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چکیده
تحقیق حاضر به بررسی رابطه میان سکوت سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان می پردازد .روش تحقیق پیمایشی و از نوع
همبستگی می باشد .کلیه کارکنان شهرداری مریوان به عنوان جامعه آماری انتخاب شدند ،که از طریق سرشماری نمونهای
آماری انتخاب شدند .اطالعات حاصل از پژوهش از دو طریق کتابخانهای و میدانی جمعآوری شدند .از طریق توزیع پرسشنامه،
اطالعات میدانی و ادبیات تحقیق از طریق منابع کتابخانه جمعآوری شدند .برای اندازه گیری سکوت سازمانی از پرسشنامه
واکوال و بوراداس( )2005و برای اندازه گیری تعهد سازمانی کارکنان از پرسشنامه معتبر آلن و مایر ( )1990استفاده شد
وجهت پایایی پرسشنامه از روش آماری آلفای کرنباخ و جهت تعیین روایی پرسشنامه از نظر گروه خبرگان استفاده شد .نتایج
پژوهش حاصل از آزمون همبستگی نشان داد که میان سکوت سازمانی و تعهد کارکنان رابطه معکوس و معنا دار حاکم است به
طوری که هرچه نگرش سرپرستان و مدیران ارشد به سکوت کارکنان بیشتر باشد تعهد سازمانی کاهش میابد و هرچه فرصت
های ارتباطی زیاد باشد رفتار سکوت کارکنان کمتر می شود و در نتیجه تعهد کارکنان بیشتر می شود .به عالوه نتایج
رگرسیون نشان داد که فقط عامل (نگرش مدیریت عالی به سکوت) تاثیر معنی داری را در بر تعهد سازمانی کارکنان در جامعه
اماری مورد پژوهش دارد.
واژههای کلیدی :سکوت سازمانی ،تعهد سازمانی ،شهردای مریوان
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 .1مقدمه
کارکنان از مهمترین عوامل تعیین کننده ای هستند که موفقیت یک سازمان را در فضای رقابتی تعیین می کنند .این مسأله
برای سازمان های خدماتی که رفتارهای مطلوب و پسندیده کارکنانشان منجر به ایجاد و برقراری رابطة دوستانه با مشتریان
خواهد شد از اهمیت بسزایی برخوردار است( .)Dessler, G. 1998بنابراین به منظور کسب مزیت رقابتی در فضای رقابتی
موجود ،برخورداری از کارکنانی متعهد که تمامی تالش خود را در راستای تحقق اهداف سازمان و نیز رضایت مشتری معطوف
نمایند ،برای هر سازمانی امری ضروری به نظر می رسد (یثرابی  .)1385تعهد سازمانی ،میزان پایبندی کارمند را نسبت به
سازمانی که در آن کار میکند نشان میدهد و این مفهوم در دو دهه گذشته زمینه مطالعه در کشورهای زیادی بوده
است( .),Jason.2005تعهد سازمانی را نیرویی میداند که فرد را به اعمالی مطابق با یک یا چند هدف خاص سازمان پیوند
میدهد( .)Vitell, 2008تعهد سازمانی را باعث جذب منافع سازمان میدانند چرا که کارمند سازمان را متعلق به خود میداند
( .)Brendan, 2007هنگامی که افراد و تیم ها به ارزشها و اهداف سازمان متعهد میگردند داری روحیه باز
میشوند( .)Ekeland, 2005عوامل مثبت زیادی مانند :میزان مشارکت در تصمیم گیری ،امنیت شغلی ،مشارکت در هدف
گذاری و مشارکت در مالکیت ،حقوق و مزای باعث به به وجود آمدن تعهد سازمانی کارکان می شود(صفرنیا .)1390 ،اما
عوامل دیگری مانند سکوت سازمانی به عنوان پدیده ای شایع در سازمان ها بروز کرده است که هنوز شناخته نشده است و
تحقیقات کمی در مورد آن صورت گرفته است(متین و همکاران )1390،و همواره درگیر این سئواالت بود که چرا برخی از
جلسات سازمانی با سکوت مطلق برگزار می شود؟ هیچکس اظهار نظر نمی کنند؟ و به بیان ایده ها ونظرات نمی پردازند؟ چرا
برخی از کارکنان همواره از مشکالت و نارضایتی ها دم می زنند ولی بر زبان نمی آورند ؟ دالیل سکوت سازمانی چیست؟ آیا
سکوت سازمانی خوب است یا بد؟ سکوت سازمانی چه تاثیری در سازمان دارد؟ چرا با وجود استقرار نظام پیشنهادات در
سازمانها ،پیشنهادا.تی از سوی کارکنان مطرح نمی شود؟ سکوت سازمانی پدیدهای جدیدی است که در آن کارکنان سازمان به
دالیل متفاوت از اظهار نظر در رابطه با مشکالت سازمان خودداری و امتناع ورزیده وسکوت میکنند .سکوت عالمتی برای
بیماری سازمانی محسوب می شود و مدیران باید عامل اصلی آن را ردیابی و برطرف نمایند .بی توجهی به این موضوع میتواند
سبب سکون و حتی مرگ سازمان شود .و می تواند با عواملی مانند تعهد سازمانی کارکنان رابطه داشته باشد(ذکریا و همکاران،
 .)1392تعهد سازمانی کارکنان یکی از مهمترین و تجدیدشونده ترین منابعی است که سازمان ها می توانند در مدیریت خود از
آنها بهره گیرند ،توجه به عوامل موثر بر آن بیش از هر زمان دیگر حایز اهمیت شده است .بنابراین هدف از این پژوهش این
است که آیا سکوت بر تعهد سازمانی کارکنان تاثیردارد یا نه؟
 -2بیان مسئله
امروزه در بسیاری از سازمان ها ،شاهد امتناع کارکنان از ارائه ایده ها و نظرات خود ،در مورد مشکالت سازمانی بوده و در
سازمان ها جوی به وجود آمده است که اغلب موجب می شود ،کارکنان احساس کنند؛ ایده های آن ها با ارزش نبوده و باعث
می شود که کارکنان را از ابراز نظرات بازدارد .سکوت سازمانی پدیده ای اجتماعی است که در سطحی از سازمان به وجود می
آید و تحت تأثیر بسیاری از ویژگی های سازمانی ،ش امل فرآیندهای تصمیم گیری ،فرآیندهای مدیریت ،اطالعات به هنگام،
جوسازمانی و ادراك کارکنان قرار دارد(حنیفی .)1394 ،سکوت سازمانی ،با محدود کردن اثربخشی تصمیم گیری های سازمانی
و فرایندهای تغییر در ارتباط است .این مشکلی است که هم اکنون گریبانگیر سازمان ها است ،و باعث می شود که بیشتر
سازمان ها از اظهارنظر خیلی کم کارکنان رنج ببرند .زمانی که چنین اتفاقی می افتد کیفیت تصمیم گیری و میزان انجام تغییر
کاهش می یابد .همچنین سکوت سازمانی به وسیله ممانعت از بازخورد منفی مانع تغییرات و توسعه سازمانی مؤثر می شود ،از
این رو سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را نخواهد داشت(میلر  .)1976 ،به دلیل آنکه فعالیت های اصالحی در زمان
ضرورت انجام نمی گیرند پس می توان گفت موضوع سکوت سازمانی و یافتن راه های رفع آن از اهمیت شایانی در مباحث
سازمانی معاصر برخوردار بوده و توجه جدی مدیران سازمان را می طلبد .به طور کلی هدف این مطالعه بررسی و شناسایی
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روابط موجود بین سکوت کارکنان و ارتباط آن با تعهد سازمانی است .در حالی که سکوت در سازمان ها گسترده شده ،ولی
عموما توسط محققان نادیده گرفته می شود .حتی زمانی که سکوت مورد تصدیق قرار گرفته است ،اغلب محققان با بی توجهی
از کنار آن رد می شوند(پندروهارلوس  .)2001،بنابرین توجه به عوامل سکوت سازمانی و بررسی پیامد های آن می تواند منجر
به بهبود عملکرد و اثربخشی سازمانی شود و مطالعه در زمینه آن می تواند افق های جدیدی برای رشد و ارتقاء کارکنان و
سازمان فراهم آورد.

