواهد

 (.3135، احمدی و را باید احساس کند. )شاهزادهخطر بزرگی 

همین کارکنان هستند که ، است هاسازمانها در که زبان ابزار تعامل انسانبا توجه به این

متولیان رصدخانه  منزلهبهدر سازمان  بخشحیاتسرمایه استراتژیک و عامل  عنوانبه

ران را شناسایی کرده و برای حل مسائل فراروی سازمان و مدی، کنندسازمانی نقش ایفا می
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رکود و  گیرندفرامیکارکنان سکوت سازمانی را  کهوقتیدهند. ارائه می حلراه هاآن

کند و مزیت رقابتی سازمان رسوب می هاآنهای فیزیکی و اجتماعی در شبکه تحرکیبی

مانع تحول و ، یممانعت از بازخورد منف وسیلهبهشود. همچنین این پدیده رفتاری معنا میبی

به عدم توانایی سازمان در بررسی و تصحیح  درنهایتکه این امر ، شودتوسعه سازمان می

سازد. اهمیت پرداختن به موضوع سکوت را در سازمان آشکار می، گرددخطاها منجر می

 بیان، عقاید ابراز شرایط تواندمی هاآن رفع منظوربه تالش و آنشناسایی عوامل مؤثر بر 

موده و قدرت روحیه کار تیمی را افزایش داده ن تسهیل کارکنان در را نظرات ارائه و هادهای

 صورتبهمندی از مشارکت فعاالنه و انجام وظایف توانند با بهرهمی هاسازمانو بالطبع 

تعالی و موفقیت خود را با سرعت ، مسیر رشد، شودتیمی که به بهبود عملکرد منجر می

، جوسازمانیلذا بررسـی چرایی وجـود سـکوت سازمانی در ارتباط با . بیشتری طی کنند

بر ایجاد سـکوت  جوسازمانی ریتأثنمود. با شناخت چرایی  ریزیپیشالوده پروژه حاضر را 

 هایی در جهـت تغییر وضعیت فعلی برداشت.توان گاممی، سازمانی

ارند؛ تحقیقاتی انجام شده در ایجاد سکوت سازمانی د جوسازمانیدر رابطه با نقشی که 

 :ازجمله، است

 در کارکنان سکوت علت بررسی»( در پژوهشی تحت عنوان 3152دامغانیان و روزبان )

دریافتند که سبک رهبری با سکوت « آمیخته پژوهش مستقیم: کاربرد با مدیر ارتباط

 دار دارد.کارکنان در سازمان رابطه مثبت و معنی

بررسی اثرات ارتباطات سازمانی بر اثرات سکوت  ( در پژوهشی به3152هنیفی )

 آن بود از حاکی پژوهش سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان پرداخت. نتایج، سازمانی

 و وجود دارد رابطه هم با کارکنان سازمانی و میزان سکوت سازمانی رابطه بین که

 سکوت میزان که کارکنانی گرفت است نتیجه مثبت رابطه این مقدار کهازآنجایی

 .برخوردارند سازمانی رابطه از کمتر باالیی دارند سازمانی

ارتباطات اثربخش و سکوت سازمانی »ای با عنوان ( در مقاله3151صلواتی و همکاران )

 به این نتیجه رسیدند که ارتباط« شهرستان سنندج :موردمطالعه، در شبکه بانکی کشور
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وجود  موردبررسیی جامعه در سازمانی سکوت و سازمانی ارتباط اثربخش بین معناداری

 دارد.

و سکوت با  سازمانیهویت( به بررسی رابطه 3154نصر اصفهانی و آقاباباپور دهکردی )

استفاده از پرسشـنامه سـکوت وکـوال پرداختند و بـه کمک ضریب همبستگی پیرسون 

مؤثر  یهامؤلفههـر یک از دار دو متغیر مذکور را مورد تأیید قرار دادند و ارتباط معنی

کـردنـد. نتـایج آزمـون فریدمن به ترتیب  بندیرتبهرا بـا آزمـون فریـدمن  سازمانیهویت

 وفاداری و شباهت را بر سکوت سازمانی نشان داد.، تأثیر عضویت

( تـأثیر عوامـل شخصیتی را در سکوت 3153افخمی اردکانی و خلیلی صدرآبادی )

قرار  موردبررسیهای کمی ض گرفتند و آن را از طریـق مطالعهدانشی مفرو، کارکنان

با استفاده از مدل معادالت ساختاری ارتباط بین ابعاد شخصـیت و سکوت را  هاآندادند. 

شناسی رابطه ظیفهوگشودگی ، گرایینشان داد که برون هاآنمورد تأیید قرار دادند. نتایج 

ارند اما بین بعد شخصیت روان رنجوری و منفی و سازگاری رابطه مثبت با سکوت د

 داری نیافتند.سکوت رابطه معنی

، سکوت سازمانی: مفاهیم»( در پژوهشی تحت عنوان 3155زارعی متین و همکاران )

 با آن دو مقایسه و سازمانی آوای و سکوت پدیده مفهوم به ضمن پرداختن« علل و پیامدها

 و سکوت فلسفی ابعاد، نموده تحلیل را یسازمان انواع آوای و انواع سکوت، یکدیگر

 ایجاد در مؤثر مدیریتی و سازمانی متغیرهای، را تشریح آن با مرتبط اندازهایچشم

 و آمدن به وجود دالیل، برشمرده در سازمان را سکوت مضامین، بیان را سازمانی سکوت

 نمودند. توصیف را آن از ناشی پیامدهای

را در جو سکوت با استفاده از  سازمانیفرهنگقش ( ن3155فرد و همکاران )دانایی

نخسـت به گزارش ، های کمـیبا استفاده از روش هاآنپرسشنامه وکوال بررسی نمودند. 

توصیفی پرداختند و با اسـتفاده از ضریب همبسـتگی پیرسون رابطه  یهاداده

 دار اعالم کردند.با جو سکوت را معنی سازمانیفرهنگ
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( بررســی نمودند 4530) 1همکاران وژ، ات در حوزه سکوت و رهبریدر آخرین مطالع

کننـده سـکوت  بینیپیشبا میانجیگری خستگی عاطفی  سوء رفتارچگونه سرپرست دارای 

فرد در صنعت خدمات ماکائو به دست آمد. طبق نتایج  304از  هادادهپیـروان است. 

