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شناسایی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی از دیدگاه متخصصان حوزهی مدیریت
آموزشی :پژوهش کیفی
ساناز مظاهری ،3فتاح ناظم ،2خديجه ابوالمعالي الحسیني

1

چکیده
پژوهش حاضر باهدف شناسايي عوامل مؤثر بر سکوت سازماني از ديدگاه متخصصان حوزهی مديريت آموزشي انجامگرفته
است ،مطالعهی حاضر يک مطالعهی کیفي به روش تحلیل متن است .فرايند گردآوری دادهها ،مشتمل بر  22مصااحههی
نیمه ساختاريافته از متخصصین حوزهی مديريت آموزشي که مطلع و مسلط به موضوع پژوهش بودند ،انجاامشاده اسات.
نمونهگیری بهصورت هدفمند در سال 3172آغاز و تا اشهاع دادهها ادامه يافت .تحلیال دادههاا هامزماان باا جماعآوری
دادهها و به روش آنالیز محتوای کیفي انجام شد .تحلیل دادهها منجر به استخراج  7کاد نظاری شاد کاه بیاانظر نظارات
متخصصین حوزهی مديريت آموزشي بود و شامل يادگیری سازماني ،تعهد ساازماني ،فرهنا ساازماني ،ساهک رههاری،
تصمیمگیری ،مديريت دانش ،هويت سازماني ،عدالت سازماني ،عملکرد سازماني اسات و بار اساا نظارات متخصصاان،
عوامل ذکرشده از اولويت بیشتری در تهیین سکوت سازماني برخوردار بودند.
واژگان کلیدی :سکوت سازمانی ،دیدگاه متخصصان ،پژوهش کیفی.

تاريخ دريافت مقاله76/32/36 :
تاريخ پذيرش مقاله79/92/97 :

1

گروه علوم تربیتي ،واحد رودهن ،دانشظاه آزاد اسالمي ،رودهن،ايران
2
گروه علوم تربیتي ،واحد رودهن ،دانشظاه آزاد اسالمي ،رودهن،ايران (نويسنده مسئول)nazem@riau.ac.ir :
3
گروه روان شناسي ،واحد رودهن ،دانشظاه آزاد اسالمي ،رودهن،ايران
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مقدمه
کارکنان سازمانها نقش مهمي در زندگي اجتماعي دارند و عنصر اساسي موفقیت سازمان ميباشند (اروگلر و همکااران،3
 .) 2939درآثارمديريت از کارکنان بهعنوان منابع اصلي تغییر ،خالقیت ،يادگیری و نوآوری ياد ميشود .در شرايط کناوني
سازمانهايي موفق تر هستند که بتوانند از اين منابع و عوامل حیاتي خود به بهترين شکل استفاده کنند .بناابراين ،وجاود
شرايطي که کارکنان بتوانند بهترين بازدهي و کارايي را از خود نشان دهند ،بسیار الزم و حیاتي است .وجود روابط انساني
و تعامالت بین افراد ،ازجمله عواملي است که بايد موردتوجه قرار گیرد .متأسفانه ،در بسیاری از سازمانها ،فضاايي فاراهم
نميشود که کارکنان بتوانند بهراحتي به ابراز نظر در مورد سازمانشان بپردازند .در چنین شرايطي ،کارکنان رفتار ساکوت
را در پیشگرفته و سازمان ديظر قادر نخواهد بود از اين منابع ارزشمند بهرهبرداری نمايند (دوستار و همکاران.)3171 ،
خاموش شدن ،آرام شدن و خاموشي همظي معاني سکوت هستند .سکوت فقط به معني نظفتن نیست ،ننوشتن ،نشانیدن
و خوب نديدن ميتواند نوعي سکوت باشد (زماني و کريمي .)2936،ازلحاظ لغوی ميتوان آن را بهراحتي درک کرد ولاي
در بحث سازمان ،سکوت بايد چیزی فراتر از يک پذيرش منفعالنه باشد ،سکوت ميتواند حاوی يک پیام باشد .به عهاارتي
سکوت چیزی بیش از هیچ بودن است (تولوبا وسلپ.)2932 ،2
میلیکن و موريسون )2999(1واژهی سکوت سازماني را ابداع کردند تا واقعهی جمعي را شرح دهند ،آنها سکوت سازماني
را بهعنوان يک "پديدهی دستهجمعي" معرفي ميکنند ،جايي که کارکنان از بیان عقايد و نظرانيهايشان در مورد مساالل
بالقوه سازمان خودداری ميکنند .آنها خاطرنشان ميکنند که دريک سازمان با فرهن سیستماتیک ،کارکنان باه دلیال
تر از عکسالعمل منفي و به سهب اين عقیده که ايدههايشان ارزشمند نیست ،نظراتشان را بیان نمايکنناد و حقیقات
رانمي گويند ،اگرچه اين دو ديدگاه در سطح مفهومي وتمرکزخاص متفاوت هستند (ون داين و همکاران.)2991،4
میلیکن و موريسون )2999( 2معتقدند ،سکوت سازماني موجب تعارض شناختي و درنتیجه باعث کاهش انظیزهی کااری،
رضايت شغلي و تعهد سازماني ميشود .آن دو اساتدالل مايکنناد کاه ساکوت ساازماني در باورهاای ضامني ماديران و
سرپرستان سازمان ريشه دارد .وقتي تلقي در سازمان ،آن باشد که مديران همهچیز را ميدانند و مخالفت نامطلوب اسات،
سکوت سنظیني بر سازمان حاکم ميشود .در ايجاد و تداوم سکوت سازماني هم باورها و گرايشهای ذاتي مادير(تر وی
از بازخورد منفي و اعتقاد وی به بيتفاوتي ذاتي کارکنان) و برخي عوامل شخصیتي مدير (مثل پیشینهی سازماني) دخیل
هستند .وجود تصمیمگیری متمرکز و نهود سازوکار بازخوردی پايین به بااال هام مزياد بار علات اسات .وقتاي کارکناان،
بيتوجهي و بيرغهتي مدير و سرپرست خود را ميبینند ،شکستن سکوت را ناوعي مزاحمات دانساته و همنناان سااکت
ميمانند (واکوال و بوراد .)2992 ،6
اگر مديران معتقد باشند که کارکنان از صالح سازمان چیزی نميدانند ،برخالف ظاهرسازی و وانماود باه تصامیمگیاری
مشارکتي ،تصمیمات را در مراتب باالی سازمان ميگیرند (مختاری.)3174 ،
سکوت سازماني باعث ميشود که کارکنان احسا بيارزشي کنند ،کنترلي بر کار خود نداشته و از ناهنجاری ،اساتر و
احسا افسردگي شغلي رنج بهرند (نیکوال و همکاران.)2933 ،9
کاکیسي )2998(8معتقد است که کارکنان اطالعات الزم درزمینهی توسعهی سازمان خود را دارند ،با اين وجاود ،در ايان
زمینه با افراد دارای قدرت در سازمان صحهت نميکنند و ترجیح ميدهند سکوت کنند .ازجملاه داليلاي کاه آنهاا ايان

