سکوت سازمانی ،هشداری در آموزشعالی :شناسایی عوامل به
وجود آورنده آن در بین کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی
عادل زاهد بابالن ،1حسن احمدی ،2سید محمد سید
تاریخ دریافت49/6/6 :
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تاریخ پذیرش49/3/01 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل به وجود آورندۀ سکوت سازمانی در بین کارکنان دانشگاه بود.
برای نیل به این هدف از مطالعه موردی استفاده شد که در ابتدا دادههای کیفی ،سپس بر اساس یافتههای
آن ،دادههای کمّی گردآوری و تحلیل شدند .جامعه آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی با
جمعیت  399نفر بود .در مرحله کمّی از طریق نمونهگیری خوشهای تعداد  093نفر برای نمونهگیری برآورد
شدند .در بخش کیفی با استفاده از نمونهگیری هدفمند تعداد  00نفر انتخاب و با آنها مصاحبههای عمیق
صورت گرفت .ابزار گردآوری دادهها در بخش کمّی پرسشنامه محقق ساخته بود که ضریب آلفای
کرونباخ آن  1/49محاسبه گردید .ابزار پژوهش در بخش کیفی مصاحبه بدون ساختار بود که از روش
سهبعدینگری و بازخورد مشارکتکننده برای اعتبار یابی آن استفاده شد .بهمنظور تحلیل دادههای کمّی از
مدل معادالت ساختاری با نرمافزار  PLSو در بخش کیفی از تحلیل محتوای استقرایی مبتنی بر کدگذاری
باز استفاده شد .یافتههای پژوهش نشان داد که عوامل سازمانی مانند ساختار سازمان ،فرهنگ سازمان،
عکسالعمل منفی از جانب مدیران و سبک رهبری و عوامل فردی مانند ترس از دست دادن شغل ،نوع
شخصیت فرد و عدم تعهد کارمند جزء دالیلی هستند که موجب سکوت افراد در سازمان شدهاند .یافتههای
دیگر پژوهش نیز نشان داد که ازنظر کارکنان عکسالعمل منفی از جانب مدیران بیشترین تأثیر را در
سکوت سازمانی دارد.

واژگان کلیدی :آموزش عالی ،سکوت سازمانی ،کارکنان ،عوامل سارمانی ،عوامل فردی

 .0دانشیار مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی
 .9دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی و عضو هیئتعلمی دانشگاه آزاد اسالمی مرکز خدا

آفرین (نویسنده مسئول) Email: ahmadi.hasan9@gmail.com
 .3دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه محقق اردبیلی
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مقدمه
امروزه ،محیط سازمانها بسیار پیچیده و متنوع شده است و بر این اساس ،کارکنان بهعنوان
منبع اساسی حل مشکالت سازمانی شناساییشدهاند (دنیز ،نویان و ارتوسان.)9103،0
سازمانها در محیطی تالش میکنند که بهطور دائم در حال تغییر است ،محیط اغلب
سازمانها پیچیده و ناپایدار است .وجود رقابت اگرچه برای یک جامعه بسیار مؤثر است و
حتی برای سازمانها در بلندمدت نقش مثبتی را ایفا میکند ،اما در محیط پررقابت،
سازمانهایی میتوانند بقا داشته باشند که بتوانند از نقطه نظرات و دانشهای نهفته در ذهن
کارکنان بهمنظور تجهیز و نوآوری استفاده ببرند(واکوال و دمیتریس .)9116،9یکضرب
المثل 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 (-
چینار،گارسیوگلو و علی اوقالری .) 9103،3چراکه برای موفق بودن ،امروزه بیشتر
سازمانها به برنامهها و 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.
بنابراین ایجاد چنین محیط سازمانی برای سازمانها بسیار مهم است .بااینحال ،بسیاری از
کارکنان سکوت را ترجیح میدهند(الچی و همکاران )9109،9و بسیاری از سازمانها ،به
این معمای آشکار پی بردهاند که بیشتر کارکنان ،حقایق را در ارتباط با مسائل و مشکالت
سازمانی میدانند ،ولی جرئت بیان این حقایق را به رهبران خود ندارند .سازمانها باید
بدانند که اگر بر دهانهای سازمانی مهر سکوت زده شود ،اذهان سازمانی که مولد دانش
سازمانیاند 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
1. Deniz , Noyan& Ertosun
2. Vakola & dimitris
3. Çınar , Karcıoğlu & Alioğulları
4. Elçi & et al
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خواهند سوخت ،اینکه میتوانستند از این منبع باارزش در عرصه رقابت جهانی بهرهجویند
ولی این کار را نکردند(داناییفرد ،فانی و براتی .)0341،عوامل متعدد و متنوعی در ایجاد و
شکلگیری سکوت سازمانی نقش داشتهاند که افرادی مانند؛ موریسون و میلیکن  0دیدگاه-
های مربوط به آن را برمدار اظهارات و پژوهش بیان کردهاند؛ سکوت سازمانی پدیدهای
جمعی است که کارکنان عقاید و نگرانیهای خود را در رابطه با مشکالت بالقوه سازمان
نگهداشته و ابراز نمیکنند(موریسون و میلیکن .)9111،سکوت در سازمان چنین
تعریفشده است :کارکنان آگاهانه از ارائه نظرات و افکار خود در مورد بهبود و توسعه در
کار و یا محیط کار ،خودداری میکنند .سکوت سازمانی خودداری از هر نوع بیان واقعی
در مورد رفتار افراد در سازمان است (سهی توغلو و همکاران .)9109 ،9داین،آنگ و
بوترو 3معتقدند که با توجه به انگیزههایی 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 باشد که سکوت مطیع 9نامیده میشود ،گاهی به دلیل ترس و وجود رفتارهای
محافظهکارانه است که آن را سکوت تدافعی 9میخوانند و برخی اوقات نیز میتواند
بهمنظور ایجاد فرصت برای دیگران و اظهار عقاید آنها باشد که سکوت نوعدوستانه

