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 چکيده

و عملكرد در کارکنان سما رشت انجام شده است جامعه  یسكوت سازمان نیرابطه ب یپژوهش حاضر با هدف بررس

نفر بوده و با استفاده از  300مدارس و آموزشكده که  یو آموزش يپژوهش عبارت است از کارکنان ادار نیا يآمار

استاندارد سكوت  يداده ها از پرسشنامه ها يورگردآ يانتخاب شد برا ينفر به عنوان نمونه آمار 1۶9جدول مورگان 

( استفاده شد و ChoudhundryJ) یج يندرکارکنان چود ها ی(و عملكرد شغل2003و همكارانش ) نیون دا یسازمان

 8/0از شیپرسشنامه ها ب یتمام يکه مقدار آن برا دیکرونباخ محاسبه گرد يپرسشنامه با استفاده از آلفا ییایپا

 ،يپس از گردآور دیمتخصصان مربوطه رس دییپرسشنامه ها به تا يمحتو ،ییجهت روا نیهمچندرصد بوده است 

آمار  يهاداده ها از شاخص لیو تحل هیشدند در تجز لیو تحل هیتجز 24نسخه  spssافزارداده ها با استفاده از نرم

 شد . ادهاستف یاستنباط لیتحل يبرا رسونیپ یموجود و همبستگ تیوضع فیتوص يبرا یفیتوص

 یسازمان دو مولفه سكوت نیب رسونیپ یهمبستگ بیبر اساس ضر قیتحق يها افتهیدهد  ینشان م قیتحق يها افتهی

 کیدر  یهر چه سكوت سازمان نیوجود دارد بنابرا يرابطه معنادار ریدو متغ نیا نیب دهدینشان م یو عملكرد شغل

ارتقا  یعملكرد سازمان جهیبهتر شده و در نت یمانساز فهیسازمان کمتر باشد مشارکت کارکنان و تعهد به انجام وظ

 .ابدییم

 .رضایت شغلی ،عملكرد سازمانی ،سكوت سازمانی :يديکل واژگان
 

 

 

  

  بررسی سکوت سازمانی در کارکنان سما واحد رشت

 

 2داود علی پور، *1معصومه فرحپور حقانی
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 مقدمه

اي که (. استــعاره2007مــورگان، )کند هاي خود، سازمان را به عنوان ابزار سلطه معرفی می 2در یكی از استعاره 1مورگان

، 3دولتی، تک ملیتی، چندملیتی هاي متفاوت و تحت القابی مانند خصوصی،نمود آن هر روز بیشتر دیده می شود. سازمان ها با چهره

تواند نادیده انگاشته شود. کنند. این ابزار سلطه نمیمرزي و ... هر روز بیشتر از روز دیگر خود را بر ما مسلط می ، فرا4مجازي

یكی، ستگذشته از تمام آلودگی هاي جسمی، روانی، زیست محیطی و ... که از ناحیه ي سازمان ها در شكل محصوالت نایلونی و پال

پسماندهاي شیمیایی و غیر ارگانیک، قطع درختان و کاهش بافت سبز جهان بر ما تحمیل می شود، دیده می شود که انسان ها 

ي زندگی خود را و حتی تربیت فرزندان خود را با برنامه هاي گذرانند و برنامهها میبیشترین و بهترین ساعات روز را در سازمان

کنند. مسافرت، خوابیدن و بیدار شدن، تغذیه، لباس پوشیدن، مراودات اجتماعی و ... همه و همه هماهنگ میشان سازمان متبوع

ي خواب و بیداري فرزندان و ساعات ماندن ها متوجه نیستند برنامهجاي نگرانی دارد که حتی انسان شود.ها هماهنگ میبا سازمان

شان بستگی دارد. به نحوي که کودکان ي سازمان متبوعند مهدکودک ها و ... به برنامهآن ها در بیرون از خانه و در مكان هایی مان

هم با ساعت کاري سازمان هاي والدینشان از خواب بیدار می شوند و خانه را ترک می کنند و سپس پس از پایان ساعت کاري آن 

ن را بدون هیچ پرداخت و حقوقی به استعمار خویش ها حتی کودکان و خردساالسازمان به خانه می روند. به این شكل سازمان

ي سازمان به مثابه ابزار سلطه است که اتفاقا بیشتر از همه مورد غفلت واقع اند و این مساله شاید حادّترین نماد استعارهدرآورده

 می شود.

همیشه  همتاثر فرد و سازمان بر ي تاثیر و توان سازمان را جداي از زندگی فردي دانست. در جریان دو طرفهبنابراین نمی

تاثیر سازمان بر افراد بیشتر است تا بالعكس و این عارضه دالیل متعددي دارد از جمله سلسله مراتب و ساختار و جریان قدرت که 

فظ ح بحث آن در یک پژوهش جدید باید مطرح شود. به دلیل همین میزان تاثیر بیشتر است که افراد باید تمام تالش خود را براي

ها براي حفظ افراد خود تالش جدي و قابل عرضی و بقاي سازمانی که در آن مشغولند بكنند و کمتر دیده شده است که سازمان

را به عنوان مثال نقض ذکر کرد اما در نهایت دیده می  ۶و مدیریت منابع انسانی 5بكنند. البته می توان پارادایم هاي روابط انسانی

اد براي سازمان ها راحت تر است تا جایگزینی یک شغل و یک سازمان براي کارمندان. علم مدیریت از زمانی شود که جایگزینی افر

(. هر چه زمان گذشت مدیران 1395، ترجمه ي اهرنجانی، 7اسكات)ي جدیدي شد که بقا را هدف اصلی خود دانست وارد مرحله

مان با هم است. مدیران و رهبران به تنهایی زري و تعامل فرد و ساو رهبران بیشتر مطمئن شدند که بقاي سازمان مستلزم همكا

( به بقا مطمئن باشند. 1391خویش )عباسپور، 8توانند جریان منابع کمیاب را در اختیار بگیرند و با افزودن بر مزایاي رقابتینمی

 شود.د کند بیشتر ضروري میشود در خود تحول ایجامشارکت و تعامل افراد به ویژه زمانی که سازمان مجـــاب می

امروزه نیازهاي مشتریان عوض شده، انتظارات ارباب رجوع تغییر یافته، فاکتورهاي کیفیت سنجی تغییر پیدا کرده و مدام نیز 

و ا براي بقا هتوان گفت بقا در این شرایط تا حدي به کاربرد صحیح نیروي انسانی بستگی دارد سازمانبنابراین می؛ کندتغییر می

ی شان ترسهاي محیط پاسخ دهد و از تسهیم شدن معلومات و دانشپا بر جا بودن به کارکنانی نیاز دارند که بتوانند به چالش

توانند سازمان را به جلو پیش ببرند صرف نظر هاي خوبی دارند و می(. برخی از کارکنان همیــشه ایده1390نداشته باشند )زارعی،

ارگر در خط تولید باشد و یا معاون مدیر کل؛ هنر رهبري و مدیریت به حرف آوردن کارمندان خود است از اینكه آن کارمند یا ک

ي خوبی دارند اما ساکت دانند ایدهشود که کارمندان با اینكه میپرسد: چه می(. سوال مهمی با این مضمون می1393روزبهان )

 ؟شونداز سوي کارکنان مبتال می 9زمانیها به سكوت ساگویند؟ چرا سازمانشوند و چیزي نمیمی

                                                           
1 Morgan 
2 Metaphor 
3 Multinational 
4 Virtual 
5 Human Relation 
6 Human Resource Management (HRM) 
7 Scott 
8 Competitive Advantages 
9 Organizational Silence 
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هاي به واسطه نقش حیاتی نیروي انسانی به عنوان عوامل استراتژیک در تحقق اهداف سازمان و حفظ بقاي آن در محیط

 ( .1393قنبري،) رقابتی، موضوع سكوت کارکنان از اهمیت ویژه اي برخوردار خواهد بود

ر اهداف و وظایف سازمانی بیشتر شود برمیزان کارآیی و اثر بخشی سازمانی نیز ها دبه هر میزان که مشارکت این سرمایه