2 Tulubas & Celep
3 Milliken & Morrison
4 Vandyne
5 Milliken & Morrison
6 Vakola &Bouradas
7 Nikolaou
8 Cakici
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اطالعات را با افراد داری قدرت در سازمان در میان نميگذارند ،اين است که نميخواهند اعتماد همکارانشاان را از دسات
دهند و شغلشان را از دست دهند .چنین مشکالت ارتهاطي ممکان اسات باین کارکناان و ماديران رد بدهاد ،اماا ايان
مشکالت ممکن است با انواع ارتهاطات مانند ارتهاطات رودررو و شرکت در جلسات ارزيابي بین کارکنان و مديران برطرف
شود (گلسوم و همکاران.)2936 ،3
ادراک کارکنان نسهت به بيعدالتي در سازمان منجر به افزايش فرسودگي شغلي و کاهش تعهد باه روياههاا و در نهايات
باعث سکوت کارکنان ميشود (اروگلر و همکاران.)2939 ،2
بولن وبلک مون )2931( 1سکوت سازماني را عدم مشارکت آزادانهی افراد در مجادالت سازماني تعريف نمودهاناد ،از نظار
آنها ،سکوت سازماني يک رفتار فردی نیست ،بلکاه گارايش جمعاي باین کارکناان اسات .ساخن گفاتن افاراد باهطاور
قابلمالحظهای تحت تأثیر ادراک آنها از نظرات غالب در مورد يک موضوع قرار دارد و افراد تا زمااني کاه نظارات آنهاا
توسط همکارانشان موردحمايت قرار نظیرند ،سخن نخواهند گفت (بولن و بلک مون.)2931 ،
در مقابل واژهی سکوت سازماني ،عهارت آوای سازماني4مطرح شد که به معنای بیان نظرات و ايدههای مؤثر است .ساکوت
سازماني زماني رد ميدهد که آوای سازماني وجود نداشته باشد (برينسفیلد و همکاران.)2997 ،2
بهعهارتديظر ،زماني که رابطهی پايین به باال در سازمان ضعیف شود ،آوای سازماني ضعیف خواهد شد و سکوت ساازماني
جايظزين ميشود (افخمي اردکاني و همکاران.)3174 ،
ابراز ايدهها (آوای سازماني) يا مضايقه از اراله آنها (سکوت سازماني) ،ممکن است به لحاظ رفتاری ،دو فعالیت متضاد باه
نظر برسند ،زيرا سکوت مستلزم صحهت نکردن است ،درحاليکه آوا نیازمند بیان مسالل و مشاکالت موجاود در ساازمان
است .اما واقعیت آن است که سکوت ،ضرورتاً پديدهای در تقابل با آوای سازماني نیست .در حقیقت ،تفاوت بین ساکوت و
6
آوا ،در سخن نیست ،بلکه در انظیزه افراد در خودداری از ارالهی اطالعات ،ايدهها و نظرات آنهاا اسات (تولهاا وسالپ،
.)2932
در اين زمینه ،سه نوع انظیزهی مرتهط با سکوت و آوا وجود دارد:
رفتار کناره گیرانه بر اسا تسلیم بودن و رضايت دادن به هر چیز ،رفتار خودحفاظتي بر اسا تر و رفتارهاای ديظار
خواهانه به دلیل عالقه به ديظران و ايجاد فرصت برای تشريک مساعي با آنها .اين سه نوع انظیزه در کارکناان (انظیازهی
کناره گیرانه ،انظیزهی خودحفاظتي و انظیزهی ديظرخواهانه) منجر به سه نوع سکوت و آوا (سکوت و آوای مطیع ،ساکوت
و آوای تدافعي و سکوت و آوای نوع دوستانه) ميگردد .سکوت مطیع 9به معني خودداری از بیان ايدهها باه دلیال تسالیم
بودن در مقابل شرايط ،حفظ ايدهها نزد خود به دلیل خودکارآمدی کم در ايجاد تغییر است .آوای مطیع 8به معناي بیاان
ايدههای حامي و پشتیهانيکننده ،بر اسا تسلیم بودن در مقابل شرايط ،موافقت با گروه به دلیال خودکارآمادی کام در
ايجاد تغییر است .سکوت تدافعي 7به معني خودداری از ابراز اطالعات به دلیل مشاکالت ناشاي از تار  ،کتماان حقاايق
بهمنظور محافظت از خود است .آوای تدافعي 39به معني بیان ايدههايي است که توجاه فارد را باه خااطر تار باهجاای
ديظری معطوف ميدارد و ابراز ايدههايي است که توجه افراد را بهمنظور حفظ خاود در برابار ديظاران معطاوف مايدارد.