6

نامیده میشود (داین ،آنگ و بوترو .)9113،یافتههای پژوهش موریسون و میلیکن ()9111
نشان میدهد محور موضوعات مسکوت مانده اغلب درباره تعارض با همکاران ،مخالفت با
تصمیمهای سازمانی ،دانش کارکنان درباره ضعفهای بالقوه در فرایندهای کار ،نگرانی
درباره رفتارهای غیرقانونی و دادخواهیهای فردی است .همچنین ،نتیجه پژوهش میلیکن،
موریسون و هولین )9113( 7نشان داد که بیش از  59درصد از مدیران و متخصصان مصاحبه
شده تصدیق کردند که درباره برخی از موضوعات کاری ترجیح میدهند ساکت بمانند.
زمانی که یک سیستم جو سکوت را تقویت میکند ،دیدگاهها ،عقیدهها و ترجیحات
1. Milliken & Morrison
2. Sehitoglu & et al
3. Van Dyne & et al
4. Acquiescent Silence
5. Defensive Silence
6. Pro-Social Silence
7. Milliken , Morrison & Hewlin
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متنوع و اهدافی که در سازمان وجود دارند احتماالً مشوق اظهارنظر نخواهند بود؛ ازاینرو،
بر اساس مطالعه دانکون و ویس( )0474چنین سیستمی وارد فرایندی میشود که نخواهد
توانست اهداف خود را بهطور مناسب تحقق ببخشد و به دنبال تالش برای یادگیری از
تجربیات نخواهد بود .در حقیقت چنین سیستمی درراهی گرفتار میشود که اثرات منفی
سکوت بر تصمیمگیری سازمانی و فرآیندهای تغییر در آن تقویت خواهد شد (به نقل از
داناییفرد و پناهی .)0354،میتوان گفت که سکوت در سازمان ،هم به فرد و هم به سازمان
آسیب می رساند و باعث استرس ،عدمِ رضایت و عدمِ برقراری ارتباط بین کارکنان سازمان
میشود (واکوال و بوراداس .)9119 ،0و توانایی حل مسائل و رشد و پیشرفت مداوم را از
کارکنان میگیرد (اوزدمیر و اوگور ،9103 ،به نقل از تان .)9109 ،9بنابراین ،سکوت
سازمانی فرایندی زیانآور است که میتواند تمام تالشهای سازمانی را هدر دهد
(حکاک و موسوی نژاد .)0349 ،و ممکن است در انواع مختلفی پدیدار گردد ،مثل
سکوت جمعی در مالقات ،سطوح پایین مشارکت در رویهها و طرح پیشنهادها ،و سطوح
پایین آوای جمعی و شبیه آن (نیک مرام و همکاران .)9109،در این جهان در حال تغییر
امروزی ،سازمان به کارکنانی نیاز دارد که ایدههای خود را بیان کنند و کارکنان نیز
سازمانی را انتخاب کنند که در آنجا بتوانند خودشان را نشان دهند .زیرا عملکرد و انگیزه
کارکنان و مدیر در سازمانی که در آن سکوت وجود ندارد باالست (چینار و
همکاران .)9103،بنابراین مسئله ما در این پژوهش این است که چه عواملی موجب سکوت
کارکنان در سازمان میشود .لذا انجام تحقیق حاضر از جهات چندی ضروری به نظر
میرسد؛ اول ،به لحاظ نظری ،انجام این تحقیق به پیشبرد و توسعه دانش در این زمینه
کمک خواهد کرد که پیشتر بهعنوان یک خأل معرفی شد؛ دوم ،به لحاظ عملی ،انجام
این تحقیق میتواند سیاستگذاران و مدیران دانشگاه را نسبت به شناخت عوامل ایجاد
سکوت سازمانی آگاه کرده و به آنها کمک کند تا راهکارهایی برای شکستن آن ارائه
دهند .سوم نیز ،تحقیق حاضر به محققان بعدی کمک خواهد کرد تا هم به لحاظ کمّی به
1. Vakola & Bouradas
2. Tan
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بررسی میزان اهمیت هر کدام از دالیلی بپردازند که از تحقیق حاضر استخراج میشوند و
هم به لحاظ کیفی به آنها کمک کند تا تحقیقهایی مبتنی بر شناخت راهکارهای
برونرفت از این چالش ،انجام دهند .چراکه ،تحقیق حاضر با تکیهبر روششناسی آمیخته به
دنبال پاسخگویی به این سؤال است که چه عواملی موجب سکوت کارکنان دانشگاه محقق
اردبیلی میشود؟

سؤالهای تحقیق
بر اساس هدف اصلی پژوهش حاضر ،که شناسایی عوامل به وجود آورنده سکوت
سازمانی در بین کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی هست ،دو سؤال اصلی مطرح است که به
دو بخش کیفی و کمّی تفکیک میشوند:
سؤال کیفی :چه عواملی موجب سکوت سازمانی کارکنان از دیدگاه اعضای هیئتعلمی
دانشگاه محقق اردبیلی میشود؟
سؤال کمّی:کدامیک از این عوامل بیشترین تأثیر را بر ایجاد سکوت سازمانی کارکنان
دارد؟

پیشینه پژوهش
کارکنان اغلب ایدهها ،نظرات و اطالعاتی بهمنظور بهبود کارهای سازمان دارند .برخی از
کارکنان ایدهها ،اطالعات و نظرات خود را در سازمان انتقال میدهند ،اما برخی دیگر
گاهی اوقات بنا به دالیلی در سازمان سکوت اختیار میکنند .در بررسی ادبیات سکوت
سازمانی ،پژوهشهای اولیۀ توسط؛ موریسون و میلیکن( ،)9111هولین( )9113و پیندر و
هارلوس )9110( 0بناشده است .پیندر و هارلوس سکوت سازمانی را خودداری کارکنان از
بیان ارزیابیهای رفتاری ،شناختی و اثربخش در مورد موقعیتهای سازمان تعریف کرده-
اند(پیندر و هارلوس .)9110،موریسون و میلیکن نشان میدهند که سکوت ،پیامد عقاید و
نگرشهای مدیر هست .ترس از مدیر ،بازخورد منفی ،باورهای ضمنی مدیر در مورد
1. Pinder & Harlos

