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چکيده
سکوت سازمانی از عوامل مؤثر و البته مانعی بزرگ در مسیر بروز و ظهور آرا و ایدههای تازة کارکنان برای سازمان محسوب
میشود .آنچه امروزه سازمانها بدان بها میدهند استفادة بهینه از دیدگاههای کارکنان است؛ زیرا کارکنان با درک شکایات
مشتریان ،قادر خواهند بود راهحلهای مناسبی مطرح کنند تا مدیران ،با تحلیل هزینهـ منفعت این نظرها را عملیاتی کنند؛ اما
چگونه میتوان سکوت سازمانی را تشخیص و چه شاخصهها و مؤلفههایی را عالمت ظهور آن دانست؟ اگرچه مقاالت متعددی
در این زمینه تدوین ،ولی کماکان در خصوص ویژگیها و نحوه اندازهگیری آن ابهاماتی وجود دارد؛ بنابراین پژوهش حاضر
مؤلفههای سکوت سازمانی و عوامل مؤثر بر آن را شناسایی کرده است .از نظر هدف ،پژوهش توسعهای است و از لحاظ ماهیت
و روش اجرا ،در زمرة پژوهشهای آمیخته (کیفیـ کمّی) قرار دارد .پس از تحلیل ادبیات موجود در زمینه سکوت سازمانی ،پنل
پژوهش با  10نفر از استادان مدیریت رفتار شکل گرفت و تملق و چاپلوسی ،بلهقربانگویی ،بیتفاوتی نسبت به وظایف محوله،
کاهش تمایل به شرکت در فعالیتهای غیر اجباری و غیر رسمی در سازمان ،احساس نااُمیدی و بیحوصلگی ،نقزدنهای دائمی
و گلهمند بودن از شرایط بهعنوان مؤلفههای سکوت سازمانی شناسایی گردید .درنهایت ،به پشتوانة ادبیات و پیشینة تحقیق و نظر
خبرگان  6عامل تعهد سازمانی پایین ،سبك رهبری آمرانه و پدرمآبانه ،فرهنگسازمانی سرکوبکننده ،ویژگیهای شخصیتی
محافظهکارانة مدیران ،ساختارسازمانی بلند ،قوانین و رویههای بوروکراتیك بهعنوان مهمترین عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی
احصاء گردید که بر همین اساس مدلی با رویکرد سیستمی طراحی شد .همچنین جهت سنجش مؤلفههای سکوت سازمانی
پرسشنامهای محقق ساخته طراحی و اعتبارسنجی گردید.
كليدواژهها :مدل مفهومی ،سکوت سازمانی ،مؤلفههای سکوت سازمانی ،عوامل مؤثر.
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مقدمه

چینار و همکارانش ( )2013بیان میکنند :یك ضربالمثل قدیمی است که میگوید " اگر سخن بگویی
نقره و اگر سکوت اختیار کنی طالیی" آیا بهراستی سکوت قابل ارزش است؟ در جهان رقابتی و در حال
تغییر و پیچیده امروزی ،صدا یا نوای سازمانی بیشتر از سکوت برای سازمانها قابل ارزش بوده است؛ چراکه
برای موفق بودن ،امروزه بیشتر ،سازمانها به روشهایی مانند کار گروهی ،دموکراسی سازمانی و تقویت
فرهنگسازمانی توجه میکنند .نتایج این کار در سازمانهای امروزی به این صورت است که کارکنان
ایدهها و دانش خود را برای باال بردن عملکرد سازمانی به اشتراک میگذارند .بااینحال ،بسیاری از
کارکنان سکوت را ترجیح میدهند .پدیدهای که به نام سکوت سازمانی شناخته میشود( .

Hutmire,

.)2016, p.54

الچی و همکاران ( )2014معتقدند که سازمانها باید بدانند اگر بر دهان کارکنان مهر سکوت زده شود،
اذهان سازمانی که مولد دانش سازمانی هستند فسیل خواهند شد و عالوه بر اینکه کاهش بهرهوری،
عملکرد ،رضایت شغلی و تعهد در سرمایه انسانی روی خواهد داد ،سازمانها و مدیران آنها در آتش
حسرت خواهند سوخت ،اینکه میتوانستند از این منبع باارزش در عرصه رقابت جهانی بهرهجویند ولی این
کار را نکردند ()Zahed Babalan et al., 2015, p.130
اگر کارکنان با موانعی در زمینة خواستههای شغلی خود روبهرو شوند یا بهعبارتی ،موردتوجه مدیران
قرار نگیرند؛ دچار سرخوردگیهای شغلی و گوشهگیری در سازمان خواهند شد که این ،خود ،به
پدیدههایی همچون سکوت سازمانی منجر میشود .همة سازمانها ،برای بقا ،نیازمند اندیشههای نو و
نظرهای بدیع و تازهاند .افکار و ایدههای جدید همچون روحی در کالبد سازمان دمیده میشوند و آن
را از فنا نجات

میدهند (.)Alvani, 2006, p.224

مشکل کنونی سازمانها این است که کارکنان بیشتر سازمانها از اظهارنظر خودداری میکنند؛ ازاینرو،
سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را ندارد .پیندر و هارلوس معتقدند سکوت سازمانی ،با وجود
گسترشی که داشته ،اغلب از سوی محققان نادیده گرفته میشود و بیشتر آنها با بیتوجهی از کنار آن
میگذرند (.)Pinder & Harlos, 2001, p.331

اگرچه پدیـدة سـکوت کارکنان ،سازمانها را در برگرفته و به یك نیروی قدرتمند در سازمانها تبدیل شده
است هنوز پژوهش خیلی جـدی دربـارة آن انجـام نشـده اسـت (.)Pirannejad et al., 2017, p.149
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در واقع اگرچه مقاالت متعددی در حوزة سکوت سازمانی تدوین شده است ،ولی رویکرد غالب در این
مقاالت معرفی انواع سکوت سازمانی (همانند موریسن و میلیکن  )2000و (همانند حسنی و همکاران )2020
پیامدهای سکوت سازمانی (همانند پنتیال )2003 ،یا تبیین معنایی سکوت (همانند هزن  2006و کاراکا
 )2013بوده است و در خصوص شاخصها و ویژگیهای آن که بتوان وجودش در سازمان را تشخیص داد
(همانند باقری و همکاران )2012 ،کمتر توجه شده است .لذا با وجود عالقهمندی  50ساله به شناسایی و
کشف مفهوم سکوت و آوای سازمانی بررسیها نشان میدهد بیشتر مطالعات متمرکز بر چگونگی
شکلگیری سکوت کارکنان و دالیل آن استوار بوده و سکوت را بیشتر به معنای نبودن سروصدا و آوای
سازمانی برداشت کردهاند ،حال اینکه مطالعات اخیر نشان میدهد سکوت سازمانی فراتر از این مفاهیم است
و نیازمند مطالعات عمیقتر در خصوص شناخت بهتر سکوت کارکنان است( .

Bagheri et al., 2012,

 )p.48تا جایی که برخی معتقدند هرچند سکوت سازمانی پدیدهای است که احتمال دارد فعاالنه به کار
گرفته شود ،تشخیص آن ساده نیست .وقتی فردی سخن نگوید ،این سخننگفتن واضح و عیان نیست و
توجهی را جلب نمیکند (.)Damghanian & Roozban, 2015, p.176

کورکمز ( )2018بیان میدارد سکوت سازمانی پیامدهای منفی خطرناکی بر سازمان دارد که لزوم توجه به
آن را افزایش میدهد؛ که کارکنان احساس بی ارزشی میکنند و اعتماد و تعهدشان کاهش پیدا میکند و
درنتیجه این اتفاق منجر به کاهش انگیزش کارکنان میشود و از نظر روانی کارمندان را از سیستم جدا
میکند و در برخی موارد ترک سازمان را افزایش میدهد)Korkmaz, 2018, p.203( .

موارد ذکر شده ،دلیل کافی و روشنی است بر اهمیت شناخت مؤلفههای سکوت در سازمان .حال ،پرسش
اصلی این است که مدیران با دانستن چه نکاتی ،در سریعترین زمان ممکن ،پی به وقوع سکوت سازمانی
کارکنان میبرند تا بتوانند از ادامة آن جلوگیری کنند و بازگشت سازمان به مسیر یادگیری و پیشرفت را
هدف قرار دهند .به عبارتی ،مدیران چه مؤلفههایی در اختیار دارند که کلید شناسایی سکوت سازمانی
کارکنانشان باشد و بتوانند ،در زمان مناسب ،واکنش الزم را نشان دهند؟ به اعتقاد تیناک ( )2016به همین
علت ،سکوت کارمندان هنوز یك موضوع تحقیقاتی نسبتاً بدیع است چه اینکه شناسایی دقیق آن مغفول
مانده است ( .)Tinuke, 2016, p.849شکل بسیار نامطلوبتر سکوت سازمانی آن است که کارکنان
سازمان بهظاهر فعال و پرسروصدا هستند ولی از اظهار نظرهای واقعی و اقدامات مناسب و کارشناسیشده
خودداری میکنند و در برخوردها ،همان چیزی را بیان میکنند یا کاری را انجام میدهند که مدیر ارشد
سازمان میخواهد .ظرافت و درعینحال ،پیچیدگی مفهوم سکوت سازمانی تا آنجاست که در تحقیقات
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انجامشده ،با گروهی از کارکنان مواجه میشویم که معتقدند« :کافی است خودمان اخالقی رفتار کنیم و
بیش از آن ،وظیفه و تعهدی در برابر محیط کاری غیراخالقی پیرامونمان نخواهیم داشت«.
تشخیص سکوت سازمانی بهمراتب دشوارتر از شناختن رفتارهایی همچون غیبت غیرموجه یا آسیبرساندن
به اموال سازمان است؛ چهبسا آثار رفتار نخست ،برای سازمان ،نامشهود اما زیانبارتر باشد و اینجاست که
شناخت صحیح آن اهمیت مضاعفی پیدا میکند)Nilsen, 2003, p.7( .
با توجه به خأل تحقیقات دانشگاهی در این زمینه ،تحقیق حاضر در پی آن است شاخصههایی به دست
مدیران دهد تا با مطالعه و سنجش آنها ،به وجود سکوت در سازمان خود پی ببرند و نیز ،در جایگاه
راهنمایی عملیاتی ،به مدیران کمك کند در سریعترین زمان ممکن وجود سکوت سازمانی را درک و
اقدامات الزم را اجرا کنند .از طرفی در شرایطیکه سازمانهای مدرن بهدنبال مدیریت دانش و تسهیم
اطالعاتاند ،بیتوجهی به سکوت سازمانی مسئلهساز خواهد شد .لذا با توجه به آنچه گفته شد ،این تحقیق
به دنبال پاسخگویی به این سؤاالت است که مؤلفهها و نشانههای سکوت سازمانی کدماند و چگونه میتوان
آن را اندازهگیری کرد؟ و چه عواملی بیشترین تأثیر را در سازمان بر شکلگیری این بیماری پنهان سازمانی
دارد؟ در انتها نیز مدلی ساده با رویکرد سیستمی در خصوص سکوت سازمانی ارائه خواهد شد.
اهداف تحقيق

•
•
•

شناسایی مؤلفههای سکوت سازمانی؛
شناسایی عوامل اثرگذار بر سکوت سازمانی
ارائة مدلی مفهومی در زمینة سکوت سازمانی.

