فصلنامه پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی
دانشگاه عالمه طباطبائی

Quarterly of Research on Educational
Leadership and Management
Allameh Tabataba’i University

سال سوم ،شماره  ،01زمستان  ،59ص  23تا 90

Vol. 3, No. 10, Winter 2017

بررسی تأثیر جوسازمانی بر سکوت سازمانی؛ مطالعهی موردی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد
سید احمد
تاریخ دریافت50/51/35 :

هاشمی0

تاریخ پذیرش50/35/30 :

چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر جوسازمانی بر سکوت سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد
انجام شد .این پژوهش از لحاظ نوع هدف ،کاربردی و از لحاظ نحوهی گردآوری دادهها توصیفی-
همبستگی است .جامعهی آماری این پژوهش متشکل از  32نفر از اساتید دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد
در سال تحصیلی  3150/3151بود .جهت انتخاب نمونه از روش سرشماری استفاده شد و بدین ترتیب هر
 32نفر عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد انتخاب شدند .ابزار گردآوری دادهها در این
پژوهش پرسشنامه جوسازمانی مبتنی بر مطالعات هالپین و کرافت ( )3511و پرسشنامه سکوت سازمانی
وکوال و بورداس ( )4550استفاده شده است .روایی محتوایی و ظاهری پرسشنامهها به تأیید متخصصان
رسیده و پایایی آنها که حاصل اجرای آزمون با فاصلهی دو هفتهای بین  15نفر بود با استفاده از ضریب
آلفای کرونباخ برآورد شد که برای پرسشنامهی مربوط به جوسازمانی برابر  5.13و برای پرسشنامهی مربوط
به سکوت سازمانی برابر  5.31به دست آمد .جهت تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده از تحلیل رگرسیون
در سطح معناداری  5.50استفاده شد .نتایج بهدستآمده نشان میدهد با ارتقای یک واحد از جوسازمانی
 5.555واحد انحراف معیار سکوت سازمانی افزایش پیدا خواهد کرد ،درنتیجه ارتباط مثبت دارند .همچنین
نتایج نشان داد؛ که ابعاد جوسازمانی دستوری ،تحدیدی ،تظاهر به کار ،بیعالقگی و فاصلهگیری تأثیر
معناداری بر سکوت سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد دارد .بر این اساس بهمنظور تشویق
اعضای هیئتعلمی به آوای سازمانی میبایست؛ جوسازمانی حاکم بر دانشگاه جوی منعطف ،توانمندساز،
پویا و منعطف باشد.

واژگان کلیدی :جوسازمانی ،سکوت ،آموزش عالی ،سازمان ،اعضای هیأت علمی
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مقدمه
آموزشی عالی بهعنوان یک سیستم اجتماعی باز ناچار است برای بقای معنادار (مفید و
مؤثر) خود در شرایط پیچیده و متحول محیط راهبردی ،بهگونهای تنوع یابد و رفتار کند
که زمینهساز خود بوم سازماندهی فعال ،پویا و مستمر سیستم آموزش عالی شود تا
درنتیجهی آن این سیستم بتواند در موضع یک سیستم پیشرو در روند پر شتاب تحوالت
ملی ،منطقهای و جهانی قرار گیرد (ترکزاده .)3153 ،بهرهوری و توسعه هر سازمانی تا
حد زیادی به کاربرد صحیح منابع انسانی وابسته است؛ ازاینرو مدیران بصیر همواره مترصد
آناند تا افراد توانمند را شناسایی کرده و آنها را برای تصدی مشاغل مهم در حوزهی
مسئولیت خود جذب کنند؛ موفقیت در این امر مستلزم اهتمام مدیران به مدیریت صحیح و
دقیق فراگردهای برنامهریزی منابع انسانی ،تحلیل نیازهای سازمان به نیروی انسانی و
برنامهریزی برای رفع این نیازهاست (رضاییان .)3155 ،در این سازمانها مدیران بهطور
فزایندهای از کارکنان خود تقاضا دارند که نوآور بوده ،به اظهارنظر پرداخته و به دلیل
رقابت هرچه بیشتر ،انتظارات باالتر مشتریان و تمرکز بیشتر بر کیفیت که نشان دهندۀ دنیای
در حال تغییر است ،احساس مسئولیت داشته باشند .مدیران در ارتباط با مسائل گوناگون
سعی در کنترل مداوم کارکنان خود دارند .تصور آنها این است که وقتی شخصی در یک
محل استخدام میشود باید تمام شرایط آن سازمان را بپذیرد ،ولی بهتدریج کارکنان
عالقهمند به انجام کارهای با مفهوم و خواهان استقالل بیشتری در کار خود هستند تا بدین
طریق احساس ارزشمندی به آنها دست دهد و اگر با موانعی در زمینه خواستههای شغلی
خود روبهرو شوند دچار سرخوردگیهای شغلی و گوشهگیری در سازمان خود خواهند
شد که این امر بهنوبهی خود منجر به پدیدههایی مثل سکوت سازمانی و رکود سازمانی
میشود (زارعی متین.)3155 ،
سکوت سازمانی ممکن است به اشکال مختلف ،مانند سکوت دستهجمعی در جلسات،
میزان مشارکت کم در طرحهای پیشنهادی ،میزان پایین صدای جمعی و ...باشد و اثرات
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مضر بر تصمیمگیری و فرایندهای تغییر داشته باشد (لئو 1و همکاران .)4555 ،سکوت فقط
به معنای سخن نگفتن نیست بلکه میتواند به معنای ننوشتن ،حاضرنشدن ،نشنیدن و نادیده
گرفتن هم باشد ،سکوت همچنین شامل صحبت یا نوشتهای بدون اعتبار و سندیت هم
است .عالوه بر آن خاموشسازی میتواند اشاره به ساکت کردن ،سانسور ،بازداری و
سرکوب ،حاشیهنشین سازی ،ناچیزشماری ،محرومیت و دیگر شکلهای تخفیف و کاستن
داشته باشد (فلنچر واتسون .)4551 ،2در این رابطه جوسازمانی بهعنوان ادراکات مشترک و
مضمون مربوط به خطمشیها ،عملکردها و رویههایی که کارکنان تجربه کرده و
رفتارهایی از کارکنان که در ارتباط با تشویق ،حمایت و انتظارات آنان است ،تعبیر
میگردد که میتواند بر پیامدهای سازمانی سکوت سازمانی کارکنان تأثیر بگذارد (آقایی
و همکاران .)3152 ،سازمانهای امروزی ،نیازمند کارکنانی هستند که بهطور پیوسته
ایدهها ،باورها ،دانش و تجربه خود را در سازمان راحت و آزاد تسهیم نمایند (لئو
همکاران)13 :4555 ،3؛ اما گاهی با وجود آنکه کارکنان برای سازمان ایدههای حیاتی
دارند ،تـرجیح میدهند ،ایدههای خود را مطرح نکنند ،که این مسئله منجر به مشکالتی
بـرای سازمانها مـیشـود .یکی از دالیل شکست برنامههای مـدیریت تغییـر و بهطورکلـی
یکـی از موانـع اصـلی توسـعه در سازمان ،فقدان اطالعات است کـه موریسـن و میلیکـان