فصلنامه سال اول ،شماره  ،4تابستان 44

031

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

ماهیت انسان بر این اساس که افراد بهطور طبیعی تنبل هستند ،منجر به ایجاد و توسعه
سکوت در سازمانها شده است (موریسون و میلکین .)9111،پژوهشهای مختلف دیگر نیز
در سالهای اخیر در مورد سکوت که به نتایجی دستیافتهاند به تشریح آنها پرداخته می-
شود:
عباسی و همکاران( )0349در پژوهش دریافت که بین سکوت سازمانی و عملکرد
سازمانی ارتباط منفی و معناداری وجود داد به این معنی؛ با افزایش سکوت سازمانی در
سطح سازمان میزان عملکرد سازمانی کاهش مییابد .بنابراین سکوت کارکنان میتواند
بینهایت برای سازمانها مضر و زیانبار باشد و اغلب موجب افزایش سطح نارضایتی در
میان کارکنان میشود ،که درنتیجه غیبتهای مکرر ،انتقال و جابجایی کارکنان و دیگر
رفتارهای ناخوشایند بروز مییابد .در پژوهشی دیگر ،که توسط روزبان و دامغانیان()0349
انجامگرفته است نتایج حاکی از آن بوده است که بین سبک رهبری با سکوت کارکنان در
سازمان رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد .درواقع کارکنان دلیل عدم ابراز نظرات و
ایدههایشان با مدیریت ،برخورد و نگرش مدیر در برخورد با خود میدانستند.
همچنین داناییفرد و پناهی( )0354در پژوهشی به این نتیجه رسیدند که بین ابعاد جو
سکوت (نگرش مدیریت عالی به سکوت ،نگرش سرپرستان به سکوت و فرصتهای
ارتباطاتی) و نگرشهای شغلی کارکنان با رفتار سکوت کارکنان ،رابطه معنیداری وجود
دارد ؛ بهطوریکه بین نگرش مدیریت عالی و نگرش سرپرستان با رفتار سکوت کارکنان
یک همبستگی مثبت نسبتاً شدیدی وجود دارد و بین فرصتهای ارتباطاتی و نگرشهای
شغلی کارکنان با رفتار سکوت کارکنان ،همبستگی منفی نسبتاً شدیدی است .داناییفرد،
فانی و براتی( )0341هم در پژوهشی با عنوان تبیین نقش فرهنگسازمانی در سکوت
سازمانی در بخش دولتی به این نتیجه دست یافتند که فرهنگسازمانی بر سکوت سازمانی
تأثیر دارد.
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در پژوهش زو ،لی و رم )9109(0با عنوان "چگونه سرپرست دارای سوء رفتار با
میانجیگری خستگی عاطفی پیشبینی کننده سوء عاطفی است ".نتایج نشان داد که
کارکنان به دلیل سوء رفتار رهبر ترجیح دادند ،ساکت بمانند؛ همچنین تغییر در تعداد
پیروان عوارض جانبی را بدتر هم میکند .بهطوریکه ،چینار،گارسیوگلو و علی اوقالری (
 )9103نیز در پژوهشی یک رابطه منفی قوی بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی
سازمانی در کارکنان را نشان داده است؛ به این صورت که اگر کارکنان نتوانند ایدههای
خود را بیان کنند رفتار شهروندی آنها نیز کاهش مییابد .دنیز ،نویان و ارتوسان()9103
نیز به این نتیجه رسیدند که رابطه منفی معناداری بین تعهد عاطفی و یکی از ابعاد سکوت
(سکوت تدافعی) وجود دارد.
بنا بر پیشینۀ پژوهشی باال ،که هرکدام دامنۀ خاصی از مسائل سکوت سازمانی را بررسی
کردهاند محقق نیز ،سکوت سازمانی ،هشداری در آموزش عالی؛ با شناسایی عوامل به
وجود آورنده آن در بین کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی را مورد کاوش و بررسی عمیق
با روش ترکیبی(کیفی -کمّی) قرار داده است.

روششناسی
پژوهش حاضر درصدد به دست آوردن شناختی ژرف و همهجانبه از عوامل به وجود
آورنده سکو ت سازمانی و مسائل مربوط به آن در بین کارکنان دانشگاه محقق بود.
بنابراین ،از روش بررسی موردی استفاده شد و در این راستا نیز سعی شد تا هم از دادههای
کیفی و هم از دادههای کمی برای نیل به هدف یادشده استفاده شود .بررسی موردی
پژوهشی است که پژوهشگر به جستوجوی ژرف یک برنامه ،رخداد ،فعالیت ،فرآیند و
حتی یک موضوع در یک یا چند نفر میپردازد (کرسول9114،9؛ .)9109ازلحاظ مبنای
دادهها و چارچوب فلسفی و پارادایم آن ،دارای طرح تحقیق آمیخته است که با استفاده
از مدل آمیخته و طرح اکتشافی انجام گرفت .این طرح با جمعآوری و تحلیل دادههای
1. Xu , Loi & Lam
2. Creswell
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کیفی شروع شد .این مرحله کیفی سپس بهوسیله جمعآوری و تحلیل دادههای کمی در
مرحله دوم پیگیری شد .در دومین مرحله پژوهش و بررسی بهگونهای برنامهریزی شود که
به نتایج اولیه مرحله کیفی متصل شده و یا آن را دنبال کند (ریدونر و نیومن.)9115،0
جامعه آماری در این پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی تشکیل میدهند .
با توجه به اینکه پژوهش حاضر از نوع آمیخته است  .جامعه آماری پژوهش در مرحله
کمی 399 ،نفر از کارکنان دانشگاه محقق بودند که بر اساس جدول مورگان تعداد 050
نفر برای نمونهگیری بر آورد شدند .نظر به گسترده بودن جامعه پژوهش و همچنین پراکنده
بودن آن ،از روش نمونهگیری خوشهای 9استفاده شد که مبنای خوشهها ،دانشکدهها بودند.
از تعداد برآورد شده در جدول ( 050نفر) تعداد  093نفر به ابزار پژوهش پاسخ دادند .با
توجه به اینکه نرخ افراد پاسخ نداده کمتر از  91درصد بودند ،این تعداد ،تعداد قابل قبولی
برای نتیجهگیری از دادههای آماری بود .در بخش کیفی برای تعیین حجم نمونه از روش
نمونهگیری هدفمند جهت انجام مصاحبههای عمقی استفاده شد . .عالوه بر آن ،تعداد افراد
گروه نمونه ،بر مبنای اشباع نظری 3بود .بدین معنی که نمونهگیری تا زمانی ادامه یافت که
نظریهها و دیدگاههای جدیدتری توسط گروه نمونه مطرح نشد .شایانذکر است که با در
دسترس داشتن چنین مبنایی ،تعداد  00نفر از اساتید مورد مطالعه قرار گرفتند.
جدول شماره  .1افراد مصاحبهشونده
شماره مصاحبهشونده