ساکت ، اندترجیح داده هاآنرهبر  فتارسوء رپیـروان گزارش کردند به دلیل ، آمدهدستبه

 کند.عوارض جانبی را بدتر هم می، تغییر در تعـداد پیروان، بمانند؛ همچنین

گیرد که وضعیت فعلی را آوای سازمانی مستقیماً شرایطی را هدف می، از سوی دیگر

ـب کـه ( با بیـان ایـن مطل4530) 2ینگ وژ، لئوکشد و به دنبال تغییر است. به چالش می

آوای سـازمانی بـه هدف حساس اسـت بـه دو دسـته آوا اشـاره کردنـد: آوا در ارتبـاط بـا 

هر دو دسته را تسهیل خواهد  گراتحولآوا در ارتبـاط بـا مافوقان. سبک رهبری ، همتایـان

را  هاآن یهاهیفرضهای مختلف کارمند چینی در شرکت 353از  آمدهدستبهکـرد. نتـایج 

 .یید کردتأ

تـأثیر  هاآن( 4530) 3سبک رهبری خاصی را بررسی کردند. لـی و سـان، گروهی دیگر

بر آوای کارکنـان ، سبک رهبری سنتی چینی عنوانبهرا  انهیاقتدارگراسـبک رهبری 

گروه از افراد شاغل در  04در میان  یامطالعهبررسی کردنـد. بـه این منظور یک 

رهبری اقتدارگرایانه رابطه منفی با ، . نتایج نشان دادر گرفتندنظهای چینـی در کمپـانی

 کرد.آوای سازمانی دارد. در این میـان فاصـله قـدرت این رابطه را تعدیل می

 دستنیازا( 4531) 4توان به برخی مطالعات کیفی نیز اشاره داشت. پژوهش یلدیزمی

در بخش  هده کارمند کرودررو با  یهامصاحبههاست. وی در پژوهشی به پژوهش

بازاریابی صنعت خودرو مشغول بـه کـار بودنـد پرداخت. وی اذعان داشت که کارمندان 

. تصور از ناتوانی ذکر کردو دالیل متعددی برای این تجربـه  اندکردهسکوت را تجربه 

تصور اینکه ممکن است به ، گیرندتصور اینکه جواب مثبتی نمی، مدیر در انجام کار

 دالیل سکوت ذکر شد. ازجملهن آسیب برسد و ... دیگرا

                                                           

1. Xu et al. 

2. Lui, Zhu & Yang 

3. Li & Sun 

4. Yildiz 
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، انجام شد نامهپرسشمتحده که از طریق  التیادر  (4533) ســال ای که درمطالعه در

توافق پذیری و روان  کهیدرحالبرونگرایی با سبک مدیریتی آمرانه رابطه مثبت داشت. 

، برونگرایی چنینهم گرایی با ســبک مدیریتی آمرانه رابطه منفی داشــتند. آزرده

وجدان و روان آزرده گرایی با  کهیدرحال، گشــودگی با اجتناب رابطه منفی داشــتند

 (.4533، کریمی نیا و اسالمی، )سلیمی اجتناب رابطه مثبت داشــتند

 ای جهت سنجش وضعیت سکوت بهـره( از پرسشنامه4550و همکاران ) وکوال

گری کارکنان در های واقعی و کاهش احتیاطدهآوری دابرای جمع هاآنگرفتنـد. 

شناختی کارکنان را محدود و موضوع پرسشنامه را چیز های جمعیت ویژگی، دهـیپاسخ

دیگری اعالم کردند. نتایج حـاکی از آن بود که رفتار سکوت کارکنان در ارتباط با 

وت کارکنان با دار بـوده و همچنین رفتار سکمعنـی هاآننگرش مدیران و سرپرستان 

 رابطه معکوس دارد. هاآنهای ارتباطی فرصت

برخی محققین آن را مخالف آوای  هرچندای است مخرب؛ سکوت سازمانی پدیده

حرفی در کنند و یا به معنی بیتلقی می، و به بیانی وقتی صحبتی انجام نشود 1سـازمانی

لذا ، افتدمتفاوت اتفاق می هایمقابل بیان. اما سـکوت در بستری متفاوت و با انگیزه

 (.3152، توان این دو را دو سـر یـک طیـف دانست )دامغانیان و روزباننمی

عاملی ، مدیران های شــخصیتینشان داد که ویژگی( 4553) 2همچنین تحقیقات فونگ

های شخصیتی برونگرایی و یژگیواست  و رضایت کارکنان بالقوه در موفقیت شــغلی

 .ه با سبک مدیریتی مشــارکتی عامل موفقیت رئیس هستندهمرا، باوجدانی

تعریف  گونهنیا( 4555سکوت سازمانی نخستین بار در مطالعات موریسن و میلیکن )

هـا و ایده، افکار، باورها، کنند و اطالعاتشد: نوعی اقدام آگاهانه که کارکنان انتخاب می

سـکوت را  هاآنا به اشتراک نگذارند. های مرتبط با کارشان یا بهبود محیط کاری رتجربه

عقاید و ، کارکنان از ارائه اطالعات، دانند که در آنای در سـطح جمعی میپدیـده

                                                           

1.organization voice 

2. Fong 
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، 1)برنسفیلد کنندیمهای خود در رابطه با مسائل و مشکالت بالقوه کاری خودداری دغدغه

4555.) 

