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ایی عوامل موثر بر سکوت کارکنان                                                                                               شناس
 صنعتی البرز قزوینشهر  شرکت سپهرالکتریک واقع درمورد مطالعه: 

  2 نسرین قربانی نیا  ،،*1حمد عطاییم
      مکاتبات) دارایران(عهده ،قزوین مدیریت، گروه ، قروین واحد اسالمی، آزاد دانشگاه ،استادیار1
 ایران  ،قزوین مدیریت، گروه ، قروین واحد اسالمی، آزاد ، دانشگاهکارشناسی ارشد دانشجوي  2   

  1395 دي :یرشپذ ،1395 آذر اصالحیه: ،1395مهر  :یافتدر یختار

  چکیده
 به باید می منظور این به و باشند داشته سازمان درعضاء ا رفتار به خاصی توجه باید ، مدیرانهانیروي انسانی در سازمان محوري بودن رفتار به توجه با

 یک عنوان به را انسانی نیروي بتوانند شوند، تا کند، مجهز می رفتار، یاري هدایت بینی و رفتار، پیش علل شناخت در را آنان که سازمانی رفتار دانش
شرکت  تحقیق عبارت است از: شناسایی عوامل موثر بر سکوت کارکنان دراین هدف . دهند سوق اهداف سازمان طرف سازمانی، بهي سرمایه

کارکنان  را تحقیق این آماري ي بردي است. جامعهعلّی، از نوع پیمایشی و از نظر هدف کار –. این تحقیق توصیفی1394-95سپهرالکتریک در سال 
اند. براي گیري تصادفی انتخاب شدهنفر است که با روش نمونه 84حجم نمونه شامل باشد.  می نفر 494 برابر که  دهند می شرکت سپهرالکتریک تشکیل

ها با استفاده ها توسط استاد راهنما و خبرگان تأیید شد و پایایی پرسشنامهشده است. روایی محتوایی پرسشنامهآوري اطالعات از پرسشنامه، استفاده جمع
 Lisrelآوري شده توسط نرم افزار هاي جمعدست آمده است. دادهبه 982/0از ضریب آلفاي کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت که این ضریب براي پرسشنامه 

هاي تحقیق ها از آزمون تحلیل عاملی تأییدي و معادالت ساختار یافته استفاده شده است. یافتهه قرار گرفت، براي آزمون فرضیهمورد محاسب SPSSو 
 توان این ادعا را رد نکرد که عوامل می غیر از فرضیه چهارم مبنی بر تاثیر عامل گروهی رد نشده اند. به این ترتیب ها حاکی از آن است که تمامی فرضیه

  سازمانی، محیطی و فردي بر سکوت سازمانی تاثیر معنی داري دارند. 
  واژگان کلیدي: سکوت سازمانی، عوامل سازمانی، عوامل محیطی، عوامل فردي، عوامل گروهی 

  مقدمه-1
ي در اختیار یک سازمان، کارکنان آن ها یکی از ارزشمندترین سرمایه

است که عامل انسانی، تنها  باشد. در واقع، امروزه اعتقاد بر آن می سازمان
گردد که هیچ جایگزینی  می عامل کسب مزیت رقابتی پایدار محسوب

هاي نوین به براي آن نیست. پیشرفت علم و فناوري و ورود فناوري
 ها ها در موفقیت سازماننتوانسته است از نقش بی بدیل انسان ها سازمان

ي انسانی و با هر کیفیتی حال، هر نیرو با این. بکاهد یا جایگزین آن گردد
ي ها تواند ارزشمند تلقی گردد. منابع انسانی ارزشمند حایز ویژگینمی

 سازد. در می خاص و گاه منحصر به فردي است که وي را از دیگران مجزا
 مختلف جوامع بین زیادي بسیار رقابت که امروزي متغیر و پیچیده دنیاي

 و منابع ترینصرفه ها، با آوري فن جدیدترین به دستیابی راستاي در
 به ویژه افراد و انسانی دارد، منابع وجود انسانی نیروهاي ترینمجرب

 ترینارزش با مثابه به نو هاي اندیشه صاحبان و خالق، نوآور، کارآفرین
 نهاده تغییر به رو جدید سازمانی ساختارهاي. هستند سازمانی هاي سرمایه

 قرار مختلفی تهدیدهاي تاثیر تحت شانانسانی منابع و ها سازمان و

 اشاره 1»سازمانی سکوت« پدیده به توان می جمله آن از که اند گرفته
 دانش مولد شود، موتور زده سکوت مهر کارکنان دهان بر اگر. نمود

 مهمترین عنوان به انسانی نیروي وقتی. ایستاد خواهد کار از سازمانی
  . کند احساس باید را بزرگی خطر مدیریت نماید سکوت سازمانی سرمایه

  بیان مساله و ادبیات تحقیق -2
 منـابع  صـحیح  کـاربرد  بـه  زیـادي  حد تا سازمانی هر توسعه و وري بهره

 کارکنـان  از اي فزاینـده  طور به ها سازمان. است وابسته سازمان در انسانی
 هر رقابت دلیل به و پرداخته نظر اظهار بوده، به نوآور که دارند تقاضا خود
 نشـان  کـه  کیفیت بر بیشتر تمرکز و مشتریان باالتر بیشتر، انتظارات چه

. باشـند  داشـته  مسـئولیت  اسـت، احسـاس   تغییـر  حال در دنیاي دهنده
 بـه  نسـبت  کـه  هسـتند  افـرادي  نیازمند خود بقاي حفظ براي ها سازمان

 هـراس  دانـش  و اطالعـات  تسـهیم  بـوده، از  پاسـخگو  محیطی چالشهاي
 دنیـاي  باشـند. در  پایبنـد  تیمشـان  و خـود  اعتقـادات  بر و باشند نداشته