1 Gulsum
2 Erogluer
3 Bowen & Blackmon
4 Organizational Voice
5 Brinsfield
6 Tulubas & Celep
7 Acquiescent Silence
8 AcquiescentVoice
9 Defensive silence
10 Defensive Voice
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سکوت نوع دوستانه 3به معني خودداری از ارالهی اطالعات محرماناه باه دلیال هامدساتي و تعااون و حفاظات از داناش
اختصاصي برای سود رساندن به سازمان است (دداهانو و رهي .)2932 ،2آوای نوع دوستانه 1به معناي بیاان راهحالهاايي
برای مشکالت بر اسا همدستي و تعاون و بیان نظرات سازنده برای تغییر بهمنظور سود رساندن باه ساازمان اسات کاه
انظیزهها خود نشأت گرفته از دوگونه رفتارهای انفعالي و رفتارهای غیرمنفعالنه ميباشد (کاستاک،)2932 ،4
بنابراين ،سکوت همیشه دال بر رفتاری منفعالنه و در تضاد با آوا نیست .سکوت ميتواند فعال ،آگاهانه ،عمدی و هدفمند
باشد و قابلاندازهگیری و مرتهط با مفاهیم سازماني (زهیر و اردوگان .)2933 ،2اين موضوع نکتهی مهمي اسات ،چارا کاه
ماهیت پینیده و چندبعدی سکوت را نمايان ميسازد .در واقع ،برخي اشکال سکوت ،استراتژيک و غیر منفعالناه هساتند.
آگاهانه ،هدفمند و عمدی همچون وقتيکه کارکنان از ارالهی اطالعات محرمانه در مقابل ديظاران خاودداری مايورزناد.
سکوت عمدی و منفعل (بر اسا تسلیم و رضايت دادن به هر شرايطي) با سکوتي که عمدی اما بهصورت غیار منفعالناه
است ،تفاوت دارد (ون داين و همکاران.)2991 ،6
گريزو اسکاکت ،)2933(9معتقدند که کارکنان گاهي برای دستيابي به مزاياا و مناافعي بارای خاود ،از ارساال اطالعاات
خودداری ميکنند .درنتیجه ،شکل چهارمي از سکوت معرفي ميشود به نام سکوت فرصتطلب کاه هنريکساون)2939(8
اين نوع سکوت را به دنهال منافع خود بودن با دورويي (مکر و حیله) بیان کرده است که بهصورت اشکال زيرکانهتر مانناد
ارالهی اطالعات ناقص يا تحريفشده باا هادف گماراه کاردن ،پنهاان کاردن و باهاشاتهاه اناداختن اطالعاات بار اساا
فرصتطلهي مطرح ميشود (زارعي متین.)3179 ،
افرادی که ايدهها ،نظرات و اطالعات خود را نتوانند بیان کنناد و ساکوت پیشاه کنناد ،اغلاب دچاار اساتر  ،اضاطراب،
نارضايتي و افسردگي شده و نهايتاً عالقه به کار آنها کاهش مييابد و اين عوامل سهب ترک شغل آنها ميشاود .ساکوت
کارکنان پديدهای است مسری ،چندبعدی ،قابلاندازهگیری و بهطور معناداری با ديظر پديدههای سازماني در ارتهاط اسات
(قالوندی ومرادی.)3174 ،
7
سکوت سازماني ميتواند تحت تأثیر عوامل مختلف مديريتي ،سازماني و شخصیتي باشد (وايتسايد و بارکلي .)2931 ،
عوامل مديريتي :يکي از داليل مديريتي که باعث ايجاد سکوت ميشود ،بازخورد منفي و همیشظي از جانب سرپرساتان و
مديران به کارکنان است ،يعني زماني که کارمندی پیشنهادی درباره يک مسئلهی سازماني به سرپرست خود ميدهاد ،از
جانب وی عکسالعمل منفي دريافت کند .اين موجب ميشود تا فرد سکوت پیشه کردن را ترجیح دهد که در طول زمان،
منجر به سکوت سازماني ميشود (باقری و همکاران.)2932 ،
عوامل سازماني :از داليل سازماني که باعث تشويق سکوت در سازمانها ميشود ،عهارت است از رويههای تصامیمگیاری،
بيعدالتي در پرداخت و ناکارآمدیهای سازماني و عملکرد ضعیف سازماني (میلیکن و موريسون .)2991 ،39عالوه بر اين،
تمايل سازمان برای بهکارگیری کارکنان قراردادی از بیرون سازمان و همچنین متمرکز ساختن تصمیمگیاری مايتواناد
ازجمله داليل ايجادکننده سکوت باشد (ماريا.)2996 ،33