هـای مدی از بیان ایـدهکند: اجتناب عتعریف می گونهاینسکوت سازمانی را  2دائنون 

تعریف دیگـری از  3(. هزِن4550، و بوراداس )وکوال هادگاهیداطالعات و ، مـرتبط با کار

ها و ننوشتن و یا... نیست؛ بلکه شامل صحبت، سـکوت دارد؛ سکوت به معنی حرف نزدن

دیگـر  (. از سـوی4551، 4اعتماد و اقتدار است )هـزِن، بدون هویت، هـای زودگـذرنوشـته

ها در مورد خودداری از بیان واقعیت»مفهـوم سکوت کارکنان را  5پینـدر و هـارلوس

دانند )پیندر می« مشکالت سازمان با فـردی کـه دقیقـاً در موقعیت تغییر آن مشکالت است

 (.4551، 6اتسـونوو هارلوس؛ به نقل از فلچِر 

امـا ، توأم دانسته شده اسـتسکوت با رضایت ، در فرهنگ ایرانی از دیرباز، هرچند

مفهوم سکوت با تعهد ، در برخی مطالعات طورکلیبه، ایـن مسـئله منحصر به ایران نیست

مؤکد ، اما مطالعات اخیر در خصوص کارکنان ساکت، اندراسـتا انگاشته شدهفـاداری هـمو

سکون در سازمان  ایجاد ناتوانی در دستیابی به عملکرد مورد انتظار و نارضایتی شغلی در اثر

 (.4531، است )کاراکا

آن را نوعی ، (4555در نخستین تعریف از سکوت در مطالعات موریسن و میلیکن )

 کهدرحالی، دانندای در سـطح جمع میسکوت را پدیده هاآناقدام آگاهانه معرفی کردند. 

(. 3155، انو همکـار فردییداناداننـد )آن را عاملی در سطح فرد می پژوهشگرانبرخی 

چندبعدی بودن و پیچیدگی سکوت است. سکوت پدیده تـازه  دهندهنشانها ایـن تفـاوت

های پیامدها و راه، اسـت و بسیاری از پژوهشگران در این حوزه دنبال دالیل یاشدهشناخته

برطرف کردن آن هسـتند. در ادبیات تحقیق هر جا از سکوت سازمانی صحبتی به میان 

                                                           

1. Brinsfield 

2.Van dyne 

3.Hazen 

4. Hazen 

5  . Pinder & Harlos 

6. Fletcher & Watson 
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و گفتمان همراه بوده  سازمانیهویت، قدرت، عـدالت، بـا بحـث فرهنـگ ،آمـده اسـت

 (.4531، 1است )موآسا

سبک مدیریت بر ایجاد سکوت  ریتأثبه بررسی تفصیلی ، از آثار علمی یکهیچتاکنون 

 سازمان به وابسته آن دالیل که است یادهیپد سازمانی اند. سکوتسازمانی نپرداخته

 .است نیاز بسیاری مطالعات پدیده این از جامع شناسایی یو برا است موردبررسی

 در تحقیق و پژوهش لذا است کم بسیار انجام شده در این زمینه یهاپژوهش نکهیباوجودا

سبک  ریتأثتا علت  دارد نظر در حاضر پژوهش بنابراین .رسدمی به نظر ضروری حوزه این

 خصوص در مفیدی استنتاجات، آن جنتای و از مدیریت بر سکوت سازمانی را بررسی کند

 .دست دهد مختلف به هایسازمانسکوت کارکنان در 

 از قرار زیر است: های پژوهشفرضیه
 بر سکوت سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد تأثیر معناداری دارد.دستوری جو  .3

 عناداری دارد.بر سکوت سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد تأثیر متحدیدی جو  .4

بر سکوت سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد تأثیر معناداری کار بر تظاهر جو  .1
دارد.

بر سکوت سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد تأثیر معناداری  عالقگیبیجو   .2
دارد.

معناداری بر سکوت سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد تأثیر  گیریفاصلهجو  .5
دارد.

 پژوهشروش 

-توصیفی هادادهگردآوری ی کاربردی و از لحاظ نحوه، این تحقیق از لحاظ نوع هدف

نفر از اساتید دانشگاه آزاد  32متشکل از آماری این پژوهش ی جامعه است. همبستگی

از روش  جهت انتخاب نمونه .بود 3151/3150اسالمی واحد المرد در سال تحصیلی 

نفر عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی  32استفاده شد که بدین ترتیب سرشماری 

 واحد المرد در پژوهش شرکت داده شدند.

                                                           

1. Moasa 
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ی محقق ساخته که پرسشنامه استدر این پژوهش دو پرسشنامه ها ابزار گردآوری داده

ال سؤ 15ی دارامبتنی بر مطالعات هالپین و کرافت استفاده شد. این پرسشنامه  جوسازمانی

برای  .استبه کار  تظاهر و عالقگیبی، گیریفاصله، یدیتحد، یشش بعد دستور در

ای با اقتباس از پرسشنامه استاندارد گیری متغیر وابسته )سکوت سازمانی( از پرسشنامهاندازه

ها به تأیید ( استفاده شده است. روایی محتوایی و ظاهری پرسشنامه4550وکوال و بورداس )

نفر  15بین  یاهفتهدو  یفاصلهکه حاصل اجرای آزمون با  هاآنده و پایایی متخصصان رسی

ی مربوط به بود با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برآورد شد که برای پرسشنامه

 به دست 5.31ی مربوط به سکوت سازمانی برابر و برای پرسشنامه 5.13برابر  جوسازمانی

های آماری توصیفی از قبیلِ از روش آمدهدستبههای داده وتحلیلتجزیهآمد. جهت 

های آمار و نیز روش، مد و چولگی، میانه، انحراف معیار، میانگین، درصد فراوانی، فراوانی

استفاده شده است. فرآیند  5.50استنباطی تحلیل رگرسیون در سطح معناداری 

 انجام گرفت. SPSS19 افزارنرمهای آماری توسط ها و انجام آزمونداده وتحلیلتجزیه

 هاافتهی

 بر سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد جوسازمانیفرضیه اصلی: 

 دارد.و معناداری ثیر مثبت أت

که ، برازش مدل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت صورتبه ریتأثجهت بررسی میزان 

سکوت و  جوسازمانیرائه مدل بین در ادامه به آن پرداخته شده است. لذا جهت بررسی و ا

های کفایت مدل که در جدول زیر آمده است به ارائه مدل پس از بررسی شاخص سازمانی

 .شودیمپردازش یافته پرداخته 

 سکوت سازمانیو  جوسازمانیبرازش مدل رگرسیونی بین  .1جدول 

 انحراف معیار خطا شدهلیتعدضریب تعیین  ضریب تعیین ضریب همبستگی

13./ 055./ 055./ 035./ 
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 055/5است. ضریب تعیین  131/5همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته برابر با 

به  سکوت سازمانیدرصد تغییرات  5/05که  دهدیمو این مقدار نشان  آمدهدستبه

لذا از  ردیگینم. چون این مقدار درجه آزادی را در نظر شودیمموجود مربوط  جوسازمانی

در این آزمون برابر با  همآنشود که برای این منظور استفاده می شدهلیتعدریب تعیین ض

که عنوان شد مدل از کفایت الزم برخوردار  ییهاشاخصدرصد است. با توجه به  50

 است.