 -3مبانی نظری پژوهش
سکوت سازمانی
منشاء شکل گیری سکوت سازمانی؛
در بسیاری مواقع باور پذیرفته شده این است که کارکنان تجربه الزم برای درك و فهم مسائل مهم را ندارند ،آن ها
فاقد قدرت و اختیار هستند ،آن ها بازیگران تیمی خوبی نمی باشند ،و رفتار آنها فقط می تواند مشکالتی را به
وجود آورده و باعث به وجود آوردن احساس منفی از مشارکت آنها شود .مدیران ،به طعنه(زارعی متین و همکاران،
 )1390باور بر این دارند که کارکنان خود را برای واضح سخن گفتن تشویق می کنند ،اما از طرف دیگر ،آن ها روش
های رسمی را برای ساکت کردن نظرات مخالف کارکنان مورد استفاده قرار می دهند ()Miller, 1972سکوت
سازمانی ،با محدود کردن اثربخشی تصمیم گیری های سازمانی و فرایندهای تغییر در ارتباط است .این مشکلی است
که هم اکنون گریبانگیر سازمان ها است ،و باعث می شود که بیشتر سازمان ها از اظهارنظر خیلی کم کارکنان رنج
ببرند .زمانی که چنین اتفاقی می افتد کیفیت تصمیم گیری و میزان انجام تغییر کاهش می یابد .همچنین سکوت
سازمانی به وسیله ممانعت از بازخورد منفی مانع تغییرات و توسعه سازمانی مؤثر می شود ،از این رو سازمان توانایی
بررسی و تصحیح خطاها را نخواهد داشت ( .)Brinsfield, 2009فیشر( )Fisher, 1979اظهار می کند که
یاددهی چگونه نه گفتن به درخواست ها و پیشنهادهای زیردستان توسط سرپرستان ،به یک هنر در سازمان ها
تبدیل شده است .و چنین رفتارهای منفی به خاموشی و سکوت منجر می شوند طوری که کارکنان در ارتباط با
ناظران و سازمانی که این چنین رفتارها و عکس العمل هایی را تشویق می کنند ،از اظهار نظر خود کوتاهی کرده و
نتیجه ای در آن نمی بینند( زارعی متین و همکاران)1390 ،
«هنریکسون و دایسون» سکوت در سازمان را یک پدیده دسته جمعی می دانند که در آن افراد مشارکت بسیار کمی
در واکنش به مسائل و مشکالت از خود نشان می دهند( .)Henriksen & ,Elizabeth, 2006درتعاریف اولیه
ازسکوت ،آن رامعادل وفاداری 1می دانستند وبیان می کردند که بیان نکردن نگرانی ها ونظرات درواقع چیزاشتباهی
نیست اما مطالعات صورت گرفته درتحقیقات انجام شده نشان می دهد که جوسکوت می تواند مخالف ستاده های
مطلوب سازمانی باشد(زارعی متین .)6: 1389،موریسن و میلیکن در مفهوم سکوت نشان میدهند ":سکوت سازمانی
یک پدیده ساختار یافته اجتماعی می باشد که در یک سطح سازمانی ایجاد شده است و ویژگیهای سازمانی زیادی بر
آن تاثیر گذار است" .این ویژگی های سازمانی همچون فرآیندهای تصمیمگیری ،مدیریت و یا فرهنگ به تعریف رفتار
سکوت برای هر کارمند بر اساس چگونگی درك آن می انجامد .موریسن و میلیکن بیان میکنند هنگامی که بیشتر
اعضای یک سازمان درباره موضوعات و مسائل سازمانی ساکت بمانند ،سکوت به یک رفتار گروهی تبدیل میشود
1
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کهاین پدیده را "سکوت سازمانی "1می نامند .بر طبق نظر موریسن و میلیکن" سکوت سازمانی " احساس بی ارزش
بودن ،درك فقدان کنترل و ناسازگاری شناختی"را بوجود می آورد که منجر به کاهش انگیزش ،تعهد و رضایت شغلی
پایین میگردد ()Morrison and Milliken , 2000آرجریس استدالل می کند که هنجارهای قدرتمند و
رویههای تدافعی در سازمان وجود دارد که اغلب مانع از گفتن احساسات یا دانستهها از سوی افراد میشود .زمانی که
فرهنگ سکوت در بین اعضای سازمان وجود دارد ،آنها به یک تناقض آشکار گرفتار می شوند به طوریکه اغلب
کارکنان در مورد حقی قت موضوعات و مسائل درون سازمانی اگاهی دارند اما جرات ابراز حقیقت را به مدیر یا
سرپرستشان ندارند( .)Argyris, and Shon, 1977سکوت ،توسط بسیاری از ویژگیهای سازمانی تحت تاثیر قرار
میگیرد .این ویژگیها شامل فرایندهای تصمیم گیری ،فرایندهای مدیریت ،فرهنگ و ادراکات کارکنان از عوامل موثر
بر سکوت است(.)Dimitris And Vokala, 2007اما در عین حال دو عامل اصلی که سبب سکوت کارمندان در
سازمان میگردد عبارتند از .1 :ترس مدیریت از بازخورهای منفی از سوی کارمندان به دلیل به خطر افتادن منافع و
موقعیتشان.2.ادراك کارکنان از باورهای ضمنی مدیریت در مورد آنها .این باورهای ضمنی شامل برخی تفکرات
مدیریت است مبنی بر اینکه کارمندان فقط منافع شخصی خود را در نظر می گیرند ،مدیریت سازمان بیشتر از همه
میفهمد و بهترینها را میداند و اینکه اختالف عقیده ها ماهیتاً مسائل مضری برای سازمان است .این مسائل اگرچه
باورهای مدیریت هستند وممکن است هیچیک در سازمان واقعیت نداشته باشند اما عواطف و احساسات مخربی را
هم چون ترس ،فریب و خشم در کارکنان سازمان بوجود میآورد و در نهایت سبب ایجاد سکوت کارکنان می
گردد(  .)Slade, 2008به عالوه عقاید ضمنی که اغلب به وسیله مدیران ایجاد می شود .ساختارها و روش های مورد
استفاده در سازمان به گسترش آنچه که ما «جو سکوت » 2می نامیم ،کمک می نماید که به طور گسترده ای بین
کارکنان این گونه ادراك شده است که گفتگو در مورد مشکالت و مسائل بی اثر و خطرناك می باشد .زمانی که
چنین جوی در سازمان حاکم گردد ،واکنش غالب در یک سازمان سکوت خواهد بود تا اظهارنظر .بنابراین احتمال
ظهور چنین جوی و قوت و اشباع آن جو وابسته به فعالیت های معنی دار جمعی کارکنان خواهد بود Morrison
) .)and Milliken , 2000دانشمندانی مانند موریس و میلیکن در باره جو سکوت سازمانی عقیده دیگری دارند
که جو سکوت در سازمان ناشی از سه عامل است .1.نگرش مدیران عالی نسبت به سکوت  .2،نگرش سرپرستان
نسبت به سکوت .3و وجود فرصت های ارتباطی در سازمان است که منجر به ایجاد رفتار سکوت کارکنان در
سازمان می شود در ادامه سه عامل به ترتیب شرح داده خواهد شد.