                                                        
1- Organizational silence 
* ataei@qiau.ac.ir  
 



 زوینمورد مطالعه : شرکت سپهرالکتریک واقع درشهر صنعتی البرز قن ،شناسایی عوامل موثر بر سکوت کارکنامحمد عطایی و همکار / 

56 

 ادبیـات . دارند نظر احتیاج تبادل براي کارکنانشان به ها تغییرات، سازمان
. ]29[1اسـت  دانسـته  تـوام  تعهـد  و وفـاداري  بـا  را سکوت تحقیق، پدیدة

 مفهـوم  ایـن  بـر  جدیـدي  پنجره ]23[2میلیکان و موریسون بار نخستین
 اقـدام  نـوعی : دادنـد  ارائـه  سازمان در سکوت از رسمی تعریف و گشودند
 و هـا  اطالعات، باورهـا، افکـار، ایـده    کنند می انتخاب کارکنان که آگاهانه
. ننهنـد  اشـتراك  به را کاري محیط بهبود یا کارشان با مرتبط يها تجربه

 اجتمـاعی  اي پدیده بعنوان را سازمانی سکوت ]29[میلیکان و موریسون
 در خـود  هاينگرانی و نظرات ارائه از آن در کارمندان گیرندکه می نظر در

 سطح در اي پدیده را سکوت آنها .ورزند می امتناع سازمانی مشکالت مورد
 يها دغدغه و اطالعات، عقاید ارائۀ از آن، کارکنان در که دانند می جمعی

. ]16[3کنند می خودداري کاري بالقوة مشکالت و مسائل با رابطه در خود
میزان تمایل کارکنان براي مطرح کرن نظرات، مسایل و مشکالت پیش به 

سـتان  آمده براي آنها در حیطه سازمان و شغلشان در نزد مدیران و سرپر
 از کارکنـان  خـودداري  را سازمانی سکوت 4رلوزها  و پیندر. ]1[اشاره دارد

ي هـا  موقعیـت  مـورد  در اثـربخش  و رفتـاري، شـناختی   هايارزیابی بیان
 ارائه از خودداري در افراد با توجه به انگیزه. ]29[کنند می سازمان، تعریف
 کارمنـدان  در سـکوت  با مرتبط نوع انگیزه نظرات، سه و ها اطالعات، ایده
ــه، انگیــزه انگیــزه(وجــود دارد  ــاره گیران ــا کن ــزه يه  خودحفــاظتی، انگی
 سـکوت ، 5مطیـع  سـکوت ( سـکوت  نـوع  سـه  بـه  ، که منجر)دیگرخواهانه

 گرفتـه  نشات خود ها انگیزه که گردد می )7دوستانه نوع سکوت و 6تدافعی
ــاي و رفتارهــاي انفعــالی  گونــه دو از  )فعاالنــه( غیرمنفعالنــه رفتاره

    .]14[8باشد می
احساس عدم توانایی افراد در ایجاد  ،سکوت نوع این انگیزه :مطیع سکوت 

 هنگامیباشد.  می بودن آنها در شرایط موجود تسلیم اساس برتغییرات و 
 اغلب آنها نهند، منظورمی نام ساکت فرد بعنوان را افراد، فردي اکثریت که
   .]18[9کندنمی برقرار فعال، ارتباط بطور وي که است آن

 ارائـه  از فـرد  در تـرس  سـکوت، احسـاس   نوع این انگیزه :تدافعی سکوت
ـ  افـراد  اسـت  ممکن گاهی در واقع. است اطالعات  از محافظـت  دلیـل ه ب
، هـا  ایده ارائه از خودداري به )خودحفاظتی انگیزه( خود شرایط و موقعیت
 کـه  است شبیه حالتی تدافعی سکوت. بپردازند مربوطه نظرات یا اطالعات

 پیامـدهاي  ایجاد یا افراد شدن آشفته دلیله ب بد خبرهاي انتشار از افراد
   .]14[ورزند می احتراز خبررسان شخص منفی براي

شهروندي  رفتار ادبیات بر مبتنی نوع دوستانه سکوت: دوستانهنوع  سکوت
 یا و اطالعات ها ایده بیان از امتناع از ستا عبارت و ]21[10سازمانی است

                                                        
1- yildiz 
2- Morrison and milliken 
3- Brinsfield 
4- Pinder and harlos 
5 - Passive silence  
6- Defensive silence 
7- Prosocial silence 
8- Avery & quinones 
9- Crant 
10- Korsgaard 

اساس  بر و سازمان در افراد دیگر بردن سود هدف با کار با مرتبط نظرات
  . همکاري و مساعی نوع دوستی، تشریک يها انگیزه

 باورهاي، سازمانی ساختار در باال عمودي تفکیک ،بعد عوامل سازمانیدر 
سازمانی،  بلند ساختارهاي در اصوالً. دهد می افزایش را سکوت ایجادکنندة

 زده پایینتر سطوح کارکنان با ارتباط و به تعامل دست ارشدکمتر مدیران
  .]5[ دکنن می اعتماد آنها به و

 ترس عامل دو پیامدسازمانی،  همچنین از عوامل سازمانی موثربر سکوت
 .باشد می مدیران ضمنی باورهاي از اي مجموعه و منفی بازخور از مدیران

شرمندگی،  از مدیران از بسیاري که دارند می بیان  12شون و  11آرگریس
 هستند گریزان و صالحیت، ترسان عدم یا پذیري آسیب احساس و تهدید

 به یا کنند می رد را کارمندان بازخور و افکار مدیران، اغلب، یا .]12و 13[
 ي خودشـان هـا  دیـدگاه  با افکار این که زمانی ویژه کنند بهنمی توجه آن