رشته تحصیلی

جنسیت

مصاحبهشونده شماره 0

مدیریتآموزشی

مرد

مصاحبهشونده شماره 9

برنامهریزیدرسی

مرد

مصاحبهشونده شماره 3

اقتصاد

مرد

مصاحبهشونده شماره 9

شیمی

مرد

مصاحبهشونده شماره 9

ریاضی

مرد

مصاحبهشونده شماره 6

روانشناسی

مرد

مصاحبهشونده شماره 7

شیمی

مرد
1. Ridenour& Newman
2. Cluster sampling
3. Theoretical saturation
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مصاحبهشونده شماره 5

زبان خارجه

مرد

مصاحبهشونده شماره 4

روانشناسی

مرد

مصاحبهشونده شماره 01

جغرافیا

مرد

مصاحبهشونده شماره 00

فیزیک

مرد

ابزار پژوهش در بخش کیفی ،مصاحبه بدون ساختار بود .دلیل استفاده از این ابزار آن بود
تا مشارکتکنندهها بتوانند آزادانه و بدون هیچ محدودیت نظری دیدگاههای خود را بیان
کنند .شایانذکر است که در جریان مصاحبهها و با کسب اجازه از مشارکتکنندهها ،از
ضبطصوت برای ثبت و ضبط دادهها استفاده شد و پس از پیاده شدن آن ،به
دستنوشتههای متنی تبدیل شدند .بهمنظور گردآوری دادههای کمی نیز از پرسشنامه
محقق ساخته استفاده شد که دارای  90سؤال و گویههای آن بر اساس طیف لیکرت از
(0خیلی کم) تا ( 9خیلی زیاد) بود .با توجه به متفاوت بودن دادههای گردآوریشده در
پژوهش ،از روشهای متفاوتی نیز برای اعتباریابی آن استفاده شد .در درجه اول ،با توجه به
اینکه در پژوهش حاضر هم از دادههای کیفی و هم از دادههای کمی استفاده شد ،پس
میتوان ادعا کرد که از روش سهبعدینگری 0برای اعتباربخشی به دادهها استفادهشده
است .سهبعدینگری یکی از روشهای اعتباریابی در پژوهش است که به مسئله پژوهش از
جوانب مختلف نگ ریسته و با استفاده از ابزارهای مختلفی در جهت بررسی میزان تطابق و
همگونی یافتهها باهم هستند( دونوگو و پانچ .)9113،9عالوه بر آن در بخش کیفی از روش
بازخورد مشارکتکننده 3نیز استفاده شد .این روش مبتنی است بر ارائه تفسیرها و
تحلیلهای محقق به مشارکتکنندگان در حین انجام مصاحبه ،برای اصالح و ویرایش
مواردی که توسط محقق بدفهم شدهاند ،استفاده شد( فقیهی و علیزاده .)0359،بخش کمی
نیز ابتدا از روایی صوری برای سنجش روایی پرسشنامه استفاده شد که دارای روایی
مناسبی بود و سپس از ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی پرسشنامه استفاده شد که
 %49بود که ضریب قابل قبولی برای پایایی است.
1. Triangulation
2. Donoghue & Punch
3. Participant feedback
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بهمنظور تحلیل یافتههای بهدستآمده از مصاحبه کیفی ،از روش تحلیل محتوای استقرایی

0

مبتنی بر کدگذاری باز ،9استفاده شد .در این نوع تحلیل ،ابتدا اطالعات از افراد
مشارکتکننده گردآوریشده و سپس دادهها ،بدون در نظر داشتن مبنای نظری،
کدگذاری شده و فرایند تلخیص و کاهش کدها تا جایی ادامه پیدا میکند که به مقولهها و
طبقههای گستردهتری دست پیدا کنیم که بتواند کدهای جزئیتر را شامل شود
(کرسول .)9109،برای تحلیل دادههای کمی نیز از آزمون فریدمن استفاده شد.

یافتهها
تحلیل یافتههای پژوهش در دو بخش کیفی و کمی صورت گرفته است توجه به اینکه
اعضای هیئتعلمی هسته اساسی نظام آموزشعالی هستند و ارتباط ملموسی با مسائل
مربوط به کارکنان دارند  ،از آنها خواسته شد تا دیدگاههای خود درباره عوامل به وجود
آورنده سکوت ر ا در بین کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی را ارائه دهند .با توجه به اینکه
پژوهش حاضر هم شامل گردآوری و تحلیل دادههای کیفی و هم دادههای کمی است،
تحلیل هرکدام از این دادهها بهصورت مجزایی در ذیل عرضه میشوند.