 .1نگرش مدیران عالی نسبت به سکوت؛
زمانی که مدیران ارشد یک سازمانی باور بر این دارند که کارکنان خودکامه بوده و غیرقابل اعتماد هستند ،آن ها
طوری عمل خواهند نمود که به طور ضمنی و غیرضمنی از ارتباطات رو به باال جلوگیری نمایند و غالباً این چنین
باورهایی آگاهانه نمی باشند .آرگریس3در بحث خود درباره یادگیری سازمانی تاًکید کرده است که "تئوری های مورد
استفاده" که عمل مدیران را هدایت می کند اغلب از تئوری های مورد حمایت آن ها و یا آنچه که آنها فکر می کنند
رفتار آن ها را شکل می دهند ،متفاوت هستند.)Argyris, and Shon, 1977( .
اگر باور رایج در سازمان آن است که ،کارکنان فرصت طلب بوده و هیچ دانش معتبری در مورد بهبود سازمان ندارند،
پس مدیران آن ها را در فرآیند تصمیم گیری شرکت نخواهند داد .بنابراین با وجود اینکه لزوم استفاده از تصمیم
1

Organizational Silence
A Climate of Silence
3
Argyriss
2
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گیری مشارکتی ممکن است آشکار به نظر برسد (کمیته ها ،نیروهای کاری) ولی همه به طور ضمنی می دانند که
اختیار تصمیم گیری در مراتب باالی سازمان قرار دارد(.)Forgen,1999
زمانی که مدیران باور بر این دارند که کارکنان خودسر ،فرصت طلب و کم کار می باشند و موافقت بر مخالفت
رجحان دارد ،آن ها تمایل دارند تا باورهای منفی خود را در رفتار روزمره خود با کارکنان موجه جلوه دهند .برای
مثال ،اگر کارکنان نگرانی خود را در مورد تغییرات پیشنهادی سازمانی بیان کنند ،مدیریت فرض خواهد کرد که
کارکنان در مقابل تغییر مقاومت کرده و آن را تهدیدی برای خود می بینند .مدیران عقاید و بازخوردهای کارکنان را
رد خواهند کرد بویژه زمانی که آن عقاید با دیدگاه آن ها متفاوت می باشند .مدیریت همچنین آگاهانه یا ناآگاهانه
نسبت به پیام رسانان خبرهای نامطلوب بی توجهی می کنند).) Morrison and Milliken , 2000
مدارك معتبری در دست است که واکنش منفی مدیران عالی و سرپرستان را در برابر دریافت بازخوردهای منفی
تایید می کند و نشان می دهد که آنها از دریافت بازخورد منفی اجتناب می کنند و در صورت دریافت ،آنها را تحریف
می کنند .این بدان علت است که آن ها می خواهند احساس شرمندگی ،تهدید و بی کفایتی را از خود دور کنند .لذا
مقاصد و نیات زیر دستانشان و اعتبار و صحت بازخورد ها را زیر سوال می برند .این بعد با  5شاخص اندازه گیری می
شود :ترغیب کارکنان به بیان نظرات و مخالفت هایشان توسط مدیریت عالی ،زیر سوال نبردن وفاداری کارکنان،
احساس راحتی کارکنان برای بیان آزادانه عقایدشان ،پیامد های منفی بیان آزاد عقاید و عدم سرزنش کارکنان منتقد
یا مخالف(دانایی فرد و همکاران.)1390 ،

 .2نگرش سرپرستان به سکوت؛
افراد با کسانی که مشابه خودشان درك می کنند ،راحتتر کار می کنند و ترجیح می دهند با آنها تعامل کنند .افراد
همچنین تعامل با افراد مشابه خود را برای ت أیید عقاید و ادراکات خود ترجیح می دهند .از این رو برقراری یک
شرایط سازمانی با مکانیزم های کمتر برای اظهارنظر کارکنان ،زمانی که درجه باالیی از شباهت بین کارکنان وجود
دارد ،احتمال بزرگی برای ایجاد جو سکوت خواهد بود .شباهت بین همکاران مستقیم ،سرایت اجتماعی را در سطح
گروه کار و سطح واحد تسهیل می کند در حالی که پایه های شباهت بین افراد شاغل در حوزه های مختلف ،اشتراك
اطالعات و سرایت اجتماعی را از یک واحد به واحد دیگری گسترش خواهد داد .از آنجا که پایداری به فرصت های
بیشتر کارکنان برای تعامل و ادراکات مشترك و احتما ل زیادتری از ادراکات مشترك پایدار در طی زمان داللت دارد
همچنین ادراکات مشترك با احتمال بیشتری برای توسعه درون سازمان ها با عضویت نسبتاً پایدار گسترش می
یابند.وابستگی کاری متقابل متغیر دیگری می باشد که در فرآیند تصمیم گیری جمعی سهیم خواهد بود ،که در
حضور وی ژگی های ساختاری معین جو سکوت را ترفیع می دهد .زمانی که کارکنان درون یک گروه کاری باید
فعالیت های خود را هماهنگ کنند ،ضرورتی بزرگ برای برقراری ارتباط وجود دارد بنابراین فرصتی بزرگ برای آنها
جهت اشتراك مفاهیم و تجربه های خود بوجود می آید(.)Miller, 1972
همچنی ن زمانی که نشانه های دریافت شده از سطوح باالی سازمان نشان می دهند که سازمان ظرفیت الزم برای
اظهار نظر کارکنان را ندارد ،نگرش های مدیران ارشد به سمت پایین سرازیر شده و رفتار مدیران میانی را تحت تاثیر
قرار می دهد .حتی مدیران میانی که واقع ًا در عقاید ضمنی مدیریت ارشد مشترك نیستند ممکن است منجر به
تشویق سکوت شوند .با تشخیص اینکه مدیریت ارشد مخالفت ها و یا بازخورد منفی را دوست ندارند ،مدیران میانی
می توانند اطالعات معین را قبل از طی جریان روبه باالی اطالعات از پیروان خود بدست آورند .اگر مدیر یک بخش
ارتباطات روبه باال را تشویق نکرده و به طور خصومت آمیزی به آن واکنش نشان دهد ،کارکنان در آن بخش تمایل به
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اظهار عقاید خود نسبت به سیاست ها و روش های سازمان نخواهند داشت ،از این رو شاید سکوت گسترده ای در
سطوح بخشی وجود داشته باشد(.)Morrison and Milliken , 2000
رفتار سرپرس تان جنبه های گوناگون از رفتار کارکنان را تحت تاثیر قرار می دهد .این به دلیل قدرتی است که
سرپرست در ارتباط با خروجی های کارکنان دارد و نیز به خاطر ماهیت روابط سرپرست -زیر دست است .گر چه
سرپرستان به نقش و وظیفه خود در برابر تغیرات متعهد شده اند و حامی تالش ها برای بهبود هستند ولی با این
همه از ارائه نظراتی در باره بجا نبودن عملکردشان و  ...هستند می ترسند و حالت تدافعی به خود می گیرند.
درنتیجه،سرزنش شدن بابت هر مسئله ای را دوست ندارند و ترجیح می دهند تعبیری منفی از رفتار زیردستانشان
داشته یاشند .این نوع رفتار خرده جو سکوت را در سازمان حاکم می کند که در آن کارکنان نمی توانند به
سرپرستشان اعتماد کنند که آیا در صورت افشای اشتباهات یا زیر سوال بردن شیوه های عمل ،به طور مستقیم و
غیر مستقیم تنبیه و مجازات خواهد شد یا نه .نگرش سرپرست به سکوت را به وسیله پنج شاص می توان اندازه
گیری کرد.اعتقاد کارکنان به نحوه مدیریت تضاد(کارکنان با یکدیگر ،کارکنان با مدیر) توسط سرپرست؛ ادراك
کارکنان از میزان توجه سرپرست به گفته های طرفین؛ تشوق طرفین به بیان مخالفت ها و انتقا توسط سرپرست .اگر
سازمانی از نظر این شاخص در وضعیت باالیی باشد شرایط برای اظهار نظر مهیاست.