 که افرادي با یا ناآگاهانه آگاهانه مدیریت است ممکن همچنین. دارند فرق
 ایـن  خـاطر ه ب را ها آن و نماید برخورد هستند ناخواسته اخبار این حامل

  یی بـا فرهنـگ   هـا  همچنـین در سـازمان  . ]20[13تـوبیخ کنـد   ها مخالفت
 بـراي  اسـت، لـذا   برخـوردار  باالیی ارزش از اعضا میان گرا که اتحادجمع

 رو، ترکیـب  این از. شود می زیادي تالش عقاید بودن یکسان و هماهنگی
ارشد،  مدیریت تیم اعضاي میان جمع گرا در و مراتبی ي سلسلهها فرهنگ
بعـد  باشـند. در   مـی  سـکوت  کنندة تقویت باورهاي با ارتباط در مشخصاً

جنسیت، نـژاد،   مانند( شناختی جمعیت متغیرهاي اختالف ،عوامل فردي
 پـایینتر  سـطوح  کارکنـان  با مقایسه در ارشد مدیریت تیم) وسن قومیت

 که دهند می نشان اختالفات این دربارة تحقیق. گیرد می مورد بررسی قرار
 از تـرس  و اعتمـاد  عـدم  ایجـاد  باعـث  اغلـب  چشـمگیر  يهـا  تفاوت این

 میـان  شـناختی  جمعیـت  تفـاوت  چـه  اینرو، هـر  از. شود ها می ناشناخته
 بیشـتري  باشد، احتمال بیشتر سازمان در کارکنان دیگر و ارشد مدیریت

 داشـته  کارکنان به نسبت بدبینانه دیدگاهی ارشد مدیریت که دارد وجود
به این دو شاخص اشـاره  توان  می از باورهاي فردي کارکنان. ]17[14باشد
 مشـکالت  مـورد  در نظـرات  و عقاید، اطالعات اظهار براي تالش -1 کرد:

 يها نگرانی یا و ها ایده این بیان -2است. ثمر بی و بیهوده سازمانی، تالشی
  .است خطرناك مشکالت، امري مورد در افراد

 شـامل  ارتبـاط،  و تعامل طریق از جمعی سازي ، مفهومبعدعوامل گروهی
 کـار  جریـان  پیوسـتگی  بهـم  و کـار  نیروي کارکنان، ثبات میان شباهت

 در باشـند و  داشـته  بیشتري شباهت یکدیگر به کارکنان هرچه .باشد می
 هستند احتمـال  ثابت نسبتاً عضویت اعضا، داراي آنها در که ییها سازمان

   بود. خواهد بیشتر سازمان در سکوت فضاي ایجاد
ــت محیطــی شــدت تغییــرات ، ســرعتبعــد عوامــل محیطــیدر  و  رقاب

 در کــه ییهـا  سـازمان  باشـد.  مــی بخشـندگی پـایین   داراي يهـا  محـیط 
 بـه  کننـد  مـی  شـدید، فعالیـت   رقابت و تغییر باالي سرعت با يها محیط

                                                        
11- Argyris 
12- Argyris & Schon  
13- Foegen 
14- Cosier & Schwenk 
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 بـدین . دهنـد  تطبیـق  محیط در تغییرات و رقبا با را خود باید بقا منظور
 ارزش خـود  کارکنـان  يهـا  ایده به نسبت ها سازمان تا است منظور، الزم

 جدیـد  اسـتراتژي  کنکاش براي مفید ابزاري عنوانه ب آنها از و شده قائل
 تغییـر  سـرعت  با و بالغ هايمحیط وضعیت، در این عکس. کنند استفاده

 وجـود  تحـول  جهـت  کارکنـان  هايپیشـنهاد  بـه  نیـازي  پایین، چنـدان 
 کنترل بیشتري میزان، پایین بخشندگی داراي هايمحیط در 1.]22[ندارد
 ایـن  اغلـب  و پایین است ي متضادها دیدگاه پذیرش دارد، ظرفیت وجود

 عملکـرد  بهبود ارشد، باعث ي مدیرانها صرفاً، دیدگاه که دارد وجود باور
  . شوند می

. گیـرد  مـی  قرار تاثیر تحت ي سازمانیها ویژگی از بسیاري سکوت، توسط
 مـدیریت،  فراینـدهاي تصـمیم گیـري،    فراینـدهاي  شـامل  ها ویژگی این

 سـکوت  بـر  عوامـل مـوثر   باشـد کـه از   مـی  کارکنـان  ادراکـات  و فرهنگ
 در کارمندان سکوت سبب که اصلی عامل دو حال عین در اما .]28[2است

 سـوي  از منفـی  بازخورهاي از مدیریت ترس :از عبارتند گردد می سازمان
 از کارکنان ادراك موقعیتشان و منافع و افتادن خطر به دلیل به کارمندان
 مدیریت باورهاي اگرچه مسائل این. آنها مورد در مدیریت ضمنی باورهاي
 امـا  باشـند  نداشـته  واقعیـت  سـازمان  در هیچ یک است ممکن و هستند
 کارکنـان  در خشم و ترس، فریب همچون را مخربی احساسات و عواطف

 کارکنــان, ســکوت ایجــاد ســبب نهایــت در و آورد مــی بوجــود ســازمان
  . ]27[3گردد می

که  دهد می این شرکت نشان با توجه به بررسی اسناد ومدارك موجود در
هاي اخیر تعدادپیشنهادات کارکنان کاهش یافته است ومدیران در سال

 بر اگر که دارند را آن شرکت سپهر الکتریک شهر صنعتی البرز قزوین، بیم
 انتقادهاي و نظرات بیان از و شود زده سکوت شرکت مهر کارکنان دهان
 سازمانی دانش مولد که سازمان کارکنان يها اندیشه، ورزند امتناع خود