تحلیل دادههای کیفی
در ابتدا از اعضای هیئتعلمی خواسته شد تا دالیلی را که به نظر میآید کارکنان را به
سکوت در سازمان وامیدارد را عرضه کنند .یافتههای بهدستآمده از مصاحبه با آنها به
نکات جالبی اشاره داشت که شرح مقولههای بهدستآمده از مصاحبهها در زیر بیانشده
است.

1. Inductive content analysis
2. Open coding
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جدول  .2مقولههای بهدستآمده از بخش کیفی
مقوالت
ساختار سازمانی متمرکز
عکسالعمل منفی از جانب مدیران
عوامل به وجود آورنده سکوت

عوامل سازمانی

فرهنگ حاکم بر سازمان

سازمانی در بین کارکنان

سبک رهبری

دانشگاه محقق اردبیلی

ترس از دست دادن شغل
عوامل فردی

عدم تعهد کارکنان
نوع شخصیت کارکنان

چه عواملی موجب سکوت سازمانی کارکنان از دیدگاه اعضای هیئتعلمی دانشگاه محقق
اردبیلی میشود؟
همانگونه که در جدول  9مشاهده میشود ،عواملی که موجب سکوت سازمانی کارکنان
دانشگاه محقق اردبیلی میشوند را میتوان در دو مقوله اصلی و  6مقوله فرعی عوامل
سازمانی و فردی دستهبندی کرد که شرح کامل آنها در ذیل ارائه میشود.
عوامل سازمانی :عوامل سازمانی به این اشاره دارد که جو حاکم در سازمان مانند ساختار
سازمان ،فرهنگ سازمان و رفتار مدیران و سبک رهبری تا چه حد پذیرای نظرات و
ایدههای کارکنان هست و کارکنان هم با توجه به سازمان به بیان ایدهها و نظرات خود می-
پردازند.
ساختار سازمانی متمرکز :ساختار سازمانی از سه بعد کلیدی پیچیدگی ،درجه رسمیت و
میزان تمرکزگرایی( زدایی) تشکیلشده است.در این رابطه برای نمونه مصاحبهشونده
شماره  9اینچنین اظهار میکند:
«« به نظر بنده وجود قوانین و مقررات و خطمشیهای رسمی و خشک اختیار و آزادی
کارکنان را در ارائه ایدهها و نظرات خود محدود میسازد  .درواقع اگر ساختار موجود در
سازمان متمرکز باشد در این صورت تصمیمگیریها از باال به پایین است و کلیه تصمیم-
های مهم در رأس سازمان گرفته میشود که این خود عاملی در کاهش مشارکت و
اظهارنظر کارکنان در سازمان میشود».
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عکسالعمل منفی از جانب مدیران :رفتارهای مدیریتی خود سببساز ایجاد محیطی
هستند که در آن ،کارکنان احساس راحتی برای اظهارنظر دربارۀ موضوعات خاص
ندارند .باورهای مدیریتی تأثیری مهم بر نحوۀ برخورد با کارکنان و بعدازآن بر نحوۀ
رفتار کارکنان دارد .در این رابطه مصاحبهشونده شماره  01اظهار میدارد که:
"به نظر بنده با توجه به تجاربی که در این زمینه داشتم برای مثال اگر کارکنان بخواهند
نگرانیهای خود را دربارۀ یک تغییر سازمانی پیشنهادی بیان نمایند ،مدیریت ،این امر را
بهعنوان مقاومت در برابر تغییر کارکنان ،قلمداد خواهد کرد ،چراکه اظهارنظر کارکنان
را تهدیدی علیه خود میدانند ،این مسئله باعث میشود که کارمند سازمان در طول زمان
احساس کند که هر زمان پیشنهاد یا ایدهای را به مدیر ارائه میدهد مورد بیتوجهی قرار
میگیرد و این موجب سکوت فرد در سازمان میشود"
فرهنگ حاکم بر سازمان :فرهنگسازمانی  ،نظام باورها و ارزشهای مشترکی است که در
یک سازمان به وجود میآید و رفتار افراد آن سازمان را هدایت میکند .درواقع
فرهنگسازمانی بر نحوه تصمیمگیری و میزان مشارکت کارکنان در امور سازمان تأثیر
میگذارد.در این رابطه مصاحبهشونده شماره  0اظهار میدارد که:
«« اگر فرهنگ موجود در سازمان تمایلی نداشته باشد که کارکنان اطالعات و ایدههای
خود را در سازمان بهصورت آزادانه بیان کنند و همیشه بر اتحاد و نظرهای یکسان تکیه
کند و از اختالفنظرهای موجود در سازمان حمایت نکند آنگاه بستر سکوت کارکنان در
این سازمان ایجاد میشود».
سبک رهبری :رهبری نقش عمدهای در توسعه انسانی داشته و باهدف سوق دادن سازمان
بهسوی اهداف و نیات ویژه ،بر اعضای سازمان نفوذ عمدهای دارد .در این رابطه
مصاحبهشونده  0و  5اظهار میدارند:
««اگر سبک رهبری در سازمان مستبدانه باشد و کارکنان در تصمیمگیری و مسائل مربوط
به سازمان مشارکت و همکاری نداشته باشند و رهبر به کارکنان بهعنوان شخصی نگاه کند
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که باید به دستورات او عمل کنند در این صورت کارکنان از ارائه اظهارنظر خودداری و
این باعث سکوت کارکنان در سازمان میشود»»
عوامل فردی :عالوه بر عوامل سازمانی که موجب سکوت و عدم اظهارنظر کارکنان می-
شود یک سری عوامل فردی نیز مانند ترس از دست دادن شغل ،نوع شخصیت فرد و عدم
تعهد کارمند که مربوط به خود شخص است باعث سکوت او در سازمان میشود که در
ذیل به تشریح آنها میپردازیم.
عدم تعهد کارکنان :یکی از مسائل چالشی که سازمانها در ایران با آن دستبهگریباناند
مسئله تعهد سازمانی کارکنان و همچنین مسائل انگیزشی آنها که ساالنه هزینه هنگفتی را
صرف جذب ،استخدام و حتی آموزش کارکنان متخصص مینمایند که تحت عنوان
سرمایههای انسانی و اساسیترین سرمایه سازمان تلقی میگردند .دراینارتباط
مصاحبهکنندگان اظهار میکنند که:
اگر کارکنان به سازمان خود تعهد نداشته باشند و صرفاً سازمان را بهعنوان یک منبع درآمد
در نظر بگیرند و هیچ تعهدی نسبت به مسائل موجود در سازمان در نظر نداشته باشند  ،در
این صورت در مسائل سازمان و اظهارنظرها مشارکت نداشته و همین عامل باعث سکوت
آنها در سازمان میشود.
ترس از دست دادن شغل :ترس از دست دادن شغل نیز یکی از عواملی است که موجبات
سکوت افراد در سازمان را فراهم میکند .در این رابطه مصاحبهشونده شماره 00اظهار می-
دارد که :
"به نظر بنده دلیل سکوت افراد در سازمان این است که آنها میترسند اگر درباره مسائلی
در سازمان اظهارنظر کنند و این اظهارنظر هم ازنظر مدیریت سازمان بهعنوان انتقاد از او
مطرح شود ممکن است به اخراج کارمند از شغلش منجر شود ،برای اینکه بعضی از مدیران
تمایل ندارند با اظهارنظرهایی روبرو شوند که ضعف مدیریت را نشان دهد  ،درواقع
کارکنان به خاطر ترس از پیامدها و از دست دادن شغل در مورد مسائل سازمان سکوت
اختیار میکنند".
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نوع شخصیت کارکنان :نوع شخصیت و درونگرا و برونگرا بودن افراد و نحوه تربیت
آنها تأثیر بسزایی بر اظهارنظر و سکوت آنها در سازمان دارد .درواقع سکوت آنها و کم
صحبت کردن آنها ربطی به مدیریت و ساختار سازمانی ندارد .دراینارتباط
مصاحبهشوندگان اظهار میدارند که :
"بعضی افراد با توجه به شخصیت خود کمتر اظهارنظر میکنند و بیشتر تمایل دارند به
وظایف محوله خود در سازمان رسیدگی کنند تا اینکه در مورد مسائل سازمان با همکاران
و رئیس خود به گفتگو بپردازند.همین عامل موجب سکوت آنها در سازمان و از خالقیت،
مشارکت و اظهارنظر آنها جلوگیری میکند".