 .3فرصت های ارتباطی؛
بسیار از پژوهشگران در گذشته نشان دادند که وقتی فرصتهای ارتباطی وجود دارد و کانالهای ارتباطی باز هستند
دخالت در تصمیم گیری و مشارکت فعاالنه در گفتمان های مرتبط با مسائل سازمان و همچنین اعتماد به مدیریت
ارتقاء م ی یابد .شماری از نویسندگان پی بردند که ارتباط مثبتی بین جریان اطالعات در سازمان و سطوح غیبت و
بهروری وجود دارد .در صورت فراهم شدن امکان بی پرده گویی در مورد مسائل سازمانی ،کارکنان فرصتی برای
تسهیم اطالعات ،ارائه عقاید و پیشنهاد ها پیدا می کنند و این باعث می شود احساس تعلق بیشتری پیدا کنند و
بیشتر دخالت نمایند(دانایی فرد و همکاران .)1390 ،تصمیم گیری متمرکز ،فقدان مکانیزم های بازخورد روبه باال،
مقاومت مدیریتی در مقابل ورودی های کارکنان و فقدان بررسی بازخورد رو به پایین به جوی از سکوت منجر خواهد
شد تا حدی که ک ارکنان مراتب میانی و پایین مستقیماً عمل کرده و بین خودشان رابطه برقرار می کنند .اندازه اثرات
متقابل و روابط بین کارکنان مراتب میانی و پایین به طور مثبتی با تشابه اجتماعی ،پایداری نیروی کاری ،وابستگی
کاری و شدت و فشردگی شبکه های اجتماعی غیر رسمی مربوط می شود(.)Morrison and Milliken , 2000
این بعد را با پنج شاخص می توان سنجید :ادراك از رضایت بخش بودن ارتباطات با همکاران؛ ادراك از تبادل سازمان
یافته دانش و تجربه در میان کارکنان؛ ادراك از مناسب بودن روابط کارکنان و مدیریت عالی؛ ادراك از ابالغ مناسب
تغیرات سازما نی به کارکنان؛ و ادراك از میزان آگاهی از ماموریت ها و طرح های سازمان .اگر سازمانی از نظر این
شاخص ها باال باشد ،شرایط برای اظهار نظر کارکنان مهیاست (دانایی فرد و همکاران.)1390 ،

 .4سکوت کارکنان؛
به میزان تمایل کارکنان برای مطرح کردن نظرات ،مسائل و مشکالت پیش آمده برای آنها درحیطه سازمان و
شغلشان در نزد مدیران و رپرستان اشاره دارد .این بعد با هشت شاخص اندازه گیری می شود :فاصله زمانی ابراز
مخالفت کارکنان در مورد مسائل شرکت ،مسائل بخشی ،مسائل شغلی و مسائل مرتبط با رضایت شغلی ؛ احساس
راحتی در بیان نارضایتی در مورد مسائل شرکت ،مسائل بخشی ،مسائل شغلی و مسائل مرتبط با رضایت
شغلی(.)Vakola,and Bouradas2005
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تعهد سازمانی
توسعه منابع انسانی در سازمان ها به نوعی تعهد ،انتظار متقابل و وظیفه دو سویه بین فرد و سازمان مبدّل شده است.
در چهارچوب این تعهد و انتظار متقابل ،کارکنان باید ضمن التزام عملی به انجام وظایف در راستای اهداف سازمانی و
نیز رفتار در چهارچوب نظامنامه سازمان ،حقوق متقابلی نیز برای خود تعریف کنند .از اهم این حقوق میتوان به بهره
مندی از فرصت توسعه مستمر دانش ،مهارت کاری و تکامل جنبههای مختلف شخصیتی اشاره کرد .از سوی دیگر
سازمان نیز در چهارچوب انتظارات به حق خود از کارکنان میخواهد که با نهایت تالش و تعهد در راستای تحقق
اهداف سازمان گام بردارند .مسلماًکارکنانیکه از رضایت شغلی برخوردارباشند،باانگیزه کافی درانجام وظایف خود به
افرادی مؤثر و کارآ در سازمان تبدیلشده و نقش مؤثری در دستیابی سازمان به هدفهای مورد انتظار
ایفاخواهندنمود [بالنچارد . ]2005تعهد سازمانی منجر به پیامدهای مفیدی از جمله افزایش اثربخشی عملکرد و بهره
وری و کاهش تمایل وترك خدمت و غیبت در سطوح فردی و سازمانی می گردد (.)Dennise,K.2000
تعهد سازمانی به عنوان یک بعد مهم نگرش شغلی ،هویتی روانشناختی است که یک فرد نسبت به سازمان متبوع
خود احساس میکند( . )Mowday, R& et al 1982لذا در نمود عینی تعهد سازمانی ،روابط کارکنان را با
سازمان منعکس میکند و بر تصمیم به ماندن اعضا در آن سازمان داللت دارد ( . )Meyer, J.&et al 1997افراد با
نیازها ،مهارتها و انتظاراتی وارد سازمان میشوند و مایلند در محیطی کار کنند که بتوانند از تواناییهایشان استفاده
و نیازهایشان را ارضاء کنند .چنانچه سازمانها این فرصتها را برای کارکنانشان ایجاد کنند ،سطح تعهد سازمانی
افزایش مییابد(.)Vakola & Nikolaou 2005
تعهد سازمانی یک نگرش و یک حالت روانی است که نشان دهنده تمایل  ،نیاز و الزام جهت ادامه فعالیت در یک
سازمان است .دراین بین تمایل ،به معنی عالقه و خواست قلبی فرد برای ادامه خدمت در سازمان است و نیاز به این
معنی است که فرد به خاطر سرما یه گذاریهایی که در سازمان انجام داده  ،ناچار به ادامه خدمت در آن است همچنین
الزام عبارت از دین ،مسئولیت و تکلیفی است که فرد در برابر سازمان دارد و خود را ملزم به ماندن در آن میبیند .از
دیدگاهی دیگر ،تعهد سازمانی نوعی احساس وابستگی و تعلق خاطر به سازمان است .بنابراین تعهد سازمانی یک
نگرش درباره وفاداری کارمندان به سازمان است ،و یک فرایند مستمری است که از طریق آن اعضای سازمان عالقه
خود را به سازمان و موفقیت و کارایی پیوسته آن نشان میدهند بدیهی است تعهد سازمانی کارکنان زمانی ارزشمند
خواهد بود که بر روی عملکرد سازمان تأثیر مثبت داشته و موجب ارتقاء بهره وری سازمان گردد .تعهد سازمانی نوعی
نگرش است که میزان عالقه و دلبستگی و وفاداری کارکنان نسبت به سازمان و تمایل آنان به ماندگاری در سازمان را
نشان میدهد .این نگرش میتواند ناشی از تمایل ،الزام یا نیاز فرد باشد .بر این اساس تعهد سازمانی شامل سه مؤلفه
زیر میباشد (. )Meyer, Allen, 1991تعهد عاطفی :احساس تعلق و وابستگی به سازمان و احساس هویت با آن
(خواستن و میل باطنی) .تعهد هنجاری :احساس وفاداری به سازمان و الزام اخالقی به ماندن در سازمان و ادای دین
به آن (باید یا نوعی الزام اخالقی) .تعهد مستمر :محاسبه سود و زیان و هزینههای ناشی از ترك سازمان (نیاز به
ماندن در سازمان) .به عبارت دیگر تعهد عاطفی 1به عواطف کارکنان اشاره دارد که وابسته به اهداف سازمان و
قابل شناسایی به وسیله آن است .تعهد عاطفی ناشی از تمایل کارکنان به ادامه ارتباط است .تعهد مستمر2ماهیتی
مبادله محور دارد ،مبتنی بر محاسبه است و به هزینههای مرتبط با ترك سازمان اشاره دارد .تعهد مستمر ناشی از