بهبود خواهد یافت به همین دلیل جلب مشارکت کارکنان براي مدیران حتی اگر دشوار هم باشد بسیار حیاتی و مهم است به ویژه 

ي شخصی یا سبک رهبري و مدیریت ث عالقهاینجا دیگر بح هاي مشارکتی عادت یا اعتقاد ندارند.براي مدیرانی که به سبک

دیل تب« ما»به  «من»در میان نیست. واقعیتی که قرن جدید بر رهبران و مدیران تحمیل می کند این است که اگر این  10«من»

بنابراین می توان گفت تغییر کردن حرکت از سمت ؛ ي نزدیک دیگر سازمانی براي رهبري کردن باقی نمی ماندنشود در آینده

و یک  13، یک نگرش12بیشتر از این که یک تغییر ضمیر و یک تغییر لفظی باشد باید بیشتر یک بینش 11«ما»به  «من»

ي جدید باشد. به یک معنی، براي رسیدن به یک نقطه 1۶جدید و یک مسیر راهبردي 15جدید براي خلق چشم اندازي 14دیدگاه

 ولی ایجاد شود تا سازمان من و سبک من و هدف من تبدیل به سازمان ما، سبک ما و هدف ما بشود.باید تح

 

 بيان مساله
ها باید به این نتیجه رسید که ي دید آنبا توجه به آنچه گفته شد و اهمیت مشارکت نیروي انسانی و دیدن سازمان از زاویه

نسبت داده شود یا به مرور  17ي فرهنگیتر از آن است که صرفا به یک خصیصهاي بسیار مهم تر و پیجیده سكوت سازمانی مساله

 مطالب گذشته و مبانی نظري آن بسنده کرد.

که سازمان ارزشی براي آنها قایل نیست آنها نیز ارزش کمتري براي سازمان  پژوهشگران معتقدند اگر کارکنان احساس کنند

هایی که می توانند برگرفته از تضعیف تعهد و اعتماد باشند  امدیپ خواهند داشت.قایل خواهد بود و اعتماد کمتري به سازمان 

نصر اصفهانی و آقاباباپور دهكردي، )ي روانی و حتی خروج کارکنان از سازمان انزوا عبارتند از: کاهش انگیزه و رضایت فردي،

1393.) 

من و هدف من تبدیل به سازمان ما، سبک ما و هدف  سازمان من و سبک"مدیران و رهبران با وجود اینكه این جمالت زیبا 

گیر این سوال است که را در خود می پرورانند ولی کمتر در وادي عمل بدان نیل پیدا می کنند ذهن آن ها همیشه در "ما بشود

و نظرات نمی  کند؟ و به بیان ایده هاچرا برخی از جلسات سازمانی با سكوت مطلق برگزار می شود؟ هیچ کس اظهار نظر نمی

( دالیل سكوت 2012، 18آورند؟ )بورکزنند ولی بر زبان نمیها دم میپردازد؟ چرا برخی از کارکنان همواره از مشكالت و نارضایتی

چیست؟ آیا سكوت سازمانی خوب است یا بد؟ سكوت سازمانی چه تاثیري در سازمان دارد؟ چرا با وجود استقرار نظام پیشنهادات 

ي این سكوت را در مطالعات بین فرهنگی مانند آنچه شود؟ آیا باید ریشهی از سوي کارکنان مطرح نمیشنهاداتیپ ها،در سازمان

قانع شد یا همین که یافته « در فرهنگ ایران، سكوت نشانه رضایت است»انجام داده جستجو کرد و به این پاسخ که  19هافستد

 (20،2013)بیلدز ؟د است دست از تحقیق و پژوهش بیشتر کشیدشد در ادبیات تحقیق، سكوت معادل وفاداري و تعه

پروژه، سطح پایین اخالق کاري، محصوالت معیوب،  نبود از جمله موارد دیگر نتایج سكوت سازمانی عبارتند از: فقر، خالقیت،

( به نقل از )رضا عبداهلل 201321بی تفاوتی کارکنان نسبت به کیفیت، غیبت از کار، رفتار هاي نامطلوب )اورهان سینر و همكاران،

 (1395چیرانی،

                                                           
10 MY Leadership Style 
11 From "MY" to "OUR" 
12 Eyesight 
13 Insight 
14 Point of view 
15 Perspective 
16 Strategic way 

17 Cultural characteristic 
18 Burke 
19 Hoffsted 
20 Builds 

21 orhanCinar et al 



 51 -70صفحات  | 1399 تابستان|   13شماره   |پژوهش در مدیریت و علوم انسانی

 

ي سازمانی، بیان ایده ها و نظرات و اطالعات تعریف آوا در دو جهت مخالف هم بودند. 22در گذشته، سكوت و آواي سازمانی

 (.23،2009شد و سكوت عدم ابراز آنها )برنسفیلدمی

، 25( سكوت سازمانی را خودداري کارکنان از اظهار نظر و در خصوص ارزیابی هاي رفتاري2001) 24پیندر و هارلوس

( نیز سكوت سازمانی را به عنوان پدیده 2000) 27کنند. موریسون و میلیكنو اثر بخش در موقعیت سازمان تعریف می 2۶شناختی

هاي سازمانی تحت تاثیر قرار می سط بسیاري از ویژگیگیرند که در سطح سازمانی بوجود می آید و تواي اجتماعی در نظر می

گیري، مدیریت فرهنگ و ادراکات کارکنان از عوامل موثر بر رفتار سكوت است هاي تصمیمها شامل فرآیندگیرد. این ویژگی

رد مشكالت سازمان (. در مورد شرایطی که کارمندان در آن از ارائه نظرات و نگرانی هاي خود در مو28،2007)دیمیتریس و واکوال

 (.1394ورزند و پدیده سكوت آن ها را دربر می گیرد هنوز بررسی علمی کمی انجام گرفته است. )زهرایی، امتناع می

( معتقدند که سكوت به یک نیروي قدرتمند در سازمان ها تبدیل شده است اما بررسی و پژوهش 2000) كنیلیمموریسون و 

 ته است.خیلی جدي در مورد آن انجام نگرف

بر افواه سازمانی مهر سكوت زده شود اذهان کارکنان که  اگر کند.موضوع سكوت در کارکنان دانشی اهمیت بیشتري پیدا می

نند کی کارکنان دانشی به عنوان سرمایه استراتژیک سازمان سكوت میوقت موتور مولد دانش سازمانی هستند فسیل خواهند شد.

(. به عبارتی می توان گفت در سازمان 1390دانایی فرد، ) باشد که در حال اتفاق افتادن است.مدیریت باید متوجه خطر بزرگی 

هایی که کمتر صنعتی و یدي و بیشتر دانش محور هستند افرادي حضور دارند که سازمان بیشتر از توان جسمی شان به توان 

 آن ها نیاز دارد 34و مشارکت 33، ایده پردازي32و نوآوري 31، کارآفرینی30، یادگیري مستمر29تفكر خالق

هاي ضمنی مدیر در مورد ماهیت انسان بر مدیر از بازخورد منفی وباور ترس باشد:هاي مدیر میسكوت پیامد عقاید و نگر ش

این اساس که افراد طبیعتاً تنبل هستند، سكوت سازمانی می تواند نتیجه ي ناسازگاري و انگیزش و تعهد و رضایت شغلی پایین 

بنابراین بهتر است مدیران براي یافتن پاسخ سوالهاي فوق به روش هاي مدیریت و سبک رهبري ؛ (35،2000اشد )موریسوننیز ب

 خود رجوع کنند.