، وري بهره کاهش باعث اینکه بر عالوه و شد خواهند هستند، فسیل
 مدیران شود می انسانی يها سرمایه تعهد و شغلی رضایت، عملکرد
 يعرصه در ارزشمند منبع این از توانستند می :که خورد خواهند افسوس
  . اند نکرده را کار این و جویند بهره ها ریزي برنامه ارتقا و رقابتی

 آنچه اما. کرد را تبیین نظرات تبادل اهمیت دلیل توان می راحتی به
اوقات،  غالب در کارکنان. سکوت است انتخاب علل است، تبیین دشوار

 روي چه دارند، اما کارشان بهبود یی برايها اندیشه و اطالعات، ایده
 مورد بیان، در از کنند؟خودداري می آن خودداري بیان از که دهد می

. ]15[شود می شناخته سازمانی سکوت نام بالقوه با مسائل یا مشکالت
 سکوت مفاهیم چارچوب در که ]28[4و بوراداس  ي واکوالمطالعه

  است.  بسیاري محققان کار دارد، مبناي قرار  و میلیکن سازمانی موریسن
 کاهش کارکنان، سبب اظهارنظر کردن محدود کارکنان، با سکوت

 این و گردد می تغییر فرایندهاي و سازمانی هايگیريتصمیم اثربخشی
                                                        
1- Lant,Milliken & barta 
2- Dimitri & vakola 
3- Slade 
4- Vakola and bourados 

 این همچنین. دارند گله آن از ها سازمان از بسیاري است که موضوعی
 توسعه و تحول منفی، مانع از بازخور ممانعت وسیله به رفتاري پدیده

 خطاها و تصحیح بررسی توانایی سازمان رو این شود، از می موثر سازمانی
 ، ازها سازمان در رایج مشکل این به توجه بنابراین. دهد می دست از را

  .]25[5است برخوردار اهمیت زیادي
ایران  سازمانی و علمی جوامع در سازمانی سکوت موضوع اینکه به توجه با

 در را پژوهشی و ادبیات کمتر و آید می شمار به ناآشنا و جدید موضوعی
 مرور با تا است آن دنبال پژوهش به توان یافت، اینمی خصوص این

انواع سکوت و ، سازمانی سازمانی، مفهوم سکوت سکوت ادبیات و تاریخچه
عوامل موثر بر پیدایش سکوت سازمانی را در شرکت سپهرالکتریک واقع 

 بروز در موثر عوامل بتواند تا در شهر صنعتی البرز قزوین بررسی نموده
نهایت  در و بندي شناسایی، دسته شرکت مورد نظر در سکوت کارکنان را

  . نماید کارکنان ارائه سکوت کاهش در صورت نیاز، راهکارهایی براي و
ي شغلی ها تحلیل نگرش " در پژوهشی با عنوان ]2[دانایی فرد و پناهی 

ی و رفتار سکوت تبیین جو سکوت سازمان، ي دولتیها کارکنان سازمان
ي ارتباطاتی و ها به این نتیجه دست یافتند که بین فرصت "سازمانی

ي شغلی کارکنان با رفتار سکوت کارکنان، همبستگی منفی ها نگرش
 ) در 2012نسبتاً شدیدي وجود دارد.  پناهی، ویسی، دیوخوار و کمري ( 

عهد انی و ارتباط آن با تتجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر سکوت سازم
تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر سکوت " پژوهشی با عنوان سازمانی

به این نتیجه رسیدند که  "کارکنان سازمانی و ارتباط آن با تعهد سازمانی
ي ارتباطی و تعهد سازمانی کارکنان با رفتار سکوت ها بین فرصت

) در 2005واکوال و بورادوس (. ]24[دکارکنان، همبستگی منفی وجود دار
به "تجربی  سوابق و عواقب سکوت سازمانی: تحقیقات"پژوهشی با عنوان 

ابعاد جو سکوت و درك آن توسط افراد پرداختند و اثر این ابعاد را بررسی 
کار ارزیابی کردند. نتایج آنها نشان داد بین نگرش مدیران به  گرشبر ن

بطۀ مثبتی وجود دارد و بین سکوت و نگرش سرپرستان به سکوت، را
ي ارتباطی و رفتار سکوت کارکنان رابطۀ منفی وجود دارد. از ها فرصت
ي دیگر واکوال و همکارش اینکه وقتی رهبر افراد را در ارتباطات ها یافته

و  ها دهد، زیردستان را در بحث می کند، به حرف آنان گوش می درگیر
کند،  می از آنان پشتیبانیداند ضمن تشویق  می سهیم ها گیريتصمیم

دهد که  می نشان، یابد. نتایج حاصل از این مطالعه می رفتار سکوت کاهش
ي ارتباطی، مهمترین عامل پیش بینی کنندة تعهد سازمانی ها فرصت

است که از طریق رضایت از مجراهاي ارتباطی باز، اعتماد و به اشتراك 
   .]28[آید می گذاري اطالعات و دانش به دست

 ت سازمانیبین سکو ارتباط " ) پژوهشی با عنوان2011( 6زهیر و اردوگان
نتایج پژوهش انجام دادند.  "از طریق عملکرد کارکنان اخالق رهبري و

نشان داد رفتار رهبري مناسب و باز به کاهش سکوت و افزایش عملکرد 
شود. آنها معتقدند رفتار رهبران نقش مهمی در سازمان کارکنان منجر می

                                                        
5- Perlow 
6- Zehir & erdogan 
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تواند در تصمیم گیري کارکنان براي صحبت کند. رفتار رهبران می می ایفا
 ها کردن یا انتخاب سکوت مؤثر باشد و نیز صحبت کارکنان به بهبود ایده

دانایی . ]30[شودنهایت افزایش سطح عملکرد کارکنان منجر می و در
 تبیین نقش فرهنگ"اي با عنوان ) در مقاله1390( فرد، فانی و براتی