 Fآزمون  وسیلهبهبودن رگرسیون  داریمعن .2جدول 

 .F Sig آمارة میانگین مجموع مربعات آزادی درجات مجموع مربعات مدل

 5.553 15.51 45.33 3 45.33 رگرسیون

   5.121 34 45.33 باقیمانده

    31 25.51 کل

بوده و  /553 محاسبه شده برای این آماره برابر یداریمعنبا توجه به جدول فوق سطح 

 دارد. %5/55 بودن رگرسیون در سطح داریمعننشان از 

 جوسازمانی برحسبازمانی سکوت سمحاسبه معادله رگرسیون  .3جدول 

 مدل
 ضریب استاندارد غیراستانداردضریب 

T Sig 
B Std. Error Beta 

3 
 113/5 313/5 مقدار ثابت

131/5 
113/5 

553/5 
 123/1 343/5 555/5 جوسازمانی

 سکوت سازمانیمتغیر وابسته: 

در جدول  که استدر معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون  واردشدهمتغیر 

با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به  توانیمفوق آمده است. معادله رگرسیونی را 

 شرح زیر محاسبه کرد:

 سکوت سازمانی= 313/5(+ 555/5) جوسازمانی

متغیر  شدهنوشتهتوان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب می

 555/5 جوسازمانیرد. یا به عبارتی با ارتقای یک واحد از وابسته ارتقاء پیدا خواهد ک
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ارتباط مثبت دارند.  درنتیجه، پیدا خواهد کردافزایش  سکوت سازمانیواحد انحراف معیار 

مربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده  tآزمون 

مؤثر  سکوت سازمانیدر  درنتیجه، بوده 553/5است. که این مقدار برای این متغیر برابر با 

 است.

 در ادامه بیان شده است: فرعی پژوهش یهاهیفرضنتیجه بررسی 

جو دستوری بر سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد : 3فرضیه فرعی 

 دارد.و معناداری ثیر مثبت أت المرد

که ، مورد تحلیل قرار گرفتبرازش مدل رگرسیون  صورتبهثیر أجهت بررسی میزان ت

جو دستوری و سکوت در ادامه به آن پرداخته شده است. لذا جهت بررسی و ارائه مدل بین 

کفایت مدل که در جدول زیر آمده است به ارائه مدل  یهاشاخصپس از بررسی  سازمانی

 .شودیمپردازش یافته پرداخته 

 سازمانی جو دستوری و سکوتبرازش مدل رگرسیونی بین  .4جدول 

 انحراف معیار خطا شدهلیتعدضریب تعیین  ضریب تعیین ضریب همبستگی

666/6 211/5 241/5 542/0 

 211/5است. ضریب تعیین  115/5همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته برابر با 

جو به  سکوت سازمانیدرصد تغییرات  21.1دهد که و این مقدار نشان می آمدهدستبه

لذا از ضریب  ؛گیرد. چون این مقدار درجه آزادی را در نظر نمیشودیممربوط  ریدستو

 24.1در این آزمون برابر با  همآنکه  شودیمبرای این منظور استفاده  شدهلیتعدتعیین 

 که عنوان شد مدل از کفایت الزم برخوردار است. ییهاشاخصدرصد است. با توجه به 

 Fآزمون  وسیلهبهسیون بودن رگر داریمعن .5جدول 

 .F Sig آمارة میانگین مجموع مربعات آزادی درجات مجموع مربعات مدل

 5.553 22.15 31.31 3 31.31 رگرسیون

   5.45 34 31.51 باقیمانده

    31 15.42 کل
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بوده و  553/5 محاسبه شده برای این آماره برابر یداریمعنبا توجه به جدول فوق سطح 

 دارد. %5/55 بودن رگرسیون در سطح داریمعننشان از 

 جو دستوری برحسبسکوت سازمانی محاسبه معادله رگرسیون  .6جدول 

 ضریب استاندارد غیراستانداردضریب  مدل
T Sig 

B Std. Error Beta 

1 
 111/5 230/5 مقدار ثابت

115/5 
42/3 

553/5 
 15/1 333/5 133/5 جو دستوری

 زمانیسکوت سامتغیر وابسته: 

که در جدول  استدر معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون  واردشدهمتغیر 

با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به  توانیمفوق آمده است. معادله رگرسیونی را 

 شرح زیر محاسبه کرد:

 سکوت سازمانی=  230/5 (+ 133/5) جو دستوری

متغیر  شدهنوشتههر متغیر مستقل به میزان ضریب  گفت با ارتقاء یک واحد از توانیم

 5.133 جو دستوریوابسته ارتقاء پیدا خواهد کرد. یا به عبارتی با ارتقای یک واحد از 

ارتباط مثبت دارند.  درنتیجه، پیدا خواهد کردافزایش  سکوت سازمانیانحراف معیار  واحد

ای متغیر مستقل نشان داده شده مربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول بر tآزمون 

مؤثر سکوت سازمانی  در درنتیجه، بوده 5.553است. که این مقدار برای این متغیر برابر با 

 است.

جو تحدیدی بر سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد : 4فرضیه فرعی 

 دارد.و معناداری ثیر مثبت أت المرد

که ، ازش مدل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفتبر صورتبه ریتأثجهت بررسی میزان 

جو تحدیدی و در ادامه به آن پرداخته شده است. لذا جهت بررسی و ارائه مدل بین 

های کفایت مدل که در جدول زیر آمده است به پس از بررسی شاخصسکوت سازمانی 

 .شودیمارائه مدل پردازش یافته پرداخته 
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 جو تحدیدی و سکوت سازمانیبرازش مدل رگرسیونی بین  .7جدول 

 انحراف معیار خطا شدهلیتعدضریب تعیین  ضریب تعیین ضریب همبستگی

744/6 443/5 432/5 341/5 

 443/5است. ضریب تعیین  211/5همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته برابر با 

جو به  زمانیسکوت سادرصد تغییرات  3/44که  دهدیمو این مقدار نشان  آمدهدستبه

لذا از  ردیگینم. چون این مقدار درجه آزادی را در نظر شودیمموجود مربوط  تحدیدی

در این آزمون برابر با  همآنکه  شودیمبرای این منظور استفاده  شدهلیتعدضریب تعیین 

که عنوان شد مدل از کفایت الزم برخوردار  ییهاشاخصدرصد است. با توجه به  43

 است.