پرسشهاي تحقيق

•

مؤلفههای سکوت سازمانی کدامند؟

•

عوامل اثرگذار بر سکوت سازمانی کدامند؟

•

مدل مفهومی سکوت سازمانی چگونه مدلی است؟

مباني نظري و پيشينه پژوهش

سکوت سازمانی مفهوم جدیدی در ادبیات علمی است؛ ازاینرو ،در سازمانها نیز شناختهشده نیست.
هیرچمن ( )1970اولین دانشمندی بود که به سکوت کارکنان اشاره کرد .ولی تشخیص آن نخستینبار ،در
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سال  ،2000با تعریفی که موریسن و میلیکن به دست دادند امکانپذیر شد؛ پدیدهای اجتماعی که کارمندان
از ابراز نظر و نگرانیهای خود در مورد مشکالت سازمانی امتناع میورزند.
پیندر و هارلوس مفهوم سکوت کارکنان را خودداری از بیان واقعیات دربارة مشکالت سازمان ،به فردی که
دقیقاً در موقعیت تغییر آن مشکالت قرار دارد ،میدانند ( .)Pinder & Harlos, 2001, p.334هَزن تعریف
دیگری از سکوت دارد :سکوت بهمعنای حرفنزدن ،ننوشتن یا چنین مواردی نیست بلکه شامل صحبتها و
نوشتههای زودگذر و بدون هویت ،اعتماد و اقتدار است (.)Hazen, 2006, p.238
هرچند از دیرباز ،در فرهنگ ایرانی ،سکوت با رضایت توأم دانسته شده است؛ این مسئله منحصر به ایران
نیست و بهطورکلی ،در برخی مطالعات ،مفهوم سکوت با تعهد و وفاداری همراستا انگاشته شده است؛
درحالیکه مطالعات اخیر ،درخصوص کارکنان ساکت ،بر ناتوانی آنها در دستیابی به عملکرد مورد انتظار
و نارضایتی شغلی بر اثر سکون در سازمان تأکید دارد (.)Karaca, 2013, p.38
موریسن و میلیکن پی بردهاند سکوت بر اثر عقاید و نگرشهای مدیر شکل میگیرد .ترس مدیر از
بازخورد منفی ،باورهای ضمنی مدیر در مورد ماهیت انسان — بر این اساس که افراد طبیعتاً تنبلاند  -و
ویژگیهای خاص مدیران همچون سابقة مالی یا فرهنگسازمانی منجر به ایجاد و گسترش سکوت در
سازمانها میشود .آنها همچنین نشان دادند که نتایج سکوت سازمانی میتواند شامل انگیزش ،تعهد و
رضایت شغلی اندک باشد (.)Morrison & Milliken, 2000, p.706
جدول ( :)1تعاریف داده شده از سکوت سازمانی
محقق

سال

تعریف

موریسن و
میلیکن

2000

هنگاميکه اکثریت اعضای سازمان در مورد مسائل سازماني تصمیم به سکوت ميگیرند،
سکوت بهعنوان یک پدیده جمعي اتفاق ميافتد که اشاره به سکوت سازماني دارد.

پیندر و هارلوس

2001

سکوت کارکنان را بهعنوان مشارکت در جلوگیری از ابراز حقایق درباره شرایط سازماني
توسط اعضای معیني از سازمان که ميتوانند آن را تغییر دهند ،تصور ميکنند.

داین

2003

سکوتسازماني را ممانعت عمدی از بیان عقاید ،اطالعات و آراء مرتبط با کار تعریف کرد.

پرلو

2003

این پژوهشگر معتقد است که ماهیت پیچیده سکوت هنگامي اتفاق ميافتد که اعضای
سازمان از صحبت کردن درباره تفاوتها اجتناب ميورزند تا از بروز بحثهایي که عاقبت
آن موجب دردسر و مشکل است ،جلوگیری کنند.

برنسفیلد

2009

نگهداری عمدی نگرانيها ،اطالعات و عقاید توسط کارکنان در باب موقعیتها ،موضوعات
و یا حوادث مهمي که به شغل یا سازمان آنها بستگي دارد.

بدیهی است وقوف مدیران بر زیانباربودن سکوت سازمانی فرض این پژوهش شمرده میشود که در
بسیاری از مطالعات پیشین ،بهدفعات بررسی شده است .ازجمله اینکه لیند و تایلر معتقدند رویههای سازمانی،
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که به کارکنان اجازة ابراز عقیده میدهند ،از نظر آنها مثبت جلوه میکنند زیرا باعث میشوند کارکنانْ
اعضای ارزشمند سازمان تلقی شوند .اگر کارکنان احساس کنند سازمان ارزشی برای آنها قائل نیست،
آنها نیز اعتماد کمتری به سازمان خواهند داشت (.)Farhadi et al., 2015, p.5
مفاهيم مرتبط با سکوت

فضاي سکوت :برداشتهای مشترک گسترده در میان کارکنان ،مبنیبر اینکه گفتگو دربارة مسائل یا
موضوعات کاری عبث یا خطرناک است ( .)ZareiMatin, Taheri & Sayar, 2011, p.86

سکوت مطيع :1هنگامیکه بیشتر افراد شخصی را «فردی ساکت» در نظر میگیرند ،منظور آن است که وی
ارتباط فعاالنه برقرار نمیکند .سکوت حاصل از این نوع رفتار «سکوت مطیع» نام دارد؛ بنابراین ،سکوت
مطیع نشان از رفتار کنارهگیرانه دارد که بیشتر دارای حالتی انفعالی است تا فعال.
سکوت تدافعي :2انگیزة این نوع سکوت احساس ترس فرد از دادن اطالعات است .گاه ممکن است افراد،
بهدلیل محافظت از موقعیت و شرایط خود ،از مطرحکردن ایدهها و اطالعات مورد نظرشان خودداری کنند.
سکوت نوعدوستانه :3امتناع از بیان ایدهها ،اطالعات و یا نظر مرتبط با کار ،با هدف سودبردن دیگران ،و با
انگیزههای نوعدوستی و همکاری .سکوت نوعدوستانه رفتاری عقالیی و همراه با بصیرت است که نمیتوان
آن را از طریق فرمان و دستورهای سازمانی به اجرا درآورد (.)Podsakoff et al., 2000, p.520
آواي سازماني :به عقیدة تراویس و همکاران ( ،)2011آوای کارکنان شامل گفتگو با سرپرستان دربارة
مشکالت ،دادن راهکار و پیشنهاد به واحدهای منابع انسانی ،بهزبانآوردن ایدههایی برای تغییر سیاستهای
کاری یا رایزنی با اتحادیهها یا متخصصان سازمانی

است (.)Ardalan et al., 2015, p.7

سندرم گوش ناشنوا :4یکی از مهمترین بیماریهای سازمانی شکست سازمان در پاسخدادن به شکایات
کارکنان است (.)Harlos, 2001, p.324
سير تاریخي سکوت سازماني

سکوت و آوای سازمانی سه موج مطالعه و پژوهش را گذرانده است .موج اول از دهة  1970تا میانة دهة
 1980است که دانشمندان علوم اجتماعی پژوهش در زمینة شکلها و نمودهای گوناگون آوا و سکوت را
________________________________________________________________
1. Acquiescence Silence
2. Defensive Silence
3. Prosocial Silence
4. Deaf-Ear Syndrome
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آغاز کردند و دربارة تمایلنداشتن به انتقال اخبار ناخوشایند و تحلیل مارپیچ سکوت ،1مطالعاتی انجام
دادند .موج دوم از اواسط دهة  1980تا  2000به مطالعه دربارة مفاهیم سکوت و آوا متمرکز شد و مفاهیم
جدیدی همچون افشاگری ،مخالفت سازمانی اصولی و شکایتکردن مطرح شد .در اواخر دهة  ،1990دو
مفهوم سندرم گوش ناشنوا و طرد اجتماعی 2به ادبیات سکوت اضافه شد؛ موج سوم در سال  ،2000همزمان
با انتشار مقالة «سکوت سازمانی؛ مانع تغییر و توسعه در جهان کثرتگرا» به قلم موریسن و میلیکن ،آغاز شد
و دانشمندان به رابطة بین شیوههای مدیریت ،خطمشیهای سازمانی و سایر منابع مؤثر در جو سکوت
معطوف شد (جدول .)2
جدول ( :)2سير تاريخي مفهوم سكوت سازماني
دوره تاریخی

موج اول

موج دوم

موج سوم

اصطالح

کانون اصلی تمرکز

سطح تحليل

سکوت و صدا در پاسخ به:

تغییر سازماني

صدا

فردی

نارضایتي

سکوت به دلیل
وفاداری

سکوت

فردی

نارضایتي

تمایل به عدم انتقال
اخبار ناخوشایند

سکوت

فردی

اطالعات ناخوشایند

اصطالح

کانون اصلی تمرکز

سطح تحليل

سکوت و صدا در پاسخ به:

افشاگری

صدا

فردی

خطاکاریهای مشاهده شده

مخالفت سازماني اصلي

صدا

فردی

آگاهي از لغزشهای اخالقي در کار

شکایت

صدا

فردی

نارضایتي

طرد اجتماعي

سکوت

فردی/گروهي

به قصد محرومسازی

سندروم گوش ناشنوا

سکوت

فردی

ناکاميهای سازماني در
عکسالعمل به شکایت کارکنان

اصطالح

کانون اصلی تمرکز

سطح تحليل

سکوت و صدا در پاسخ به:

سکوت سازماني

سکوت

سازماني

مأخذ گسترده سکوت در سازمان

سکوت کارمند

سکوت

فردی

بر مبنای ترس و بيعالقگي

منبع(Greenberg & Edwards, 2009) :

________________________________________________________________
1. Spiral of Silence
2. Social Ostracism
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عوامل مؤثر در سکوت سازماني