ارتباط سازمانی  گیري ها و ارائه فكرها و نیز باعث اخالل در مسیرهايسكوت سازمانی باعث عدم دخالت افراد در تصمیم

این رو  از شود.مانع تغییرات و توسعه سازمانی موثر می 3۶ممانعت از جریان بازخورد منفی سازمانی به وسیله سكوت شود.می

تن، تواند به معناي ننوشها را ندارد. سكوت به معناي فقط سخن نگفتن نیست بلكه میسازمان توانایی بررسی و تصحیح خطا

 (.1391ی،به نقل از شجاع 37نشنیدن و حاضر نشدن و نادیده گرفتن هم باشد )هازن

در نگاه  38هاي همدلی صحبت کرد. همدلیدر بحث اثرات سكوت سازمانی می توان از شاخص مهارت ارتباطی در مولفه

شود و از طرف دیگر می توان همدلی را وسیله اي جهت نخست به معناي توانایی درک احساسات و عواطف دیگران تعریف می

 (.1394( و )حنیفی، 1377مجیدي، ) قاء پیوند بین افراد تعریف می گردد.تشریک احساسات مثبت و منفی با دیگران و ارت

                                                           
22 Organizational Voice 
23 Burns field 
24 Pinder and Harlos 
25 Behavioral 
26 Cognitive 
27 Morrison and Milliken 
28 Dimitris and Vokala 
29 Cerative thinking 
30 Continues Learning 
31 Entrepreneurship 
32 Innovation 
33 Making Ideas 
34 Cooperation 
35 Morrison 
36 Negative Feedback 
37Hazen  
38 Empathy  
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(. 39،2000تواند ایجادکننده استرس، بدبینی، عدم رضایت و عقب نشینی کارکنان گردد. )بیرسكوت کارکنان هم چنین می

 گیرد.می به عبارتی سكوت سازمانی یک ضایعه ي مسري است و اگر از منشا قطع نشود تمام سازمان را فرا

ها باید بدانند که اگر بر دهان کارکنان مهر سكوت زده شود، اذهان سازمانی فسیل خواهد شد و منجر به کاهش سازمان

 (.1390دانایی فرد و همكاران،) وري عملكرد، رضایت شغلی و تعهد سرمایه انسانی خواهد شد.بهره

ی شود، این موضوعهاي سازمانی و فرآیندهاي تغییر میگیريمحدود شدن اظهار نظر کارکنان سبب کاهش اثر بخش تصمیم 

(.در سكوت سازمانی یک فرآیند غیر کارا است که تمام تالش هاي 200840ها از آن گله دارند. )ساالد، است که بسیاري از سازمان

 ( 2012سازمانی را از بین می برد. )نیک مرام و همكاران، 

ارکنان و آرامش روان آنان در ساعات کاري درارائه خدمات و نحوه برخورد آنان موثر از آنجایی که رضایت و امنیت شغلی ک

باشد به همین دلیل تصمیم بر آن شد که آیا رابطه اي بین سكوت سازمانی و عملكرد کارکنان در سماي واحد رشت وجود می

 دارد یا خیر. 

 

 اهميت و ضرورت انجام تحقيق
وت ي سكبه سكوت، پی برد باید پیامدهاي آن را درک کرد. اینكه چرا مهم است به مقولهبراي اینكه به ضرورت پرداختن 

سازمانی در سازمان ها پرداخت و چرا باید آن را یک عارضه و سزاوار توجه و البته درمان تلقی کرد براي بسیاري از مدیران روشن 

 نیست.

ت و اطالعات مهم هستند و سكوت را به عنوان نشانه اجماع نظر گاهی مدیران ارشد ممكن است نپذیرند که آنها فاقد مطالعا

لتر است کارکنان در فی ممكن مواردي حتی اگر مدیران مستقیماً از کارکنان در خواست بازخورد نمایند، در و موفقیت تلقی کنند.

كن است منعكس کننده ان نتیجه بازخوردي که مدیریت دریافت می کند مم در کردن بازخورد هاي منفی دست داشته باشند.

 چیزي باشد که کارکنان فكر می کنند مدیریت خواهان آن است که بشنود و نه آنچه واقعیت و اوضاع و محیط را نشان می دهد.

 (.1393نصر اصفهانی و آقاباباپور دهكردي، )

ارد که غالبًا تاثیري منفی و سكوت سازمانی نیز مانند هر پدیده ي سازمانی دیگري اثراتی از خود بر سازمان بجاي می گذ

 (:1392مضر بر پیكره سازمان دارد از مهم ترین پیامد هاي سازمانی می توان موارد زیر را نام برد )قدسی، 

 محدود شدن داده ها و اطالعات-1

 عدم تجزیه و تحلیل ایده ها و بدیل هاي تصمیم گیري -2

 کاهش اثر بخش تصمیم گیري-3

 براي شناسایی و اشتباهاتکاهش توانایی سازمان -4

 تضعیف تعهد سازمانی و اعتماد کارکنان-5

 کاهش انگیزش کارکنان و افزایش نارضایتی-۶

 ناهماهنگی شناختی کارکنان-7

و همچنین متغیرهاي بیرونی مثل کاهش   ... سكوت سازمانی با متغییرهاي درونی سازمان مثل انگیزه، رضایت، تعهد و  

ي ... داراي ارتباط معكوس قوي می باشد. به این معنا که اگر سكوت بر سازمان حاکم گردد کارکنان انگیزهبهره وري، کاهش سود و 

تواند منجر به کاهش عملكرد کلی سازمان الزم را از دست می دهند و باعث کاهش رضایت شغلی آنها می گردد که این موضوع می

  یت نارضایتی ناشی از آن و بسیار ضروري و مهم می باشد.لذا بررسی عوامل ایجاد سكوت سازمانی و مدیر .گردد

 

 

 

 

                                                           
39 Beer 

40 Salad 
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 اهداف تحقيق

 هدف کلی

هدف کلی پژوهش حاضر شناسایی پدیده سكوت سازمانی و بررسی عوامل محیطی و سازمانی آن در واحد سما در شهرستان 

هاي محیطی و سازمانی شناسایی مولفهبه عبارت دیگر هدف تحقیق حاضر، ؛ باشدمی 41رشت و ارتباط آن با عملكرد سازمانی

 .باشد تا با شناسایی عوامل محیطی و سازمانی بتوان به تاثیر گذاري آنها بر پدیده سكوت پی برداثرگذار بر سكوت سازمانی می

 .همچنین با ارائه راهكارهایی جهت کاهش جو سكوت بتوان محیطی پویا فراهم کرد که کارآیی کارکنان را باال ببرد

 

 رچوب نظري تحقيق چا
در این تحقیق به دنبال بررسی سكوت سازمانی در کارکنان سما واحد رشت می باشد . در این مطالعه سكوت سازمانی نقش 

 متغیرمستقل و عملكرد شغلی کارکنان متغیر وابسته می باشد. 

 

 مدل مفهومی پژوهش 
هاي سكوت سازمانی و عملكرد شغلی، دو متغیر اصلی مورد بررسی هستند عملكرد شغلی متغیر مالک پژوهش است و متغیر

نظري پژوهش به صورت شكل زیر سكوت سازمانی به عنوان متغیر پیش بین پژوهش محسوب می شود بر همین اساس چارچوب 

 (139۶تهیه می گردد.)عباسی، 

 

 

 

 

 

 

 

 سوال اصلی
 آیا سكوت سازمانی با عملكرد کارکنان سماواحد رشت رابطه دارد؟

 

 تعریف مفهومی و عملياتی متغيرهاي تحقيق

آن از ارائه نظرات و  سكوت سازمانی را به عنوان پدیده اي اجتماعی در نظر می گیرند که کارمندان در:  سکوت سازمانی

 نگرانی هاي خود در مورد مشكالت سازمانی امتناع می ورزند.