 Fآزمون  وسیلهبهبودن رگرسیون  داریمعن .8جدول 

 .F Sig آمارة میانگین مجموع مربعات آزادی درجات مجموع مربعات مدل

 5.553 31.53 33.15 3 33.15 رگرسیون

   5.130 34 15.15 باقیمانده

    31 03.255 کل

بوده و  553/5محاسبه شده برای این آماره برابر  داریمعنیبا توجه به جدول فوق سطح 

 دارد. %5/55 بودن رگرسیون در سطح دارمعنینشان از 

 جو تحدیدی برحسبسکوت سازمانی محاسبه معادله رگرسیون  .9جدول 

 مدل
 ضریب استاندارد غیراستانداردضریب 

T Sig 
B Std. Error Beta 

1 
 053/5 125/5 مقدار ثابت

211/5 
133/5 

553/5 
 31/2 335/5 124/5 جو تحدیدی

 سکوت سازمانیمتغیر وابسته: 

که در جدول  استدر معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون  واردشدهمتغیر 

با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به  توانیمفوق آمده است. معادله رگرسیونی را 

 شرح زیر محاسبه کرد:
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 سکوت سازمانی= 125/5 (+124/5) جو تحدیدی

متغیر  شدهنوشتهبا ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب گفت  توانیم

 124/5 جو تحدیدیوابسته ارتقاء پیدا خواهد کرد. یا به عبارتی با ارتقای یک واحد از 

ارتباط مثبت دارند.  درنتیجه، ارتقاء پیدا خواهد کرد سکوت سازمانیواحد انحراف معیار 

ن نیز در این جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده مربوط به ضرایب رگرسیو tآزمون 

مؤثر  سکوت سازمانیدر  درنتیجه، بوده 5.553است. که این مقدار برای این متغیر برابر با 

 است.

جو تظاهر به کار بر سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی : 1فرضیه فرعی 

 دارد.و معناداری ثیر مثبت أت واحد المرد

که ، برازش مدل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت صورتبه ریتأثرسی میزان جهت بر

جو تظاهر به کار و در ادامه به آن پرداخته شده است. لذا جهت بررسی و ارائه مدل بین 

کفایت مدل که در جدول زیر آمده است به  یهاشاخصپس از بررسی  سکوت سازمانی

 .شودیمارائه مدل پردازش یافته پرداخته 

 جو تظاهر به کار و سکوت سازمانیبرازش مدل رگرسیونی بین  .11جدول 

 انحراف معیار خطا شدهلیتعدضریب تعیین  ضریب تعیین ضریب همبستگی

6.7.5 5.335 5.311 5.415 

 335/5است. ضریب تعیین  240/5 همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته برابر با

جو به  سکوت سازمانیدرصد تغییرات  33که  دهدیمشان و این مقدار ن آمدهدستبه

لذا  ردیگینم. چون این مقدار درجه آزادی را در نظر شودیمموجود مربوط  تظاهر به کار

در این آزمون برابر با  همآنکه  شودیمبرای این منظور استفاده  شدهلیتعداز ضریب تعیین 

وان شد مدل از کفایت الزم برخوردار که عن ییهاشاخصدرصد است. با توجه به  17.6

 است.
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 Fآزمون  وسیلهبهبودن رگرسیون  دارمعنی .11جدول 

 .F Sig آمارة میانگین مجموع مربعات آزادی درجات مجموع مربعات مدل
 5.553 411.15 43.11 3 43.11 رگرسیون

   5.513 34 2.01 باقیمانده

    31 41.31 کل

بوده و  553/5 محاسبه شده برای این آماره برابر داریعنیمبا توجه به جدول فوق سطح 

 دارد. %5/55 بودن رگرسیون در سطح دارمعنینشان از 

 جو تظاهر به کار برحسبسکوت سازمانی محاسبه معادله رگرسیون  .12جدول 

 مدل
 ضریب استاندارد غیراستانداردضریب 

T Sig 
B Std. Error Beta 

 314/5 353/5 مقدار ثابت 1
240/5 

145/5 
553/5 

 11/31 513/5 53/5 تظاهر به کار

 سکوت سازمانیمتغیر وابسته: 

که در جدول  استدر معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون  واردشدهمتغیر 

با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به  توانیمفوق آمده است. معادله رگرسیونی را 

 کرد:شرح زیر محاسبه 

 سکوت سازمانی=  353/5 (+ 53/5) تظاهر به کار

متغیر  شدهنوشتهگفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب  توانیم

 3.53 جو تظاهر به کاروابسته ارتقاء پیدا خواهد کرد. یا به عبارتی با ارتقای یک واحد از 

ارتباط مثبت دارند.  درنتیجه، اهد کردارتقاء پیدا خو سکوت سازمانیواحد انحراف معیار 

مربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده  tآزمون 

مؤثر  سکوت سازمانیدر  درنتیجه، بوده 5.555است. که این مقدار برای این متغیر برابر با 

 است.