4

( )4555از ایـن پدیـده بهعنوان سـکوت سازمانی 5یاد کردهاند.
سکوت سازمانی میتواند اثرات مضری را بر فرآیند تصمیمگیری و تغییر داشته باشد.
این امر توسط ممانعت و جلوگیری از ارائه بدیلهای متفاوت ،بازخورد منفی و یا اطالعات
صحیح ایجاد میشود .بر این اساس با توجه به اینکه تاکنون هیچیک از آثار علمی ،به
بررسی تفصیلی تأثیر سبک مدیریت بر ایجاد سکوت سازمانی نپرداختهاند .گاهی اوقات
افرادی که میبایست حقایق را بیان کنند از خشم مدیر میترسند ،بهویژه زمانی که شیوه
1. Liu
2. Flecher & Watson
3. Liu & et al.
4. Morrison & Milliken
5. organizational silence
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اصلی مدیر آمرانه یا پیشتازانه است .هر کسی که برای چنین مدیریتی حامل خبر بدی باشد
به جرم رساندن پیام ،به شکلی نمادین اعدام خواهد شد .در چنین اوضاعی ،افراد به خاطر
ترس از گستاخ قلمداد شدن بر ضد خطمشیهای گروه حرفی نمیزنند .آنان برای اینکه
خوشبین به نظر آیند ،حقایق منفی را کنار میزنند .این بیماری ممکن است واگیردار باشد
و در سازمان و در تمام سطوح مدیریتی منتشر شود .نتیجه طبیعی این امر خرسند نگهداشتن
رئیس است که تمایل گستردهای را به دادن بازخوردهای مثبت و پنهان کردن نکات منفی
در افراد ایجاد میکند و مانع انتقال اطالعات به سطوح باالی سازمان میشود (دنیز و
همکاران.)4531 ،3
سکوت سازمانی ،با محدود کردن اثربخشی تصمیمگیریهای سازمانی و فرایندهای
تغییر در ارتباط است .این مشکلی است که هماکنون گریبانگیر سازمانها است و باعث
میشود که بیشتر سازمانها از اظهارنظر خیلی کم کارکنان رنج ببرند .زمانی که چنین
اتفاقی میافتد کیفیت تصمیمگیری و میزان انجام تغییر کاهش مییابد .همچنین سکوت
سازمانی بهوسیله ممانعت از بازخورد منفی مانع تغییرات و توسعهسازمانی مؤثر میشود،
ازاینرو سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها را نخواهد داشت (میلر .)4551 ،2در این
رابطه همانطور که بیان شد؛ جوسازمانی به عنوانی متغیری اساسی است که میتواند آوا یا
سکوت سازمانی را در پی داشته باشد.
چن و هوانگ ( )4551جوسازمانی را شیوههای متداول ،باورهای مشترک و نظامهای
ارزشی کـه در سازمان جاری است ،تعریف کـردهانـد .بـرای افـراد درون سـازمان،
جوسازمانی بـهصـورت مجموعهای از ویژگیها و انتظارات است که الگوهـای کلـی
فعالیـتهـای سـازمانی را توصـیف میکند.
جوسازمانی ویژگی نسبتاً بادوامی از سازمان است که موجب تمایز آن سازمان از سایر
سازمانها میشود و متضمن ادراک جمعی متجلی شده در عواملی چون استقالل ،اعتماد و
پیوستگی ،حمایت ،هویت ،شناسایی ،ابداع و بیطرفی است و از طریق تعاملهای بین
1. Deniz
2. Miller
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اعضاء ایجاد میشود ،بهعنوان مبنایی جهت تفسیر موقعیت مورداستفاده قرار میگیرد و
منعکسکننده هنجارها ،ارزشها ،طرز تلقیها و نگرشها از فرهنگسازمانی است و
همچنین بهعنوان منبعی مؤثر و با نفوذ جهت شکلدهی رفتار عمل میکند .جوسازمانی
دارای مؤلفههایی است ازجمله روحیه گروهی ،مالحظه گری یا مراعات ،نفوذ و پویایی،
تأکید بر تولید .مزاحمت ،صمیمیت ،بیعالقگی ،و فاصلهگیری ،جوسازمانی نیز مانند دیگر
مفاهیم دارای رویکردهایی است که عبارتاند از  -3رویکرد ساختاری  -4رویکرد
ادراکی  – 1رویکرد تعاملی؛ و  -2رویکرد فرهنگی (جهانیان و حسینی.)3152 ،
جوسازمانی عبارت است از مجموعهای از حاالت ،خصوصیات یا ویژگیهای حاکم بر
یک سازمان که آن را گرم ،سرد ،قابلاعتماد ،غیرقابلاعتماد ،ترسآور و یا اطمینانبخش،
تسهیلکننده یا بازدارنده میسازد و سبب تمایز دو سازمان مشابه از هم میشود( .حیدری،
عسکریان و دوایی .)3135 ،جوسازمانی مناسب میتواند در ایجاد انگیزش برای کارکنان و
بهبود روحیه و مشارکت افراد در تصمیمگیریها و ازدیاد خالقیت و نوآوری آنان و نیز
ایجاد فضای کارآفرینی مؤثر بوده و بهعنوان یک منبع سالمت روانی کارکنان به حساب
آید ،بااینوجود جوسازمانی نامناسب میتواند منبع عمده فشار روانی باشد که اگر این
فشارهای روانی در سازمان بیشازحد باشد همچون آفتی نیروها را تحلیل داده ،اهداف
سازمانی را تهدید کرده و به کاهش کیفیت عملکرد فرد منجر میشود( .دهدشتی و
همکاران .)3153 ،ازآنجاکه نیروی انسانی بهمثابه باارزشترین سرمایههای سازمانی هستند.
ساختارهای سازمانی جدید رو به تغییر نهاده و سازمانها و منابع انسانیشان تحت تأثیر
تهدیدهای مختلفی قرار گرفتهاند که از آن جمله میتوان به پدیده سکوت سازمانی اشاره
نمود .اگر بر دهان کارکنان مهر سکوت زده شود ،موتور مولد دانش سازمانی از کار
خواهد ایستاد .وقتی نیروی انسانی بهعنوان مهمترین سرمایه سازمانی سکوت نماید مدیریت
خطر بزرگی را باید احساس کند( .شاهزاده و احمدی.)3135 ،
با توجه به اینکه زبان ابزار تعامل انسانها در سازمانها است ،همین کارکنان هستند که
بهعنوان سرمایه استراتژیک و عامل حیاتبخش در سازمان بهمنزله متولیان رصدخانه
سازمانی نقش ایفا میکنند ،مسائل فراروی سازمان و مدیران را شناسایی کرده و برای حل
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آنها راهحل ارائه میدهند .وقتیکه کارکنان سکوت سازمانی را فرامیگیرند رکود و
بیتحرکی در شبکههای فیزیکی و اجتماعی آنها رسوب میکند و مزیت رقابتی سازمان
بیمعنا میشود .همچنین این پدیده رفتاری بهوسیله ممانعت از بازخورد منفی ،مانع تحول و
توسعه سازمان میشود ،که این امر درنهایت به عدم توانایی سازمان در بررسی و تصحیح
خطاها منجر میگردد ،اهمیت پرداختن به موضوع سکوت را در سازمان آشکار میسازد.
شناسایی عوامل مؤثر بر آن و تالش بهمنظور رفع آنها میتواند شرایط ابراز عقاید ،بیان
ایدهها و ارائه نظرات را در کارکنان تسهیل نموده و قدرت روحیه کار تیمی را افزایش داده
و بالطبع سازمانها میتوانند با بهرهمندی از مشارکت فعاالنه و انجام وظایف بهصورت
تیمی که به بهبود عملکرد منجر میشود ،مسیر رشد ،تعالی و موفقیت خود را با سرعت
بیشتری طی کنند .لذا بررسـی چرایی وجـود سـکوت سازمانی در ارتباط با جوسازمانی،
شالوده پروژه حاضر را پیریزی نمود .با شناخت چرایی تأثیر جوسازمانی بر ایجاد سـکوت
سازمانی ،میتوان گامهایی در جهـت تغییر وضعیت فعلی برداشت.
در رابطه با نقشی که جوسازمانی در ایجاد سکوت سازمانی دارند؛ تحقیقاتی انجام شده
است ،ازجمله:
دامغانیان و روزبان ( )3152در پژوهشی تحت عنوان «بررسی علت سکوت کارکنان در
ارتباط با مدیر مستقیم :کاربرد پژوهش آمیخته» دریافتند که سبک رهبری با سکوت
کارکنان در سازمان رابطه مثبت و معنیدار دارد.