عملكرد نتایج قابل اندازه گیري، تصمیمات و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفقیت و  : عملکرد شغلی

بلیت اطمینان،انعطاف پذیري،کیفیت و دستاوردهاي کسب شده است.عملكرد تقریباً هر هدف رقابتی و تعالی غیر مادي نظیر قا

 ( 2004، 42سرعت را نیز در بر می گیرد )تانگن

بنابراین سكوت مطیع نشان از  (200044کرنت،) سكوت حاصل از این نوع رفتار، سكوت مطیع نام دارد.: 43سکوت مطيع

از ویژگی هاي رفتاري افراد داراي این نوع  (200145رفتار کنارگیرانه دارد که بیشتر حالتی انفعالی دارد تا فعال )پیندر و هارلوس،

و رکود را نام برد. این افراد سعی می کنند در نظرسنجی ها شرکت نكنند و  غفلت ،مسامحه ،اهمال سكوت می توان مشارکت کم،

                                                           
41 Organizational Performance  
42 Tangen 
43. Acquiescen  
44 Crant 
45 Pinder & Harlos 

سکوت سازمانی  عملکرد شغلی

عملکرد شغلی

 سکوت مطیع

 سکوت تدافعی

سکوت نوع 

دوستانه   (139۶مدل مفهومی پژوهش )عباسی،  -2شكل 
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یط مح اگر حضورشان در جایی اجباري است فقط به حضور فیزیكی بسنده می کنند و تا جایی که می توانند ذهن خود را از آن

 دور می کنند و در پایان اگر از آنها پرسیده شود نظرش در مورد مصوبه یا نتیحه ي جلسه چه بود حرفی براي گفتن ندارد.

واقع گاهی ممكن است افراد به  در انگیزه این نوع سكوت احساس ترس در فرد از ارائه اطالعات است.: 4۶سکوت تدافعی

(. 2002آوري و کیونیونز،کنند )دلیل محافظت از موقعیت و شرایط خود، از ارائه ایده ها، اطالعات یا نظرات مربوطه خودداري 

زمانی که فرهنگ سازمان فرهنگی است که حامل پیام بد را فردي منفی نشان می دهد میزان سكوت تدافعی افزایش می یابد. 

 بودن این نوع فرهنگ بر سازمان یكی از موانع عمده بر سر راه تحول سازمان است که باعث افت شدید مشارکت می شود.حاکم 

سكوت نوع دوستانه عبارت است از امتناع از بیان ایده ها، اطالعات و یا نظرات مرتبط با کار، با هدف :47سکوت نوع دوستانه

 انگیزه هاي نوع دوستی، تشریک مساعی و همكاري.سود بردن دیگر افراد در سازمان و با 

 

 قلمرو تحقيق

قلمرو موضوعی این تحقیق منابع انسانی و شاخه عملكرد می باشد که در زمینه آن به بررسی سكوت : قلمرو موضوعی

 سازمانی در کارکنان سما رشت پرداخته می شود.

 صورت گرفته است . 139۶: مطالعه در مورد تحقیق و جمع آوري داده ها در سال  قلمرو زمانی

 : قلمرو مكانی این تحقیق در کارکنان سما رشت )حوزه مدارس و آموزشكده ( می باشد.قلمرو مکانی

 

 مبانی نظري تحقيق
و  کند که عبارتند: از مطالعه اکتشافى پس از یافتن مسئله تحقیق، پژوهشگر باید کار خود را با دو بررسى مهم و کارساز آغاز

بررسى پیشینه یا مرور ادبیات تحقیق. این بررسى ها مشابه و در هم تنیده اند و ممكن است برخى از مراحل آن ها همزمان صورت 

 .گیرد

نشان داده  (50خواهانه، انگیزه دیگر49، انگیزه کنارگیرانه48در شكل زیر سه نوع انگیزه در کارکنان )انگیزه خود حفاظتی

 ها خود از دو نوعانجامند. این انگیزهسكوت مطیع، سكوت تدافعی و سكوت نوع دوستانه( می)شده است که به سه نوع سكوت 

 (.200251اند )آوري و کیونیونز، هاي فعاالنه( نشات گرفتهرفتار )رفتار انفعالی و رفتار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هاي کارمندان به عنوان ویژگی هاي اصلی سکوت سازمانیانگيزه -1شکل 

                                                           
46.Defensive 
47Prosocial 
48 Disengaged 
49. Resignation 
50 Self-Protective 
51 Avery& Quinones 

 نوع خاص رفتار ماهیت رفتار عمومی  انگیزه هاي اساسی کارمند

 سكوت مطیع کناره گیري )تسلیم( کارمند منفعل است 

 سكوت تدافعی  خود حمایتی )ترس(

 کارمند فعال است 

دیگر خواهانه )تشریک 

 (مساعی

 سكوت نوع دوستانه 
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 :  عملکرد سازمانی

عملكرد نتایج قابل اندازه گیري، تصمیمات و اقدامات سازمانی است که نشان دهنده میزان موفقیت و دستاوردهاي کسب 

شده است.عملكرد تقریباً هر هدف رقابتی و تعالی غیر مادي نظیر قابلیت اطمینان،انعطاف پذیري،کیفیت و سرعت را نیز در بر می 

 ( 2004، 52گیرد )تانگن

 کرد : مدیریت عمل

مدیریت عملكرد،عبارت است از ایجاد نظامی براي به کار گیري اطالعات مربوط به اندازه گیري عملكرد سازمان، از طریق به 

کارگیري نتایج ارزیابی عملكرد در تعیین اهداف، تخصیص منابع و آگاهی دادن به مدیران براي حفظ یا تغییر خط مشی فعلی به 

 (2001، 53اهداف.)لیمنظور دستیابی به 

 انواع سکوت

 54سکوت مطيع

ي را به عنوان فرد ساکت نام می نهند، منظور آنها اغلب آن است که به طور فعال، ارتباط برقرار فرد هنگامی که اکثریت افراد،

ار کنارگیرانه ( بنابراین سكوت مطیع نشان از رفت200055کرنت،) نمی کند. سكوت حاصل از این نوع رفتار، سكوت مطیع نام دارد.

( از ویژگی هاي رفتاري افراد داراي این نوع سكوت می توان 20015۶دارد که بیشتر حالتی انفعالی دارد تا فعال )پیندر و هارلوس،

و رکود را نام برد. این افراد سعی می کنند در نظرسنجی ها شرکت نكنند و اگر حضورشان  غفلت ،مسامحه ،اهمال مشارکت کم،

است فقط به حضور فیزیكی بسنده می کنند و تا جایی که می توانند ذهن خود را از آن محیط دور می کنند و  در جایی اجباري

 در پایان اگر از آنها پرسیده شود نظرش در مورد مصوبه یا نتیحه ي جلسه چه بود حرفی براي گفتن ندارد.

 57سکوت تدافعی

واقع گاهی ممكن است افراد به دلیل محافظت از  در اطالعات است.انگیزه این نوع سكوت احساس ترس در فرد از ارائه 

(. زمانی که فرهنگ 2002آوري و کیونیونز،کنند )موقعیت و شرایط خود، از ارائه ایده ها، اطالعات یا نظرات مربوطه خودداري 

می یابد. حاکم بودن این نوع  سازمان فرهنگی است که حامل پیام بد را فردي منفی نشان می دهد میزان سكوت تدافعی افزایش

 فرهنگ بر سازمان یكی از موانع عمده بر سر راه تحول سازمان است که باعث افت شدید مشارکت می شود.