1
-Affective Commitment
2
-Continuous Commitment
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احساس افراد ،مانند اجبار آنها به ادامه ارتباط به دلیل هزینههای باالی خروج است (مانند از دست دادن حقوق،
موقعیت و ارشدت) یا به دلیل اینکه آنها فرصتهای استخدامی کمی در جاهای دیگر دارند .نهایت ًا تعهد هنجاری1به
تمایل کارکنان به ماندن در سازمان بر اساس حس مسؤولیت ،وفاداری یا الزام به ادای دین آنها به سازمان ،اشاره
دارد.

 -4پیشینه پژوهش
دوستار و همکاران( )1393سکوت سازمانی و ارتباط آن با عملکرد سازمانی و تعهد کارکنان پرداخت .این تحقیق در
صدد است که ضمن بررسی مفاهیم سکوت و سکوت سازمانی ،عوامل ایجاد سکوت سازمانی را درحد توان به صورت
جامع ارایه دهد .همچنین ارتباطات سکوت سازمانی را با دیگر ابعاد سازمان مثل عملکرد سازمانی و تعهد کارکنان
روشن می سازد .و سرانجام با ارایه مدل مفهومی ارتباط بین عوامل ایجاد سکوت سازمانی و ارتباط سکوت سازمانی با
عملکرد سازمانی و تعهد کارکنان را نشان می دهد
ابوالقاسمی و همکاران( )1393به بررسی یین رابطه بین عدالت سازمانی و سکوت سازمانی در آموزش و پرورش شهر
تبریز پرداخت .نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادهها با کمک آزمون همبستگی پیرسون و ضریب رگرسیون نشان داد
که بین تمامی ابعاد عدالت سازمانی و مولفههای سکوت سازمانی به جز عدالت رویهای و سکوت انفعالی و عدالت
توزیعی و سکوت فرااجتماعی رابطة معکوس و معناداری وجوددارد.
قربانی وسهیال ( )1393به بررسی رابطة بین سکوت سازمانی و اعتماد کارکنان در سازمان آموزش و پرورش خراسان
شمالی پرداخت .نتایج تجزیه و تحلیل نشان دادند که بین ابعاد جو سکوت (نگرش مدیریت عالی به سکوت ،نگرش
سرپرستان به سکوت و فرصتهای ارتباطاتی) و ابعاد اعتمادکارکنان (اعتماد شناخت مدار و عاطفه مدار) رابطه
معناداری است ،به طوری که بین نگرش مدیریت عالی با اعتماد شناخت مدار یک همبستگی مثبت وجود دارد ،اما
بین نگرش مدیریت عالی با اعتماد عاطفه مدار یک همبستگی مثبت وجود ندارد .از طرفی ،بین نگرش سرپرستان و

فرصت های ارتباطاتی کارکنان با ابعاد اعتماد کارکنان نیز یک همبستگی منفی وجود دارد.
جباری و همکاران ( )1394به بررسی رابطه بین سکوت سازمانی و تعهد سازمانی ،با نقش میانجی رهبری اخالقی در
ناجا پرداخت .یافته ها نشان داد که سکوت سازمانی با رهبری اخالقی ،رابطه معکوس و رهبری اخالقی با تعهد
سازمانی کارکنان ناجا ،رابطه معناداری دارد .همچنین نقش میانجیگری رهبری اخالقی ،بین سکوت سازمانی و تعهد
سازمانی مورد تأیید قرار گرفت.
مرتضی دوستی( )1393به بررسی ارتباط بین نگرش سکوت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداره
کل و ادارات ورزش و جوانان استان مازندران پرداخت  .یافتههای تحقیق نشان داد که بین سکوت سازمانی با تعهد
سازمانی ،بین سکوت سازمانی با رضایت شغلی ،و بین سکوت سازمانی و میانجی تعهد سازمانی و رضایت شغلی
هیچگونه رابطهای وجود ندارد .این در حالی است که رابطهی مثبتی میان تعهد سازمانی و رضایت شغلی وجود دارد.
دانایی فرد و پناهی ( )1389در مقاله با عنوان" تحلیل نگرش های شغلی کارکنان سازمان های دولتی تبیین جو
سکوت سازمانی و رفتار سکوت سازمانی" به این نتیجه رسیدند که بین ابعاد جو سکوت (نگرش مدیریت عالی به
سکوت ،نگرش سرپرستان به سکوت و فرصت های ارتباطاتی) و نگرش های شغلی کارکنان با رفتار سکوت کارکنان ،
رابطه معنی داری وجود دارد ؛ به طوری که بین نگرش مدیریت عالی و نگرش سرپرستان با رفتار سکوت کارکنان
1
-Normative Commitment
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یک همبستگی مثبت نسبتاً شدیدی وجود دارد و بین فرصت های ارتباطاتی و نگرش های شغلی کارکنان با رفتار
سکوت کارکنان  ،همبستگی منفی نسبت ًا شدیدی است.
دانایی فرد و همکاران( )1390در مقاله با عنوان" تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در بخش
دولتی" نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در سازمانهای دولتی در بخش علوم پژشکی مورد مطالعه قرار گرفت
نتایج از تاثیر فرهنگ سازمانی بر جو رفتار سکوت حکایت دارد.
افخمی اردکانی  ،خلیلی صدرآباد ( ،)1391در مقاله با عنوان "بررسی رابطه بین عوامل شخصیتی و سکوت کارکنان
دانشی"به این نتیجه رسیدند که ابعاد شخصیتی برونگرایی ،گشودگی و وظیفه شناسی رابطه منفی و معناداری با
سکوت دارند؛ در حالی که بین سازگاری و سکوت ،رابطه ی مثبت و معنادار وجود دارد؛ ضمن آنکه بین بعد
شخصیتی روان رنجوری با سکوت رابطه معناداری مشاهده نشد.
دوستار و همکاران( )1393در مقاله ای با عنوان سکوت سازمانی و ارتباط آن با عملکرد سازمانی و تعهد کارکنان در
صدد هستند که ضمن بررسی مفاهیم سکوت و سکوت سازمانی ،عوامل ایجاد سکوت سازمانی را درحد توان به
صورت جامع ارایه دهد .همچنین ارتباطات سکوت سازمانی را با دیگر ابعاد سازمان مثل عملکرد سازمانی و تعهد
کارکنان روشن می سازد .و سرانجام با ارایه مدل مفهومی ارتباط بین عوامل ایجاد سکوت سازمانی و ارتباط سکوت
سازمانی با عملکرد سازمانی و تعهد کارکنان را نشان دادند.
ذکریا و همکاران( )1392در مقاله با عنوان رابطه بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی
تعهد سازمانی در سازمان جهاد کشاورزی شهرستان خاش به این نتیجه رسیدند که بین سکوت سازمانی و تعهد
سازمانی رابطه عکس ( )-.62و معناداری وجود دارد و همچنین بین تعهد سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی رابطه
مثبت ( ) 0,74و معنادار وجود دارد و در نهایت بین سکوت سازمانی و رفتار شهروند سازمانی رابطه عکس ( )-0,47و
معنادار می باشد.
ادمونسون وجرج ( )2007درتحقیقی دررابطه اعتماد سازی فضای کار و سکوت سازمانی پی به این واقعیت بردند که
افزایش فضای اعتماد درمحیط کارمی تواند درکاهش چشمگیر جو سکوت سازمانی موثرباشد .ادمونسون میگوید:
بخشهای مختلف کاری به اهمیت اظهار نظر در جمع پی برده اند« .حتی میتوان گفت اگر افراد به اظهار نگرانی
هایشان در مورد احتمال شکست مدلها و محصوالت بیمیلی نشان نمیدادند ،وسعت بحران مالی جهانی کمتر
میشد ».این موضوع به مدیران بستگی دارد تا فضای امنیت روانی مناسب را برای غلبه بر این بیمیلیها ایجاد کنند
برینسفلد 1وهمکاران( )2009درتحقیق خوددرباره ابعاد سکوت سازمانی نشان دادندکه سکوت کارکنان پدیده ای
است مسری ،چند بعدی ،قابل اندازهگیری و بطور معناداری با دیگر پدیدههای سازمانی در ارتباط است
ماریا واکوال و دیمیتریس بورانتاس( )20112درتحقیق خود با عنوان ”نقش سکوت سازمانی ،درحالتها
ورفتارکارکنان“ به بررسی موضوع تاثیر سکوت سازمانی برخلق وخو،حاالت ورفتار کارکنان پرداخته اند.آنان عنوان
کردندکه بین سکوت سازمانی وایجاد رفتارهای خاص درسازمان رابطه معناداری وجود دارددراین تحقیق به اثراتی
همچون وجود استرس درکارکنان درهنگام کار،احساس عدم امنیت،احساس عدم راحتی واستقالل ونبود یک فضای
بااعتماددرمحیط کاراشاره شده است.این تحقیق نتیجه گرفته است که داشتن محیط با صداقت،پراعتمادوحمایتگرانه
نیازمند کاهش سکوت سازمانی است.
1