سکوت سازمانی فرایند ناکارآمدی است که هزینهها و تالشهای صورتگرفته را بیاثر میکند و ممکن
است نمودهای متفاوتی داشته باشد؛ مانند سکوت دستهجمعی در مالقاتها ،مشارکت اندک در ابراز ایده
و نظرخواهیها .وقتی افراد سازمان ترجیح میدهند در برابر مسائل سازمانی سکوت پیشه کنند ،این
وضعیت به پدیدهای جمعی تبدیل میشود که به آن «سکوتسازمانی» میگویند .دربارة عوامل مؤثر در
سکوت ،مطالعات اندکی صورت گرفته و بیشتر به پیامدهای آن اشاره شده است؛ مثالً واکوال و بوراداس
معتقدند سکوت سازمانی تحت تأثیر ویژگیهای سازمانی قرار میگیرد .این ویژگیها شامل فرایندهای
تصمیمگیری ،فرایندهای مدیریت فرهنگ و ادراکات کارکنان از عوامل مؤثر در سکوت میشود
(.)Vakola & Bouradas, 2005, p.442
پنتیال بیان میکند سکوت کارکنان بخاطر ترس از دست دادن شغل میباشد.)Penttila, 2003, p.105( .
ژو و همکاران ( )2015در آخرین مطالعات درحوزة سکوت و رهبری ،بررسی نمودند چگونه سرپرست
دارای سوء رفتار منجر به سکوت پیروان میشود .طبق این نتایج ،پیروان گزارش کردند به دلیل سوءرفتار
رهبر آنها ترجیح دادهاند ،ساکت بمانند؛ ()Xu et al., 2015, p.763

سکوت ناشی از دو عامل است :ترس مدیران از بازخورد منفی و مجموعهای از باورهای ضمنی آنها .از
عوامل پدیدآورندة این باورها ،میتوان به شرایط سازمانی ،محیطی و فردی اشاره کرد .این باورها ،بههمراه
ترس مدیران از بازخورد منفی ،به انواع ساختارها و سیاستهای سازمانی و مدیریتی پیشبینی پذیری منجر
میشود که مانع جریان صعودی اطالعات میشوند .این ساختارها و روشها به توسعة «فضای سکوت»
کمك میکنند .لذا ،زمانیکه عقیدة حاکم بر سازمانی »اظهارنظرنکردن» است -1 :کارکنان خودسر هستند؛
 -2مدیر دانای کل است؛  -3مخالفت نامطلوب است و چنین شرایطی میل مدیران به جلوگیری از تهدیدها
و بازخوردها را تقویت خواهد کرد .دو ویژگی ساختاری در سازمانها ،که حاصل چنین باورهایی است،
عبارتاند از تمرکز در تصمیمگیری و فقدان مکانیسم بازخورد رسمی رو به باال (.)Slade, 2008, p.27
ازسوی دیگر ،در مطالعة لی و سان در سال ( )2015نشان دادند که سبك رهبری اقتدارگرایانه به عنوان
سبك رهبری سنتی بر آوای کارکنان تأثیر دارد و با مطالعه بر روی  52گروه از افراد شاغل در کمپانیهای
چینی دریافتند که رهبری دستوری منجر به سکوت کارکنان میشود)Li & Sun, 2015, p.172( .

منجنسی ( )2015تحقیقی با عنوان «پیشبینیکنندهها و پیامدهای ترس و رفتار سکوت سازمانی» انجام داده
که هدف آن درک روابط میان جو سکوت سازمانی ،رضایت شغلی ،استرس و رفتار سکوت بوده است.
 250کارگر از پنج شرکت خدماتی در شهر بارسا ،کشور ترکیه ،به پرسشنامههای جو سکوت سازمانی
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واکوال و بوراداس ( )2005و رفتار سکوت کارکنان ون داین و همکاران ( )2003پاسخ دادند .نتایج نشان
داد رفتار همراه با سکوت کارکنان جو سکوت سازمانی را پدید میآورد و شکل میدهد اما رفتار سکوت
کارکنان فقط با استرس رابطهای مثبت و معنادار دارد.
حسنی و همکاران ( )2020به طراحی مدل جامع سکوت سازمانی اقدام نمودهاند و ضمن اشاره به اهمیت
شناسایی مولفههای سکوت سازمانی ،تمرکز خود را بر عوامل اثرگذار بر سکوت سازمانی در  5بعد فردی،
محیطی ،ساختاری ،فناوری و اهداف معطوف نمودهاند و در هر رکن عوامل اثرگذار در شکلگیری
سکوت سازمانی اشاره شده است .در جدول  ،3عوامل شناساییشدة مؤثر در سکوتسازمانی ،بهاختصار،
آمده است.

پژوهشهای خـارجـی

پژوهشهای داخـلی

جدول ( :)3عوامل شناساييشدۀ مؤثر در سكوت سازماني
پژوهشگر

سال

عوامل شناسایی شده

باقری ،زارعي،
نیک آیین

201
2

 .1ویژگيهای شخصیتي مدیر عالي تیم  .2ویژگيهای سازماني و محیطي .3
تعامل کارکنان  .4باورهای مدیریتي  .5خطمشيها و ساختار سازمان  .6ترس
مدیریت ازبازخورد منفي  .7تفاوتهای جمعیت شناختي

زارعي متین،
طاهری ،سیار

139
0

 .1ترس مدیران از دریافت بازخورد منفي  .2ویژگيهای تیم مدیریت ارشد .3
متغیّرهای محیطي و سازمان  .4ساختار و سیاستهای سازماني و رفتارهای
مدیریتي  .5ایجاد برداشتهای مشترک از طریق مفهوم سازی جمعي  .6عدم
تشابه جمعیت شناختي

دانایيفرد ،فاني،
براتي

139
0

فرهنگ سازماني مؤثر بر جو و رفتار سکوت

کاراکا

201
3

مسائل مدیریتي و سازماني را عامل اصلي سکوت کارکنان ميداند و ایجاد اعتماد و
فرصتهای ارتباطي را بهترین راه شکستن سکوت قلمداد ميکند.

سینار و همکاران

201
3

ارتباط قوی و منفي رفتار شهروندی با سکوت سازماني در قالب مدل »انتخاب
سکوت»

واکوالو همکاران

200
5

رفتار سکوت کارکنان در ارتباط با نگرش مدیران و سرپرستان آنها معناداری
است؛ اما با فرصتهای ارتباطي آنها رابطه معکوس دارد.

هوآنگ و
همکاران

200
5

فرهنگ فاصله قدرت بر سکوت اثرگذار است ولي فرموله کردن جوّ مشارکتکننده
و مداخلۀ کارکنان سطوح سکوت را در فرهنگهای متفاوت به یک اندازه کاهش
نميدهد.
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تولوباس ( )2012تحقیقی با عنوان «اثر ادراک عدالت رویهای بر سکوت سازمانی اعضای هیئت علمی ،با
نقش واسطهای اعتماد به سرپرست» انجام داد .نمونة این تحقیق از طریق نمونهگیری در دسترس ،شامل 495
تن از اعضای هیئت علمی سه دانشگاه نامیك کمال و کوکالی و ساکاریا در ترکیه ،انتخاب شده است.
دادهها نیز با استفاده از پرسشنامة برنسفیلد ( )2009گرد آمدهاند .نتایج این تحقیق حکایت از آن دارد که
عدالت پیشبینیکنندة سکوت اعضای هیئت علمی است .همچنین ،اعتماد به سرپرست رابطة میان ادراک
عدالت رویهای و سکوت اعضای هیئت علمی را میانجیگری میکند.
در مطالعات تیناک ( )2016نیز مشخص گردید دوعامل منجر به انتخاب رفتار سکوت میشود.1 .
ساختارهای بوروکراتیك و سلسله مراتبی  .2این احساس که کارکنان قدرت کافی برای اثبات و دفاع از
نظرات خود ندارند)Tinuke, 2016, p.84( .

اما در سالهای اخیر ،تالش محققان برای شناسایی عوامل مؤثر و راههای برطرفکردن آنها به نتایج جالب
توجهی رسیده است که از جملة این محققان ،میتوان به یلدیز اشاره کرد .او مطالعهای کیفی در حوزة
سکوت انجام داد؛ مصاحبههای رودررو با  11کارمند که در بخش بازاریابی صنعت خودرو مشغول به کار
بودند .وی اذعان داشت کارمندان سکوت را تجربه کردهاند و دالیل متعددی برای این نظر بیان کرد و
تصور ناتوانی مدیر از انجامدادن کارها ،تصور دریافتنکردن پاسخ مثبت ،تصور امکان آسیبرسیدن به
دیگران و مواردی از این دست از دالیل این سکوت عنوان شد (.)Yildiz, 2013, p.42
ریچارد نیلسن ( ،)2003در مقالهای با عنوان «چرایی سکوت در برابر رفتارهای غیراخالقی» ،شش دلیل و
مانع را برای سکوت افراد برشمرده است (( )Nielsen, 2003جدول .)4
جدول ( :)4چرايي سكوت از منظر نيلسن
عامل

تبيين

ترس

خیلي از ما از درگیری بیزاریم .به همین دلیل ،فکر ميکنیم اگر با رفتاری غیراخالقي یا غیرقانوني
مخالفت کنیم؛ آن دسته از افراد ،که در کار خالف قدرتمند ظاهر شدهاند ،به درگیری با ما روی
بیاورند؛ بنابراین ،ترس باعث سکوت ميشود.

خجالت

مسئوليت
اخالقی

این مانع بسیار ظریفتر از باقي موانع است .بسیاری از ما تمایلي نداریم درمورد موضوعاتي سخن
بگوییم که در بطن خود حاوی مسائل جنسي ،اخالقي ،سیاسي و یا مالياند؛ زیرا گمان ميکنیم شاید
نتوانیم در این موارد ،بهوضوح و چندان حرفهای ،ابراز نگراني کنیم و ممکن است سوءاستفادهگر یا
کنایهزن معرفي شویم.
گاه این فرض حاکم ميشود که اگر خود ما حدود اخالق را بشناسیم و کاری خالف آن انجام ندهیم،
کافي است و دیگر تعهد و وظیفهای در برابر لغزشها و محیط غیراخالقي پیرامون نداریم .در واقع ،ما
فقط در چارچوبي که سازمان برای ما بمشخص کرده بسیار خوب عمل ميکنیم و گوش و چشممان،
در قبال اطرافمان ،ناشنوا و نابیناست.
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گاهي دوستان ما درگیر قضیهای غیراخالقي ميشوند؛ چون موضوع از نظر آنها اهمیت دارد و یا
افراد درگیر آن موضوع افرادی قدرتمندند .به همان میزان که از افراد قدرتمند ميترسیم ،مایلیم
صدمهای به دوستمان وارد نشود و به او کمک کنیم .پس بهتر مي بینیم که سکوت کنیم.

نبود شرایط

ویژگيهای ساختاری سازمان اغلب فضای الزم برای گفتگو را محدود ميکند و فضا فراهم نیست،
چاره سکوت است .حتي سازمانهایي که مشارکت را تشویق ميکنند ،همزمان ،تمرکز و کنترل به
کار ميبرند.