هنیفی ( )3152در پژوهشی به بررسی اثرات ارتباطات سازمانی بر اثرات سکوت
سازمانی ،سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان پرداخت .نتایج پژوهش حاکی از آن بود
که بین رابطه سازمانی و میزان سکوت سازمانی کارکنان با هم رابطه وجود دارد و
ازآنجاییکه مقدار این رابطه مثبت است نتیجه گرفت کارکنانی که میزان سکوت
سازمانی باالیی دارند کمتر از رابطه سازمانی برخوردارند.
صلواتی و همکاران ( )3151در مقالهای با عنوان «ارتباطات اثربخش و سکوت سازمانی
در شبکه بانکی کشور ،موردمطالعه :شهرستان سنندج» به این نتیجه رسیدند که ارتباط
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معناداری بین ارتباط اثربخش سازمانی و سکوت سازمانی در جامعهی موردبررسی وجود
دارد.
نصر اصفهانی و آقاباباپور دهکردی ( )3154به بررسی رابطه هویتسازمانی و سکوت با
استفاده از پرسشـنامه سـکوت وکـوال پرداختند و بـه کمک ضریب همبستگی پیرسون
ارتباط معنیدار دو متغیر مذکور را مورد تأیید قرار دادند و هـر یک از مؤلفههای مؤثر
هویتسازمانی را بـا آزمـون فریـدمن رتبهبندی کـردنـد .نتـایج آزمـون فریدمن به ترتیب
تأثیر عضویت ،وفاداری و شباهت را بر سکوت سازمانی نشان داد.
افخمی اردکانی و خلیلی صدرآبادی ( )3153تـأثیر عوامـل شخصیتی را در سکوت
کارکنان ،دانشی مفروض گرفتند و آن را از طریـق مطالعههای کمی موردبررسی قرار
دادند .آنها با استفاده از مدل معادالت ساختاری ارتباط بین ابعاد شخصـیت و سکوت را
مورد تأیید قرار دادند .نتایج آنها نشان داد که برونگرایی ،گشودگی وظیفهشناسی رابطه
منفی و سازگاری رابطه مثبت با سکوت دارند اما بین بعد شخصیت روان رنجوری و
سکوت رابطه معنیداری نیافتند.
زارعی متین و همکاران ( )3155در پژوهشی تحت عنوان «سکوت سازمانی :مفاهیم،
علل و پیامدها» ضمن پرداختن به مفهوم پدیده سکوت و آوای سازمانی و مقایسه آن دو با
یکدیگر ،انواع سکوت و انواع آوای سازمانی را تحلیل نموده ،ابعاد فلسفی سکوت و
چشماندازهای مرتبط با آن را تشریح ،متغیرهای سازمانی و مدیریتی مؤثر در ایجاد
سکوت سازمانی را بیان ،مضامین سکوت در سازمان را برشمرده ،دالیل به وجود آمدن و
پیامدهای ناشی از آن را توصیف نمودند.
داناییفرد و همکاران ( )3155نقش فرهنگسازمانی را در جو سکوت با استفاده از
پرسشنامه وکوال بررسی نمودند .آنها با استفاده از روشهای کمـی ،نخسـت به گزارش
دادههای توصیفی پرداختند و با اسـتفاده از ضریب همبسـتگی پیرسون رابطه
فرهنگسازمانی با جو سکوت را معنیدار اعالم کردند.
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در آخرین مطالعات در حوزه سکوت و رهبری ،ژو همکاران )4530( 1بررســی نمودند
چگونه سرپرست دارای سوء رفتار با میانجیگری خستگی عاطفی پیشبینی کننـده سـکوت
پیـروان است .دادهها از  304فرد در صنعت خدمات ماکائو به دست آمد .طبق نتایج
بهدستآمده ،پیـروان گزارش کردند به دلیل سوء رفتار رهبر آنها ترجیح دادهاند ،ساکت
بمانند؛ همچنین ،تغییر در تعـداد پیروان ،عوارض جانبی را بدتر هم میکند.
از سوی دیگر ،آوای سازمانی مستقیماً شرایطی را هدف میگیرد که وضعیت فعلی را
به چالش میکشد و به دنبال تغییر است .لئو ،ژو ینگ )4530( 2با بیـان ایـن مطلـب کـه
آوای سـازمانی بـه هدف حساس اسـت بـه دو دسـته آوا اشـاره کردنـد :آوا در ارتبـاط بـا
همتایـان ،آوا در ارتبـاط بـا مافوقان .سبک رهبری تحولگرا هر دو دسته را تسهیل خواهد
کـرد .نتـایج بهدستآمده از  353کارمند چینی در شرکتهای مختلف فرضیههای آنها را
تأیید کرد.
گروهی دیگر ،سبک رهبری خاصی را بررسی کردند .لـی و سـان )4530( 3آنها تـأثیر
سـبک رهبری اقتدارگرایانه را بهعنوان سبک رهبری سنتی چینی ،بر آوای کارکنـان
بررسی کردنـد .بـه این منظور یک مطالعهای در میان  04گروه از افراد شاغل در
کمپـانیهای چینـی در نظر گرفتند .نتایج نشان داد ،رهبری اقتدارگرایانه رابطه منفی با
آوای سازمانی دارد .در این میـان فاصـله قـدرت این رابطه را تعدیل میکرد.
میتوان به برخی مطالعات کیفی نیز اشاره داشت .پژوهش یلدیز )4531( 4ازایندست
پژوهشهاست .وی در پژوهشی به مصاحبههای رودررو با ده کارمند که در بخش
بازاریابی صنعت خودرو مشغول بـه کـار بودنـد پرداخت .وی اذعان داشت که کارمندان
سکوت را تجربه کردهاند و دالیل متعددی برای این تجربـه ذکر کرد .تصور از ناتوانی
مدیر در انجام کار ،تصور اینکه جواب مثبتی نمیگیرند ،تصور اینکه ممکن است به
دیگران آسیب برسد و  ...ازجمله دالیل سکوت ذکر شد.
1. Xu et al.
2. Lui, Zhu & Yang
3. Li & Sun
4. Yildiz
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در مطالعهای که در ســال ( )4533در ایالت متحده که از طریق پرسشنامه انجام شد،
برونگرایی با سبک مدیریتی آمرانه رابطه مثبت داشت .درحالیکه توافق پذیری و روان
آزرده گرایی با ســبک مدیریتی آمرانه رابطه منفی داشــتند .همچنین برونگرایی،
گشــودگی با اجتناب رابطه منفی داشــتند ،درحالیکه وجدان و روان آزرده گرایی با
اجتناب رابطه مثبت داشــتند (سلیمی ،کریمی نیا و اسالمی.)4533 ،
وکوال و همکاران ( )4550از پرسشنامهای جهت سنجش وضعیت سکوت بهـره
گرفتنـد .آنها برای جمعآوری دادههای واقعی و کاهش احتیاطگری کارکنان در
پاسخدهـی ،ویژگیهای جمعیت شناختی کارکنان را محدود و موضوع پرسشنامه را چیز
دیگری اعالم کردند .نتایج حـاکی از آن بود که رفتار سکوت کارکنان در ارتباط با
نگرش مدیران و سرپرستان آنها معنـیدار بـوده و همچنین رفتار سکوت کارکنان با
فرصتهای ارتباطی آنها رابطه معکوس دارد.
سکوت سازمانی پدیدهای است مخرب؛ هرچند برخی محققین آن را مخالف آوای
سـازمانی 1و به بیانی وقتی صحبتی انجام نشود ،تلقی میکنند و یا به معنی بیحرفی در
مقابل بیان .اما سـکوت در بستری متفاوت و با انگیزههای متفاوت اتفاق میافتد ،لذا
نمیتوان این دو را دو سـر یـک طیـف دانست (دامغانیان و روزبان.)3152 ،
همچنین تحقیقات فونگ )4553( 2نشان داد که ویژگیهای شــخصیتی مدیران ،عاملی
بالقوه در موفقیت شــغلی و رضایت کارکنان است ویژگیهای شخصیتی برونگرایی و
باوجدانی ،همراه با سبک مدیریتی مشــارکتی عامل موفقیت رئیس هستند.
سکوت سازمانی نخستین بار در مطالعات موریسن و میلیکن ( )4555اینگونه تعریف
شد :نوعی اقدام آگاهانه که کارکنان انتخاب میکنند و اطالعات ،باورها ،افکار ،ایدههـا و
تجربههای مرتبط با کارشان یا بهبود محیط کاری را به اشتراک نگذارند .آنها سـکوت را
پدیـدهای در سـطح جمعی میدانند که در آن ،کارکنان از ارائه اطالعات ،عقاید و