بیان نمودند که تقویت  "سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی
. ]1[هرچه بیشتر فرهنگ سازمانی با کاهش سکوت سازمانی توام است

ر در مقاله اي با عنوان ایابوالقاسم سو  يفاطمه طاهر، نیمت یحسن زارع
و  رانیمد دگاهید ازی سکوت سازمان جادکنندهیعوامل ا نییو تب یبررس"

اینگونه بیان نمودند که: ") 3C( یمدل سه شاخگ يکارکنان بر مبنا
سکوت  جادیدر ا یطور کل به ياهنیو زم يساختار، ياگرچه عوامل رفتار"

 نیاستخراج شده ا يها از مؤلفه یبرخ یهستند ول رگذاریتأث یسازمان
  . ]4["ندارند یسکوت سازمان جادیبر ا يریتأثعوامل، 

سکوت کارکنان در سازمان،  لیدال يبر رو یدر پژوهشرلوز ها  و ندریپ
و  ها دهیاز ارائه اطالعات، ا يخوددار عامل در نیافراد را مهمتر زهیانگ

 را در ارتباط با سکوت زهیسه نوع انگ ها کنند. آن می قلمداد ها نظرات آن
 دادن تیو رضا بودن میبراساس تسل رانهیگ کناره رفتار کردند: ییشناسا

و  کردن صحبت از بر اساس ترس یحفاظت ، رفتار خودیطیبه هر شرا
 جادیو ا گرانیعالقه به د لیدل به گرخواهانهید ياطالعات، و رفتارها

 کیتداوم تشر جهینتو اظهار نظر براي آنان و در  کردن فرصت صحبت
پژوهشی با ) 1394(يحسن قالوندي و زهرا مراد. ]26[ها با آن یمساع

سکوت  وی سازمان تیهوسازمان، ی جو اخالق ۀرابط لیتحل"عنوان 
پژوهش در راستاي مطالعه عوامل مرتبط با  نیاانجام دادند.  "یسازمان

 پرداخته تیو هو یمانند جو اخالق یسازمان رهايیمتغ یبررس سکوت به
از  تی، حماینشان داد که هر سه مولفه احساس همبستگ ها افتهی. است

باسکوت  يدار یمشترك، رابطه معن يها سازمان و ادراك مشخصه
است که  نیپژوهش نشانگر ا يها افتهیحاصل از  جیداشتند نتا یسازمان

 یمنف اي رابطه یسازمان تیي هوها خودخواهانه با تمام مولفه یاخالق جو
 جینتاتوجه به . با داشت دار یرابطه اي مثبت و معن یو با سکوت سازمان

 دلسوزانه یجو اخالقدر این پژوهش نشان داد که آمده  دست به
 باال و سکوت یسازمان تیبراي ظهور افرادي با هو نهیزم نیترمناسب
 کیدر  خودخواهانهی جو اخالق گریاز سوي د. است نییپا یسازمان

 یسازمان نشانگردر این پژوهش  به دست آمده جیسازمان با توجه به نتا
. ]10[است یسازمان سکوت و مستعد یسازمان تیاز لحاظ هو ریپذ بیآس

با عنوان   فرناز روزبان ورستگار  یعباسعلدر پژوهش دیگري که توسط 
 یحیتشر ختهیبه روش آم یعوامل مؤثر بر سکوت سازمان ییشناسا"

به  یفیو ک یبا توجه به اطالعات کمانجام شد،  "مشارکت کننده انتخاب
وجود سکوت  يبرا یمشخص عواملاز پژوهش یاد شده،  دست آمده

 یو فرهنگ یسازمان، يدسته عوامل فرد سه شناخته شد و در یسازمان
در  ذکرشده مطلب نیشتریب، یسازمان لیدال انیدر م. دیگرد يبندمیتقس

، ترس از برچسب یفرهنگ لیدال انیدر مو، یشغل تیامن، این پژوهش
  . ]3[است عنوان شدهخوردن، 

  اهداف تحقیق -3

  تحقیق: هدف اصلی

  شرکت سپهرالکتریک دربر سکوت  ارگذتاثیر  عوامل شناسایی 

  تحقیق: اهداف فرعی

  شرکت سپهرالکتریک در سکوتتاثیرگذار بر  سازمانی عوامل شناسایی -

   شرکت سپهرالکتریک در تاثیرگذار بر سکوت فردي عوامل شناسایی -

   شرکت سپهرالکتریک در تاثیرگذار بر سکوت گروهی عوامل شناسایی -

  شرکت سپهرالکتریک در سکوت تاثیرگذار بر محیطی عوامل شناسایی-
  اصلی تحقیق يها فرضیه-4

  . دارد تاثیر شرکت سپهر الکتریک در کارکنان سکوت بر سازمانی عوامل -

  . دارد تاثیر شرکت سپهر الکتریک در کارکنان سکوت بر فردي عوامل -

  . دارد تاثیر الکتریکشرکت سپهر  کارکنان در سکوت بر گروهی عوامل -

  . دارد تاثیر شرکت سپهر الکتریک در کارکنان سکوت بر محیطی عوامل -
  تحقیق روش -5

در تقسیم بندي بر مبناي هدف هنگامی که با هدف برخورداري از نتایج 
م، آن را پردازی می براي حل مسائل موجود در سازمان به تحقیق ها یافته

تحقیق کاربردي تحقیقی است که هدف آن  .]7[نامیم می تحقیق کاربردي
توسعه دانش کاربردي در یک زمینه خاص است، به عبارت دیگر تحقیقات 

 از تحقیق این. ]6[شود می کاربرد عملی دانش، هدایت کاربردي به سمت
 یکه در آن به بررس شود می محسوب کاربردي تحقیق یک اهداف نظر