1 ProSocial silence
2 Dedahanov & Rhee
3 ProSocial Voice
4 Kostiuk
5 Zehir & Erdogan
6 Vandyne
7 Grays & Scakett
8 Henrikson
9 Whiteside & Barclay
10 Milliken & Morrison
11 Maria
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عوامل شخصیتي :يکي از داليل شخصیتي مؤثر بر ايجاد سکوت سازماني اين است که افراد ميترسند اگر درباره موضوعي
زبان به سخن بظشايند و ابراز عقیده کنند ،اخاراج شاوند و شغلشاان را از دسات دهناد .در برخاي از ماوارد ،زيردساتان
نميخواهند بهگونهای رفتار کنند که اينگونه تعهیر شود که علیه سرپرستان خود رفتار ميکنند و اعماال آنهاا را ماورد
انتقاد قرار ميدهند (باقری و همکاران.)2932 ،
به عقیدهی میلیکن و موريسون ( ،)2999هدف از بیان متغیرهای مديريتي ،سازماني و شخصیتي مؤثر در ايجاد سکوت
سازماني ،تشريح فرايندی است که بهواسطهی آن ،سکوت در سازمان ايجاد شده ،تقويت و تداوم مييابد (باقری و
همکاران .)2932 ،مطالعات اخیر در خصوص کارکنان ساکت ،مؤکد ايجاد ناتواني در دستيابي به عملکرد مورد انتظار و
نارضايتي شغلي در اثر سکون در سازمان است (کاراکا.)2931 ،3
سکوت سازماني پیامدهای جهرانناپذيری برای سازمان دارد ،چراکه اگر بر انتقادها و پیشنهادهای ساازماني ،مهار ساکوت
زده شود ،ذهن کارکنان که موتور مولد داناش ساازماني هساتند ،از تکااپو خواهاد ايساتاد و وقتاي کارکناان ،باهعناوان
سرمايههای راههردی سازمان سکوت ميکنند ،مديريت بايد خطر بزرگ مديريتي خود را حس کناد .چناد نموناه از ايان
خطرات عهارت است از محدود شدن کیفیت تصمیمگیریهای سازماني ،کند شدن سرعت تحول در سازمان ناشي از باروز
مقاومت کارکنان در برابر تغییر ،عدم وجود بازخوردهای منفي در سازمان از سوی کارکنان و در نتیجهی آن عدم تواناايي
سازمان در اصالح خطاهای خود ،کاهش رضايت شغلي کارکنان و موارد متعدد ديظر (زارعاي متاین و همکااران.)3179 ،
بنابراين ،ضرورت دارد که عوامل تأثیرگذار بر سکوت سازماني را شناسايي کرده و تاالش شاود باا کنتارل ايان عوامال ،از
ايجاد جو نامناسب در سازمان جلوگیری شود.
روش تحقیق
مطالعهی حاضر يک مطالعهی کیفي به روش تحلیل متن است که به دنهال شناسايي عوامل مؤثر بار ساکوت ساازماني از
ديدگاه متخصصان حوزهی مديريت آموزشي در سال  3172-3176بوده است .جامعهی آمااری شاامل کلیاه متخصصاان
حوزهی مديريت آموزشي که نسهت به موضوع پژوهش تسلط و آگاهي داشتند .تعداد شرکتکنندگان  22نفر باود کاه تاا
رسیدن به اشهاع حجم نمونه افزايش يافت و پژوهشگر با  22نفر به اشهاع رساید .روش نموناهگیاری هادفمناد و ابازار
پژوهش مصاحهه نیمه ساختاريافته بود که در آن سؤالها از پیش تعیینشده باود ،اماا شارکتکننادگان در پاساخگاويي
آزادی عمل داشتند .تحلیل دادهها از طريق کدگذاری باز و محوری صورت گرفت و بر اسا يافتههای حاصال از فرآيناد
کدگذاری ،عوامل مؤثر شناسايي شد .همچنین ،جهت افزايش پايايي آن از نظرات خارجي استفاده شد .به اين صورت کاه
بخشي از دادهها به پژوهشگری که ارتهاطي با پژوهش حاضر نداشت و بهمنزلهی ناظر خارجي بود ،داده شد تاا مشاخص
شود آيا او درک مشابهي از دادهها دارد يا خیر .مصاحههها در اتاقي خلوت ،بهطوریکه حريم افاراد رعايات شاود ،صاورت
گرفت .مدتزمان هر مصاحهه بسته به شرايط مصاحههشوندگان بین  29تاا  89دقیقاه متغیار باود .باه ايان صاورت کاه
صحهتهای متخصصین حوزهی مديريت آموزشي بر روی فايل صوتي ضهط و سپس بر روی کاغذ پیاده شد .جهت تجزيه
و تحلیل اين پژوهش از تحلیل متن استفاده شده است .تحلیل دادهها از زمان مصاحههی اول باهماوازات انجاام مصااحهه
شروع شد (تحلیل همزمان) .به اين صورت که يادداشتها چندين بار مطالعه شدند تا درک کلي از متن باه دسات آياد و
سپس متن ،خط به خط خوانده شد .ابتدا کدگذاری باز انجام شد ،به اين صورت که جمالتي که پاسخ سؤاالت مطرحشده
در مصاحهه بودند ،مشخص شد .سپس به مفاهیم اصلي در اين جمالت ،يک کد اساسي داده شاد .باا مقايساهی کادهای
اساسي با يکديظر ،فهرستي از کدهای اساسي به دست آماد .در کدگاذاری ساطح دوم ،کادهای اساساي باازخواني شاد و
سپس کدهای اساسي با معاني مشابه با يکديظر دستهبندی شدند و طهقات شکل گرفت .سپس برای کدهای اساساي کاه
گويای يک مطلب بودند ،کد نظری در نظر گرفته شد .از جمله مالحظاات اخالقاي رعايات شاده در ايان پاژوهش ،دادن
1 Karaca
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اطمینان خاطر به مصاحههشوندگان در مورد محرمانه ماندن صحهتهای آنها و حذف فايلهای صوتي پس از پیاده شدن
بر روی کاغذ بود.
یافتههای تحقیق
9نفاار از مصاااحههشااوندگان در اياان مطالعااه ،زن بودنااد و محاادودهی سااني آنهااا بااین  42-12سااال و  38نفاار از
مصاحههشوندگان در اين مطالعه مرد بودند و محدودهی سني آنها بین  42تا  22سال بود .از  9نفر از مصاحههشاوندگان
زن4 ،نفر دانشیار و 1نفر استاديار بودند و از  38نفر از مصاحههشوندگان مرد 4 ،نفر استاد تمام 39 ،نفر دانشياار و  4نفار
استاديار بودند.
از تجزيه و تحلیل متن دستنوشتهها پیرامون شناسايي عوامل مؤثر بر سکوت سازماني 7 ،کد نظری استخراج شد .جدول
شماره  3گويای اين مطلب است.
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جدول ( )1کدهای نظری استخراجشده از بیانات مصاحبهشوندگان
نمونه از نقلقول شوندگان