1.organization voice
2. Fong
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دغدغههای خود در رابطه با مسائل و مشکالت بالقوه کاری خودداری میکنند (برنسفیلد،1
.)4555
ون دائن 2سکوت سازمانی را اینگونه تعریف میکند :اجتناب عمدی از بیان ایـدههـای
مـرتبط با کار ،اطالعات و دیدگاهها (وکوال و بوراداس .)4550 ،هزِن 3تعریف دیگـری از
سـکوت دارد؛ سکوت به معنی حرف نزدن ،ننوشتن و یا ...نیست؛ بلکه شامل صحبتها و
نوشـتههـای زودگـذر ،بدون هویت ،اعتماد و اقتدار است (هـزِن .)4551 ،4از سـوی دیگـر
پینـدر و هـارلوس 5مفهـوم سکوت کارکنان را «خودداری از بیان واقعیتها در مورد
مشکالت سازمان با فـردی کـه دقیقـاً در موقعیت تغییر آن مشکالت است» میدانند (پیندر
و هارلوس؛ به نقل از فلچِر واتسـون.)4551 ،6
هرچند ،در فرهنگ ایرانی از دیرباز ،سکوت با رضایت توأم دانسته شده اسـت ،امـا
ایـن مسـئله منحصر به ایران نیست ،بهطورکلی در برخی مطالعات ،مفهوم سکوت با تعهد
وفـاداری هـمراسـتا انگاشته شدهاند ،اما مطالعات اخیر در خصوص کارکنان ساکت ،مؤکد
ایجاد ناتوانی در دستیابی به عملکرد مورد انتظار و نارضایتی شغلی در اثر سکون در سازمان
است (کاراکا.)4531 ،
در نخستین تعریف از سکوت در مطالعات موریسن و میلیکن ( ،)4555آن را نوعی
اقدام آگاهانه معرفی کردند .آنها سکوت را پدیدهای در سـطح جمع میدانند ،درحالیکه
برخی پژوهشگران آن را عاملی در سطح فرد میداننـد (داناییفرد و همکـاران.)3155 ،
ایـن تفـاوتها نشاندهنده چندبعدی بودن و پیچیدگی سکوت است .سکوت پدیده تـازه
شناختهشدهای اسـت و بسیاری از پژوهشگران در این حوزه دنبال دالیل ،پیامدها و راههای
برطرف کردن آن هسـتند .در ادبیات تحقیق هر جا از سکوت سازمانی صحبتی به میان

1. Brinsfield
2.Van dyne
3.Hazen
4. Hazen
5. Pinder & Harlos
6. Fletcher & Watson
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آمـده اسـت ،بـا بحـث فرهنـگ ،عـدالت ،قدرت ،هویتسازمانی و گفتمان همراه بوده
است (موآسا.)4531 ،1
تاکنون هیچیک از آثار علمی ،به بررسی تفصیلی تأثیر سبک مدیریت بر ایجاد سکوت
سازمانی نپرداختهاند .سکوت سازمانی پدیدهای است که دالیل آن وابسته به سازمان
موردبررسی است و برای شناسایی جامع از این پدیده مطالعات بسیاری نیاز است.
باوجوداینکه پژوهشهای انجام شده در این زمینه بسیار کم است لذا پژوهش و تحقیق در
این حوزه ضروری به نظر میرسد .بنابراین پژوهش حاضر در نظر دارد تا علت تأثیر سبک
مدیریت بر سکوت سازمانی را بررسی کند و از نتایج آن ،استنتاجات مفیدی در خصوص
سکوت کارکنان در سازمانهای مختلف به دست دهد.
فرضیههای پژوهش از قرار زیر است:
 .3جو دستوری بر سکوت سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد تأثیر معناداری دارد.
 .4جو تحدیدی بر سکوت سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد تأثیر معناداری دارد.
 .1جو تظاهر بر کار بر سکوت سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد تأثیر معناداری
دارد .
 .2جو بیعالقگی بر سکوت سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد تأثیر معناداری
دارد .
 .5جو فاصلهگیری بر سکوت سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد تأثیر معناداری
دارد .