تحلیل دادههای کمی
بهمنظور سنجش دقیقتر دادههای بهدستآمده در بخش کیفی ،دادههای کمی نیز
گردآوری شد تا بتواند مبنای اطالعاتی دقیقتری فراهم کند .بر اساس سؤاالت مطرحشده
در بخش کمی ،یافتههای بهدستآمده تجزیهوتحلیل میشوند.
جدول  .1جدول عالئم اختصاری ،مقادیر آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی و  AVEبرای مؤلفههای
پرسشنامه تحقیق
شاخص

عالمت اختصاری

آلفای کرونباخ

پایایی ترکیبی

AVE

ساختار سازمانی متمرکز

COS

1.791

1.514

1.906

عکسالعمل منفی از جانب مدیران

NER

1.596

1.549

1.739

فرهنگ حاکم بر سازمان

ORC

1.556

1.491

1.799

سبک رهبری

MEL

1.501

1.556

1.799

ترس از دست دادن شغل

FJL

1.573

1.417

1.663

عدم تعهد کارکنان

LEE

1.497

1.499

1.573

نوع شخصیت کارکنان

PER

1.593

1.413

1.713

سکوت سازمانی

OSI

---

---

---

همانطور که از جدول  0مشخص است ،مقادیر آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی در تمامی
مؤلفهها بزرگتر از مقدار  1/7است .بنابراین پایایی پرسشنامه پژوهش مورد تأیید است.
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همچنین مقدار  AVEتمامی شاخصهای پژوهش باالتر از مقدار  1/9است .بنابراین روایی
همگرای سؤاالت پرسشنامهها نیز موردقبول هست.

سؤال پژوهش
کدامیک از این عوامل بیشترین تأثیر را بر ایجاد سکوت سازمانی کارکنان دارد؟

در این مرحله به آزمون روابط بین سازههای تحقیقق مقیپقردازیم .بقرای ایقن منظقور ،مقدل
پژوهش در نرمافزار لیزرل پیادهسازی شد .بررسی و تحلیل مدلهای اندازهگیری در مراحل
اولیهی مطالعات تأیید مفیدی بوده ،چراکه میتوانقد بقه ارزیقابی ابقزار پقژوهش و توسقعهی
سازهها کمک کند .همچنین تحلیل مقدلهقای سقاختاری مقیتوانقد روشقنگر نققاط ضقعف
نظری بوده و به تفسیر یافته های پقژوهش کمقک نمقوده و در طقرح مطالعقات آینقده سقهم
عمدهای داشته باشد؛ بر این اساس مدلسازی معقادالت سقاختاری شقامل دو مرحلقه عمقده
تدوین مدل و آزمون مدل هست .در تدوین مقدل محققق بقا اسقتفاده از کلیقهی نظریقههقای
مرتبط ،پژوهش و اطالعات در دسترس به طرح مدل میپردازد و در این مرحله مدل روابط
علّی بین متغیرها را توصیف مینماید .ارتباطات بین متغیرها میتواند مبین فرضیههقایی باشقد
که روابط علّی بین متغیرهای مشهود و مکنقون را از فضقای نظقری نتیجقهگیقری نمقودهانقد.
مرحلهی بعدی آزمون برازندگی و میزان انطباق این نظریهها با دادههای تجربی است کقه از
جامعهای معین گردآوریشدهاند(کالنتری.)0355،
آزمون برازش الگوی مفهومی :هدف از ارزیابی برازش کل مدل این است که مشخص
شود تا چه حد کل مدل با دادههای تجربی مورداستفاده سازگاری و توافق دارد .مجموعۀ
وسیعی از معیارها و شاخصهای برازندگی 0وجود دارند که میتوانند برای اندازهگیری
برازش کل مدل مورداستفاده قرار گیرند .متأسفانه هیچکدام از اینها در تمام جهات نسبت
به بقیه برتری ندارند .زیرا یک شاخص برازندگی خاص بسته به حجم نمونه ،روش تخمین،
پیچیدگی مدل ،مفروضات مربوط به نرمال بودن یا ترکیبی از شرایط فوق بهطور متفاوت
عمل میکند .ازاینرو افراد مختلف بسته به شرایط مدل ممکن است شاخصهای مختلفی
را برای برازش مدل مورداستفاده قرار دهند(کالنتری .)0355 ،در این بخش ،الگوی
1. Goodness of Fit
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مفهومی پژوهش در قالب دیاگرام مسیر ترسیم و با استفاده از روشهای مختلف برازش آن
سنجیده میشود .یک مدل کامل معادالت ساختاری در حقیقت بیانگر آمیزهای از نمودار
مسیر و تحلیل عاملی تأییدی است .در شکلهای  0و  9ضرایب تخمین استاندارد و اعداد
معنیداری مدل ساختاری پژوهش را مشاهده مینماید .برخی از شاخصهای برازش نیز در
قسمت انتهایی این شکلها قابلرؤیت میباشند.