 58سکوت نوع دوستانه

سكوت نوع دوستانه عبارت است از امتناع از بیان ایده ها، اطالعات و یا نظرات مرتبط با کار، با هدف سود بردن دیگر افراد 

 ازمان و با انگیزه هاي نوع دوستی، تشریک مساعی و همكاري.در س
 

 هادالیل سکوت افراد سازمان
 بطور کلی علل اصلی سكوت سازمانی می تواند شامل موارد ذیل باشد:

 ترس مدیریت از بازخوردهاي منفی از سوي کارکنان به دلیل به خطر افتادن موقعیتشان. -1

ضمنی مدیریت در مورد آن ها که شامل برخی تفكرات مدیریت مبنی بر اینكه کارمندان فقط ادراک کارکنان از باور هاي  -2

 (.2008منافع شخصی خود را در نظر می گیرند )ساالد، 

ند بوده ا و اثر بخش ارائه شده که مورد استفاده هم قرار گرفته بدون پاداش گذاشتن ایده ها: وقتی سازمان براي ایده هاي-3

 (.1393نمی کند )بردبارو مرادي،  پاداشی پرداخت

بسیار بدتر سكوت سازمانی وقتی است  شكل احساس ترس و ناامنی مهم ترین علت سكوت در سازمان تلقی می گردد. -4

که کارکنان سازمان به ظاهر فعال و پر سر و صدا هستند ولی ان ها از اظهار نظر واقعی و اقدامات مناسب و کارشناسی شده 
                                                           

52 Tangen 
53 Li 
54. Acquiescen  
55 Crant 
56 Pinder & Harlos 
57.Defensive 
58Prosocial 
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بردبارو مرادي، خواهد )خودداري می کنند و در برخوردها چیزي را می گویند یا کاري را انجام می دهند که مدیر ارشد سازمان می 

1393.) 

 کند، هنگامی آنها در مقابل ایدهها هیچ استفاده اي نمیپس یک فرد سكوت می کند هنگامی که احساس می کند از ورودي

د تواند توسط مدیر خوترسند که مسخره شوند به طور مشابه یک کارمند میهستند، هنگامی که آنها میهاي خود با انتقاد مواجه 

ن اي آمده بود و آن را از بیگیرد شاید او با ایدهبه اتخاذ یک نگرش خاموش تصمیمی می نی؛ بنابراسرزنش شود و کینه نگه دارد

 نه یک شرکت کننده. «از صحبت کننده، تبدیل می شود به یک  ناظربنابراین او ؛ رفته دیده یا مورد انتقاد قرار گیرد

در شرایط تبعیض بین افراد مدیر و کارکنان و ترس از عواقب صحبت کردن که می تواند موقعیت کارمند را در آن سازمان 

مند وجود بین مدیر و کار گاهی هیچ ارتباطی البته تهدید کند، ترس از امنیت شغلی باعث می شود تا او تصمیم به سكوت بگیرد.

ندارد و فقط دستورالعمل هاي قانونی اجرا می شود به طبع در چنین سازمانی کارمند جز مجري کار دیگري نمی تواند انجام دهد 

 (2012، 59باقري و همكاران) صدا بماند.گیرد که در مورد مشكالت و مسائل آرام و بیپس این کارمند هم یاد می

ها در ایران: مطالعۀ علمی دانشگاهعوامل سكوت سازمانی اعضاي هیئتشناسایی  "( در پژوهشی با عنوان 1398محمودي )

ابزار مصاحبه، در جامعۀ  ها، به وسیلۀعلمی دانشگاههیئتاین پژوهش کیفی با هدف شناخت عوامل سكوت سازمانی اعضاي  "کیفی

اي تحلیل شد و نتایج نشان داد کیوديافزار مكسها با نرمکدهاي مستخرج از مصاحبه علمی انجام گرفت.هیئتآماري اعضاي 

ها مؤثر است و از بین علمی دانشگاهسازمانی، و مدیریتی بر بروز سكوت سازمانی در اعضاي هیئتعوامل سازمانی، فردي، برون

 علمیهیئتش کمک خواهد کرد با کاهش سكوت در اعضاي هاي این پژوهها عوامل سازمانی بیشترین فراوانی را داشت. یافتهآن

علمی مسائل اساسی جامعه به بهترین شكل هیئتپیامدهاي مضر سكوت کاهش یابد و با استفادة بهینه از سرمایۀ فكري اعضاي 

 حل شود.

که بر روي  "مدل یابی مدیریت سكوت سازمانی در سازمان تامین اجتماعی"( در پژوهشی تحت عنوان 1397خدابنده )

نفر انجام گرفت که با استفاده از روش پیمایشی و با تكیه بر مدل سازي معادالت ساختاري داده ها که با کمک  354جامعه آماري 

از طریق  .گویه طراحی گردید 174براساس نظریه هاي موجود و با بررسی تحلیل عاملی اکتشافی در پرسشنامه محقق ساخته که 

، مولفه هاي پرسشنامه مورد تایید قرار گرفت و سپس مدل نهایی با تایید مولفه ها و زیر مولفه هاي آن ها تحلیل عاملی تاییدي

تعیین شد. مدل نهایی، راهی براي فهم سكوت سازمانی پیشنهاد داده و به مدیران و سیاست گذاران کمک می کند این پدیده را 

 (1397)خدابنده ،کنان ایجاد نمایند.در سازمان کاهش داده و روح کار و تالش را در کار

 :مورد مطالعهتاثیر سكوت سازمانی بر عملكرد شغلی کارکنان )"تحت عنوان  139۶که در سال  یدر پژوهش( 139۶ عباسی )

از کارکنان شهرداري ساوه انجام گرفت که با استفاده از فرمول کوکران و نفر 320 يجامعه آمار يبرو "کارکنان شهرداري ساوه( 

سكوت سازمانی بر عملكرد شغلی دهد که  ینشان م حاصل جینتا در نظر گرفته شد.نفر  175طبقه اي  روش نمونه گیري تصادفی

 (.139۶ ،عباسیدارد ) معناداري ریتاث

رابطه بین سكوت سازمانی با عملكرد شغلی دبیران مقطع "تحت عنوان  139۶که در سال  یدر پژوهش (139۶رحمانی )

نفر  33۶اي تصادفی تعداد که با روش نمونه گیري خوشهنفراز  243۶ يجامعه آمارانجام گرفت،  " شهرستان گچسارانمتوسطه 

به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده دو پرسشنامه عملكرد شغلی و سكوت سازمانی استفاده گردید پایایی پرسشنامه 

از طریق آلفاي کرومباخ تایید شد. داده ها با استفاده از همبستگی  %78لی و پرسشنامه عملكرد شغ %85سكوت سازمانی 

ویتنی ، آزمون کروسكال والیس ، آزمون تک نمونه اي ، و رگرسیون خطی چند متغیره مورد بررسی و تجزیه  –پیرسون،آزمون من 

ترین ه هاي سكوت سازمانی، سكوت مطیع بیشتحلیل گرسیون خطی نیز حاکی از آن بود که از بین مولف جینتاو تحلیل قرار گرفت. 

 (.139۶ ،رحمانیدارد ) یبر عملكرد شغلاثر پیش بینی کنندگی را 

 "بررسی رابطه سكوت سازمانی و عملكرد کارکنان در سما واحد رشت "( در پژوهشی تحت عنوان 1395عبداهلل چیرانی )

نفر به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار اندازه گیري  99ل مورگان نفر که حجم نمونه آماري از جدو 185انجام گرفت جامعه آماري 

( استفاده شد  2005( و سكوت سازمانی واکوالوبورادوس، 1390تحقیق، پرسشنامه استاندارد عملكرد کارکنان )مقیمی و رمضان، 

استفاده شد در این مطالعه از نرم پس از جمع آوري پرسشنامه براي سنجش پایایی از آلفاي کرومباخ براي هر کدام از متغیر ها 
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در زمینه تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفتند و در پایان تمامی فرضیه ها تایید شدند.)عبداهلل چیرانی، PLSافزار 

1395) 

و نقش واسطه اي سكوت سازمانی در رابطه ي بین جو سازمانی » ( در مقاله اي تحت عنوان 2018مناقب و همكاران )

به نقش میانجیگري و واسطه اي سكوت سازمانی پرداخته اند که می تواند ارتباط بین جو سازمانی و عملكرد « عملكرد شغلی 

نفر به عنوان  350شغلی را تحت تاثیر قرار دهد. آن ها براي انجام این پژوهش کارمندان مدیریت آموزشی استان فارس را با تعداد 

نفر را به عنوان نمونه ي اماري انتخاب و ابزارهاي  150و از بین آن ها با استفاده از چدول مورگان جامعه ي آماري انتخاب کرده 