 شرکت سپهرالکتریک شناسایی عوامل موثر بر سکوت کارکنان در
   .شود می پرداخته

از نظر امکان کنترل متغیرها از نوع تحقیقات غیر آزمایشی و  این تحقیق
بندي تحقیقات غیر آزمایشی از نوع تحقیقات توصیفی در دسته

بندي تحقیقات، بر همبستگی با رویکرد علت و معلولی است. در تقسیم
یی براي تحقیق ها از روش، هنگامی که ها مبناي نحوه گردآوري داده

ي مورد ها استفاده کنیم که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده
بررسی است تحقیق توصیفی خواهد بود اجراي تحقیق توصیفی صرفا براي 

 گیريشناخت بیشتر شرایط موجود با یاري دادن به فرایند تصمیم
یی از پدیده ها ههدف هر مطالعه توصیفی عبارتست از تشریح جنب .]6[باشد می

  . ]7[مورد نظر پژوهشگر و با دیدگاهی فردي، سازمانی، صنعتی و نظایر آن 
همبستگی خود به سه دسته تحقیقات همبستگی، -تحقیقات توصیفی

شوند. در مطالعات  می رگرسیونی و مدل معادالت ساختاري تقسیم بندي
موجود در همبستگی دو متغیري، هدف بررسی رابطه دو به دو متغیرهاي 

ي دو متغیري ها از مجموعه همبستگی ها تحقیق است. در بعضی بررسی
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همبستگی یا کوواریانس  متعیرهاي مورد بررسی در جدولی به نام ماتریس
شود. از جمله تحقیقاتی که در آنها ماتریس همبستگی یا  می استفاده

  .است و مدل معادالت ساختاري شود تحلیل عاملی می کوواریانس تحلیل
افزارهایی از ی پس از فراهم آمدن نرمي علّها امکان تحلیل مدل

به تدریج  ها صورت گرفته است. این نرم افزارAMOSو LISRELجمله
تر شده اند. در این تحقیق از مدل معادالت ساختاري کاملتر و پیچیده

  گردد.  می جهت آزمون مدل انتخاب شده، استفاده
رحله گردآوري است و اطالعات مورد ترین مراحل تحقیق، میکی از مهم

توان جمع آوري نمود. نیاز براي انجام تحقیق را به طریق مختلف می
ابزارهاي گوناگونی مانند مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه و اسناد و مدارك و 

وجود دارد. در این پژوهش بر اساس  ها غیره براي به دست آوردن داده
 ها اي تخصصی به منظور گردآوري دادهنیاز، از دو روش میدانی و کتابخانه

چنین، هر پژوهشگر باید با توجه به ماهیت . هم]9[استفاده شده است
ي طراحی شده یک یا چند ابزار را انتخاب کند و ها مسأله و فرضیه

د که پژوهشگر بتواند از نحوه انتخاب انتخاب ابزارها باید به گونه اي باش
اوردهاي پژوهش خود را معتبر ابزار خود دفاع کند و از این طریق دست

  .]8[ سازد
نامه،  ابزارهاي روش میدانی عبارتند از مشاهده، مصاحبه، پرسش

نظرسنجی، پیمایش، تکنیک دلفی، تحلیل محتوا، طوفان مغزها و فنّ 
 کنیم. می ش از ابزار پرسشنامه استفادهکه ما در این پژوه]9[گروه اسمی 

همچنین از  باشد. می ساخته محقق استفاد شده در این تحقیق، پرسشنامه
اي در این پژوهش از کتب علمی، مقاالت علمی  ابزارهاي روش کتابخانه

ي کارشناسی ارشد و دکتري و ها پژوهشی داخلی و خارجی، پایان نامه
   کنیم. می ي پژوهشی استفادهها سایت
: شامل عوامل این، کنیم می آغاز مهم عامل چهار با را خود تحلیل و تجزیه
 تحقیق این در. است محیطی و گروهی)، کارکنان( فردي، سازمانی عوامل
 کارکنان، بررسی سکوت بر گروهی و محیطی سازمانی، عوامل فردي، تاثیر
  . شوندمی

  آماري ي نمونه و  جامعه 5-1
 تشکیل سپهرالکتریک شرکت کارکنان را تحقیق این آماري ي جامعه

 واحد هشت در که باشند می نفر 494 شرکت این کارکنان کل. دهند می
ي زیر ها براي محاسبه حجم نمونه از فرمول. باشند می کار به مشغول

نفر و واریانس نمونه  494استفاده شده است که در آن حجم جامعه 
و 8/96برابر n0آمد که مقدار  بدست 251/0مورد) برابر 30( مقدماتی

 گیري نمونه روش نفر محاسبه شد. از 81مقدار حجم نمونه نهایی برابر 
 در نمونه حجم ترتیب بدین. شود می استفاده ساده بندي طبقه تصادفی

) آمده 1با توجه به نسبت هر واحد تعیین و در جدول ( واحدها از یک هر
پرسشنامه در  100است. براي اطمینان از بازگشت حجم نمونه الزم تعداد 

مورد آن برگشت داده شد و از میان  89بین کارکنان توزیع شد که تعداد 
مورد آن مناسب براي تحلیل تشخیص داده شد و تحلیل  84آنها تعداد 

  ها صورت گرفت. آماري بر اساس آن

 

  

  

  

  : برآورد حجم نمونه در واحدها)1(جدول 

 حجم نمونه  حجم جامعه واحد

 11 70 اداري
 38 234 تولید

 2 13 دفتر مدیریت
 10 61 فنی مهندسی

 2 9 مهندسی صنایع
 2 13 امور مهندسی
 6 36 کنترل کیفیت

 10 58 ها انبار
 81 494 جمع

  

  اطالعات گردآوري ابزار 5-2
دو  کردن پخش با گرفت که انجام پرسشنامه کمک به ها داده آوري جمع