کد اساسي

"بهترين راهکاری که باعث رشد مهاارتهاا و قابلیاتهاای کااری کارکناان مايشاود،
آموزشهای ضمن خدمت است که در سازمان ما به آن توجه ويژهای نميشود”.

آموزش ضمن خدمت

" به توسعهی مهارتها و قابلیتهای کاری کارکنان از طريق آموزش مساتمر کارکناان
توجه ای نميشود”.

آموزش مستمر

"به دلیل اينکه جلسات همانديشي در سازمان برگزار نمايشاود ،کارکناان نمايتوانناد
ديدگاههای خود را بیان کنند”.

جلسات همانديشي

يادگیری سازماني

" از روی میل و اشتیاق به وظايف خود عمل نميکنند”.

اشتیاق شغلي

" عاادم توجااه بااه خواسااتههااای کارکنااان و باارآورده نکااردن آنهااا در حااد امکااان و
توانمندسازی کارکنان ،موجهات رضايت خاطر کارکنان را فراهم نميآورد”.

رضايت شغلي

"زماني که کارکنان در انجام امور محوله از خود ابتکار عمل نشان نمايدهناد ،از طارف
سازمان مشمول دريافت پاداش نميشوند”.
"کارکنان از بیان آزادانهی افکار و ايدههای خود برخوردار نیستند”.

پاداش سازماني

"زماني که میان کارکنان اعتماد جريان ندارد ،باه يکاديظر در بااال باردن ساطح کااری
کمک نميکنند”.
"يکپارچظي و انسجام برای انجام امور محوله در سازمان مهیا نیست تاا فرصات رشاد و
امنیت برای کارکنان حاصل شود”.

کیفیت زندگي کاری

"برای انجام امور محوله و هماهنظي در انجام آن به کارکنان اختیار تام داده نميشود”.

تفويض اختیار

همهساتظي و مسائولیتپاذيری را در

"تغییر زماني از طرف کارکنان مورد پذيرش قرار مايگیارد کاه آنهاا در فرايناد کاار
حضوری چشمظیر داشته باشند که اين امر تاکنون در سازمان صورت نظرفته است".
"در سازمان به کارکناني احتیاج اسات کاه از قادرت انعطاافپاذيری باااليي برخاوردار
باشند و سرعت پاسخظويي و تفکر مناسهي داشته باشند .معموالً در ساازمان ماا ساعي
ميشود".

تفکر انتقادی

"در سازمان به کار تیمي اهمیت داده ميشود تا کارکنان از تصاورات خاود بارای پیادا
کردن راهحلهای جديد استفاده کنند".

حل مسئله

"ديد واقعگرايانهای نسهت به رسالت و مأموريتهای سازمان وجود دارد".

سهک رههری

تصمیمگیری

واقعگرايي

"زماني سازمان ميتواند امنیت شغلي برای کارکنان ايجاد نماياد کاه بساتر الزم بارای
تواناسازی کارکنان خود را فراهم نمايد”.
"شناسايي افراد توانمند بر اسا

فرهن

سازماني

مديريت مشارکتي
مشارکت سازماني

کارآمدی آنها نیست”.

"امکان ارتقاء کارکنان در ساازمان بار اساا
نميشود”.

تعهد سازماني

آزادی بیان
اعتماد سازماني

" عدم بهکارگیری ماديريت مشاارکتي احساا
کارکنان ايجاد نمينمايد".

کد نظری

توانمندسازی
کارآمدی

مهاارتهاا و توانااييهاای آنهاا میسار

کسب مهارتهای تازه

" اهداف سازمان برای اکثريت کارکناان روشان و واضاح اسات و کارکناان نساهت باه
سازمان احسا تعلق ندارند”.

تعلق سازماني

" وفاداری کارکنان در سازمان از طريق عدم تأخیر در محال کاار ،عادم وجاود غیهات
غیرموجه ،عدم ترک خدمت ناگهاني نشان داده ميشود”.

وفاداری سازماني

"زماني ايمان به کار در عملکرد کارکنان خود را نشان مي هد که اخاالق حرفاهای در
باطن زندگي کاری آنها نهادينه شده باشد”.