فقدان

با اینکه شیوة گفتگو از لحاظ نظری بهتر است؛ در واقعیت سیاست و اقتصاد ،گروههای قدرتمند
درگیر در رفتارهای غیراخالقي تمایلي به شرکت در این مباحث ندارند و متأسفانه ،آنها هستند که
ميتوانند بحثنکردن دربارة این موضوعات را انتخاب کنند.

سخنگفتن

مهارتهای
سياسی

موریسن و میلیکن ( )2003بیان میکنند هنگامی که افراد تمایل ندارند «آورندة خبر بد» باشند ،بنا به پدیدة
«اثر مادر» ،1سکوت میکنند .تمایل افراد به رساندن اخبار و اطالعات بد نزدیك به صفر است که به آن «اثر
مادر» گفته میشود .تحقیق روانشناسان اجتماعی ،از دهههای پیش ،نشان میدهد اثر مادر به دو دلیل روی
میدهد -1 :افراد مایل نیستند با موجی از احساسات منفی ،که دریافتکنندة خبر بد به آن دامن میزند،
برخورد کنند؛  -2همچنین ،بهعلت مسئلة «حمله به پیامآور» ،2که معموالً اولین واکنش دریافتکنندة اخبار
بد است ،از بازگوکردن این اطالعات پرهیز میکنند (.)Sutton, 2010
ستین ( ) 2020معتقد است اگرچه مقاالت کمی در خصوص سکوت سازمانی و تعهد نوشته شده است ولی
وی با مطالعه بر روی  294نفر از کارکنان حرفهای سازمانهای ورزشی استانبول به این نتیجه میرسد که
سکوت سازمانی از تعهد سازمانی متأثر است و البته بر روی تعهد نیز اثرگذار است .به عبارتی تأثیر و تأثر
متقابل دارند .پایین بودن میزان تعهد سازمانی منجر به سکوت سازمانی میشود و سکوت سازمانی نیز در
بلند مدت منجر به کاهش تعهد میگردد.
پيامدهاي سکوت سازماني

زیانباربودن آنچه پیامد سکوت سازمانی شناخته شده است بهقدری سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد که
پیشگیری از وقوع آن و رفع معضل سکوت سازمانی در دستور کار سازمانهای پیشرو و موفق دنیا قرار
گرفته است.

________________________________________________________________
1. Mum Effect
2. Shoot the Messenger
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تحقیقات گسترده دربارة تصمیمگیری گروهی نشان میدهد کیفیت تصمیمگیریهای سازمانی به توجه و
بررسی چشماندازها و بدیلهای گوناگون هر تصمیم بازمیگردد .به همین ترتیب ،تدوین استراتژی
نیازمند بررسی دیدگاههای مختلف و متضاد در تیم مدیریت ارشد است که تأثیری مثبت ،هم در کیفیت
تصمیم و هم در عملکرد سازمان ،دارند .نوآوری در سازمان نیز محتاج بستری است که در آن ،کارکنان
احساس آزادی عمل داشته باشند و بتوانند دیدگاهها و ایدههای جدید خود را بیان کنند یا باورها و
روشهای فعلی را زیر سؤال ببرند .همة این عوامل ،بهاتفاق هم حکایت از آن دارند که سکوت سازمانی
اثربخشی تصمیمگیری و فرایندهای تغییر سازمانی را ،بهدلیل محدودکردن دادههای اطالعاتی که در
اختیار تصمیمگیرندگان قرار میدهند ،کاهش میدهد .عالوه بر آن ،سکوت از تجزیه و تحلیل ایدهها و
بدیلهای تصمیمگیری جلوگیری میکند و در این صورت ،احتمال آن بسیار اندک است که بتوان
تحلیلی جامع درمورد فرایند تصمیمگیری انجام داد .این امر خود باعث موفقنشدن یا کاهش اثربخشی
فرایندهای تغییر سازمانی و فرایندهای تصمیمگیری میشود (.)Nemeth, 1997
شیوة دیگری که در آن ،سکوت سازمانی تأثیر منفی در تغییر و توسعة سازمانی میگذارد سدکردن
مسیر بازخوردهای منفی و در نتیجه ،کاهش توانایی سازمان در شناسایی و اصالح اشتباهات است .بدون
دریافت بازخورد منفی ،اشتباهات ادامه و حتی شدت مییابند؛ زیرا اقدامات اصالحی ،در زمان مقتضی،
انجام نمیشوند .ممکن است مدیران ارشد نپذیرند که فاقد اطالعات مهماند و سکوت را نشانة اجماع
نظر و موفقیت تلقی کنند .در مواردی ،حتی اگر مدیران مستقیماً از کارکنان درخواست بازخورد داشته
باشند ،ممکن است کارکنان بازخوردهای منفی را فیلتر کنند؛ در نتیجه ،بازخوردی که مدیریت دریافت
میکند چه بسا آن چیزی را انعکاس دهد که کارکنان فکر میکنند مدیر خواهان شنیدن آن است؛ نه
آنچه واقعیت اوضاع و محیط را نشان میدهد .سکوت سازمانی ممکن است به فقدان بازخورد ،اطالعات،
تجزیه و تحلیل ایدهها و بدیلها منجر شود .بدین ترتیب ،سازمان از جانب فرایندهای سازمانی دارای
اثربخشی پایین خسارت میبیند.
داناییفرد و پناهی ( )2010در پژوهش خود نشان دادند جو سکوت در سازمان و سکوت کارکنان در
بیشتر مسائل سازمانی سبب کاهش رضایت شغلی و تعهد سازمانی خواهد شد.
تحقیقی دیگر نشان داده است وجود جو خفقان ،ترس و بیم در مطرحکردن نظر و باور کارکنان
سازمانی ،سازمان را در عرضة خدمات خالقانه و نوآورانة برآمده از ایدهها و نظرهای کارکنان سازمانی
فلج میکند .همبستگی  ٪50منفی میان سکوت و کارآفرینی در سازمانها بیانگر این نکته است که
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سکوت سازمانی عاملی تأثیرگذار است و البته اثری معکوس در قدرت تفکر خالق و ایدهپردازی
کارکنان دارد و در نهایت ،مانع بروز کارآفرینی درون سازمان میشود.
در مطالعة دیگری ،پنتیال پیامدهای سکوت سازمانی را قاتل نوآوری و ادامة پروژههای دارای برنامهریزی
ضعیف میشمارد که به تولیدات خطادار ،روحیة پایین و خط تولید آسیبدیده منجر میشود .این نکته
نشان میدهد سازمانها چه اندازه احتمال دارد از ارتباطات نامناسب زیان ببینند .این پیامدها منحصر به
سازمان نیست؛ کارکنان نیز دچار آسیبهایی میشوند و افزایش افسردگی و نیز مشکالت دیگری در
انتظار سالمت کارکنان است (.)Penttila, 2003, p.105
نشانههاي سکوت

آنچه در مطالعات انجامشده کمتر مد نظر قرار گرفته است شامل بخشی از رفتارها و گفتارهای کارکنان
میشود که واقعیت ندارند؛ اینکه موجی از تملق سازمان را دربر بگیرد و هر فردی به نحوی سعی کند ،برای
خوشایند مدیر ارشد سازمان ،از عبارات پرزرقوبرقتر و جذابتر استفاده کند .متخصصان دانش مدیریت
از پدیدة سکوت سازمانی با عباراتی چون «خطرناک» یا «مضر» یاد میکنند .در این شرایط ،باید پدیدة تملق
را ،که نمودی از سکوت سازمانی است ،فاجعه نامید (.)Bozorgnia & Enayati, 2014, p.2
محققان بر پیچیدهبودن تشخیص درست سکوت و آوای سازمانی از سوی مدیران نیز تأکید دارند و مدلی
که مطرح کردهاند شامل سه شکل کلیدی از سکوت است .اول اینکه این مدل تأکید میکند مدیران
سکوت یا آوای سازمانی کارکنان را از طریق نشانههای رفتاری متفاوتی تشخیص میدهند و بر پایة
صحبتکردن یا صحبتنکردن کارکنان ،درک این نشانهها مشکل است .دوم ،مدل تأثیر نشانههای رفتاری
کارکنان در مبهمبودن درک ناظران از حرکات و انگیزههای کارکنان و در پی آن ،نتیجهگیریها و
نسبتهای درست یا غلط به این واکنشها را برجسته میکند (.)Van Dyne et al., 2003, p.1376
سوم اینکه ،عنوان شده است سکوت صرفاً بهمعنای صحبتنکردن نیست بلکه با نمودهای متنوعی ظاهر
میشود؛ مثل غیبت ،ننوشتن ،گوشندادن ،داشتن چشمانداز منفی ،بیتفاوتی به امور سازمان ،سهلانگاری
در کار ،تمایلنداشتن به انتقال اخبار بد به ردههای باال و مخفیکردن مشکالت بهدلیل ترس از قربانیشدن.
همچنین ،از نظر شخصیتی ،افراد دارای احساسات منفی از قبیل ترس ،غم و اندوه ،خشم ،گناه،
سرخوردگی ،ب دبینی و کمبود اعتماد به نفس تمایل بیشتری به سکوت دارند؛ و کارکنانی که تصور کنند با
عقاید آنها به هر نحوی مخالفت میشود سکوت را ترجیح میدهند (.)Rezabeygi & Almasi, 2014
در مطالعة ون داین و همکاران ( ،)2003به چند مؤلفه بهمنظور شناسایی سکوت سازمانی اشاره شده است؛
زمانی که کارمندی ساکت است ،ناظران به نشانههای گفتاری ظریف دسترسی ندارند (در این مورد،
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«ساکتبودن» صرفاً بهمعنای حرفنزدن نیست بلکه با کنایه و در لفافه صحبتکردن را هم شامل میشود).
اینجاست که توجه ناظران به نشانههای غیرکالمی ،ازجمله تن صدا و حرکات دست و تغییر در سرعت
صحبتکردن ،میتواند سرشار از اطالعات باشد.
به عقیده آل روسان و اموش ( )2018سکوت سازمانی ،عدم تمایل کارمند به صحبت در مورد موضوعاتی
است که در محل کار به دلیل ترس از سوءتعبیر توسط سرپرست مستقیم وی ،رخ میدهد؛ بنابراین ،ممکن
است بر روابط بین او و همکارانش تأثیر منفی بگذارد .پس میتوان گفت افرادی که در معرض این
اصطالح هستند ،دارای مشترکاتی مانند :خودداری از صحبت در مورد کار ،ترس از ارائه دیدگاه ،عدم
درک و اطالعات در مورد کار یا همکاران و ترس از ایجاد سوءتفاهم هستند.
پیرلو ( )2002احساساتی چون ترس ،عدم اطمینان و اعتماد؛ ِکلِمر ( )2006ارتباطات ضعیف؛ ترس
کارمندان از سوءتعبیر توسط سرپرست مستقیم؛ چیمن و کاراداگ (  )2019ترس از بههمریختن چرخه
سازمان بهعنوان یك سیستم را از نشانههای سکوت سازمانی اشاره کردهاند)Hasani et al., 2020, p. 98( .