روش پژوهش
این تحقیق از لحاظ نوع هدف ،کاربردی و از لحاظ نحوهی گردآوری دادهها توصیفی-
همبستگی است .جامعهی آماری این پژوهش متشکل از  32نفر از اساتید دانشگاه آزاد
اسالمی واحد المرد در سال تحصیلی  3150/3151بود .جهت انتخاب نمونه از روش
سرشماری استفاده شد که بدین ترتیب  32نفر عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد المرد در پژوهش شرکت داده شدند.
1. Moasa

فصلنامه سال سوم ،شماره  ،01زمستان 95

34

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

ابزار گردآوری دادهها در این پژوهش دو پرسشنامه است که پرسشنامهی محقق ساخته
جوسازمانی مبتنی بر مطالعات هالپین و کرافت استفاده شد .این پرسشنامه دارای  15سؤال
در شش بعد دستوری ،تحدیدی ،فاصلهگیری ،بیعالقگی و تظاهر به کار است .برای
اندازهگیری متغیر وابسته (سکوت سازمانی) از پرسشنامهای با اقتباس از پرسشنامه استاندارد
وکوال و بورداس ( )4550استفاده شده است .روایی محتوایی و ظاهری پرسشنامهها به تأیید
متخصصان رسیده و پایایی آنها که حاصل اجرای آزمون با فاصلهی دو هفتهای بین  15نفر
بود با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برآورد شد که برای پرسشنامهی مربوط به
جوسازمانی برابر  5.13و برای پرسشنامهی مربوط به سکوت سازمانی برابر  5.31به دست
آمد .جهت تجزیهوتحلیل دادههای بهدستآمده از روشهای آماری توصیفی از قبیلِ
فراوانی ،درصد فراوانی ،میانگین ،انحراف معیار ،میانه ،مد و چولگی ،و نیز روشهای آمار
استنباطی تحلیل رگرسیون در سطح معناداری  5.50استفاده شده است .فرآیند
تجزیهوتحلیل دادهها و انجام آزمونهای آماری توسط نرمافزار  SPSS19انجام گرفت.

یافتهها
فرضیه اصلی :جوسازمانی بر سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد المرد
تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جهت بررسی میزان تأثیر بهصورت برازش مدل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت ،که
در ادامه به آن پرداخته شده است .لذا جهت بررسی و ارائه مدل بین جوسازمانی و سکوت
سازمانی پس از بررسی شاخص های کفایت مدل که در جدول زیر آمده است به ارائه مدل
پردازش یافته پرداخته میشود.
جدول  .1برازش مدل رگرسیونی بین جوسازمانی و سکوت سازمانی
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

انحراف معیار خطا

./13

./055

./055

./035
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همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته برابر با  5/131است .ضریب تعیین 5/055
بهدستآمده و این مقدار نشان میدهد که  05/5درصد تغییرات سکوت سازمانی به
جوسازمانی موجود مربوط میشود .چون این مقدار درجه آزادی را در نظر نمیگیرد لذا از
ضریب تعیین تعدیلشده برای این منظور استفاده میشود که آنهم در این آزمون برابر با
 50درصد است .با توجه به شاخصهایی که عنوان شد مدل از کفایت الزم برخوردار
است.
جدول  .2معنیدار بودن رگرسیون بهوسیله آزمون F
مدل

مجموع مربعات

درجات آزادی

میانگین مجموع مربعات

آمارة F

Sig.

رگرسیون

45.33

3

45.33

15.51

5.553

باقیمانده

45.33

34

5.121

کل

25.51

31

با توجه به جدول فوق سطح معنیداری محاسبه شده برای این آماره برابر  /553بوده و
نشان از معنیدار بودن رگرسیون در سطح  %55/5دارد.
جدول  .3محاسبه معادله رگرسیون سکوت سازمانی برحسب جوسازمانی
Sig
5/553

T
5/113
1/123

ضریب استاندارد
Beta
5/131

ضریب غیراستاندارد

مدل

Std. Error
5/113

B
5/313

مقدار ثابت

5/343

5/555

جوسازمانی

3

متغیر وابسته :سکوت سازمانی

متغیر واردشده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون است که در جدول
فوق آمده است .معادله رگرسیونی را میتوان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به
شرح زیر محاسبه کرد:
جوسازمانی ( =5/313 +)5/555سکوت سازمانی
میتوان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشتهشده متغیر
وابسته ارتقاء پیدا خواهد کرد .یا به عبارتی با ارتقای یک واحد از جوسازمانی 5/555
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واحد انحراف معیار سکوت سازمانی افزایش پیدا خواهد کرد ،درنتیجه ارتباط مثبت دارند.
آزمون  tمربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده
است .که این مقدار برای این متغیر برابر با  5/553بوده ،درنتیجه در سکوت سازمانی مؤثر
است.
نتیجه بررسی فرضیههای فرعی پژوهش در ادامه بیان شده است:
فرضیه فرعی  :3جو دستوری بر سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
المرد تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جهت بررسی میزان تأثیر بهصورت برازش مدل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت ،که
در ادامه به آن پرداخته شده است .لذا جهت بررسی و ارائه مدل بین جو دستوری و سکوت
سازمانی پس از بررسی شاخصهای کفایت مدل که در جدول زیر آمده است به ارائه مدل
پردازش یافته پرداخته میشود.
جدول  .4برازش مدل رگرسیونی بین جو دستوری و سکوت سازمانی
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

انحراف معیار خطا

6/666

5/211

5/241

542/0

همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته برابر با  5/115است .ضریب تعیین 5/211
بهدستآمده و این مقدار نشان میدهد که  21.1درصد تغییرات سکوت سازمانی به جو
دستوری مربوط میشود .چون این مقدار درجه آزادی را در نظر نمیگیرد؛ لذا از ضریب
تعیین تعدیلشده برای این منظور استفاده میشود که آنهم در این آزمون برابر با 24.1
درصد است .با توجه به شاخصهایی که عنوان شد مدل از کفایت الزم برخوردار است.
جدول  .5معنیدار بودن رگرسیون بهوسیله آزمون F
مدل

مجموع مربعات

درجات آزادی

میانگین مجموع مربعات

آمارة F

Sig.