شکل  .1ضرایب تخمین استاندارد مدل ساختاری پژوهش

سکوت سازمانی ،هشداری در آموزشعالی... :
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شکل  .2اعداد معنیداری مدل ساختاری پژوهش

قبل از اینکه به بحث و نتیجهگیری از مدل استخراجشده بپردازیم نیکوئی برازش مدل را
موردبررسی قرار خواهیم داد.

بررسی کفایت مدل
الف) معیار  : Q 2معیار  Q 2قدرت پیشبینی مدل را مشخص میکند و درصورتیکه مقدار
آن در مورد یک سازه درونزا سه مققدار  1/09 ،1/19و  1/39را کسقب نمایقد ،بقه ترتیقب
نشان از قدرت پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی سازه یا سازههای برونزای مربوط به آن را
دارد .نتایج جدول فوق معیار  Q 2در زیر نشان از قدرت پیشبینی مناسب مدل در خصقوص
سازههای درونزای پژوهش دارد و برازش مناسب مدل ساختاری را تائید مقیسقازد .مققدار
 Q 2برابر با  1/979محاسبهشده است که با توجه به مقدار مالک ،مناسب بودن برازش مدل
ساختاری را تائید میسازد.
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ب) معیار  :GOFشاخص دیگری که برای بقرازش توسقط تقنن هقاوس و همکقاران ()9119
معرفیشده است ،مالک کلی برازش) (GOFاست که با محاسبه میانگین هندسی میانگین
اشتراک و  R 2بهصورت زیر محاسبه میشود.
GOF  communality  R 2

این شاخص نیز همانند شاخصهای برازش مدل لیزرل عمل میکند و بین صفرتا یک
قرار دارد و مقادیر نزدیک به یک نشانگر کیفیت مناسب مدل هستند .البته باید توجه داشت
این شاخص همانند شاخصهای مبتنی بر خی دو در مدلهای لیزرل به بررسی میزان برازش
مدل نظری با دادههای گردآوریشده نمیپردازد .بلکه توانایی پیشبینی کلی مدل را
موردبررسی قرار میدهد و اینکه آیا مدل آزمون شده در پیشبینی متغیرهای مکنون
درونزا موفق بوده است یا نه.
مقدار  GOFبرای مدل پژوهش مقدار  1/669محاسبه گردیده است کقه نشقان از تقوان
مناسب مدل در پیشبینی متغیرهای مکنون درونزای مدل دارد.
جدول  .2نتایج حاصل از ارزیابی مدل ساختاری
مسیر