روش تحقيق

پژوهشگر ،با استفاده از روشهای تحقیق کمّی ،میتواند جنبههای مشهود پدیدهها را بررسی کند و با
استفاده از روشهای کیفی جنبههای نهفتة پدیده را مطالعه کند؛ اما با ترکیب این دو میتوان به درک
بهتری از پدیده دست یافت .پژوهشهای آمیخته 1پژوهشهاییاند که با ترکیب دو مجموعة کمّی و کیفی
به انجام میرسند و شواهد بیشتری برای درک بهتر پدیدهها به دست میدهند (.)Bazargan, 2008, p.161

بخش كيفي :در بخش کیفی ،پس از مطالعة ادبیات مرتبط با سکوت سازمان و شناخت موضوع تحقیق و
اشراف کامل بر آن ،با تحلیل محتوای ادبیات ،مهمترین نشانههای سکوت سازمانی استخراج و با روش
دلفی ،نظر خبرگان دربارة مؤلفههای سکوت سازمانی بررسی و ارزیابی شد .در ابتدا ،هشت ویژگی
شناسایی شد که بر اساس بررسی پیشینة تاریخی مفهوم و پس از دریافت دیدگاههای خبرگان و ترکیب
برخی مؤلفهها ،درنهایت ،شش ویژگی (مؤلفه) بهمنزلة نشانههای سکوت سازمانی برگزیده شد( .جدول )5
برای این شش مؤلفه ،گویههایی تعیین و سپس این گویهها به پرسشنامهای محققساخته طراحی گردید که

________________________________________________________________
1. Mixed Method
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پس از تأیید خبرگان ،برای ورود به مرحلة کمّی آماده شد( .پرسشنامه طراحی شده در ادامه آورده شده
است) ویژگی خبرگان تحقیق عبارت است از:

•

در زمینة مفهوم سکوت سازمانی مقاله ،کتاب یا سخنرانی داشتهاند؛

•

استاد راهنما یا استاد مشاور پایاننامه در زمینة سکوت سازمانی بودهاند؛

•

استادیار بودهاند و حداقل  8سال سابقة تدریس در حوزة رفتار سازمانی و منابع انسانی داشتهاند.
جدول ( :)5مؤلفههاي اولية نشاندهندۀ سكوت سازماني
ميانگين

ميانگين ميانگينها

نتيجه

تملق و چاپلوسي

7

6.85

تأیید

مؤلفه

بله قربان گویي

7.2

6.85

تأیید

ضعف در پذیرش مسئولیتهای اجتماعي

5.8

6.85

حذف

بي تفاوتي نسبت به وظایف محوله

7

6.85

تأیید

کاهش تمایل به شرکت در فعالیتهای غیر رسمي
و غیر اجباری در سازمان

7

6.85

تأیید

7.6

6.85

تأیید

6

6.85

حذف

7.2

6.85

تأیید

احساس نا امیدی و بيحوصلگي
عصبانیت و اضطراب
نق زدنهای دائمي و گله مند بودن از شرایط

همانطور که مشخص است ،دو مؤلفة عصبانیت و اضطراب و ضعف در پذیرش مسئولیتهای اجتماعی
نمرهای کمتر از نمرة میانگینها دارند و از نشانگرهای اصلی سکوت سازمانی حذف شدند .در راند دوم
دلفی نیز ،مهمترین عوامل مؤثر در سکوت سازمانی شناسایی و از خبرگان دربارة این عوامل نظرخواهی شد
که ،درنهایت ،از میان  11عامل شش عامل تأثیرگذار به روش میانگین میانگینها شناسایی شدند( .شکل )1

تعهد سازمانی پایين

سبك رهبري آمرانه و پدرمآبانه
فرهنگ سازمانی سركوبكننده
ساختار سازمانی بلند

سکوت

ویژگیهاي شخصيتی

سازمانی

محافظهكارانة مدیران
قوانين و رویههاي بوروكرات

شكل  :1عوامل مؤثر در سكوت سازماني ،مبتنيبر ادبيات تحقيق و نظر خبرگان
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در مرحلة کمّی ،جهت معنادا ری ،سؤاالتی طراحی شده و برای سنجش روایی و پایایی پرسشها و مدل
ارائهشده نیز ،از آزمون آماری  Tروش معادالت ساختاری بهره گرفته شده است .بهمنظور سنجش میزان
سکوت سازمانی ،با تأیید خبرگان تحقیق ،پرسشنامهای شامل چهار سؤال برای هر مؤلفه طراحی شد.
بهمنظور سنجش روایی پرسشنامه ،از شاخص نسبت روایی محتوایی ( 1)CVRاستفاده شده که الوشه 2آن را
طراحی کرده است .برای محاسبة این شاخص ،از دیدگاههای کارشناسان متخصص در زمینة محتوای
آزمون مورد نظر استفاده شده است .بدین ترتیب که با توضیح اهداف آزمون و دادن تعاریف عملیاتی در
زمینة محتوای پرسشها ،از آنها خواسته شد هر یك از سؤالها را بر اساس طیف سهبخشی لیکرت «گویه
ضروری است»« ،گویه مفید است ولی ضروری نیست» و «گویه ضرورتی ندارد» طبقهبندی کنند .ازآنجاکه
تعداد متخصصان ارزیابیکنندة پرسشها ده نفر بوده است و مقدار  CVRمحاسبهشدة هیچیك از پرسشها
کمتر از  0/62نبوده (جدول  ،)6میتوان ادعا کرد پرسشنامه از روایی باال برخوردار بوده است.
جدول ( :)6مقادير  CVRپرسشنامهها
S12

S11

S10

S9

S8

S7

S6

S5

S4

S3

S2

S1

سؤاالت

0.79

0.79

0.81

0.75

0.67

0.63

0.70

0.68

0.63

0.62

0.66

0.65

مقدار CVR

S24

S23

S22

S21

S20

S19

S18

S17

S16

S15

S14

S13

سؤاالت

0.81

0.79

0.79

0.81

0.73

0.69

0.85

0.73

0.85

0.85

0.73

0.69

مقدار CVR

برای بررسی پایایی پرسشنامة مورد استفاده در این تحقیق ،از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .پس
از جایگذاری مقادیر حاصل از اطالعات بهدستآمده در نمونهای سیعددی ،با استفاده از نرمافزار آماری
 ،IBM SPSS 21.0ضریب آلفای کرونباخ برای پرسشنامة  24سؤالی طراحیشده  0.731است که نشان از
قابلیت اعتماد (پایایی) ابزار تحقیق دارد .همچنین ،برای پاسخ به سؤاالت تحقیق از آزمونهایی نظیر بارتلت،
فریدمن و  - tاستودنت استفاده شده است .جهت تأیید مدل ،روش معادالت ساختاری در هر یك از
مؤلفهها و مدل کلی مؤلفههای سکوت سازمانی بهکار رفته و از نرمافزار  Lisrel8.8بهره گرفته شده است.
________________________________________________________________
1. Content Validity Ratio
2. Lawshe
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پرسشها و گویههای طراحیشده عبارتاند از:
مؤلفه

تملق و
چاپلوسی

بله
قربانگویی

بیتفاوتی به
وظایف
محولشده

کاهش
تمایل به
شرکت در
فعاليتهای
غيراجباری
و غيررسمی
احساس
نااميدی و
بیحوصلگی

پرسشهای طراحیشده

 -1میان صحبت کارکنان در جمع ،در مقایسه با اظهاراتشان در خلوت یا گروههای غیررسمي ،چه
میزان تناقض دیده ميشود؟
 -2در سازمان من ،چه میزان تعریف مدیران از کار موفقیتآمیز کارکنان (یا ابراز قدرداني متناسب
کارکنان از عمل شایستۀ مدیران) نشاندهندة چاپلوسي است؟
 -3چه حد بازخورد مثبت به تصمیمات ،به جای بازخورد واقعي و اشتباه در تصمیمگیریهای آتي
مدیران ،مشاهده ميشود؟
 -4در سازمان من ،چه میزان همراهي و تأیید بيچونوچرای اظهارات سرپرستان نشانۀ همگامي با
اهداف سازماني و کمک به ایجاد جو آرام است؟
 -1در سازمان من ،چه حد از کساني که با دالیل منطقي با روشها و تفکرات مدیریتي مخالفت
ميکنند استقبال ميشود؟
 -2در سازمان من ،چه میزان تأیید پیوستۀ اظهارات مقامهای باالتر یکي از مسیرهای ترفیع سازماني
شمرده ميشود؟
 -3مدیران تا چه حد انتقادپذیرند و موافقنبودن دیگران را تحمل ميکنند؟
 -4سازمان چه اندازه به افرادی ،که پیشنهاد و انتقادی به وضع فعلي دارند ،بدگمان است؟
 -1کارکنان منشأ ناکاميها را تا چه حد در رویهها و سیاستهای سازمان ميدانند ؟
 -2تحقق مأموریتها و موفقیت یا شکست سازمان تا چه حد در نظر کارکنان اهمیت دارد؟
 -3چه میزان کارکنان ،در اغلب موارد ،تکالیف و وظایف سازماني خود را با دقت و حساسیت باالیي
انجام ميدهند؟
 -4کارکنان در برابر نمرات ارزشیابي سالیانۀ خود چقدر واکنش نشان ميدهند و تا چه اندازه در پي
آگاهي از نواقص خود و رفع آنها برميآیند؟
 -1داوطلبشدن در فعالیتهای کاری ،که بخشي از وظیفۀ کاری و رسمي افراد نباشد ،در کارکنان
چقدر است؟
 -2کمکهای داوطلبانۀ کارکنان به سایر اعضای سازمان ،در وظایفشان ،چه اندازه است؟
 -3اگر کارکنان بدانند کاری که قرار است انجام دهند پاداشي بهدنبال ندارد و یا ساختار سازمان از
آنها قدرداني نخواهد کرد ،چه میزان تمایلي به انجام آن دارند؟
 -4چه میزان تبعیت کارکنان از قوانین و مقررات صرفاً به زماني محدود ميشود که بر فعالیتهای
آنان نظارت وجود دارد و در بقیۀ موارد ،سهلانگاری دیده ميشود؟
-1چهحد کارکنان تصور ميکنند ،هرچه بیشتر و بهتر کار کنند ،بازهم احتمال اینکه عملکردشان
خوب ارزیابي شود کم است؟
 -2تأخیر-تعجیل در ورود-خروج و ذهنیت «سنگیني گذشت اوقات در داخل سازمان» چه حد در
کارکنان دیده ميشود؟
 -3چه میزان کارکنان معموالً از طرحها و برنامههای جدید سازمان استقبال و در پیشبرد آن همکاری
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ميکنند؟
 -4چه حد کارکنان امکان پیشرفت و ترقي خود را در سیستم امری بعید ميدانند که از آن دل
بریدهاند؟