Brinspheld
Maria Vakola and Dimitris Bourantas
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 -5مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی پژوهش با استفاده از مدل تعهد سازمانی آلن و مایر و مدل سکوت سازمانی موریس و میلیکن بدست
آمده است در این پژوهش تعهد سازمانی به عنوان متغیر وابسته که خود دارای سه بعد عاطفی ،مستمر و هنجاری و
سکوت سازمانی به عنوان متغیر مستقل که دارای چهار بعد نگرش مدیران عالی به سکوت ،نگرش سرپرستان به
سکوت ،فرصت های ارتباطی و رفتار سکوت کارکنان می باشد که تعیین کننده فرضیات این پژوهش است.

شکل :1مدل مفهومی پژوهش

 -5فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی
 بین سکوت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیات فرعی
 بین نگرش مدیریت عالی به سکوت و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
 بین نگرش سرپرستان به سکوت و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
 بین فرصت های ارتباطی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
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 -6روش پژوهش
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش پیمایشی و از نظر جمعآوری دادهها از نوع پژوهش مقطعی میباشد.
قلمرو زمانی تحقیق در پاییز  1399و قلمرو مکانی تحقیق استان کردستان ،شهر مریوان میباشد .جامعه آماری این
پژوهش کلیه کارکنان شهرداری مریوان می باشد که از طریق سرشماری  195نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند.
اطالعات حاصل از پژوهش از دو طریق کتابخانهای و میدانی جمعآوری شدند .از طریق توزیع پرسشنامه ،اطالعات
میدانی و ادبیات تحقیق از طریق منابع کتابخانه جمعآوری شدند .برای اندازه گیری سکوت سازمانی از پرسشنامه
واکوال و بوراداس( )2005که داری سه بعد نگرش مدیریت عالی به سکوت( 5سوال) ،نگرش سرپرست به سکوت(5
سوال) و فرصت های ارتباطی( 5سوال) می باشد و در طیف لیکرت و بهصورت مقیاس پنجدرجهای طراحیشده است
که کامال مخالفم نمره  1و کامال موافقم نمره  5میگیرد.
به عالوه برای اندازه گیری تعهد سازمانی کارکنان از پرسشنامه معتبر آلن و مایر ( )1990استفاده شد این پرسشنامه
شامل سه بعد می باشد :تعهد عاطفی ( 8سوال) ،تعهد مستمر ( 8سوال) ،تعهد هنجاری ( 8سوال)  .این پرسشنامه
دارای  24سؤال بوده و در طیف لیکرت و بهصورت مقیاس پنجدرجهای طراحیشده است که خیلی زیاد نمره  5و
خیلی کم نمره یک میگیرد .وجهت پایایی پرسشنامه از روش آماری آلفای کرنباخ استفاده شد که نتایج آن در
جدول  1مشاهده می شود همان گونه که مشخص است کلیه متغیر ها دارای ضریب آلفای باال  7دهم می باشند که
این نشان می دهد پرسشنامه از پایایی الزم برخوردار است(کالنتری .)1387،همچنین جهت تعیین روایی پرسشنامه
از نظر گروه خبرگان استفاده شد  .پرسشنامه توسط استاد راهنما و سه تن از اساتید دیگر تایید شد .بااستفاده از
نرمافزار SPSS 17دادههای گردآوریشده تجزیه و تحلیل شدند .همچنین ،برای آزمون فرضیهها از روش آمار
توصیفی از فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار استفاده شد و در بخش آمار استنباطی از ضریب
همبستگی برای بررسی فرضیه ها استفاده شد.
جدول :1آلفای کرنباخ متغیرهای پژوهش

ردیف

ابعاد

آلفای کرونباخ

1

نگرش مدیریت عالی به سکوت

0,73

2

نگرش سرپرست به سکوت

0,75

3

فرصت های ارتباطی

0,71

4

کل پرسشنامه سکوت سازمانی

0,87

5

تعهد عاطفی

0,87

6

تعهد مستمر

0,84

7

تعهد هنجاری

0,83

8

کل پرسشنامه تعهد سازمانی

0,91

 -7یافته ها ی پژوهش
با توجه به یافتههای تحقیق در جدول  2اگر آن را در یک پیوستار نشان بدهیم ،میانگین میزان استفاده از سکوت
سازمانی به دست آمده از مجموع گویهها  34,53؛ (ردیف  ،)1نگرش مدیریت عالی به سکوت به دست آمده از
مجموع گویهها 11,35؛ (ردیف  ،)2نگرش سرپرستان به سکوت به دست آمده از مجموع گویهها 11,46؛ (ردیف  ،)3و
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فرصت های ارتباطی به دست آمده از مجموع گویهها 11,71؛ ( ردیف  ،)4می باشد پس نتیجه برآورد میانگین
پاسخگویان نشان میدهد که میزان نگرش به سکوت مدیران عالی و سرپرستان در حد پایینی بوده است و همچنین
وجود فرصت های ارتباطی نیز در حد پایین است.
جدول  .3آمار توصیفی متغیر سکوت سازمانی