شگاه آزاد اسالمی بر سکوت سازمانی کارکنان دان عالقگیبیجو : 2فرضیه فرعی 

 دارد.و معناداری ثیر مثبت أت واحد المرد
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که ، برازش مدل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت صورتبه ریتأثجهت بررسی میزان 

و  عالقگیبیجو در ادامه به آن پرداخته شده است. لذا جهت بررسی و ارائه مدل بین 

جدول زیر آمده است به کفایت مدل که در  یهاشاخصپس از بررسی  سکوت سازمانی

 .شودیمارائه مدل پردازش یافته پرداخته 

 و سکوت سازمانی عالقگیبیجو برازش مدل رگرسیونی بین  .13جدول 

 انحراف معیار خطا شدهلیتعدضریب تعیین  ضریب تعیین ضریب همبستگی

6.966 5.343 5.333 5.153 

 343/5است. ضریب تعیین  551/5با همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته برابر 

جو به  سکوت سازمانیدرصد تغییرات  34.3که  دهدیمو این مقدار نشان  آمدهدستبه

لذا از  ردیگینم. چون این مقدار درجه آزادی را در نظر شودیمموجود مربوط  عالقگیبی

زمون برابر با در این آ همآنکه  شودیمبرای این منظور استفاده  شدهلیتعدضریب تعیین 

که عنوان شد مدل از کفایت الزم برخوردار  ییهاشاخصدرصد است. با توجه به  33.3

 است.
 Fآزمون  وسیلهبهبودن رگرسیون  دارمعنی .14جدول 

 .F Sig آمارة میانگین مجموع مربعات آزادی درجات مجموع مربعات مدل

 5.553 411.02 40.15 3 40.15 رگرسیون

   5.550 34 0.05 باقیمانده

    31 15.35 کل

بوده و  553/5محاسبه شده برای این آماره برابر  داریمعنیبا توجه به جدول فوق سطح 

 دارد. %5/55 بودن رگرسیون در سطح دارمعنینشان از 

 عالقگیبیجو  برحسبسکوت سازمانی محاسبه معادله رگرسیون  .15جدول 

 مدل
 ضریب استاندارد غیراستانداردضریب 

T Sig 
B Std. Error Beta 

1 
 0.187 0.266- مقدار ثابت

0.906 
-1.40 

553/5 
 16.32 0.067 1.092 عالقگیبیجو 

 سکوت سازمانیمتغیر وابسته: 
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که در جدول  استدر معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون  واردشدهمتغیر 

تفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به با اس توانیمفوق آمده است. معادله رگرسیونی را 

 شرح زیر محاسبه کرد:

 سکوت سازمانی= 0.266-(+ 1.09) عالقگیبیجو 

متغیر  شدهنوشتهگفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب  توانیم

 1.09 عالقگیبیجو وابسته ارتقاء پیدا خواهد کرد. یا به عبارتی با ارتقای یک واحد از 

ارتباط مثبت دارند.  درنتیجه، ارتقاء پیدا خواهد کرد سکوت سازمانیواحد انحراف معیار 

مربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده  tآزمون 

مؤثر  سکوت سازمانیدر  درنتیجه، بوده 553/5است. که این مقدار برای این متغیر برابر با 

 است.

گیری بر سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی جو فاصله: 0فرعی  فرضیه

 دارد.و معناداری ثیر مثبت أت واحد المرد

که ، برازش مدل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت صورتبه ریتأثجهت بررسی میزان 

 و گیریفاصلهجو در ادامه به آن پرداخته شده است. لذا جهت بررسی و ارائه مدل بین 

کفایت مدل که در جدول زیر آمده است به  یهاشاخصپس از بررسی سکوت سازمانی 

 .شودیمارائه مدل پردازش یافته پرداخته 

 و سکوت سازمانی گیریفاصلهجو برازش مدل رگرسیونی بین  .16جدول 

 انحراف معیار خطا شدهلیتعدضریب تعیین  ضریب تعیین ضریب همبستگی

6.560 5.131 5.132 5.411 

است. ضریب تعیین  5.011همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته برابر با 

به  سکوت سازمانیتغییرات  درصد 1/13 که دهدیمو این مقدار نشان  آمدهدستبه5.131

 ردیگینم. چون این مقدار درجه آزادی را در نظر شودیمموجود مربوط  گیریفاصلهجو 

در این آزمون  همآنکه  شودیمبرای این منظور استفاده  شدهلیتعدلذا از ضریب تعیین 
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که عنوان شد مدل از کفایت الزم  ییهاشاخصدرصد است. با توجه به  13.2 برابر با

 برخوردار است.

 Fآزمون  وسیلهبهبودن رگرسیون  دارمعنی .17جدول 

 .F Sig آمارة میانگین مجموع مربعات آزادی درجات مجموع مربعات مدل

 553/5 453.531 44.332 3 44.332 رگرسیون

   5.511 34 2.225 باقیمانده

    31 41.402 کل

بوده و  553/5محاسبه شده برای این آماره برابر  داریمعنیبا توجه به جدول فوق سطح 

 دارد. %5/55بودن رگرسیون در سطح  دارمعنینشان از 

 گیریفاصلهجو  برحسبی سکوت سازمانمحاسبه معادله رگرسیون  .18جدول 

 مدل
 ضریب استاندارد غیراستانداردضریب 

T Sig 
B Std. Error Beta 

1 
 315/5 -512/5 مقدار ثابت

011/5 
113/5- 

553/5 
 41/31 515/5 51/3 گیریفاصلهجو 

 سکوت سازمانیمتغیر وابسته: 

که در جدول  تاسدر معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون  واردشدهمتغیر 

با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به  توانیمفوق آمده است. معادله رگرسیونی را 

 شرح زیر محاسبه کرد:

 سکوت سازمانی=  -512/5 (+51/3) گیریفاصله

متغیر  شدهنوشتهگفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب  توانیم

 51/3 گیریفاصلهجو واهد کرد. یا به عبارتی با ارتقای یک واحد از وابسته ارتقاء پیدا خ

ارتباط مثبت دارند.  درنتیجه، ارتقاء پیدا خواهد کرد سکوت سازمانیواحد انحراف معیار 

مربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده  tآزمون 
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مؤثر  سکوت سازمانیدر  درنتیجه، بوده  553/5رابر با است. که این مقدار برای این متغیر ب

 است.

 گیرینتیجهبحث و 

بر سکوت سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی  جوسازمانیپژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر 

 جوسازمانیبا ارتقای یک واحد از نشان داد  آمدهدستبهواحد المرد انجام شد. نتایج 

ارتباط مثبت  درنتیجه، پیدا خواهد کردافزایش  سازمانیسکوت واحد انحراف معیار  5.555

، تظاهر به کار، تحدیدی، دستوری جوسازمانیکه ابعاد همچنین نتایج نشان داد؛ دارند. 