الزم براي گردآوري داده ها را بین ان ها توزیع کردند. پس از تحلیل بو سیله ي آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل 

ازمانی ارتباط مثبت و معناداري با عملكرد شغلی دارد. همچنین نتایج رگرسیون سلسله مراتبی به این نتیجه رسیدند که جو س

نشان داد که عملكرد شغلی در نتیجه ي سموت سازمانی کاهش می یابد و نیز می تواند ارتباط بین جو سازمانی و عملكرد شغلی 

 را تحت تاثیر منفی قرار دهد

دانشجویان دانشگاه تربیت بدنی را به عنوان جامعه ي آماي انتخاب کرد تا اثر رفتارهاي ناعادالنه ي  2018اردوغ در سال 

دانشگاه در ترکیه انتخاب کرد. پس از گردآوري  22نفر را از  320سازمانی بر سكوت سازمانی رامطالعه کند. وي براي این منظور 

تایج نشان داد که عدالت سامانی با عدم اطمینان و شكاکیت سازمانی همبستگی منفی دارد به ن SEMو تحلیل داده ها از طریق 

این معنی که ار کارکنان عدالت بیشتري حس کنند میزان اطمینان آن ها در سازمان افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان دهنده 

. بنابراین هر چقدر سكوت سازمانی بیشتر باشد عدم اطمینان ي همبستگی مقبت و معنادار بین عدم اطمینان و سكوت سازمانی بود

 از طریق کم شدن شفافیت افزایش می یابد.

، به این نتیجه رسیده است که "صداي کارکنان، الزامی براي مشارکت"در مقاله اي تحت عنوان (2017) ۶0راک و همكاران

هستند باید فرضیه هایی براي شنیدن صداي آنان فراهم کند.  اگر مدیران خواهان مشارکت افراد و استفاده از ظرفیت هاي آنان

نفر در پنج سازمان اصلی بریتانیا توزیع کرده و در پایان ارتباط ثبت بین  20۶۶بین  براي این پژوهش پرسشنامه هایی را يو

 .(2017)راک و همكاران،  ارتقاي صداي کارکنان و مشارکت عاطفی و هیجانی آنها را گزارش نموده است

 

 روش تحقيق
به طور کلی روش هاي پژوهش در علوم رفتاري را می توان با توجه به دو مالک هدف تحقیق و نحوه گردآوري داده ها  

علمی بر اساس هدف به سه دسته تقسیم می شوند: بنیادي، کاربردي و تحقیق و توسعه )سرمد و دیگران،  قاتیتحق تقسیم کرد.

با توجه به اهمیت موضوع، هدف از پژوهش حاضر تحقیق از نظر هدف به عنوان یک تحقیق کاربردي به شمار می رود. نیا (.1393

ر عملكرد کارکنان دانشكده سما واحد رشت است بشناسایی پدیده سكوت سازمانی و بررسی عوامل محیطی و سازمانی تاثیرگذار 

بر اساس نوع هدف از نوع کاربردي و از لحاظ بهبود عملكرد کارکنان است.  و ارائه راهكارهایی جهت کاهش جو سكوت و ارتقا و

 گردآوري داده ها و رسیدن به نوع هدف تحقیق توصیفی و به دلیل ارتباط بین متغیر ها از روش همبستگی استفاده می شود.

 

 ۶1جامعه آماري
بخشی از جامعه  هر داراي یک صفت مشخصه باشند.جامعه آماري عبارت است از تعدادي عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل 

باشد آماري را نمونه گویندو نمونه عبارت است از تعداد محدودي از آحاد جامعه آماري که بیان کننده ویژگی هاي اصلی جامعه 

 (.1380آذر، مومنی،)

 نفر تشكیل می دهند. 300جامعه آماري پژوهش را تمامی کارکنان سما واحد رشت به تعداد 
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 ۶2روش نمونه گيري
نمونه برداري فرآیند انتخاب کردن تعداد کافی از میان اعضاي جامعه آماري است، به طوري که با مطالعه گروه نمونه و 

فهمیدن خصوصیات یا ویژگی هاي ازمودنی ها ي گروه نمونه قادر خواهیم بود این خصوصیات یا ویژگی ها را به اعضاي جامعه 

 (. نمونه مورد نظر به روش تصادفی ساده تهیه گردیده است.1385)سكاران، آماري تعمیم دهیم 
 

 ۶3نمونه گيري
نمونه  حجم انتخاب حجم نمونه در طرح ریزي یک تحقیق، نشان دهنده واقعیت هاي جامعه است و از آن تبعیت می کند.

 نفر انتخاب شدند. 1۶9حاضر بر اساس جدول مورگان تعداد 
 

 ۶4اتطالعاابزار جمع آوري 
ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه می باشد. پرسشنامه یكی از ابزار هاي رایج تحقیق و روشی مستقیم براي کسب 

مجموعه اي از سواالت )عبارات و گویه ها( است که پاسخ دهنده با مالحظه آنها پاسخ را رائه  پرسشنامه داده هاي پژوهش است.

 می دهد. این پاسخ، داده مورد نیاز پژوهشگر را تشكیل می دهد.
 

 ۶5شرح پرسشنامه
قیق، از طریق داده هاي این تح به منظور جمع آوري داده ها، عالوه بر اسناد و مدارک از پرسشنامه هم استفاده شده است.

 عملكرد کارکنان جمع آوري شد.ارزیابی دو پرسشنامه سكوت سازمانی و 

اثبات رسیده  آنها قبال در مطالعات مشابه به هاي استاندارد که روایی و پایایی ها از پرسشنامه جمع آوري داده منظوربه 

 4سوال و در قالب  2۶که شامل  Choudhundry Jبراي سنجش عملكرد سازمانی کارکنان، از پرسشنامه . است، استفاده شد

سوال( استفاده شده 4نوآوري)  -4سوال( و ۶) کیفیت -3 ، سوال(۶بهره وري)  -2سوال( ،  10خدمت به مشتري)ي:  حیطه

نظرگرفته شد. همچنین  =خیلی زیاد در5=خیلی کم تا 1 است.سواالت پرسشنامه مذکور در طیف پنج گانه لیكرت با نمره دهی

 سكوت سوال(، 4) سكوت مطیع شامل سه بعد؛  که ( 2003وین داین و همكارانش ) سنجش سكوت سازمانی، از پرسشنامهبراي 

 سوال( است، استفاده شد. 5سكوت نوع دوستانه )سوال(،  5) تدافعی 

 ه صورتب بودند به طوري که براي سواالت مستقیم نمره دهی گزینه هاي پرسشنامه سكوت سازمانی نیز به صورت لیكرت

ها، اطالعات  در نظر گرفته شد. بعد از تكمیل پرسشنامه 5موافقم=  ، کامال4، موافقم= 3، نظري ندارم= 2، مخالفم= 1کامال مخالفم= 

هاي آمار توصیفی براي توصیف  شاخص تجزیه و تحلیل شد. در تجزیه و تحلیل داده ها از 24 نسخه SPSSافزار با استفاده از نرم

 براي تحلیل استنباطی استفاده شدوضعیت موجود و از همبستگی پیرسون 

 اخذ و در جدول زیر تدوین شد. SPSSمقدار پایایی پرسشنامه هاي مذکور بر طبق آلفاي کرونباخ از نرم افزار 

 

 ضریب پایایی بر اساس آلفاي کرونباخ عنوان پرسشنامه

 %81 سكوت سازمانی

 %91 عملكرد سازمانی

 

پس از مشورت با متخصصان و اساتید آمار و اجراي دوباره ي پرسشنامه ي عملكرد سازمانی، علت پایین بودن روایی این 

تعداد اندک سواالت آن تشخیص داده شد. از آنجایی که پرسشنامه استاندارد شده و از پیش تدوین شده بود متخصصان  پرسشنامه

 را بهتر دانستند. SPSSداد سواالت را نادرست دانسته و گزارش پایایی مستخرج از افزودن به تع
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 ۶۶روش گردآوري اطالعات
پژوهشگر باید با ابزارهایی، داده هاي الزم را از جامعه )نمونه( آماري جمع آوري نماید و با تحلیل پردازش و تبدیل انها به 

این ابزار ها تابع عوامل گوناگونی از  نوع اوري داده ها به ابزار گوناگونی نیاز هست.ي جمع برا اطالعات به ازمون فرضیه ها بپردازد.