متغییر

تعداد

میانگین

انحراف معیار

حداقل

حداکثر

دامنه

ردیف
1

سکوت سازمانی

195

34,53

8,64

21

54

33

2

نگرش مدیریت عالی به سکوت

195

11,35

2,89

5

17

12

3

نگرش سرپرستان به سکوت

195

11,46

3,96

5

26

21

4

فرصت های ارتباطی

195

11,71

3,14

6

19

13

برای سنجش تعهد سازمانی از  24گویه در سطح اندازهگیری فاصلهای استفاده شده است(جدول  .)3طیف رتبهای 5
قسمت میباشد ،که نمره  120بیانگر میزان استفاده از تعهد سازمانی «خیلی زیاد» و نمره  24بیانگر میزان تعهد
سازمانی «خیلی کم» میباشد .با توجه به یافته های تحقیق در جدول اگر آن را در یک پیوستار نشان بدهیم ،میانگین
میزان استفاده از تعهد سازمانی به دست آمده از مجموع گویهها  91,8میباشد .با توجه به اینکه میانگین اعداد
نمرههای  24تا  ،120نمره  72میباشد ،پس نتیجه برآورد میانگین پاسخگویان نشان میدهد که میزان تعهد
سازمانی در حد باالیی بوده است.
جدول  .3آمار توصیفی متغیر تعهد سازمانی

متغییر

تعداد

تعهد سازمانی

195

انحراف معیار

میانگین
91,8

حداقل

حداکثر

57

126

15,9

دامنه
69

بررسی فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی  -بین سکوت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول :4همبستگی بین سکوت سازمانی و تعهد سازمانی

تعهد سازمانی

متغیر
سکوت سازمانی

تعداد

همبستگی

سطح معناداری

195

-0,85

0,001

برای آزمون وجود رابطه بین سکوت سازمانی و تعهد سازمانی از همبستگی پیرسون استفاده گردید(،جدول  )4با
توجّه به نتایج این آزمون (مقدار  r= -0,85و سطح معنی داری= ،)0/001میتوان اظهار داشت که بین سکوت
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سازمانی و تعهد سازمانی با اطمینان الزم رابطه معناداری معکوسی وجود دارد .بنابراین فرضیه مورد نظر تایید می
شود.
فرضیه فرعی  - 1بین نگرش مدیریت عالی به سکوت و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول  :5همبستگی بین نگرش مدیریت عالی به سکوت و تعهد سازمانی

تعهد سازمانی

متغیر
نگرش مدیریت عالی به سکوت

تعداد

همبستگی

سطح معناداری

195

-0,90

0,001

برای آزمون وجود رابطه بین نگرش مدیریت عالی به سکوت و تعهد سازمانی از همبستگی پیرسون استفاده
گردید(،جدول )5با توجّه به نتایج این آزمون (مقدار  r=-- 0,90.و سطح معنی داری= ،)0/001میتوان اظهار داشت
که بین نگرش مدیریت عالی به سکوت و تعهد سازمانی با اطمینان الزم رابطه معنادار معکوسی وجود دارد .بنابراین
فرضیه مورد نظر تایید می شود.
فرضیه فرعی  - 2بین نگرش سرپرستان به سکوت و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول :6همبستگی بین نگرش سرپرستان به سکوت و تعهد سازمانی

تعهد سازمانی

متغیر
نگرش سرپرستان به سکوت

تعداد

همبستگی

سطح معناداری

195

-0,50

0,003

برای آزمون وجود رابطه بین نگرش سرپرستان به سکوت و تعهد سازمانی از همبستگی پیرسون استفاده
گردید(،جدول  )6با توجّه به نتایج این آزمون (مقدار r= - 0,50و سطح معنی داری= ،)0/001میتوان اظهار داشت که
بین نگرش سرپرستان و تعهد سازمانی با اطمینان الزم رابطه معناداری معکوسی وجود دارد .بنابراین فرضیه مورد
نظر تایید می شود.
فرضیه  - 3بین فرصت های ارتباطی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.
جدول :7همبستگی بین فرصت های ارتباطی به سکوت و تعهد سازمانی

تعهد سازمانی

متغیر
فرصت های ارتباطی
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همبستگی

سطح معناداری

195

0,84

0,001
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برای آزمون وجود رابطه بین فرصت های ارتباطی و تعهد سازمانی از همبستگی پیرسون استفاده گردید(،جدول  )7با
توجّه به نتایج این آزمون (مقدار  r=- 0,84و سطح معنی داری= ،)0/001میتوان اظهار داشت که بین فرصت های
ارتباطی و تعهد سازمانی با اطمینان الزم رابطه معنادار مستقیم وجود دارد .بنابراین فرضیه مورد نظر تایید می شود.
برای پاسخگویی به سؤال های تحقیق و تعیین قدرت پیش بینی کنندگی متغیرهای مورد بررسی بر تعهد سازمانی از
رگرسیون گام به گام استفاده شد.
جدول :8آمارههای خالصه مدل رگرسیونی

مدل
1

ضریب
همبستگی

ضریب تعیین
)(R2

ضریب تعیین تصحیح شده

انحراف استاندارد ضریب تعیین
تصحیح شده

0/93

0/87

0/87

5/7

همان گونه که جدول  8نشان می دهد مقدار  Rبرابر است با  %93که نشان از ارتباط خطی و شدید میان متغیر
مستقل و وابسته است .همچنین مقدار R Squareنشان از درصدی از تغیرات متغیر وابسته که به وسیله متغیر
مستقل یا مدل برآورد می شود که این مقدار برابر است با  %87است که نشان از مناسب بودن مدل است یا به عبارت
دیگر  %87درصدازتغییرات متغیروابسته بهوسیله متغیرمستقل قابل توضیح است.
جدول :9تحلیل واریانس متغیر های پژوهش

منبع تغییرات

درجه آزادی

مجموع مربعات

میانگین مربعات

رگرسیون

3

13267

4422

باقیمانده

56

1836

32

کل

59

15103

---

f
134,8

سطح اطمینان
0,95

معنی داری
0,001

طبق جدول  9یعنی جدول  ANOVAمیزان تغیراتی از متغیر وابسته که به وسیله مدل محاسبه می
شود(رگرسیون) و میزان تغیرات تصادفی متغیر وابسته در ستون (مجموع مربعات) آورده شده است.نسبت میانگین
این دو مقدار میانگین مربعات در ستون  Fبدست امده است هر چه مقدار  Fبیشتر باشد نشان دهنده سهم بیشتر
مدل در بیان تغیرات متغیر وابسته است این مقدار با استفاده از آزمون  Fسنجیده میشود و مقدار سطح معنا داری
صفر نشان دهنده رد فرض صفر( تصادفی بودن ارتباط بین متغیر وابسته و مستقل ) می باشد .به عبارت دیگر sig
جدول  ANOVAکمتر از سطح معنیداری  0/05باشد؛ و بدین معنی است که بین متغیر مستقل و متغیر وابسته
یک رابطه خطی وجود دارد و درنتیجه مدل رگرسیونی معنیدار است.
جدول  :10ضرایب مدل رگرسیون

عامل

ضرائب استاندارد نشده

ضرائب استاندراد شده

t

معناداری
0,001

بتا

خطای معیار

Beta

نگرش مدیریت عالی به سکوت

-4,68

0,54

-0,84

-8,59

نگرش سرپرست به سکوت

-0,32

0,22

-0,08

-1,41

0,16

فرصت های ارتباطی

0,68

0,53

0,05

0,52

0,60
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نتایج تحلیل رگرسیون( جدول  )10با استفاده از روش گام به گام در جدول باال آمده است .پس از ورود عاملهای
مورد نظر در معادله رگرسیون و محاسبه معنی دار بودن هر متغیر نشان داد که فقط عامل (نگرش مدیریت عالی به
سکوت) تاثیر معنی داری را در بر تعهد سازمانی دارند .همچنین ضرایب رگرسیونی استاندارد نشده که با  Bنمایش
دادهشدهاند نشان میدهند که تغییر یک واحد در متغیر مستقل منجر به چند واحد تغییر در متغیر وابسته میشود؛
اما ضرایب رگرسیونی استانداردشده که با  Betaنمایش دادهشدهاند بر اساس مقادیر انحراف استاندارد
محاسبهشدهاند یعنی تغییر یک واحد انحراف استاندارد در متغیر مستقل منجر به چند واحد تغییر در انحراف
استاندارد متغیر وابسته میشود