اخالق حرفهای

"مديريت ميتواند تواناايي  ،اساتعداد خالقیات و ناوآوری را در افاراد ايجااد ،تارويج و
تشويق کند ،مسئلهای که در سازمان ما کمتر به آن توجه ميشود”.

مديريت استعداد
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نمونه از نقلقول شوندگان
" ارتقاء شغلي کارکنان در سازمان بر اسا

کد اساسي

شايستظيهای آنها نیست”.

کد نظری

شايستهساالری

"با ياری مشاوران خهره ميتوان به يک توافق جمعي در سازمان رسید”.

مشاور

"سازمان از طريق ايجاد انسجام و همهستظي اقدام به حل مشکل مينمايد”.

انسجام سازماني

" يادگیری سازماني نوعي خودتجديدی و حضور در فرايند مساتمر ناوآوری اسات کاه
باعث پیشرفت و ترقي سازمان ميشود”.

نوآوری سازماني

"کارکنان دانشي ،زماني که سازمان خاود را تارک مايکنناد ،گنجیناهای از معلوماات
دانش و تجربه را با خود از سازمان خارج ميکنند”.

افول سازماني

عملکرد سازماني

کارکنان سازمانهای آموزشي معتقدند که آموزش ضمن خدمتي که از طرف سازمان برای آنها اراله ميشاود باه دنهاال
آمادهسازی آنها برای اجرای بهتر مسئولیتهايشان و بههود تواناييها و مهارتهای آنان نیسات .درواقاع ،آنهاا آماوزش
مستمر و يادگیری يافته های روز دنیاا در اماور مختلاف را اساا پیشارفت زنادگي شاغلي و زنادگي شخصاي کارکناان
نميدانند و حتي به نقش جلساتي که با عنوان جلسات همانديشي به آن نظريسته ميشود ،توجه نميکنند .در صورتي که
اين جلسات دربرگیرندهی مهاحث باز و همزمان برای دستيابي به ايدههای جديد از يکديظر در مدتزماني کوتااه اسات و
منجر به پرورش قدرت تصمیمگیری و شناسايي فرصتهايي همچون توسعه ،مقابله با مسالل و مشکالت سازماني ازجملاه
سکوت سازماني ميشود .درصورتيکه مديران در سازمان به موارد ذکرشده توجه نداشاته باشاند ،ساازمان روز باه روز در
سکوت سازماني خود غرق ميشود.
نظرش کارکنان ،تأثیر مستقیمي بر ديدگاههای آنها دارد ،زماني که کارکنان نسهت به شغلشان اشتیاق و عالقهی زياادی
نداشته باشند ،مجذوب شغلشان نميشوند و وظايف شغلي خاود را باه طارز مطلاوبي باه انجاام نمايرساانند و از ساطح
انعطافپذيری بااليي برخوردار نخواهند بود که اين ،نتیجهی عدم شور و اشتیاق آنها نسهت به کارشاان اسات .ايان امار،
موجب کاهش خالقیت ،نوآوری و ابتکار عمل در آنها ميشود و از طرف سازمان مشمول دريافت پاداش نميشوند و ايان
مسالل بر احساسات و نظرشهای آنها نسهت به شغلشان تأثیر ميگذارد و رضايت شغلي را در آنهاا پاايین مايآورد .باه
اين صورت که بیشتر مواقع ذکر ميکنند که شغل خود را دوست ندارند و احسا خاوبي نساهت باه شغلشاان ندارناد و
شغلشان برای آنها اهمیت ندارد.
زماني که فرهن حاکم بر سازمان مملو از صداقت و اعتماد نهاشد ،کارکنان بهراحتي نميتوانند به بیان نظرات و ايدههای
سازندهی خود بپردازند و حتي امور محوله به خود را مطابق با مقررات و قوانین حاکم بر سازمان انجام نميدهند ،درواقاع
جو حاکم بر سازمان ،فضای مناسب برای بیان ايدهها و نظرات را پیش روی کارکنان قرار نميدهاد و ايان اطمیناان را در
آنها ايجاد نمينمايد که بدون تر و واهمه ،لب به سخن بظشايند و آزادی بیان را هم از آنهاا سالب مايکناد .اعتمااد
يکي از مهمترين اصول در بیان افکار و ايدهها است .اثرات درون فردی و بین فاردی ايجااد کارده و رواباط درون و بارون
سازمان را تحت تأثیر قرار ميدهد .باال رفتن اعتماد سازماني منجر به بههود رضايت شغلي ،فضای اطمینان بین کارکناان،
افزايش همفکری و همکاری و بههود عملکرد سازماني ميشود .ايجاد محیطي که دارای اعتماد سازماني است ،يکپارچظي
و همهستظي را در درون سازمان مهیا ميسازد و تأثیرات مثهت زيادی بر سازمانها دارد و ميتواند کیفیت زنادگي شاغلي
کارکنان خود را تحت تأثیر قرار دهد .زماني که اعتماد در سازمان وجود نداشته باشد ،عدم همکاری و مشاارکت کارکناان
با يکديظر ،پايین آمدن قدرت خطرپذيری در انجام امور محوله ،کیفیت پايین کاار و نیااز باه کنتارل و گساترش ساکوت
سازماني به وجود ميآيد.
همکاری فکری و عملي کلیهی اعضای يک سازمان با سطوح مختلف مديريتي ناشي از بهکاارگیری صاحیح شایوه ساهک
رههری در سازمان است .زماني که افراد مناسب ،در زمان مناسب و برای انجام کار مناسب در کنار يکديظر قرار نميگیرند
و با يکديظر ارتهاط مناسهي برقرار نميکنند و در فرايند انجام کارها مشارکت داوطلهانه ،ارادی و آگاهانه ندارند ،مشاکالت
زيادی بر سر راه سازمان قرار ميگیرد .مشارکت يک درگیری ذهني ،عاطفي اشخاص در موقعیتهاای گروهاي اسات کاه
91