رگرسیون

31.31

3

31.31

22.15

5.553

باقیمانده

31.51

34

5.45

کل

15.42

31
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با توجه به جدول فوق سطح معنیداری محاسبه شده برای این آماره برابر  5/553بوده و
نشان از معنیدار بودن رگرسیون در سطح  %55/5دارد.
جدول  .6محاسبه معادله رگرسیون سکوت سازمانی برحسب جو دستوری
Sig
5/553

T
3/42
1/15

ضریب استاندارد
Beta
5/115

ضریب غیراستاندارد

مدل

Std. Error
5/111

B
5/230

مقدار ثابت

5/333

5/133

جو دستوری

1

متغیر وابسته :سکوت سازمانی

متغیر واردشده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون است که در جدول
فوق آمده است .معادله رگرسیونی را میتوان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به
شرح زیر محاسبه کرد:
جو دستوری ( = 5/230 +)5/133سکوت سازمانی
میتوان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشتهشده متغیر
وابسته ارتقاء پیدا خواهد کرد .یا به عبارتی با ارتقای یک واحد از جو دستوری 5.133
واحد انحراف معیار سکوت سازمانی افزایش پیدا خواهد کرد ،درنتیجه ارتباط مثبت دارند.
آزمون  tمربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده
است .که این مقدار برای این متغیر برابر با  5.553بوده ،درنتیجه در سکوت سازمانی مؤثر
است.
فرضیه فرعی  :4جو تحدیدی بر سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
المرد تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جهت بررسی میزان تأثیر بهصورت برازش مدل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت ،که
در ادامه به آن پرداخته شده است .لذا جهت بررسی و ارائه مدل بین جو تحدیدی و
سکوت سازمانی پس از بررسی شاخصهای کفایت مدل که در جدول زیر آمده است به
ارائه مدل پردازش یافته پرداخته میشود.
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جدول  .7برازش مدل رگرسیونی بین جو تحدیدی و سکوت سازمانی
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

انحراف معیار خطا

6/744

5/443

5/432

5/341

همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته برابر با  5/211است .ضریب تعیین 5/443
بهدستآمده و این مقدار نشان میدهد که  44/3درصد تغییرات سکوت سازمانی به جو
تحدیدی موجود مربوط میشود .چون این مقدار درجه آزادی را در نظر نمیگیرد لذا از
ضریب تعیین تعدیلشده برای این منظور استفاده میشود که آنهم در این آزمون برابر با
 43درصد است .با توجه به شاخصهایی که عنوان شد مدل از کفایت الزم برخوردار
است.
جدول  .8معنیدار بودن رگرسیون بهوسیله آزمون F
مدل

مجموع مربعات

درجات آزادی

میانگین مجموع مربعات

آمارة F

Sig.

رگرسیون

33.15

3

33.15

31.53

5.553

باقیمانده

15.15

34

5.130

کل

03.255

31

با توجه به جدول فوق سطح معنیداری محاسبه شده برای این آماره برابر  5/553بوده و
نشان از معنیدار بودن رگرسیون در سطح  %55/5دارد.
جدول  .9محاسبه معادله رگرسیون سکوت سازمانی برحسب جو تحدیدی
Sig
5/553

T
5/133
2/31

ضریب استاندارد
Beta
5/211

ضریب غیراستاندارد

مدل

Std. Error
5/053

B
5/125

مقدار ثابت

5/335

5/124

جو تحدیدی

1

متغیر وابسته :سکوت سازمانی

متغیر واردشده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون است که در جدول
فوق آمده است .معادله رگرسیونی را میتوان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به
شرح زیر محاسبه کرد:

35

بررسی تأثیر جوسازمانی بر سکوت سازمانی ...

جو تحدیدی ( =5/125 +)5/124سکوت سازمانی
میتوان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشتهشده متغیر
وابسته ارتقاء پیدا خواهد کرد .یا به عبارتی با ارتقای یک واحد از جو تحدیدی 5/124
واحد انحراف معیار سکوت سازمانی ارتقاء پیدا خواهد کرد ،درنتیجه ارتباط مثبت دارند.
آزمون  tمربوط به ضرایب رگرسیو ن نیز در این جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده
است .که این مقدار برای این متغیر برابر با  5.553بوده ،درنتیجه در سکوت سازمانی مؤثر
است.
فرضیه فرعی  :1جو تظاهر به کار بر سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی
واحد المرد تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جهت بررسی میزان تأثیر بهصورت برازش مدل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت ،که
در ادامه به آن پرداخته شده است .لذا جهت بررسی و ارائه مدل بین جو تظاهر به کار و
سکوت سازمانی پس از بررسی شاخصهای کفایت مدل که در جدول زیر آمده است به
ارائه مدل پردازش یافته پرداخته میشود.
جدول  .11برازش مدل رگرسیونی بین جو تظاهر به کار و سکوت سازمانی
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

انحراف معیار خطا

6.7.5

5.335

5.311

5.415

همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته برابر با  5/240است .ضریب تعیین 5/335
بهدستآمده و این مقدار نشان میدهد که  33درصد تغییرات سکوت سازمانی به جو
تظاهر به کار موجود مربوط میشود .چون این مقدار درجه آزادی را در نظر نمیگیرد لذا
از ضریب تعیین تعدیلشده برای این منظور استفاده میشود که آنهم در این آزمون برابر با
17.6درصد است .با توجه به شاخصهایی که عنوان شد مدل از کفایت الزم برخوردار
است.
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جدول  .11معنیدار بودن رگرسیون بهوسیله آزمون F
مدل

مجموع مربعات

درجات آزادی

میانگین مجموع مربعات

آمارة F

Sig.

رگرسیون

43.11

3

43.11

411.15

5.553

باقیمانده

2.01

34

5.513

کل

41.31

31

با توجه به جدول فوق سطح معنیداری محاسبه شده برای این آماره برابر  5/553بوده و
نشان از معنیدار بودن رگرسیون در سطح  %55/5دارد.
جدول  .12محاسبه معادله رگرسیون سکوت سازمانی برحسب جو تظاهر به کار
Sig
5/553

T
5/145
31/11

ضریب استاندارد
Beta
5/240

ضریب غیراستاندارد

مدل

Std. Error
5/314

B
5/353

مقدار ثابت

5/513

5/53

تظاهر به کار

1

متغیر وابسته :سکوت سازمانی

متغیر واردشده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون است که در جدول
فوق آمده است .معادله رگرسیونی را میتوان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به
شرح زیر محاسبه کرد:
تظاهر به کار ( = 5/353 +)5/53سکوت سازمانی
میتوان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشتهشده متغیر
وابسته ارتقاء پیدا خواهد کرد .یا به عبارتی با ارتقای یک واحد از جو تظاهر به کار 3.53
واحد انحراف معیار سکوت سازمانی ارتقاء پیدا خواهد کرد ،درنتیجه ارتباط مثبت دارند.
آزمون  tمربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده
است .که این مقدار برای این متغیر برابر با  5.555بوده ،درنتیجه در سکوت سازمانی مؤثر
است.
فرضیه فرعی  :2جو بیعالقگی بر سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی
واحد المرد تأثیر مثبت و معناداری دارد.

40

بررسی تأثیر جوسازمانی بر سکوت سازمانی ...

جهت بررسی میزان تأثیر بهصورت برازش مدل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت ،که
در ادامه به آن پرداخته شده است .لذا جهت بررسی و ارائه مدل بین جو بیعالقگی و
سکوت سازمانی پس از بررسی شاخصهای کفایت مدل که در جدول زیر آمده است به
ارائه مدل پردازش یافته پرداخته میشود.
جدول  .13برازش مدل رگرسیونی بین جو بیعالقگی و سکوت سازمانی
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

انحراف معیار خطا

6.966

5.343

5.333

5.153

همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته برابر با  5/551است .ضریب تعیین 5/343
بهدستآمده و این مقدار نشان میدهد که  34.3درصد تغییرات سکوت سازمانی به جو
بیعالقگی موجود مربوط میشود .چون این مقدار درجه آزادی را در نظر نمیگیرد لذا از
ضریب تعیین تعدیلشده برای این منظور استفاده میشود که آنهم در این آزمون برابر با
 33.3درصد است .با توجه به شاخصهایی که عنوان شد مدل از کفایت الزم برخوردار
است.
جدول  .14معنیدار بودن رگرسیون بهوسیله آزمون F
مدل

مجموع مربعات

درجات آزادی

میانگین مجموع مربعات

آمارة F

Sig.