 (1393کیا کجوري و همكاران، ) جمله ماهیت و روش پژوهش است.

روش میدانی به دلیل استفاده از پرسشنامه  از روش گردآوري اطالعات این تحقیق به دوروش میدانی و کتابخانه اي می باشد.

می باشد و در بخش مطالعات کتابخانه اي به منظور استفاده در مبانی نظري و تئوریک پژوهش، محقق از منابع مختلفی نظیر 

 کتاب ها، مقاالت چاپی و آمار نامه ها استفاده خواهد شد.
 

 روایی و پایایی
تا قابل اعتماد و راهنماي خوبی در تصمیم گیري هاي مسئوالن سازمان باشد.  باشدهر آزمونی باید داراي روایی و پایایی 

یكی از شرایط مهم براي اینكه آزمون، وسیله اي مطمئن براي پیش بینی باشد این است که قابل اعتماد و اطمینان و داراي ثبات 

 (1390سعادت، باشد )

 ۶7روایی 

ابزار اندازه گیري می تواند خصیصه و ویژگی اي که ابزار براي آن طراحی شده است مقصود از روایی یا اعتبار آن است که آیا 

 را اندازه گیري کند یا خیر؟

موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیري هاي نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا 

(.روش 1388ا ما همان چیزي را که در نظر داریم، اندازه گیري می کنیم؟ )خاکی، یی با این سوال در ارتباط است که ایروا سازد.

هاي مختلفی براي تعیین اعتبار ابزار اندازه گیري وجود دارد که یكی از آنها پرسش از متخصصان و خبرگان است )بازرگان و 

 (.1393دیگران، 

نامه استفاده شد که براي این منظور پرسشنامه ها به تایید براي این پژوهش جهت روایی محتوا به منظور آزمون روایی پرسش

 متخصصین مربوطه رسید.

 ۶8پایایی

مقصود از پایایی آن است که اگر ابزار اندازه گیري را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدي از افراد بدهیم 

الً استفاده می کنیم و اندازه آن معمو «ضریب پایایی»اخصی به نام نتایج حاصل نزدیک به هم باشد. براي اندازه گیري پایاي از ش

 (1388پایایی صفر معرف عدم پایایی و ضریب پایایی یک، معرف پایایی کامل است )خاکی،  بیضر بین صفرتا یک تغییر می کند.

که مقدار آن براي تمامی در این پژوهش نیز به جهت پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفاي کرومباخ محاسبه شد 

 بدست آمده است . 8/0پرسشنامه ها بیش از

 

 همبستگی بين سکوت سازمانی و عملکرد شغلی 

 .رابطه بين سکوت سازمانی با عملکرد شغلی1جدول 

 

                                                           
66 Information gathering method 
67 Validity 
68 Reliability 

 رابطه همبستگی
سطح 

 معناداري

ضریب همبستگی 

 پيرسون
 نتيجه ي آزمون

 صفر و تایید فرض پژوهشرد فرض  -/393 000/0 سكوت سازمانی با عملكرد شغلی
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بین سكوت سازمانی و عملكرد  %95و فاصله ي اطمینان  %05همانطور که در جدول فوق دیده می شود با سطح معناداري  

 شغلی همبستگی معنادار و منفی وجود دارد بدین معنی که با افزایش مقدار سكوت سازمانی، عملكرد شغلی کاهش می یابد

تست  %5ها نرمال است را در سطح خطاي ها ما فرض صفر مبتنی بر اینكه توزیع دادهداده هنگام بررسی نرمال بودن

 :شودهاي آماري به صورت زیر تنظیم میکنیم. براي آزمون نرمالیته فرضمی

: H0هاي مربوط به هر یک از متغیرها نرمال است توزیع داده 

 : H1هاي مربوط به هر یک از متغیرها نرمال نیست توزیع داده 

بدست آید، در این صورت دلیلی براي رد فرض صفر مبتنی بر اینكه داده نرمال  0.05بنابراین اگر آماره آزمون بزرگتر مساوي 

  .ها نرمال استبه عبارت دیگر توزیع داده .است، وجود نخواهد داشت

و برراي  090براي متغیر سكوت سازمانی معادل .  sigر جدول زیر دیده می شود  مقدار با این توضیحات همانطور که د

است. بنابراین توزیع داده ها نرمال است و می توان از آزمون هاي پارامتریک از جمله آزمون  120متغیر عملكرد سازمانی معادل .

T .استفاده کرد 

 آزمون کالموگروف اسميرونفسازمانی و عملکرد با .رابطه بين سکوت 2جدول 

 Sigمقدار  متغير

 090/0 سكوت سازمانی

 120/0 عملكرد سازمانی

 

 با عملکرد شغلی.رابطه بين سکوت تدافعی 3جدول 

 

در جدول فوق همبستگی بین سكوت تدافعی و عملكرد شغلی بررسی شده است. نتایج تحلیل هاي این آزمون نشان می دهد 

می توان بااحتیاط فرض صفر را رد و فرض پژوهش را تایید کرد بدین معنا  %95و فاصله ي اطمینان  %05که با سطح معناداري 

عملكرد شغلی رابطه ي منفی و تقریبا معنادار وجود دارد و با افزایش سكوت تدافعی عملكرد شغلی تا که بین سكوت تدافعی و 

 اندازه اي کاهش می یابد

 .رابطه بين سکوت مطيع با عملکرد شغلی4جدول 

 

با قاطعیت فرض صفر  %95و فاصله ي اطمینان  %05همانطور که در جدول فوق دیده می شود می توان با سطح معناداري 

را رد و فرض پژوهش را تایید کرد بدین معنا که بین سكوت مطیع و عملكرد شغلی رابطه ي منفی و معنادار را تایید کرد.بدین 

 با افزایش سكوت مطیع عملكرد شغلی کاهش می یابدمعنی که 
 

 

 

 

 

 نتيجه ي آزمون ضریب همبستگی پيرسون سطح معناداري رابطه همبستگی

سكوت تدافعی با 

 عملكرد شغلی
054/0 153/- 

رد فرض صفر و تایید فرض 

 پژوهش با احتیاط

 نتيجه ي آزمون ضریب همبستگی پيرسون سطح معناداري رابطه همبستگی

 -/417 000/0 سكوت مطیع با عملكرد شغلی
رد فرض صفر و تایید 

 فرض پژوهش
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 .رابطه بين سکوت نوع دوستانه با عملکرد شغلی5جدول 

 

ي و فاصله %05همبستگی بین نوع دوستانه و عملكرد شغلی نشان می دهد که با سطح معناداري جدول فوق با بررسی 

و مقدار ضریب   %05بین این دو همبستگی وجود ندارد چرا که خروجی ها نشنا می دهد سطح معناداري بیشتر از  %95اطمینان 

 متغیر با سایر متغیرها همجهت و منفی است همبستگی نیز بیار اندک است با این حال نتیجه ي همبستگی بین این دو

 هاي سکوت برعملکرد شغلی بطور جداگانه.تاثير متغير6جدول 

 tمقدار  تاثير متغيرها بر هم فرضيه ها
سطح 

 معناداري

ضریب استاندارد 

 شده بتا
 نتيجه ي آزمون

 1شماره 
عملكرد سكوت سازمانی          

 شغلی
353/5- 000/0 393/- 

و تایید رد فرض صفر 

 فرض پژوهش

 2شماره 
عملكرد مطیع                  سكوت

 شغلی
74۶/5- 000/0 417/- 

رد فرض صفر و تایید 

 فرض پژوهش

 3شماره 
عملكرد سكوت تدافعی               

 شغلی
944/1- 054/0 153/- 

رد فرض صفر و تایید 

 فرض پژوهش

 4شماره 
عملكرد سكوت نوع دوستانه         

 شغلی
9۶4/- 33۶/0 077/- 

رد فرض صفر و تایید 

 فرض پژوهش

 

است و می توان با قطعیت  %05کمتر از  2و  1همانطور که در جدول باال دیده می شود سطح معناداري فرضیه هاي شماره ي 

می توان با  / است و054مقدار سطح معناداري به دست آمده  3فرضیه هاي صفر را در این موارد رد کرد. در فرضیه ي شماره 

رد می  4است بنابراین فرضیه ي شماره ي  %05سطح معناداري بیشتر از  4احتیاط فرض صفر را رد کرد اما در فرضیه ي شماره 

 شود.