گلهمندبودن
از شرایط و
نقزدنهای
دائمی

 -1بیان نارضایتي و ناراحتي با جمالتي نارسا ،نامناسب ،کلیشهای و پيدرپي در میان کارکنان به چه
میزان است؟
 -2به چه میزان کارکنان ،در حال کار ،زیرلب جمالتي را زمزمه ميکنند و از واکنش اطرافیان به این
رفتارشان — که معموالً و طبیعتاً واکنشي نامناسب است — خوششان نميآید؟
 -3چه حد کارکنان قدرشناسِ امکاناتياند که سازمان برای آنها فراهم آورده و معموالً خود را با نام
سازمان معرفي ميکنند؟
 -4چه حد اظهار نظرهای کارکنان ،بدون توجه به موقعیت موجود و وضعیت شنونده ،معموالً همراه با
گله و شکایت است؟

بررسي سؤالهاي پرسشنامه

1

ابتدا ،معناداری رابطة پرسشها با متغیرهای ششگانه را در مدل بررسی میکنیم .در نمودار  ،1مقادیر  Tبرای
بررسی معناداری ضرایب در مدل ارائه شده است .اگر مقدار قدر مطلق  Tمتناظر با ضریبی بزرگتر از 1/96
باشد؛ آنگاه ضریب در سطح  0/05رابطة معناداری دارد (نمودارهای سمت راست) .همانطور که در این
شکل دیده میشود ،تمامی متغیرهای نشانگر دارای مقادیر  Tهستند که بزرگتر از  1/96است( .بهجز متغیر
بیتفاوتی به وظایف محولشده) .این یعنی وجود این سؤالهای متغیر در مدل معنادار است .همچنین ،با
توجه به نتایج بهدستآمده از معادالت ساختاری ،میزان ضریب مسیر میان پرسشهای مؤلفهها در
نمودارهای سمت چپ نشان داده شده است؛ بنابراین ،با اطمینان  ٪95میتوان گفت سؤالهای تمامی
مؤلفهها در نتیجة مدل پذیرفته میشود .مطابق نتایج ،مدل از لحاظ شاخصهای نیکویی برازش ،وضعیت
مناسبی دارد.

2 / df  3; NFI , TLI , CFI  0 / 80 ; RMSEA  0 / 1; GFI  0 / 10
df =2

و =2.015

/ df

2

 و  RMSEA=0/073و

 2 = /03

 : مقادیر مطلوب

4

برازش مدل براي سؤاالت تملق و چاپلوسي

________________________________________________________________
 . 1پرسشنامه این قابلیت را دارد تا جهت سنجش سکوت سازمانی در هر نهادی مورد استفاده قرار گیرد.
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:  2 / df  3; NFI , TLI , CFI  0 / 80 ; RMSEA  0 / 1; GFI  0 / 10مقادیر مطلوب
2
و   / df =2.014و  RMSEA=0/064و

df =2
برازش مدل براي سؤاالت بله قربانگويي

= /04

2

4
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همانطور که در این شکل دیده میشود ،تمامی
سؤاالت نشانگر دارای مقادیر  Tهستند که از 1/96
کمتر است .این یعنی وجود این متغیرها در مدل
معنیدار نیست.

2 / df  3; NFI , TLI , CFI  0 / 80 ; RMSEA  0 / 1; GFI  0 / 10
df =2

2

و   / df = 1.88و  RMSEA=0/059و

= /76

2

 : مقادیر مطلوب

3

برازش مدل براي سؤاالت كاهش تمايل به مشاركت در فعاليتهاي غيراجباري
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2 / df  3; NFI , TLI , CFI  0 / 80 ; RMSEA  0 / 1; GFI  0 / 10
df =2

و =1.62

/ df

2

 و  RMSEA=0/025و

 2 = / 81

 : مقادیر مطلوب

9

برازش مدل براي سؤاالت نااميدي و بي حوصلگي

2

 :  / df  3; NFI , TLI , CFI  0 / 80 ; RMSEA  0 / 1; GFI  0 / 10مقادیر مطلوب
df =2

2
و   / df =2.50و  RMSEA=0/022و

= /73

2

26 

برازش مدل براي سؤاالت گلهمند بودن از شرايط
نمودار  :1برازش پرسشهاي سكوت سازماني
برازش مدل مؤلفههاي شناسایيشده

همچون قبل ،مؤلفههای سکوت سازمانی مبتنیبر شش نشانگر اصلی جهت معناداری رابطة شاخصهها در
مدل بررسی میشود و اگر مقدار قدر مطلق  Tمتناظر با ضریبی بزرگتر از  1/96باشد؛ آنگاه آن ضریب در
سطح  0/05رابطة معناداری دارد .همانطور که در نمودار  1دیده میشود ،شاخص بیتفاوتی به وظایف
محولشده در مدل سؤاالت رد شد و در مدل مؤلفههای سکوت سازمانی نیز ،چون مقدار  Tکمتر از 1/96
دارد ،رد میشود .مؤلفههای دیگر غیر از آن مقدار  Tبزرگتر از  1/96دارند و در این صورت ،پنج
شاخص دیگر در مدل معنادار هستند؛ بنابراین ،پس از حذف شاخص بیتفاوتی به وظایف محولشده ،با
اطمینان  %95میتوان گفت ابعاد سکوت سازمانی در مدل اصلی پذیرفته شدند.
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نمودار  :2نتايج آزمون  Tمؤلفههاي سكوت سازماني

نمودار  :3نتايج ضريب مسير مؤلفههاي سكوت سازماني

جدول ( :)7شاخصهاي برازش براي مدل اصلي

2 / df  3; NFI , TLI , CFI  0 / 80 ; RMSEA  0 / 1; GFI  0 / 10

: مقادیر

مطلوب
df =9

و =2.73

/ df

2

 و  RMSEA=0/083و

 2 = /59

24

جدول  7نشان میدهد مدل ،از لحاظ شاخصهای نیکویی برازش وضعیت مناسبی دارد .درنهایت بر اساس
پشت وانة ادبیات تحقیق ،روش دلفی و امتیازدهی خبرگان مدل مفهومی سکوت سازمانی با رویکرد سیستمی
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طراحی شد .به این شکل که عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی به عنوان ورودی مدل در نظر گرفته شده است.
ویژگیها و مولفههای سکوت سازمانی به عنوان میان داد در نظر گرفته شده و پیامدهای سکوت سازمانی به
عنوان خروجی در مدل لحاظ شده است .الزم به اشاره است که مدل طراحی شده نیز مورد تأیید خبرگان
تحقیق قرار گرفت.
كاهش اثربخشی

سبك رهبري آمرانه

تصميمات سازمانی

و پدرمآبانه

مقاومت در برابر

فرهنگ سازمانی

تغييرات

سركوب كننده

سدكردن مسير

تعهد سازمانی پایين

ارائه بازخورد
قوانين و رویههاي

عدم تحليل ایدهها

بوروكراتيك و دست
و پا گير
افزایش نارضایتی

شخصيت محفظه

و كاهش انگيزش

كارانه مدیران

سازمانی

ساختار سازمانی
بلند
شكل  :3مدل مفهومي سيستمي سكوت سازماني

و به نظر میرسد که نمایش مدل س کوت سازمانی ،در قالب مدلی سیستمی ،شکل بهتری از فهم سکوت
سازمانی را در اختیار جامعه دانشگاهی ،پژوهشگران و مدیران سازمان مورد مطالعة این پژوهش قرار میدهد
(شکل  .)3همانطور که مشخص است ،مولفهها ،عوامل مؤثر و پیامدهایی در مدل نهایی سکوت سازمانی
گنجانده شده است که مورد تأیید خبرگان تحقیق بوده است.
بحث و تحليل یافتهها