تأثیر معناداری بر سکوت سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد  گیریفاصلهو  عالقگیبی

 دیگرعبارتیبهیا ، نامناسب باشد هامانسازدر  جوسازمانیالمرد دارد. بنابراین هرچقدر 

 یهافرصتنگرش سازمان در جهت حمایت از رفتارهای منجر به سکوت کارکنان باشد و 

ارتباطی در سازمان برای کارکنان کم باشد و نیز نگرش مدیریت عالی در جهت تشویق 

در قبال این امر باعث خواهد شد که کارکنان در سازمان ، رفتارهای سکوت آمیز باشد

سکوت سازمانی مسائل اغلب سکوت کرده و به دنبال عملکرد مطلوب پایین خواهد بود. 

که در یک سطح سازمانی ایجاد شده است  استاجتماعی  ساختاریافتهیک پدیده 

. نتایج این پژوهش بیانگر آن بود که است تأثیرگذارسازمانی زیادی بر آن  یهایژگیو

ر سکوت سازمانی تأثیری معنادار دارد؛ این یافته به نوع دستوری و تحدیدی ب جوسازمانی

بررسی آزمون مربوط به رابطه بین شود. نگرش مدیران و سرپرستان به کارکنان مربوط می

این واقعیت است که جو دستوری و  دهندهنشانجو دستوری و سکوت سازمانی کارکنان 

و با افزایش جو دستوری و تحدیدی در سازمان بر سکوت سازمانی کارکنان مؤثر است 

های یابد. نتایج این پژوهش با یافتهسکوت سازمانی افزایش می، تحدیدی در سازمان

( مبنی بر تأثیر سبک رهبری آمرانه بر سکوت سازمانی 3152دامغانیان و روزبان )

( نیز همخوان 4551میلکین و هولین )، . همچنین نتایج با مطالعات موریسنراستاستهم

 و مدیر با راحتی احساس عدم را باال روبه ارتباطات در سکوت دلیل هانآ، است

 چه در که پرسش این به پاسخ در اینکه ضمن .کردند روابط عنوان شدن خراب
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 اصلی عامل را وی رفتار تغییر یا و مدیر تغییر افراد، کندیم تغییر سکوت جو شرایطی

 غالب که بود دلیلی تنها اما، نبود رشدهذکدلیل  آمرانه تنها رهبری، کردند. هرچند بیان

 رعایت، تحکمی با برخوردهای مدیریت که زمانی داشتند. توافق آن بر افراد

 کارکنان تنهانه، کندیمبرخورد  کارکنان با سازمانی دستورات اجرای و مراتبسلسله

 از دنیایی گزینند. سکوت کارکنانبرمی را سکوت خود از دفاع برای بلکه شدهمیتسل

 را موجود شرایطی رهبری سبک .شودیم جدی یهابیآس به منجر که است حرف

را  محوله یهافهیظو روزانه کارهای صرفاً انگیزه و لیمیب کارکنان که کرده ایجاد

 بر مخربی آثار بلکه دارد همراه به فردی جدی مشکالت تنهانه مسئله دهند. این انجام

 گیریفاصلهتوأم با  جوسازمانیپژوهش بیانگر آن بود که . همچنین نتایج گذاردیمسازمان 

در این رابطه و عدم عالقه افراد سازمانی به یکدیگر بر سکوت سازمانی اثرگذار است. 

نامناسب که در آن ارتباطات سازمانی معنایی  جوسازمانیدارد؛ ( بیان می4555موریسون )

مقاومت ، روبه باال، های بازخوردزمفقدان مکانی، متمرکز گیریتصمیمندارد و توأم با 

کارکنان و فقدان بررسی بازخورد رو به پایین به جوی از  یهایورودمدیریتی در مقابل 

سکوت منجر خواهد شد تا حدی که کارکنان مراتب میانی و پایین مستقیماً عمل کرده و 

ارکنان مراتب میانی . اندازه اثرات متقابل و روابط بین ککنندیمبین خودشان رابطه برقرار 

و  وابستگی کاری و شدت، پایداری نیروی کاری، مثبتی با تشابه اجتماعی طوربهو پایین 

 ساززمینه، نامناسب جوسازمانی. شودیممربوط  غیررسمیاجتماعی  یهاشبکهفشردگی 

 شود. ازو بروز رفتارهای گریز از سازمان از سوی کارکنان می بیگانگی کارکنان با سازمان

 جوسازمانیتوان به پژوهش می یهاافتهی بر اساسهای مؤثر بر سکوت سازمانی دیگر مؤلفه

در آن جو تظاهر حاکم است؛ هایی که سازمان طورکلیبه تظاهر به کار اشاره نمود.

و کنند. مینها و اهداف سازمانی احساس تعهد و مسئولیت نسبت به ارزش هاآنکارکنان 

احساس درگیر بودن این سازمان . در وجود نداردگی روانی به سازمان ابستوپیوند  گونههیچ

اشتیاقی برای  گونههیچکارکنان  دارد.نسازمانی جای  هایارزشوفاداری و باور به ، شغلی

انجام و پیشبرد امور سازمانی ندارد و طبیعی است که سازمان رو به افول خواهد رفت و 
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( همخوانی 4555با مطالعات آرگریس و شون )افته شاهد مرگ سازمان خواهیم بود. این ی

 دارد.

زیر را  یهاشنهادیپتوان صورت گرفته می یهالیتحلو  آمدهدستبهبا توجه به نتایج 

 ارائه نمود: هاسازماندر  جوسازمانیبرای کاهش سکوت بر اساس 

اد سکوت بر ایج طورکلیبه جوسازمانیبا توجه به اینکه نتایج این پژوهش نشان داد؛  -

مناسب جهت ایجاد تحرک و پویایی در  جوسازمانیسازمانی تأثیر دارد؛ الزم است 

 مورد شناسایی قرار گیرد. هاسازمان

دستوری و تحدیدی سبب سکوت  جوسازمانیبا توجه به اینکه نتایج پژوهش نشان داد؛  -

رکن  نوانعبههای مدیریتی مشارکت محور و تیمی شود سبک؛ توصیه میشودیمسازمانی 

 اساسی ساختار سازمانی تبیین شود.