رگرسیون

40.15

3

40.15

411.02

5.553

باقیمانده

0.05

34

5.550

کل

15.35

31

با توجه به جدول فوق سطح معنیداری محاسبه شده برای این آماره برابر  5/553بوده و
نشان از معنیدار بودن رگرسیون در سطح  %55/5دارد.
جدول  .15محاسبه معادله رگرسیون سکوت سازمانی برحسب جو بیعالقگی
Sig
5/553

T
-1.40
16.32

ضریب استاندارد
Beta
0.906

ضریب غیراستاندارد

مدل

Std. Error
0.187

B
-0.266

مقدار ثابت

0.067

1.092

جو بیعالقگی

متغیر وابسته :سکوت سازمانی

1
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متغیر واردشده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون است که در جدول
فوق آمده است .معادله رگرسیونی را میتوان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به
شرح زیر محاسبه کرد:
جو بیعالقگی ( =-0.266 +)1.09سکوت سازمانی
میتوان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشتهشده متغیر
وابسته ارتقاء پیدا خواهد کرد .یا به عبارتی با ارتقای یک واحد از جو بیعالقگی 1.09

واحد انحراف معیار سکوت سازمانی ارتقاء پیدا خواهد کرد ،درنتیجه ارتباط مثبت دارند.
آزمون  tمربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده
است .که این مقدار برای این متغیر برابر با  5/553بوده ،درنتیجه در سکوت سازمانی مؤثر
است.
فرضیه فرعی  :0جو فاصلهگیری بر سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی
واحد المرد تأثیر مثبت و معناداری دارد.
جهت بررسی میزان تأثیر بهصورت برازش مدل رگرسیون مورد تحلیل قرار گرفت ،که
در ادامه به آن پرداخته شده است .لذا جهت بررسی و ارائه مدل بین جو فاصلهگیری و
سکوت سازمانی پس از بررسی شاخصهای کفایت مدل که در جدول زیر آمده است به
ارائه مدل پردازش یافته پرداخته میشود.
جدول  .16برازش مدل رگرسیونی بین جو فاصلهگیری و سکوت سازمانی
ضریب همبستگی

ضریب تعیین

ضریب تعیین تعدیلشده

انحراف معیار خطا

6.560

5.131

5.132

5.411

همبستگی بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته برابر با  5.011است .ضریب تعیین
5.131بهدستآمده و این مقدار نشان میدهد که  13/1درصد تغییرات سکوت سازمانی به
جو فاصلهگیری موجود مربوط میشود .چون این مقدار درجه آزادی را در نظر نمیگیرد
لذا از ضریب تعیین تعدیلشده برای این منظور استفاده میشود که آنهم در این آزمون
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برابر با  13.2درصد است .با توجه به شاخصهایی که عنوان شد مدل از کفایت الزم
برخوردار است.
جدول  .17معنیدار بودن رگرسیون بهوسیله آزمون F
مدل

مجموع مربعات

درجات آزادی

میانگین مجموع مربعات

آمارة F

Sig.

رگرسیون

44.332

3

44.332

453.531

5/553

باقیمانده

2.225

34

5.511

کل

41.402

31

با توجه به جدول فوق سطح معنیداری محاسبه شده برای این آماره برابر  5/553بوده و
نشان از معنیدار بودن رگرسیون در سطح  %55/5دارد.
جدول  .18محاسبه معادله رگرسیون سکوت سازمانی برحسب جو فاصلهگیری
Sig
5/553

T
-5/113
31/41

ضریب استاندارد
Beta
5/011

ضریب غیراستاندارد

مدل

Std. Error
5/315

B
-5/512

مقدار ثابت

5/515

3/51

جو فاصلهگیری

1

متغیر وابسته :سکوت سازمانی

متغیر واردشده در معادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون است که در جدول
فوق آمده است .معادله رگرسیونی را میتوان با استفاده از ستون ضرایب استاندارد نشده به
شرح زیر محاسبه کرد:
فاصلهگیری ( = -5/512 +)3/51سکوت سازمانی
میتوان گفت با ارتقاء یک واحد از هر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشتهشده متغیر
وابسته ارتقاء پیدا خواهد کرد .یا به عبارتی با ارتقای یک واحد از جو فاصلهگیری 3/51
واحد انحراف معیار سکوت سازمانی ارتقاء پیدا خواهد کرد ،درنتیجه ارتباط مثبت دارند.
آزمون  tمربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول برای متغیر مستقل نشان داده شده