با توجه به تحلیل ادبیات موجود در زمینه سکوت سازمانی ،روش دلفی  6ویژگی و مؤلفه برای سکوت
سازمانی شناسایی گردید که میتوان به کمك این ویژگیها به وجود سکوت سازمانی پی برد .البته جهت
سنجش میزان سکوت نیز برای این مؤلفهها سواالتی طراحی شد که به کمك پرسشنامه نیز بتوان به سطح
سکوت در سازمان دسترسی داشت .همچنین مهمترین عوامل زمینه ساز سکوت سازمانی نیز معرفی گردید
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که مدیران میتوانند با تمرکز بر این  6عامل ،سطح سکوت سازمانی را کاهش داد .در نهایت  5پیامد عدم
تحلیل ایدهها ،نارضایتی و کاهش انگیزه سازمانی ،سد کردن مسسیر ارائه بازخورد ،کاهش اثربخشی
تصمیمات سازمانی و مقاومت در برابر تغییرات سازمانی به عنوان آسیبهای سکوت سازمانی موردتوجه
قرار گرفت؛ که بر همین اساس ،ضرورت درک ،شناسایی و حل این بیماری پنهان سازمانی برای مدیران
حائز اهمیت است .به عبارتی بتوانند سکوت سازمانی را به آوای سازمانی تبدیل نمایند و از منافع آن
بهرهمند شوند.
فرهنگ سازمانی سرکوب کننده نظرات و ایدههای کارکنان یکی از وارد مهم اثرگذار بر سکوت سازمانی
میباشد که تاسیران و همکاران ( )2015در مطالعه خود که اثرات فرهنگ سازمانی بر سکوت سازمانی را
بررسی میکردند ،دریافتند میان فرهنگ وظیفهمدار و غیرمشارکتی با سکوت سازمانی همبستگی وجود
دارد .آرجریس و شان نیز نشان دادند که کارمندان از خجالت ،تهدید و احساس ناشایستگی دوری میکنند.
بنابراین ،مدیرانی که از بیان اشتباهات خود و اجازه به دیگری برای ارائه راهحل دوری میکنند منجر به
ایجاد جو سکوت در مقیاس بزرگ میشوند)Argyris & Shan, 2015( .
دانایی فرد و همکاران ( )2010نیز در پژوهشی به تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در بخش
دولتی پرداختند .نتایج نشان دادند که رابطهی معنادار میان فرهنگ سازمانی بر جو و سکوت سازمانی وجود
دارد .همچنین نتایج تحقیقات واکوال و بورداس ( )2005نیز موید تأثیر فرهنگ سازمانی سرکوب کننده بر
افزایش سکوت در سازمان است .به نظر آنها اگر مدیریت عالی ،کارکنان را به بیان عقاید ،نظرات و
انتقادات تشویق نکند ،یا به اینگونه کارکنان برچسب دردسرساز بزند و یا باعث ایجاد این تصور در
کارکنان شود که ابراز عقاید و نظراتشان به قیمت از دست دادن شغل یا فرصتهای ارتقاء در سازمان تمام
میشود ،حتی اگر فرصتهای ارتباطی به صورت ظاهری وجود داشته باشد ،کارکنان از ترس پیامدهای
احتمالی سکوت خواهند کرد.
سبك رهبری آمرانه و دستوری کارکنان را در وضعیت ترس و اظطراب قرار میدهد و معموالً کارکنان
ترجیح میدهند بله قربان گو شوند و سکوت اختیار کنند که تحقیق ژو و همکاران ( )2015نیز نشان داد که
چگونه سرپرست دارای سوءرفتار با میانجیگری خستگی عاطفی پیشبینیکننده سکوت پیروان است.
دادهها از  152فرد در صنعت خدمات ماکائو به دست آمد .طبق نتایج به دست آمده ،پیروان گزارش
کردند به دلیل سوءرفتار رهبر ،آنها ترجیح دادهاند ،ساکت بمانند .از طرفی همخوانی مطالعات لی و سان
( )2015در مطالعهای مشابه ،سبكرهبری را بررسی کردند و آنها تأثیر سبك رهبری اقتدارگرایانه را بر
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آوای کارکنان مورد تأیید قرار گرفت .به این منظور مطالعهای در میان  52گروه از افراد شاغل در
کمپانیهای چینی در نظر گرفتند .نتایج نشان داد ،رهبری اقتدارگرایانه رابطه منفی با آوای سازمانی دارد.
البته نتیجه مطالعه دامغانیان و روزبان ( )2015هم نیز همسو با یافتههای این تحقیق است و مطالعه آنها نشان
داد بین رهبری آمرانه و سکوت سازمانی ،رابطه مثبت وجود دارد.
ویژگیهای شخصیتی مدیران نیز میتواند عاملی زمینهساز بر انتخاب رفتار سکوت از سوی کارکنان شود.
بهطور ویژه مدیرانی که محافظه کاری در رفتار خود دارند (همانند ساتن  )2010کارکنان را مجاب میکند
ایدههای بکر خود را در ذهن ناه دارند .مطالعات ون وورن ( )2006نمونههایی از رفتارهای محافظهکارانه
مدیران را بر میشمارد؛ مثل برخورد تحکمی مدیر در اجرای وظایف ،قدرت ریسك پایین ،راضی بودن به
وضع موجود و توبیخ کارکنان در قبال شکست پروژههای پیشنهادی که همگی مولد سکوت کارکنان در
سازمان میشود که همسویی با این یافته است.
تمرکز در تصمیمگیری و قوانین و رویههای دست و پاگیر امکان اجرای ایدهها و تمایل به مشارکت را در
سازمانها را کمرنگ میکند .لذا اگر باور اصلی در سازمان آن باشد که کارکنان فرصتطلب هستند و
از منافع سازمان آگاهی ندارند ،آنگاه بزعم مدیران بهتر است تا خود را درگیر فرآیندهای تصمیمگیری
نکنند .لذا تصمیمگیری مشارکتی ،بهعنوان موضوعی تلقی میشود که ارزش صرفوقت را ندارد .در نظر
نگرفتن کارکنان در تصمیمگیری ،روشی برای پرهیز از اختالفنظر و بازخور منفی آنهاست .در این
مواقع وضع قوانین پیچیده و نا اُمید کننده ،کارکنان را از ارائه نظرات خود باز میدارد .این عال مهم اثرگذار
بر سکوت کارکنان در تحقیقات رستگار و روزبان ( )2014و زارعی متین ( )2011مورد اشاره است .عدم
چابکی داخلی ،قوانین محدود کننده تغییرات و روال طوالنی بررسی پیشنهادها ،همبستگی مثبتی با سکوت
سازمانی کارکنان داشته است.
هرچند سکوت سازمانی پدیدهای است که فعاالنه به کار گرفته میشود ،بهسادگی نمیتوان آن را تشخیص
داد .برخالف ابراز نظر و سخنگفتن ،سکوت و حرفینزدن واضح و عیان نیست و توجهی را جلب نمیکند
(.)Damghanian & Roozban, 2015, 176

لذا مقاله با شناسایی نشانههای سکوت و خصوصیات سازمانی که کارکنانش سکوت اختیار کردهاند به این
هدف که مدیران بتوانند از رخداد سکوت سازمانی مطلع شوند و از میزان آن بکاهند ،کمك نموده است.
برخالف تصور سازمانهای ساکت ،می توانند پرسروصدا باشند ،لیکن به جای ابراز ایدههای جدید و
انتقادات به تملق و چاپلوسی روی آورده باشند که این یك نشانه بارز از سکوت سازمانی است .بسیاری از
متخصصان علم مدیریت ،از پدیده سکوت سازمانی با عباراتی چون خطرناک یا مضر نام میبرند و در
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این شرایط باید پدیده تملقگویی در سازمان که حالتی بسیار بدتر از سکوت سازمانی است را یك فاجعه
نامید .ایجاد یك نوع توهم شایستگی در ذهن مدیران و عدم تحرک به سمت نوآوری از عوارض سوء
تملق و چاپلوسی اطرافیان در سازمان است (Burke, 2017) .این نتایج منطبق با نتایج مطالعه میرافضلی
( )2012و نصراصفهانی ( )2010نیز میباشد.
بله قربانگویی اگرچه در سازمانها ممکن است نشانه آرامش و نبود تعارض باشد ،لیکن واقعیت امر این
است که سازمان دچار سکوت سازمانی شده است و میتواند به عملکرد و بقاء سیستم ضربه بزند .میتوان به
یافتههای مولتز ( )2013استناد نمود که وی در پژوهش خود به  7راهی که افراد بله قربانگو میتوانند یك
سازمان را از بین ببرند اشاره کرده و آن را دلیلی بر وجود سکوت سازمانی میداند(Moltz, 2013( .

همچنین در مطالعه نظری ( )2015با تکیه بر نامه  53نهجالبالغه ،مفهوم بله قربانگویی و افراد" بله قربان
گو " از مصادیق سکوت شناخته شده است ،کارکنانی که میبینند و میدانند نتیجه تصمیم مقام مافوق
آنها چقدر زیان بار است اما به دلیل شخصیت ضعیف و منفعل خود هرگز لب به نقد و نظر نمیگشایند.
موریسن و میلیکن ( )2003نیز به این مفهوم اشاره دارند که افرادی که با انتقاداتشان از برخی سیاستهای
سازمان ،برچسب «دردسرساز» 1میخورند ،برای حفظ موقعیت فعلی و ترس ازدستدادن کار ،به فردی
«بلهقربانگو» تبدیل میشوند و سکوت پیشه میکنند .همچنین ،افرادی با داشتن احساسات منفی از قبیل
ترس ،غم و اندوه ،خشم ،گناه ،سرخوردگی ،بدبینی و کمبود اعتماد به نفس تمایل بیشتری به سکوت
دارند .عالوه بر این ،کارکنانی که تصور کنند با عقاید آنها ،به هر نحوی ،مخالفت میشود ترجیح
میدهند

سکوت کنند (.)Rezabeygi & Almasi, 2014

اورگان ( )1995بیان میدارد عدمتمایل به شرکت در فعالیتهای غیراجباری و غیروظیفهای به عنوان
رفتاری معرفی میشود که کارکنان در شرایط بیتوجهی به نظرات و ایدهها بر میگزینند و در واقع انگیزه
کافی برای چنین فعالیتهایی را از دست مید هند و به نوعی سکوت سازمانی را ترجیح دادهاند به رفتارهای
غیرسازمانی شناخته میشوند .همچنین اپلبام و همکاران در بعد فضیلت شهروندی ،رفتارشهروندی سازمانی
را شامل رفتارهایی از قبیل حضور در فعالیتهای فوق برنامه ،حمایت از توسعه و تغییرات ارائه شده
توسط مدیران سازمان و اهمیت دادن به نصب پوستر و اطالعیه در سازمان برای آگاهی دیگران میدانندو

________________________________________________________________
1. Troublemaker

255

واکاوی مفهومی مولفههای سکوت سازمانی و عوامل مؤثر بر آن (رویکرد آميخته)

آنچه در رفتار شهروندی سازمانی ذکر میشود تمایل به شرکت در فعالیتهای غیراجباری و غیررسمی
سازمان است که با وجود سکوت سازمانی ،این تمایل کمتر خواهد بود (.)Appelbaum et al., 2004, p.19
قدرت تنظیم احساسات شکلی از توانایی محسوب میشود که بر خودآگاهی متکی است و به ظرفیت
شخص برای تسکیندادن خود ،دورکردن اضطرابها و افسردگیها یا بیحوصلگیهای مداوم اشاره
دارد .افرادی که این توانایی در آنها ضعیف است همواره با احساس نومیدی ،خشم مزمن و افسردگی
دست به گریباناند و بهطور مداوم نق میزنند و گالیه میکنند .حسنی و همکاران نیز در تحقیق خود
بدبینی ،ناامیدی و گالیه کردن ،برچسب زدن و تعارض باال را به عنوان نشانههای سکوت سازمانی معرفی
کردهاند و با یافتههای این تحقیق مطابقت دارد.
پیامدهای سکوت سازمانی نیز با تحقیقاتی متعددی همراستا است ،اگرچه تحقیقات معدودی به سکوت
سازمانی به عنوان یك مفهوم مثبت نگاه میکنند و یا پیامدهای آن را نیز مثبت میانگارند (همانند چینار و
همکاران )2013 ،یا در فرهنگ ایرانی از دیر باز ،سکوت بارضایت توأم دانسته شده است ،اما این مسئله
منحصر به ایران نیست ،بهطورکلی در برخی مطالعات ،مفهوم سکوت با تعهد و وفاداری هم راستا
انگاشته شدهاند ،لیکن بیشتر تحقیقات بر پیامدهای منفی آن متمرکز شدهاند و با نتایج این تحقیق مطابقت
دارند ،مطالعات اخیردر خصوص کارکنان ساکت ،مؤکد ایجاد ناتوانی در دستیابی به عملکرد مورد
انتظار و نارضایتی شغلی و گلهمند بودن از شرایط در اثر سکون در سازمان

است )(karaca,2013, p.38

همچنین هنگامی که کارکنان نتیجه کارخود را عادالنه ببینند ،مشتاقترند که در مبادالت اجتماعی
شرکت کنند حتی اگر فراتر از انتظارات عادی از نقش آنها باشد و در نقطه مقابل تصور بی عدالتی از
عملکرد مدیران ،سبب احساس ناامیدی و بیحوصلگی آنها خواهد شد که با یافتههای این تحقیق کامالً
همسو است(Knights & Kennedy, 2005, p.59) .