پیشنهادات و نتیجه گیری
در این تحقیق یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی مطرح شد .برای آزمون وجود رابطه بین سکوت سازمانی و تعهد
سازمانی از همبستگی پیرسون استفاده گردید ،نتایج نشان داد که بین سکوت سازمانی و تعهد سازمانی با اطمینان
الزم رابطه معناداری معکوسی وجود دارد .برای آزمون وجود رابطه بین نگرش مدیریت عالی به سکوت و تعهد
سازمانی نیز نتایج نشان داد که رابطه معکوسی میان این دو متغیر وجود دارد به این معنی که اگر مدیران عالی تصور
کنند که کارکنان خودکامه بوده و غیرقابل اعتماد هستند ،فرصت طلب بوده و هیچ دانش معتبری در مورد بهبود
سازمان ندارند ،خودسر ،فرصت طلب و کم کار می باشند دیگر تعهد کاری کارکنان کاهش میابد .در فرضیه فرعی
دوم رابطه بین نگرش سرپرستان به سکوت و تعهد سازمانی کارکنان بررسی شد که نتایج نشان داد بین این دو متغیر
رابطه معکوس وجود دارد به این معنی اگر سرپرستان تعامل با افراد ،درك متقابل ،برقراری یک شرایط سازمانی با
مکانیزم های کمتر برای اظهارنظر کارکنان ،حامی تالش ها برای بهبود نباشند کارکنان از خود تعهد کمتری نشان
خواهند داد به عالوه اگر اعتقاد کارکنان به نحوه مدیریت تضاد(کارکنان با یکدیگر ،کارکنان با مدیر) توسط سرپرست؛
ادراك کارکنان از میزان توجه سرپرست به گفته های طرفین؛ تشوق طرفین به بیان مخالفت ها و انتقادات توسط
سرپرست ،اگر سازمانی از نظر این شاخص در وضعیت باالیی باشد شرایط برای اظهار نظر مهیاست و باعث ایجاد تعد
سازمانی خواهد شد .در فرضیه فرعی سوم به بررسی رابطه بین فرصت های ارتباطی و تعهد سازمانی پرداخته شده
است نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه مستقیم و مثبت میان این دو متغیر وجود دارد اگر فرصتهای ارتباطی،
کانالهای ارتباطی باز ،دخالت در تصمیم گیری و مشارکت فعاالنه در گفتمان های مرتبط با مسائل سازمان ،ادراك از
رضایت بخش بودن ارتباطات با همکاران؛ ادراك از تبادل سازمان یافته دانش و تجربه در میان کارکنان؛ ادراك از
مناسب بودن روابط کارکنان و مدیریت عالی؛ ادراك از ابالغ مناسب تغیرات سازمانی به کارکنان؛ و ادراك از میزان
آگاهی از ماموریت ها و طرح های سازمان .اگر سازمانی از نظر این شاخص ها باال باشد ،شرایط برای اظهار نظر
کارکنان مهیاست درنتیجه تعهد سازمانی باال خواهد رفت.
اگر چه سکوت سازمانی بطور کلی به عدم ابراز ایده ها ،اطالعات و نظرات کارکنان بطور عمدی اطالق میگردد ،اما با
توجه به انگیزه هایی که در کارمند برای سکوت وجود دارد ،ماهیت آن متفاوت خواهد بود .برخی اوقات سکوت
میتواند به دلیل تسلیم بودن فرد نسبت به هر شرایطی ،گاهی به دلیل ترس و وجود رفتارهای محافظه کارانه و برخی
اوقات نیز به منظور ایجاد فرصت برای دیگران و اظهار عقاید آنها باشد.افرادی که ایده ها ،نظرات و اطالعات خود را
نتوانند بیان کنند و سکوت پیشه کنند اغلب دچار استرس ،اضطراب ،نارضایتی و افسردگی شده و نهایتاً عالقه به کار
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و تعهد شغلی آنها کاهش می یابد و این عوامل سبب ترك شغل آنها میشود .برای بهبود تعهد سازمانی و بهبود
شرایط سکوت پیشنهادات زیر مطرح می شود.
 استقرار نظام پاداش دهی مناسب برای نظرات و پیشنهادات خالق؛
 استقرار سیستم تریبون آزاد بدون کوچکترین استرس و نگرانی و ترس از بیان آزاد عقاید؛
 شناسایی توانمندی ها و قابلیت های افراد و استفاده از آنها در امور اجرایی و تصمیمگیری؛
 کاهش تمرکز سازمانی و تفویض اختیار؛
 شناخت ویژگیهای فردی و شخصیتی افراد جهت واگذاری مسئولیت به آنها؛
 تشکیل کارگاههای آموزشی روابط عمومی و برقراری ارتباط؛
 تدوین آئین نامههایی برای حمایت از نظرات کارکنان؛
 تغییر فرهنگ سازمان در جهت دستیابی به موقعیت سازمانهای یادگیرنده و یادگیری سازمانی؛
 برقراری برنامه بهبود مدیریت منابع انسانی؛
 ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان و کاهش جو ترس و هراس از انتقاد؛
 ایجاد سیستم بازخورد مثبت و منفی توامان؛
 استقرار سیستم آموزش کارکنان برای همگام بودن با تکنولوژی و فن آوری های روز دنیا؛
 ایجاد اتاق های فکر؛ محل مناسبی است برای تراوش ایده ها و شکستن سکوت و مشارکت یافتن تمامی الیه
های تخصصی در امر خطیر تحقق اهداف سازمانی تا به مرور موجب گردد البته نقش مدیران در ایجاد چنین
فضایی بسیار مهم است و قائدتا بایستی توجه ویژه ای به این امر داشته باشند؛
 سبک مدیریت و سرپرستان سازمان و تمایل آنها به سبکهای دیکتاتورمآبانه و نوع نگاه او به انسان از این منظر
که تا چه اندازه کارمندان خود را رشد یافته میداند ،بر میزان سکوت سازمانی موثر است پس توجه مدیریت
سازمان به نظرات کارکنان و دوری گرفتن از رفتار دیکتاتورمآبانه می تواند به کاهش سکوت کمک کند.
 چنانکه برخی سازمان ها فرهنگ و روشی را در درون خود دارند که افراد را در جهت سکوت بیشتر ترغیب
میکنند.دوری و اصالح این نوع فرهنگ می توان به کاهش سکوت سازمانی کمک کند؛
 عامل دیگر خود کارکنان هستند که به دالیل مختلفی دست به سکوت میزنند .برخی از این دالیل فردی عبارت
است از :حفظ موقعیت کنونی ،عدم اعتماد به نفس ،بدبینی به مدیر و عدم گسترش وظایف .همه این عوامل
باعث می شود تا نوعی ترس درونی مانع اظهارنظر فرد شود؛ چراکه فرد نگران است که موقعیت شغلی وی به
خطر بیفتد دوری شدن سازمان از این نوع نگرش و دید بدبینانه نسبت به کارکنان می تواتند به کاهش سکوت
سازمانی کمک کند.
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