از عوامل اصلی  عالقگیبیبا توجه به اینکه نتایج پژوهش نشان داد؛ تظاهر به کار و  -

های آموزشی با نیازهای دوره درسکوت سازمانی است؛ الزم است مدیران با شرکت 

 رفتاری و نگرشی کارکنان آشنا شوند.

از عوامل ایجاد سکوت  گیریفاصلهان داد؛ متغیر با توجه به اینکه نتایج پژوهش نش -

سازمانی است؛ الزم است مدیران نسبت به نظرات مثبت کارکنان و بازخوردهای رفتاری 

 آنان توجه نمایند.

 سازمانی به شدنیلتبد برای الزم شرایط باید هاسازمان در رهبران و مدیران -

 یاجانبههمه ارتباط کارکنان با، رندهیادگی سازمان در آورند؛ زیرا فراهم را یادگیرنده

 کارکنان به، گیردیم قرار کارکنان در اختیار موقعبه، الزم اطالعات و شودیم برقرار

 هاییدها از، دهند خود توسعه در را ینانهبواقع گیریتصمیم قدرت که شودیم آموخته

 و شودیمارائه  مستمر طوربه کارکنان همه به مثبت بازخوردهای، شودیم استقبال جدید

 در مفید و سازنده تعامالت ایجاد، اقداماتی چنین نتیجه که ؛رسندیم حداقل به هایهتنب

 بود. خواهد سازمانی سکوت از ناشی منفی اثرات کاهش درنتیجهو ، سازمان

 عملکرد در تواندیم نیز سکوت جو کاهش برای مناسب رهبری سبک شناسایی -

 .باشد ثرمؤ و بسیار مفید سازمان
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بهبود  در تواندیم اثرگذارند سکوت جو بر که مدیر فردی هاییژگیو بررسی -

 کند. ایفا مهم نقشی، فعلی وضعیت

 برای، کنترل با گروه مطالعاتی انجام و مدیران ویژه آموزشی یهادوره برگزاری -

 یتبه مدیر کالن مدیران توجه همچنین و مدیران از یردستانز ارزیابی، اثربخشی بررسی

 .بود خواهد مؤثر کارکنان سکوت در کاهش حدودی تا سازمانی رفتار

 تنظیم برخی از قوانین برای حمایت از نگرش کارکنان -

بین  طرفانهیبدر جهت منطقی و ، های مناسبروش یریکارگبهتوانند با می هایسازمان -

از بین  احدهای سازمانی فضای سکوت را در سازمان کاهش دهند و یاواعضای سازمان 

انگیزه و رضایت آنان ، تعهد، اعتماد، از طریق ایجاد انگیزه در کارکنان نیز، درنهایتببرند. 

 تا به کاهش انزوای درونی کارکنان منجر شود.، را نسبت به سازمان افزایش داده

 منابع

 عوامل بین رابطه بررسی، (3153)، افسر، صدرآباد خلیلی و مهدی، اردکانی افخمی

 .10-32: 33، عمومی مدیریت یهاپژوهش، دانشی سکوت کارکنان و شخصیتی

ارتباط (. 3152)رسولی مقدم ابراهیم. ، وحید یآبادضیفیزدی ، آقایی برزآباد پرویز

 هایبیمارستانکارکنان در  شناختیروانو سکوت سازمانی با توانمندی  جوسازمانی

شگاه علوم پزشکی مجله علمی دان. 3152دانشگاه علوم پزشکی بیرجند؛ سال 

 430-412 (:1) 44 ;3152. بیرجند

مجله رویکردها و (. رهبری راهبردی در آموزش عالی. 3153جعفر )، زادهترک 

 . دورهنو در آموزش عالی اندازهایچشم

وری کارکنان در بر میزان بهره جوسازمانی(. نقش 3152سمیرا. ) ،حسینی ،رمضان ،جهانیان

(, 2)31 ،سازمانیفرهنگمدیریت  ای استان تهران.و حرفههای فنی آموزشکده

3310-3301. 
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بررسی اثرات ارتباط سازمانی بر سکوت سازمان )مطالعه موردی ، (3152)، هیوا، حنیفی

اولین کنفرانس مدیریت و کارآفرینی در ، سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان(
 شرایط اقتصاد مقاومتی.

و  جوسازمانی(. بررسی رابطه بین 3135مهدی )، دوایی، مصطفی، عسکریان، زهرا، حیدری

، صنعتی/سازمانی شناسیروان یهاتازهفصلنامه ، مدیریت تعارض از دیدگاه دبیران

 شمارة سوم، سال اول

بررسی علت سکوت کارکنان در ارتباط با مدیر ، (3152)، فرناز، حسین و رزوبان، دامغانیان

-352(: 1) 2، لنامه مطالعات رفتار سازمانیفص، مستقیم: کاربرد پژوهش آمیخته

310. 

 مدیریت فرآیند نظریه فهم، (3155)، الهام، و براتی اصغرعلی، حسن؛ فانی، فرددانایی

 مطالعات فصلنامه، باال به نفوذ راهبردهای در سازمان: پژوهشی کیفی در فرادستان

 .13-15: 4، یمانرفتار ساز

. سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد مان و مدیریتمبانی ساز (.3155) علی، رضائیان

 .151: چهاردهمچاپ ، اسالمی

، سکوت سازمانی: مفاهیم، (3155)، ابوالقاسم، فاطمه و سیار، حسن؛ طاهری، زارعی متین

 .11-352(: 43) 1، فصلنامه علوم مدیریت ایران، علل و پیامدها

علل ، : مفاهیمیسکوت سازمان(. 3155) اسمابوالق، فاطمه؛ سیار، حسن؛ طاهری، متینزارعی

 .352-11: 43شماره ، سال ششم، فصلنامه علوم مدیریت ایرانو پیامدها. 

ارتباطات اثربخش و ، (3151)، نادیا، یحیی و سید هاشمی، عادل؛ یاراحمدی، صلواتی

مجله ، : شهرستان سنندج(موردمطالعهسکوت سازمانی در شبکه بانکی کشور )

 .041-024(: 1) 1، مدیریت دولتی

مجله ، سکوت سازمانی و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان، (3152)، الهه، مهرآبادی

 .الکترونیکی مدیران آینده
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