نیكمرام و همکاران ( )2011نیز معتقدند ،افرادی که ایدهها ،نظرات و اطالعات خود را در سازمان به هر
دلیلی نتوانند بیان کنند و سکوت پیشه کنند اغلب دچار استرس ،اضطراب ،نارضایتی و افسردگی شده و
درنهایت عالقه بهکار و تعهد شغلی آنها کاهش مییابد و این عوامل سبب ترکشغل آنها میشود که
با یافتههای این تحقیق انطباق دارد .)Nikmaram et al., 2011, p.1271( .همچنین طبق یافتههای پنتیال
( )2003افزایش افسردگی و همچنین مشکالت دیگری در سالمت ،در انتظار کارکنانی است که گرفتار
سکوت و یا به عبارت بهتر مجبور به سکوت شدهاند ).(Penttila,2003, p.105
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بحث و نتيجهگيري

یکی از مشکالت عمدهای که در حالحاضر سازمانها با آن درگیرند ،عدم تمایل کارمندان به مشارکت
در بحثهای سازمانی است .بسیاری از کارکنان گوشهگیر و منزوی شدهاند و در عمل تمایلی به صحبت
و اظهار عقیده ندارند و متأسفانه برخی مدیران ،این موضوع را ساده میانگارند و بی تمایلی در اظهارنظر
کارکنان و مشارکت نکردن در بحثها را نوعی رضایت سازمانی میپندارند؛ در صورتی که بر اساس
نظریههای نوین مدیریت ،مشارکت در بحثها ،یکی از رویکردهای مهم توزیع و تشریك دانش است و
برخورداری از آن ،سازمان را در موقعیت رقابتی قرار میدهد؛ زیرا کارکنان با بیان ایدهها و نظرات
جدید خود ،به سازمان در ایجاد خالقیت در تولید محصوالت جدید یا ارائه خدمات منحصر به فرد
کمك میکنند و به همین نسبت میزان بهرهوری سازمان را ارتقاء میدهند؛ بنابراین اغلب سازمانهای
نوآور ،سعی در ترغیب کارکنان به مشارکت در سازمان و کاهش سکوت سازمانی دارند

( Ahmadi,

)Esmaeili & Khazli, 2016, p.36

در واقع یکی از سادهترین ،سریعترین ،بهترین روشهای افزایش بهرهوری و حرکت به سوی پیشبرد اهداف
سازمانی استفاده از مشارکت حداکثری سرمایههای انسانی سازمان است .نکتة شایان توجه در پرورش
سرمایة انسانی این است که تنها سرمایهای است که با مصرف کاهش نمییابد بلکه تجاربی که کسب
میشود اثر فزایندگی نیز در آن خواهد داشت .در مطالعات رفتارهای سازمانی در سازمانهای موفق و
نوآور ،آنچه بیش از همه به چشم میخورد و در تمامی این گونههای سازمانی ،اشتراک جالبتوجهی دارد
ایجاد فضای گفتگو و تفکر است .تفکر ناشی از گفتگوها به ایده تبدیل میشود و ایدههای حاصل ،پس از
بررسی و تفکر مجدد ،به محصول مبدل میشود .اما در مقابل ،در بسیاری از سازمانها ،بهویژه سازمانهایی
با مدیریت ضعیف یا دولتی و شبهدولتی که تا حدی دارای جایگاههای تعریفشده و مشاغل تضمینیاند،
معضلی اساسی وجود دارد که نه سازمان بلکه بخش عظیمی از اقتصاد و صنعت جامعه را به انجماد کشانده
است .این مشکل همان سکوت سازمانی است .سکوت عالمت بسیار مهم بیماری ،استرس ،پیری ،افسردگی
و یا ترس در سازمان بهشمار میرود و مدیران باید ،در اولین فرصت ،عامل آن را ردیابی و برطرف کنند.
بیتوجهی به این موضوع چه بسا سبب اتفاقات وخیم و حتی مرگ سازمان شود.
موریسن و میلیکن معرفی اعتقاد دارند؛ سکوت سازمانی پدیدهای اجتماعی است که در سطح سازمانی نیز به
وجود میآید و هم تحت تأثیر بسیاری از ویژگیهای سازمانی قرار میگیرد و هم بر سازمان و عملکرد آن
تأثیر زیادی دارد .این دو پژوهشگر سکوت در سطح سازمانی را به این شیوه تعریف میکنند :پدیدهای
دستهجمعی که در آن ،کارکنان از مطرحکردن باورها یا نگرانیهایشان ،در ارتباط با مسائل و مشکالت
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بالقوة کاری ،خودداری میکنند .افراد در سازمان اغلب ایدهها ،نظرها و اطالعاتی برای طرح روشهای
سازنده دارند که سبب بهبود کار در محل خدمت میشود .این کارکردها مفهومی به نام آوای سازمانی را
مطرح میکنند .برخی افراد این ایدهها را مطرح و برخی دیگر ،بدون برزبانآوردن عقاید و اطالعات خود،
سکوت میکنند .ابراز ایدهها (آوای سازمانی) یا مضایقه از طرح آنها (سکوت سازمانی) ممکن است،
بهلحاظ رفتاری ،دو فعالیت متضاد به نظر برسند زیرا سکوت مستلزم صحبتنکردن است؛ درحالیکه آوا
نیازمند بیان مسائل و مشکالت موجود در سازمان است .از آوای سازمانی به «سکوت مثبت» نیز یاد شده اما
واقعیت آن است که سکوت سازمانی ضرورتاً پدیدهای در تقابل با آوای سازمانی نیست .در حقیقت،
تفاوت بین سکوت و آوا در سخنگفتن نیست بلکه در انگیزة افراد برای خودداری از دادن اطالعات،
ایدهها و نظرشان است.)Morrison & Milliken, 2000, p.708( .
برخی افراد ابراز عقاید خود را عاملی در برهمخوردن آرامش سازمانی میشمارند و بهدلیل مثمرثمرنبودن
نظرشان در تصمیمگیریهای سازمانی ،سکوت و اهمیتندادن را بهترین راهحل میپندارند .شکل بسیار
بدتر سکوت سازمانی زمانی رخ مینماید که کارکنان سازمان بهظاهر فعال و پرسروصدا هستند ولی از
اظهار نظرهای واقعی و اقدامات مناسب و کارشناسیشده خودداری میکنند و در برخوردها ،چیزی را
میگویند و یا کاری را انجام میدهند که مطلوب مدیر ارشد سازمان باشد .در این حالت ،بسیاری از
رفتارها و گفتارهای کارکنان غیرواقعی است و موج چاپلوسی سازمان را دربر میگیرد و هر فردی سعی
میکند ،به نحوی ،در تملق مدیر ارشد سازمان ،از عبارات پرزرق برقتر و جذابتر استفاده کند؛
درحالیکه بیشتر افراد میدانند واقعیت چنان نیست .یکی دیگر از مصداقهای سکوت بیاننکردن حقیقت
است .در واقع ،حق و حقیقت محتوای آوای سازمانی محسوب میشود .به سخن دیگر ،هر فردی در
سازمان که قصد بیان نظرش را دارد باید برابر با حق و حقیقت سخن بگوید .چه بسا افرادی به دیگران
مشورت دهند اما مشورتشان خالف شرع و برخالف مصالح فرد مقابل باشد.
آنچه روشن است سکوت عالوه بر اینکه میتواند تاثیرات سازمانی منفی داشته باشد ،تاثیراتی منفی را
نیز بر روی کارکنان به همراه داشته است .کارکنان بیتفاوت که غالباً نتیجه نادیده گرفتن سکوت افراد
هستند ،باعث توسعه این نگرش میشوند که بیتفاوت باشید .در نتیجه چنین نگرشی کارکنان دچار
افسردگی و دیگر مشکالتی از لحاظ سالمتی خواهند شد .سکوت کارکنان رفاه افراد را تحت تأثیر قرار
میدهد ،استرس را افزایش میدهد و باعث میشود تا احساس کنند گناهکار هستند وغالبان مشکالت
روانی را تجربه میکنند و در تشخیص امکان تغییر ،دچار مشکل میشوند .بیشتر افراد فرض میکنند که
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سکوت کارکنان فقط به سازمان لطمه وارد میکند درحالی که بهطور قطع این سکوت هم به کارکنان و
هم به سازمان لطمه وارد میسازد.
در حقیقت ،سکوت سازمانی ،از راه ممانعت از بازخورد منفی ،مانع تغییرات و توسعة سازمانی میشود؛ از
اینرو ،سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را ندارد .بدین ترتیب ،بدون بازخوردهای منفی ،خطاها
بیشتر و حتی شدیدتر میشوند زیرا فعالیتهای اصالحی در زمان الزم و مقتضی انجام نمیگیرند .پس
میتوان گفت موضوع سکوت سازمانی و یافتن راههای رفع آن اهمیت شایانی در مباحث سازمانی معاصر
دارد و توجه جدی مدیران سازمان را میطلبد.
هرقدر جو سکوت در سازمانها مهیا ،فرصتهای ارتباطی در سازمان برای کارکنان اندک و نگرش
مدیریت عالی در جهت تشویق رفتارهای منتهی به سکوت باشد ،کارکنان آن سازمان اغلب در قبال مسائل
سکوت میکنند و بهدنبال آن ،نگرشهای شغلی آنان ،مانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی ،پایین خواهد
بود .یکی از راههایی که منجر به ترغیب رفتارهای مشارکتی میشود فراهمآوردن فرصتهای ارتباطی و
ایجاد سیستمهای رسمی برای انتقال یا مبادلة اطالعات ،نگرانیها و ایدههاست .مدیران ،هنگام بررسی جو و
فرهنگ سازمانی یا ایجاد محیطی که افراد بااستعداد و توانمند در آن باقی بمانند ،ممکن است سکوت
سازمانی را متغیر مهمی در نظر گیرند .همین امر باعث ازبینرفتن فضا و فرهنگ سکوت سازمانی میشود.
بهعلت نمود سکوت در رفتارهای متنوع کارکنان ،تشخیص بهموقع آن در سازمان بهسادگی ممکن نیست.
کنترل مؤلفههای معرفیشده در این مطالعه ،به صورت دورههای منظم در سطح سازمان ،راهی است برای
رصد دائمی کارکنان و سنجش میزان سکوت در سازمان .مدیرانی که به خطرناکبودن سکوت سازمانی
واقف می شوند ،پس از تشخیص آن در سازمان خود ،در پی رفع مشکل و تبدیل آن به آوای سازمانی
برمیآیند .البته چگونگی تبدیل وضعیت سکوت سازمانی به آوای سازمانی میتواند موضوع مطالعات
دانشگاهی قرار بگیرد.
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