حاوي شش پرسش و  ي سکوت کارکناني محقق ساخته پرسشنامه
 پرسش در 23ي شناسایی عوامل موثربر سکوت کارکنان حاوي پرسشنامه

 پرسشنامهدو . کنیم می آوري جمع را خود هاي داده، آماري ي جامعه بین
بود که روایی  خواهد ساخته محقق صورت به بررسی این در استفاده مورد

آن طبق روش الوشه مورد تایید قرار گرفت و پایایی آن نیز طبق آلفاي 
 بدست آمد. 982/0کرونباخ برابر 

  ي تحقیقها یافته-6

ي ها در بررسی میانگین متغیر و ها در قسمت بررسی توصیفی پرسشنامه
و  41/3گروهی با میزان  بیشترین میانگین مربوط به عوامل تحقیق،

را دارا بود. براي بررسی نرمال  27/2تدافعی کمترین میانگین با میزان 
ي تحقیق از آزمون کلموگروف اسمیرنف استفاده شده است ها بودن متغیر

بزرگتر بوده و حاکی  0,05سطح معنی داري از مقدار  ها که در همه متغیر
 ي پارامتري را مجازها و در نتیجه استفاده از آزمون ها بودن متغیر از نرمال

براي بررسی فرضیات تحقیق از معادالت ساختار یافته استفاده  داند. می
ابتدا مدل معادالت ساختار یافته را در نرم افزار لیزرل رسم شده است که 

 لي ،مناسب بودن کامل مدها کرده و سپس با توجه به اینکه به شاخص
رسیم و سپس مطابق شکل یک و با استفاده از سطح معنی داري در  می

  :پردازیم می به بررسی معنی دار بودن آن Tآزمون 

2 2 2 2
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و  0,000برابر  RSMEAدر توضیح برازش مدل باید بیان کرد که میزان  
هاي است. همچنین شاخص 0,000نسبت کاد دو بر درجه آزادي نیز برابر 

RMR  وSRMR  ي ها و شاخص 0,000برابرGFI ،NFI ،NNFI ،IFI 
دهد مدل در برازش کامل قرار دارد  می است که نشان 1,00برابر  CFIو 

  کنند. می دقت مدل را تایید ها و همه شاخص

  نتیجه گیري - 7

با  .دارد تاثیر شرکت سپهر الکتریک در کارکنان سکوت بر سازمانی عوامل
 وجود به سازمانی توجه به میزان بار عاملی استاندارد شده متغیر عوامل

شرکت سپهر الکتریک، نشان دهنده  در کارکنان سکوت بر سکوت آورنده
سکوت بر  آورنده وجود به سازمانی این موضوع است که متغیر عوامل

شرکت سپهر الکتریک تاثیر معنی داري دارد و فرضیه  در نانکارک سکوت
)H1 توان بر سکوت کارکنان را نمی سازمانی عوامل) مبنی بر تاثیر متغیر

اي با مقالهدر  دانایی فرد، فانی و براتی رد کرد. نتایج این تحقیق با تحقیق
بخش  تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در"عنوان 
ورفتار  دهد که روابط معناداري بین فرهنگ سازمانی می نشان"دولتی

تحقیق دکتر دانایی فرد و پناهی در پژوهشی با  سکوت وجود دارد و
هاي دولتی تبیین جو هاي شغلی کارکنان سازمانتحلیل نگرش"عنوان 

 که بیان داشتند عوامل مدیریتی و نگرش "سازمانی سکوت و رفتار سکوت
 ،دباش می کارکنان تقویت کننده رفتارهاي منجر به سکوت ارشد،مدیریت 

. همچنین با تحقیق ]2[ ]1[همسوست این نتایج با تحقیق صورت گرفته
 ر در مقاله اي باایابوالقاسم سو  يفاطمه طاهر ،نیمت یدکتر حسن زارع

 دگاهید ازی سازمان سکوت جادکنندهیعوامل ا نییو تب یبررس"عنوان 
دکترحسن ی و تحقیق شاخگ مدل سه يو کارکنان بر مبنا رانیمد

جو  ۀرابط لیتحل"در پژوهشی با عنوان ) 1394( يقالوندي و زهرا مراد
  . ]4و10[همسوست "یسکوت سازمان وی سازمان تیهوسازمان، ی اخالق

گانه، سومین عامل تاثیر گذار بر سکوت عوامل سازمانی در بین عوامل چها
ي آن ساختار بیشترین تاثیر و پـس از  ها بین مولفه باشد. در می سازمانی

آن فرهنگ سازمانی و در نهایت عوامل مدیریتی بـه ترتیـب بـر سـکوت     
  گذارند.  می سازمانی تاثیر

 . تاثیردارد شرکت سپهر الکتریک در کارکنان سکوت بر فردي عوامل -
 جـود و بـه  فردي با توجه به میزان بار عاملی استاندارد شده متغیر عوامل

نشان دهنده  شرکت سپهر الکتریک در کارکنان سکوت بر سکوت آورنده
 سکوت بر سکوت آورنده وجود به فردي این موضوع است که متغیر عوامل

) H1شرکت سپهر الکتریک تاثیر معنی داري دارد و فرضـیه (  در کارکنان
  توان رد کرد. بر سکوت کارکنان را نمی فردي عواملمبنی بر تاثیر متغیر 

و  )1394(يدکترحسن قالوندي و زهرا مـراد نتایج این تحقیق با تحقیق 
عوامـل   ییشناسـا "با عنوان  ]3[فرناز روزبان  ورستگار  یعباسعلتحقیق 

 مشارکت کننده انتخاب یحیتشر ختهیبه روش آم یمؤثر بر سکوت سازمان
توانـد   مـی  کهباشد  می یتیجنس تعادلکه بیان کردند از عوامل فردي،  "
که )  2005واکوال و بورادوس ( و تحقیق  وجود سکوت باشد لیدالاز یکی