می توان با توجه به نتایج تحلیل رگرسیون ادعا کرد که بین سكوت سازمانی و عملكرد شغلی ارتباط معنادار و منفی وجود 

پژوهش تایید شده و می توان ادعا کرد با افزایش سكوت سازمانی عملكرد شغلی کاهش می یابد. همچنین  دارد و فرضیه ي اصلی

بین دو بعد از سكوت سازمانی یعنی سكوت مطیع و سكوت تدافعی با عملكرد شغلی نیز همین ارتباط وجود دارد و میتوان همین 

زمانی یعنی سكوت نوع دوستانه و عملكرد شغلی ارتباط معنادار مشاهده نتایج را استنباط کرد. با این حال بین بعد دیگر سكوت سا

نشد اما عالمت منفی در ضریب استاندارد شده ي بتا در این رابطه نشان می دهد هر چند رابطه ي معناداري وجود ندارد اما همان 

 تواند عملكرد را کاهش دهد.ارتیاط ضعیف نیز داراي عالمت منفی است و می
 

 تيجه گيري بحث و ن
 1۶9در این پژوهش  اثر سكوت سازمانی در کارکنان سما رشت مورد بررسی قرار گرفت نمونه مورد بررسی در این پژوهش 

 نفر بودند که به صورت نمونه گیري تصادفی طبقه اي انتخاب شدند. 

ین سكوت سازمانی و عملكرد بعد از تحلیل داده ها در پژوهش حاضر و آزمودن نتایج سوال اصلی پژوهش نشان داد که ب

شغلی ارتباط معنادار و منفی وجود دارد و سوال اصلی پژوهش تایید شده یعنی با افزایش سكوت سازمانی عملكرد شغلی کاهش 

 می یابد.که مهمترین نتیجه آن در سازمان ها تاثیر آن بر فرآیند تغییر در سازمان و همچنین تصمیم گیري سازمانی است. 

 نتيجه ي آزمون ضریب همبستگی پيرسون سطح معناداري رابطه همبستگی

سكوت نوع دوستانه با 

 عملكرد شغلی
33۶/0 077/- 

تایید فرض صفر و رد فرض 

 پژوهش
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یافته هاي بدست آمده،مشخص شد که بین دو متغیر سكوت سازمانی و عملكرد سازمانی رابطه معناداري وجود با توجه به 

 P) =000/0(دارد.

و همكاران، موریسون و همكاران، سپاسه و همكاران ،عباسی،  69این یافته ها با یافته هاي دیگر پژوهشگران اعم از نمت

رحمانی، همخوانی دارد. نتایج پژوهش نشان داده است که سكوت سازمانی به دلیل محدود کردن داده هاي اطالعاتی که در اختیار 

ته رار می دهد .همچنین یافدهد اثر بخشی تصمیم گیري و فرآیندهاي تغییر سازمانی را تحت تاثیر قتصمیم گیرندگان قرار می

هاي مطالعه بزرگ نیا حسینی و همكارانش نیزوجود رابطه معنی دار بین سكوت سازمانی و عملكرد سازمانی رانشان می دهد که 

 با یافته هاي مطالعه حاضر همخوانی دارد .

یع همان ا تایید کردند. سكوت مطنتایج یافته هاي سوال اصلی پژوهش مبنی بر تاثیر معنادار سكوت مطیع بر عملكرد شغلی ر

عدم بیان ایده ها و نظرات و اطالعات را گویند که به تسلیم شدن و راضی شدن در هر شرایطی ایجاد می شود و و این نوع سكوت 

ارها و شدن ک ریکارکنان در درگ لیعدم تما لیبه دل تیدارد و در نها یحالت انفعال شتریاست و ب رانهیگاز رفتار کنار ينشانه ا

 . گذاردیم یمنف ریتاث یو سازمان يعوامل بر عملكرد فرد نیا یکه تمام ابدی یآنان کاهش م يریادگیآن ها  جینتا

این یافته ها با یافته هاي دیگر پژوهشگران اعم ازنمت و همكاران، موریسون و همكاران، سپاسه و همكاران ،عباسی، رحمانی، 

همخوانی دارد. همچنین یافته هاي مطالعه، وجود رابطه معنی دار بین سكوت مطیع  و عملكرد بزرگ نیا حسینی و همكارانش 

 دهد که با یافته هاي مطالعه حاضر همخوانی دارد .سازمانی رانشان می

که افراد راز  یکردند زمان دییرا تا یبر عملكرد شغل یمعنادار سكوت تدافع ریتاثبر  یپژوهش مبن یاصل یافته هاي سوال جینتا

 انیاز ب شیخو تیممكن است کارکنان به خاطر حفظ موقع دیآیبه وجود م یاطالعات خود ترس داشته باشند سكوت تدافع

و ترک سازمان توسط  شودیتعارض م ردچا نجایبه مشارکت دارند در ا لیکه تما یخود سربازند کارکنان يهادهیاطالعات و ا

 .دارد یمنف ریتاث یبر عملكرد شغل یعوامل همگ نیباشد که ا یم رهیکارکنان و غ

این یافته ها با یافته هاي دیگر پژوهشگران اعم از نمت و همكاران، موریسون و همكاران، سپاسه و همكاران ،عباسی، رحمانی،  

بزرگ نیا حسینی و همكارانش همخوانی دارد.همچنین یافته هاي مطالعه، وجود رابطه معنی دار بین سكوت تدافعی و عملكرد 

 ه هاي مطالعه حاضر همخوانی دارد .دهد که با یافتسازمانی رانشان می

 نیدر ا کردند دییرا تا یمعنادار سكوت نوع دوستانه بر عملكرد شغل ریبر تاث یپژوهش مبن یاصل یافته هاي سوال جینتا

باز  رخود س اتینظر انیاز ارائه اطالعات و ب ،گرانیو تعاون با د وع دوستین يها زهیو با انگ گرانیافراد به خاطر منفعت د ،سكوت

  . زنندیم

این یافته ها با یافته هاي دیگر پژوهشگران اعم از نمت و همكاران، موریسون و همكاران، سپاسه و همكاران، بزرگ نیا حسینی 

 یمنفعالنه م ریو غ عمدينوع سكوت معموالً  نیاو همكارانش ،عباسی، رحمانی، همخوانی دارد. نتایج پژوهش نشان داده است 

د مانن هادهیا انیاز ب يمتمرکز است و اگرچه در خوددار گرانیاست که بر د ییعقال یسكوت ی،نوع دوست يسكوت از رو .باشد

..همچنین یافته هاي مطالعه ، وجود است لیخواهانه در آن دخ گریترس بلكه رفتار د لیاست اما سكوت تنها به دل یسكونت داخل

ازمانی و عملكرد سازمانی رانشان می دهد که با یافته هاي مطالعه حاضر همخوانی دارد رابطه معنی دار بین سكوت نوع دوستانه س

. 
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 . 4شماره  3فصلنامه مطالعه مدیریت و حسابداري سال 
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https://www.magiran.com/author/%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1%20%d8%b9%d8%b3%da%af%d8%b1%db%8c
https://www.magiran.com/magazine/5533
https://www.magiran.com/volume/130762
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