ضریب مسیر

عدد معنیداری

رتبه

()β

()t-value

تأثیرگذاری

ساختار سازمانی متمرکز

0/648

21/842

()2

عکسالعمل منفی از جانب مدیران

0/688

26/884

()1

0/887

20/070

()7

0/806

20/486

()4

0/878

9/002

()0

عدم تعهد کارکنان

0/818

6/048

()8

نوع شخصیت کارکنان

0/014

8/188

()8

از متغیر

فرهنگ حاکم بر سازمان
سبک رهبری
ترس از دست دادن شغل

به متغیر

سکوت
سازمانی

طبق جدول باال ،بیشترین عامل تأثیرگذار بر سکوت سازمانی کارکنان عکسالعمل منفی از
جانب مدیران و کمتری عامل تأثیرگذار نوع شخصیت کارکنان هست.
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بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل به وجود آورنده سکوت سازمانی در بین کارکنان
دانشگاه محقق اردبیلی بود .یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که عوامل سازمانی مانند
ساختار سازمان ،فرهنگ سازمان و عکسالعمل منفی از جانب مدیران و سبک رهبری و
عوامل فردی مانند ترس از دست دادن شغل ،نوع شخصیت فرد و عدم تعهد کارمند جزء
دالیلی هستند که موجب سکوت افراد در سازمان میشود .سایر یافتههای پژوهش نشان داد
که شاخص «عکسالعمل منفی از جانب مدیران» ازلحاظ میزان تأثیرگذاری در رتبه اول،
شاخص «ساختار سازمانی متمرکز» در رتبه دوم ،شاخص «فرهنگسازمانی» در رتبه سوم،
شاخص «سبک رهبری » در رتبه چهارم ،شاخص «ترس از دست دادن شغل» در رتبه پنجم
و شاخص «عدم تعهد کارکنان» در رتبه ششم و نوع شخصیت کارکنان در رتبه هفتم قرار
دارد .درواقع ،یافتهها نشان داد این عوامل به ترتیب ازنظر کارکنان بیشترین عامل را در
ایجاد سکوت سازمانی در دانشگاه بر عهده دارد .نتایج پژوهش حاضر با نتایج پژوهشهای
قبلی همخوانی دارد .درواقع سکوت سازمانی در طی زمان باعث میشود تا برخی از
کارکنان بهشدت بیتفاوت شوند و کارکنان بیتفاوت نسبت به شغلشان ،کارفرمایانشان و
کیفیت کار و مسائل و مشکالت سازمانی بیتفاوت هستند .اینگونه کارکنان باعث می-
شود که سازمان پول زیادی رو از دست بدهد و عملکرد ضعیفی داشته باشد .سکوت
کارکنان باعث نابودی نوآوری و همچنین سبب کاهش رضایت از شغل و سازمان میشود،
محصوالت معیوب تولیدشده و سطح کارآیی را کاهش میدهد .وقتی شکستهای مالی
زیادی در سازمان به وجود میآید ،مدیران بهسرعت تمایل پیدا میکنند تا این شکستها
را سامان دهند و از این حقیقت غافل میمانند که شاید عامل شکست مالی سازمان نیز
همین بیتفاوتی و سکوت کارکنان باشد( زارعی متین.)0343،
موریسون و میلیکن نشان میدهند که سکوت ،پیامد عقاید و نگرشهای مدیر هست.
ترس از مدیر ،بازخورد منفی ،باورهای ضمنی مدیر در مورد ماهیت انسان بر این اساس که
افراد بهطور طبیعی تنبل هستند ،منجر به ایجاد و توسعه سکوت در سازمانها میشود
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(موریسون و میلکین .)9111،روزبان و دامغانیان ( )0349نیز در پژوهش خود سبک رهبری
را با سکوت کارکنان در سازمان مرتبط دانستهاند؛ درواقع کارکنان دلیل عدم ابراز نظرات
و ایدههایشان با مدیریت ،برخورد و نگرش مدیر در برخورد با خود میدانستند .داناییفرد
و پناهی( )0354ابعاد جو سکوت (نگرش مدیریت عالی به سکوت ،نگرش سرپرستان به
سکوت و فرصتهای ارتباطاتی) را با نگرشهای شغلی کارکنانی که با رفتار سکوت
کارکنان مرتبط بوده است معنادار توصیف نمودهاند .دراینارتباط ،داناییفرد ،فانی و براتی
( )0341نیز فرهنگسازمانی را بر سکوت سازمانی تأثیرگذار دانستهاند.
بنابراین ،سکوت سازمانی بر اساس نظر محققین؛ منجر به انگیزش پایین ،نارضایتی ،و
حتی سطح تعهد پایین ،ایجاد فشار عصبی ،بدبینی کارکنان میشود .عالوه بر اینها،
سکوت سازمانی میتواند منجر به این شود که کارکنان احساس کنند که ارزشمند نیستند و
این باعث کم شدن تعهد و رضایت آنها میشود و در فرایند تغییر و توسعهسازمانی اثر
منفی میگذارد .همچنین بر اساس نتایج پژوهشها ،سکوت پیامدهای منفی زیادی را برای
سازمانها ایجاد میکند .بهطورکلی ،در عملکرد و کارآیی سازمان ،نوآوری و یادگیری
سازمان و مدیریت دانش ،رضایتمندی انگیزش و تعهد کارکنان تأثیر منفی میگذارد و
جابجایی ،غیبت و ترک سازمان را افزایش میدهد .دمیتریس و واکوال ( )9117معتقدند
پدیده سکوت در سازمان موجب بیارزشی ،فقدان کنترل و ناهماهنگی شناختی میشود و
کاهش آن باعث افزایش تعهد و کارآیی کارکنان میشود .بنابراین سکوت سازمانی یک
پدیده اجتنابناپذیر برای سازمانها بوده است و مدیران بایستی با عوامل شکلگیری و
عوامل تأثیرگذار بر شکلگیری آن آشنا باشند و در جهت نوای سازمانی گامی بردارند .با
توجه به توصیف و عوامل به وجود آورنده سکوت سازمانی راهکارهای زیر را برای حذف
یا کاهش آن پیشنهاد میگردد:
 تغییر در ساختار سازمانی؛-

استقرار نظام پاداشدهی مناسب برای نظریات و پیشنهادهای خلّاق؛

-

تغییر فرهنگ سازمانها در جهت سازمانهای یادگیرنده و یادگیری سازمانی و
توسعه فرهنگسازمانی یادگیرنده؛

سکوت سازمانی ،هشداری در آموزشعالی... :
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بهبود تعهد سازمانی کارکنان در جهت کاهش اثرات سکوت؛

 مشارکت دادن کارکنان در مسائل مربوط به دانشگاه؛-

تشکیل کارگاههای آموزشی مهارتهای برقراری ارتباط برای مدیران و
سرپرستان؛

-

شناسایی توانمندیها و قابلیتهای افراد و استفاده از آنها در امور اجرایی و
تصمیمگیری؛

-

شناخت ویژگیهای فردی و شخصیتی افراد برای واگذاری مسئولیت به آنها؛

-

برقراری برنامههای بهبود مدیریت منابع انسانی برای آموزش مهارتهای
درگیری با مشکالت سازمانی؛

-

تغییر در نوع سبک رهبری و ایجاد جو مثبت و سازنده در بین کارکنان؛

-

دقت در جذب افراد متعهد و باانگیزه در دانشگاه؛

-

تدوین آییننامههایی برای حمایت ازنظریههای کارکنان و تشویق کارکنان به
ارائه نظریات در قالب نوای سازمانی.

منابع
حکاک ،محمد؛ موسوی نژاد ،سید هادی .)0349(.تبیین نقش سکوت سازمانی و شادی در
کار در کاهش فرسودگی شغلی کارکنان .فصلنامه مطالعات رفتار سازمانی ،سال
چهارم ،شماره (0شماره پیاپی  ،)09بهار .47-090 ،
داناییفرد ،حسن؛ فانی،علیاصغر و براتی ،الهام .)0341(.تبیین نقش فرهنگسازمانی در
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