تجربـی   سوابق و عواقب سکوت سازمانی: تحقیقات"در پژوهشی با عنوان 
   . ]30[ ]10[ ]3[پرداخته بودند همسوست "

 نیافـراد را مهمتـر   زهیـ انگکـه  رلوز ها و ندریپنتایج این تحقیق با تحقیق 
 قلمـداد  هـا  و نظـرات آن  هـا  دهیـ از ارائـه اطالعـات، ا   يخـوددار  عامل در

گانـه،  . عوامـل فـردي در بـین عوامـل چهار    ]26[، غیرهمسوستکنند می
ي ها باشد. در بین مولفه می مهمترین عامل تاثیر گذار بر سکوت سازمانی

ــزه و    ــاثیر و انگی ــناختی بیشــترین ت ــت ش ــردي و جمعی ــاي ف آن باوره
  گذارند.  می تاثیر را بر سکوت سازمانیي رفتاري کمترین ها ویژگی

  تاثیر دارد. شرکت سپهر الکتریک در کارکنان برسکوت محیطی عوامل -
 وجود به محیطی با توجه به میزان بار عاملی استاندارد شده متغیر عوامل

شرکت سپهر الکتریک، نشان دهنده  در کارکنان سکوت بر سکوت آورنده
سـکوت بـر    آورنـده  وجـود  به محیطی این موضوع است که متغیر عوامل

فرضیه  شرکت سپهر الکتریک تاثیر معنی داري دارد و در کارکنان سکوت
)H1 بر سکوت کارکنان را نمی توان  محیطی عوامل) مبنی بر تاثیر متغیر

کـه بـه   )  2005واکوال و بورادوس ( رد کرد. نتایج این تحقیق با تحقیق 
 "تجربـی  ت سازمانی: تحقیقـات سوابق و عواقب سکو"پژوهشی با عنوان 

  . ] 30[پرداخته بودند همسوست
گذار بر سکوت در بین عوامل چهارگانه، دومین عامل تاثیر محیطیعوامل 

ي آن بخشندگی محیطی بیشترین تاثیر ها باشد. در بین مولفه می سازمانی
و سرعت تغییرات محیطی و شدت رقابـت کمتـرین تـاثیر را بـر سـکوت      

  گذارند.  می سازمانی
ــر گروهـــی عوامـــل - ــان در ســـکوت بـ ــپهرالکتریک کارکنـ ــرکت سـ  شـ

 تاثیر دارد.
 وجـود  به گروهی با توجه به میزان بار عاملی استاندارد شده متغیر عوامل

شرکت سپهر الکتریک، نشان دهنده  در کارکنان سکوت بر سکوت آورنده
 سـکوت بـر   آورنـده  وجـود  بـه  گروهی این موضوع است که متغیر عوامل

شرکت سـپهر الکتریـک تـاثیر معنـی داري نـدارد و       در کارکنان سکوت
  . شود می پذیرفته )H0(فرضیه صفر

  
  Tدر حالت ضرایب استاندارد و معادالت ساختار یافته ):مدل1شکل(
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در بین عوامل چهار گانه، آخرین عامل تاثیر گذار بر سکوت  گروهیعوامل 
  باشد که میزان تاثیر آن بر سکوت معنی دار نیست.  می سازمانی

  پیشنهادها 7-1
 ي مختلفی روبروها با موانع و محدودیت محققان همواره در تحقیقات خود

از آنجایی که سکوت سازمانی یک موضـوع   شوند. درتحقیق حاضر نیز می
و بـه سـبب وجـود حساسـیت بـه موضـوع سـکوت         به ظاهر منفی است
 هـا  ، محقق با پاره اي از محدودیتهاي متفاوت از آنسازمانی و برداشت

  مواجه بوده است.
یق در راستاي کاهش و از بین بردن سکوت در ي تحقها با توجه به یافته

مناسبی د اگر مکانیزم بازخور )1( :توان پیشنهاد نمود کهارکنان، میبین ک
با هموار ساختن مسیر پیشرفت شغلی  )2( و در این شرکت بوجود آید

افزایش ظرفیت  )3هاي مدیریتی و (کارکنان و ارتقاي آنان به سمت
افزایش مهارت گوش دادن به سخنان هاي متضاد و پذیرش دیدگاه

 )4هاي آموزشی براي مدیران و سرپرستان و (کارکنان بابرگزاري کالس
ارشد براي کارکنان شرکت جهت  برگزاري جلسات سخنرانی توسط مدیر

  تقویت باورهاي فردي آنان،این امر محقق خواهد شد. 
و در زمـان   فرضیه در این پژوهش مورد بررسی قـرار گرفـت   13که از آنجایی

موردنظر امکان بررسی تاثیر متغیرهاي جمعیـت شناسـی بـر سـکوت میسـر      
  شود.ي آتی توصیه میها ام پروژهبررسی تاثیراین متغیرها جهت انج نگردید،

  و ماخذ منابع -8
 

 نقـش  تبیـین  ،)1390(.الهـام  ،براتـی  .اصـغر  علی .فانی .فرد، حسن دانایی ]1[
 انـداز  چشـم  ،دولتـی  بخـش در  سـازمانی  سـکوت  در سازمانی فرهنگ

 .82-61، ص8دولتی؛شماره مدیریت

هاي شغلی کارکنان تحلیل نگرش ،)1389( .پناهی، بالل .فرد، حسن دانایی ]2[
 ،ي دولتی تبیین جو سکوت سازمانی و رفتار سکوت سازمانیها سازمان

 .19-1سال دوم، شماره سه، ص  ،ي مدیریت تحولپژوهشنامه
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