44

فصلنامه سال سوم ،شماره  ،01زمستان 95

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

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

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر جوسازمانی بر سکوت سازمانی دانشگاه آزاد اسالمی
واحد المرد انجام شد .نتایج بهدستآمده نشان داد با ارتقای یک واحد از جوسازمانی
 5.555واحد انحراف معیار سکوت سازمانی افزایش پیدا خواهد کرد ،درنتیجه ارتباط مثبت
دارند .همچنین نتایج نشان داد؛ که ابعاد جوسازمانی دستوری ،تحدیدی ،تظاهر به کار،
بیعالقگی و فاصلهگیری تأثیر معناداری بر سکوت سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
المرد دارد .بنابراین هرچقدر جوسازمانی در سازمانها نامناسب باشد ،یا بهعبارتیدیگر
نگرش سازمان در جهت حمایت از رفتارهای منجر به سکوت کارکنان باشد و فرصتهای
ارتباطی در سازمان برای کارکنان کم باشد و نیز نگرش مدیریت عالی در جهت تشویق
رفتارهای سکوت آمیز باشد ،این امر باعث خواهد شد که کارکنان در سازمان در قبال
مسائل اغلب سکوت کرده و به دنبال عملکرد مطلوب پایین خواهد بود .سکوت سازمانی
یک پدیده ساختاریافته اجتماعی است که در یک سطح سازمانی ایجاد شده است
ویژگیهای سازمانی زیادی بر آن تأثیرگذار است .نتایج این پژوهش بیانگر آن بود که
جوسازمانی دستوری و تحدیدی ب ر سکوت سازمانی تأثیری معنادار دارد؛ این یافته به نوع
نگرش مدیران و سرپرستان به کارکنان مربوط میشود .بررسی آزمون مربوط به رابطه بین
جو دستوری و سکوت سازمانی کارکنان نشاندهنده این واقعیت است که جو دستوری و
تحدیدی در سازمان بر سکوت سازمانی کارکنان مؤثر است و با افزایش جو دستوری و
تحدیدی در سازمان ،سکوت سازمانی افزایش مییابد .نتایج این پژوهش با یافتههای
دامغانیان و روزبان ( )3152مبنی بر تأثیر سبک رهبری آمرانه بر سکوت سازمانی
همراستاست .همچنین نتایج با مطالعات موریسن ،میلکین و هولین ( )4551نیز همخوان
است ،آنها دلیل سکوت در ارتباطات روبه باال را عدم احساس راحتی با مدیر و
خراب شدن روابط عنوان کردند .ضمن اینکه در پاسخ به این پرسش که در چه
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شرایطی جو سکوت تغییر میکند ،افراد تغییر مدیر و یا تغییر رفتار وی را عامل اصلی
بیان کردند .هرچند ،رهبری آمرانه تنها دلیل ذکرشده نبود ،اما تنها دلیلی بود که غالب
افراد بر آن توافق داشتند .زمانی که مدیریت با برخوردهای تحکمی ،رعایت
سلسلهمراتب و اجرای دستورات سازمانی با کارکنان برخورد میکند ،نهتنها کارکنان
تسلیمشده بلکه برای دفاع از خود سکوت را برمیگزینند .سکوت کارکنان دنیایی از
حرف است که منجر به آسیبهای جدی میشود .سبک رهبری موجود شرایطی را
ایجاد کرده که کارکنان بیمیل و انگیزه صرفاً کارهای روزانه وظیفههای محوله را
انجام دهند .این مسئله نهتنها مشکالت جدی فردی به همراه دارد بلکه آثار مخربی بر
سازمان میگذارد .همچنین نتایج پژوهش بیانگر آن بود که جوسازمانی توأم با فاصلهگیری
و عدم عالقه افراد سازمانی به یکدیگر بر سکوت سازمانی اثرگذار است .در این رابطه
موریسون ( )4555بیان میدارد؛ جوسازمانی نامناسب که در آن ارتباطات سازمانی معنایی
ندارد و توأم با تصمیمگیری متمرکز ،فقدان مکانیزمهای بازخورد ،روبه باال ،مقاومت
مدیریتی در مقابل ورودیهای کارکنان و فقدان بررسی بازخورد رو به پایین به جوی از
سکوت منجر خواهد شد تا حدی که کارکنان مراتب میانی و پایین مستقیماً عمل کرده و
بین خودشان رابطه برقرار میکنند .اندازه اثرات متقابل و روابط بین کارکنان مراتب میانی
و پایین بهطور مثبتی با تشابه اجتماعی ،پایداری نیروی کاری ،وابستگی کاری و شدت و
فشردگی شبکههای اجتماعی غیررسمی مربوط میشود .جوسازمانی نامناسب ،زمینهساز
بیگانگی کارکنان با سازمان و بروز رفتارهای گریز از سازمان از سوی کارکنان میشود .از
دیگر مؤلفههای مؤثر بر سکوت سازمانی بر اساس یافتههای پژوهش میتوان به جوسازمانی
تظاهر به کار اشاره نمود .بهطورکلی سازمانهایی که در آن جو تظاهر حاکم است؛
کارکنان آنها نسبت به ارزشها و اهداف سازمانی احساس تعهد و مسئولیت نمیکنند .و
هیچگونه پیوند وابستگی روانی به سازمان وجود ندارد .در این سازمان احساس درگیر بودن
شغلی ،وفاداری و باور به ارزشهای سازمانی جای ندارد .کارکنان هیچگونه اشتیاقی برای
انجام و پیشبرد امور سازمانی ندارد و طبیعی است که سازمان رو به افول خواهد رفت و
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شاهد مرگ سازمان خواهیم بود .این یافته با مطالعات آرگریس و شون ( )4555همخوانی
دارد.
با توجه به نتایج بهدستآمده و تحلیلهای صورت گرفته میتوان پیشنهادهای زیر را
برای کاهش سکوت بر اساس جوسازمانی در سازمانها ارائه نمود:
 با توجه به اینکه نتایج این پژوهش نشان داد؛ جوسازمانی بهطورکلی بر ایجاد سکوتسازمانی تأثیر دارد؛ الزم است جوسازمانی مناسب جهت ایجاد تحرک و پویایی در
سازمانها مورد شناسایی قرار گیرد.
 با توجه به اینکه نتایج پژوهش نشان داد؛ جوسازمانی دستوری و تحدیدی سبب سکوتسازمانی میشود؛ توصیه میشود سبکهای مدیریتی مشارکت محور و تیمی بهعنوان رکن
اساسی ساختار سازمانی تبیین شود.
 با توجه به اینکه نتایج پژوهش نشان داد؛ تظاهر به کار و بیعالقگی از عوامل اصلیسکوت سازمانی است؛ الزم است مدیران با شرکت در دورههای آموزشی با نیازهای
رفتاری و نگرشی کارکنان آشنا شوند.
 با توجه به اینکه نتایج پژوهش نشان داد؛ متغیر فاصلهگیری از عوامل ایجاد سکوتسازمانی است؛ الزم است مدیران نسبت به نظرات مثبت کارکنان و بازخوردهای رفتاری
آنان توجه نمایند.
 مدیران و رهبران در سازمانها باید شرایط الزم برای تبدیلشدن به سازمانییادگیرنده را فراهم آورند؛ زیرا در سازمان یادگیرنده ،با کارکنان ارتباط همهجانبهای
برقرار میشود و اطالعات الزم ،بهموقع در اختیار کارکنان قرار میگیرد ،به کارکنان
آموخته میشود که قدرت تصمیمگیری واقعبینانه را در خود توسعه دهند ،از ایدههای
جدید استقبال میشود ،بازخوردهای مثبت به همه کارکنان بهطور مستمر ارائه میشود و
تنبیهها به حداقل میرسند؛ که نتیجه چنین اقداماتی ،ایجاد تعامالت سازنده و مفید در
سازمان ،و درنتیجه کاهش اثرات منفی ناشی از سکوت سازمانی خواهد بود.
 شناسایی سبک رهبری مناسب برای کاهش جو سکوت نیز میتواند در عملکردسازمان بسیار مفید و مؤثر باشد.
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 بررسی ویژگیهای فردی مدیر که بر جو سکوت اثرگذارند میتواند در بهبودوضعیت فعلی ،نقشی مهم ایفا کند.
 برگزاری دورههای آموزشی ویژه مدیران و انجام مطالعاتی با گروه کنترل ،برایبررسی اثربخشی ،ارزیابی زیردستان از مدیران و همچنین توجه مدیران کالن به مدیریت
رفتار سازمانی تا حدودی در کاهش سکوت کارکنان مؤثر خواهد بود.
 تنظیم برخی از قوانین برای حمایت از نگرش کارکنان سازمانهای میتوانند با بهکارگیری روشهای مناسب ،در جهت منطقی و بیطرفانه بیناعضای سازمان واحدهای سازمانی فضای سکوت را در سازمان کاهش دهند و یا از بین
ببرند .درنهایت ،از طریق ایجاد انگیزه در کارکنان نیز ،اعتماد ،تعهد ،انگیزه و رضایت آنان
را نسبت به سازمان افزایش داده ،تا به کاهش انزوای درونی کارکنان منجر شود.
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