شماره  31تابستان 79

فصلنامه علمي -پژوهشي آموزش علوم دريايي

آنان را برميانظیزاند تا سازمان را برای دستيابي به هدفهای گروهي ياری کنند و در مسئولیت کار شريک شاوند .بادون
پیادهسازی مديريت مشارکتي از سوی مديران در سازمان ،همهستظي رد نميدهد .عدم بهکارگیری مديريت مشاارکتي از
سوی مديران ،موجب افزايش رفتارهای نابهنجار و ضد سازماني کارکنان در سطوح مختلف ميگردد و در اين زمینه ،حتي
تفويض اختیار به کارکنان در جهت تصمیمگیری برای انجاام کارهاا و وظاايف مشاخصشاده بادون مشاارکت ساازماني
نتیجهای نخواهد داشت.
معموالً سازمانها به دنهال کارکناني هستند که از تفکر انتقادی بااليي در امور برخوردار باشند .به اين صورت که از هوش،
اطالعات و تواناييهای خود بهمنظور مواجه مؤثر با موقعیتهای کاری متفاوت و تغییرات پیش رو بهره بهرند و با توجه به
تفکر منطقي که دارند ،بتوانند در مورد مسالل سازمان بهدرستي تصمیم بظیرند و به اجرای کار بپردازند و از قدرت بیان و
تجزيه و تحلیل مسالل برخوردار باشند .درواقع ،کسي که تفکر انتقادی ندارد ،از قدرت واقعگرايانهای در جهت حل مسالل
سازمان که نیازمند تجربههای عملي و توانمندیهای ذهني و قدرت خالقیت است ،برخوردار نیست .زماني کاه شارايط و
فضای حاکم بر سازمانها بهگونهای است که مديران از تر به خطر افتادن شرايط کاری خود اينگونه کارکناان را ماورد
بيمهری خود قرار مي دهند ،اين امر منجر به گسترش سکوت سازماني ميشود.
زماني که اهداف سازمان برای کارکنان محرز نميشود ،عاليق يک کارمند و تمايل او برای انجام وظايف و مانادگاری او در
سازمان ،منجر به موفقیت سازمان در راستای اهداف نميشود .اين عدم موفقیت نشأت گرفتاه از تعلاق نداشاتن آن فارد
نسهت به سازمان است .جاری نهودن اين حس تعلق نسهت به سازمان ،انرژی مضاعفي برای فرد و مجموعه شغلي او ايجاد
نميکند و سازمان را به دستاوردهای مهم ،نالل نميآورد .فردی که نسهت به سازمان خود از تعلق برخوردار نیست ،نسهت
به آن از وفاداری برخوردار نیست و با عدم حضور بهموقع خود در محل کار ،داشتن تعداد زيادی غیهت موجه و غیرموجه
و عدم انجام مشتاقانه کار و تالش مضاعف به موفقیت چشمگیری دست نمييابد و حتي به دلیل عدم وجاود صاداقت ،باا
راسااتگااويي و انصاااف بااه انتقااال دانااش خااود نماايپااردازد و سااکوت سااازماني روزبااهروز در سااازمان گسااترش
مييابد.
زماني که در سازمان عدالت سازماني جاری باشد ،مديران به دنهال شناسايي ،استخدام ،ارتقاء و نظاهداری عادالناهی افاراد
مستعدی است که کمک به اثربخشي سازمان ميکنند و بهنوعي به دنهال پیادهسازی شايستهساالری در سازمان هستند و
از اين طريق ميتوانند استعدادها و خالقیت افراد را درزمینههای کاری سازمان با کمک مشاوران خهره پرورش دهند.
انسجام ،يکپارچظي ،وحدت و پیوستظي که از طرف مديران در سازمان ايجاد ميشاود باه پیوساتن کارکناان باه يکاديظر
کمک ميکند تا به تحقق رساندن اهداف سازمان تسهیل ايجاد شود و همسو و همدل بودن آنها با يکديظر در زمینههاای
مختلفي مثل يادگیری ،منجر به خلق ايده ،ايجاد و توسعهی موفقیتآمیز ايدهها و منجر به نوآوری از طرف آنها ميشود.
درواقع مديران باانظیزهی الهام بخشيای که به کارکنان ميدهند ،آنها را به رشد و توانمندسازی ميرسانند و زماني کاه
اين امور در سازمان مهیا نهاشد ،حرکت سازمان از سمت کارايي به سمت کاهش کارايي عملکردهای سازماني ميگرايد و
سازمان با پديدهی سکوت سازماني روبرو ميشود.
بحث و نتیجهگیری
بر اسا نتايج حاضر ،سکوت سازماني يک پديده اجتناابناپاذير بارای ساازمانهاا اسات و ماديران بايساتي باا عوامال
شکلگیری و عوامل تأثیرگذار بر شکلگیری آن آشنا باشند و راهکارهايي در جهت جلاوگیری از ايان پدياده در ساازمان
اتخاذ نمايند .درواقع سازمان به دنهال اين نیست که قدرت تصمیمگیری را در کارکنان باال بهرد و اين توانايي را در آنهاا
ايجاد نمايد که بتوانند بهموقع به بیان ايدهها و نظرات خود بپردازند و از اين طريق سکوت ساازماني در ساازمان افازايش
پیدا کند .از آنجايي که پژوهشي با اين عنوان صورت نظرفته است ،نتايج حاضر با نتايج پاژوهش تقريهااً مشاابه مقايساه
ميشود .نتايج پژوهش فرهادی و همکاران ( ،)3174با عنوان تأثیر سهک رههاری تحاولآفارين و ياادگیری ساازماني بار
کاهش سکوت سازماني (مورد مطالعه :کارکنان بانک ساپه اساتان تهاران) حااکي از آن اسات کاه ماديران و رههاران در
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سازمانها بايد شرايط الزم برای تهديلشدن به سازمان يادگیرنده را فراهم آورند ،زيرا در ساازمان يادگیرناده باا کارکناان
ارتهاط همهجانههای برقرار ميشود و اطالعات الزم بهموقع در اختیار کارکنان قرار ميگیرد ،از طريق آموزشهای مساتمر
و ضمن خدمت به کارکنان آموخته ميشود که قدرت تصمیمگیری واقعبینانه را در خود توسعه دهند ،از ايدههاای جدياد
استقهال ميشود و تنهیهها به حداقل ميرسد که نتیجه چنین اقداماتي ،ايجاد تعامالت سازنده و مفید در سازمان خواهاد
بود.
همچنین ،با توجه به يافتههای پژوهش ،زماني سازمان نميتواند اثر سکوت سازماني را به نحوی تقلیل دهد کاه کارکناان
سازمان نسهت به سازمان و کارشان از تعهد الزم برخوردار نهاشند و تماام تاوان خاود را صارف بارآوردن مسائولیتهاای
شغليشان نکنند و ارتهاط مؤثر با کارشان نداشاته باشاند و هنظااميکاه احساا کنناد ،کارشاان بارای مادت مديادی
چالشانظیز نیست ،آن را تغییر نميدهند و دست به نوآوری و ابتکار نمايزنناد و در ايان باین احساساات و نظارشهاای
منفيای که کارکنان نسهت به شغل خود به دست ميآورند ،موجب کاهش کارايي در آنها ميشود.
سلیماني پاشا و همکاران ( ،)3176در پژوهشي با عنوان ارالهی الظوی ساختاری برای ارتهاط بین سکوت ساازماني ،تعهاد
سازماني و رفتار شهروندی سازماني ( مطالعهی موردی کارکنان رسمي شهرداری آمل) به ايان نتیجاه دسات يافتناد کاه
هرچقدر سکوت در سازمان مهیا باشد و مديران به دنهال برانظیختن شور و اشتیاق کاری در کارکنان نهاشند يا به عهاارتي
سرپرستان ،تقويتکننده رفتارهای منجر به سکوت کارکنان باشند ،مانع از ايجاد رضايت شاغلي در کارکناان مايشاوند و
فرصتهای ارتهاطي برای کارکنان در سازمان کم ميشود و نظرش مديريت عالي در جهت ايجاد رفتارهای ساکوت آمیاز،
باعث ميشود که کارکنان در سازمان در قهال مسالل ،اغلب سکوت کرده و به دنهال آن نظرشهاای شاغلي مثال رضاايت
شغلي و حتي تعهد سازماني پايین خواهد آمد .بنابراين ،سازمان اراله ايادههاای جدياد ،افکاار و راهحالهاای خالقاناه در
وظايف شغلي ( که ممکن است برای سازمان سودمند باشد) را از دست ميدهد.
دريافتهی ديظر پژوهش ،به اين نتیجه دست يافتیم که زماني که فرهن حااکم بار ساازمان مملاو از صاداقت و اعتمااد
نهاشد ،کارکنان بهراحتي نميتوانند به بیان نظرات و ايدههای سازنده خود بپردازند .درواقاع ،فرهنا حااکم بار ساازمان
فضای مناسب برای بیان ايدهها و نظرات را پیش روی کارکنان قرار نميدهد و اين اطمینان را در آنها ايجااد نماينماياد
که بدون تر و واهمه لب به سخن بظشايند و آزادی بیان را برای آنها به همراه نميآورد .اعتماد يک سرمايهی گروهاي
است که در جريان ارتهاط بین افراد و تسهیم تجارب ،باورها و ارزشهای آنان شکل ميگیرد .اعتماد شامل احسا آزادی
بیان ،صداقت ،قابلیت اطمینان ،خیرخواهي و کفايت است .اعتماد در جريان فعالیتها و تعامالت بین افراد ،در حین انجام
وظايف جهت تحقق مأموريتهای سازمانها ساخته و پرورش مييابد و ميتواناد تاأثیراتش را بار کیفیات زنادگي کااری
کارکنان بهطور چشمگیری نشان دهد.
همچنین ،ميتوان گفت که نتايج پژوهشي با عنوان تحلیل روابط بین ويژگيهای شخصیتي کارکنان با فرهن و ساکوت
سازماني که توسط اسالمیه و شريفي ( ،)3172صورت گرفته است حاکي از آن است که سکوت ،يک نیاروی قدرتمناد در
سازمانها است که در بیشتر مواقع ،ميتواند حیات سازماني را باه مخااطره انادازد .هرفاردی ،باا توجاه باه ويژگايهاای
شخصیتي که دارد و حتي فرهن حاکم بر سازمان که ميتواند مملو از بياعتمادی باشد ،ممکن است در برابر مساالل باه
وجود آمده در سازمان به داليل مختلف سکوت اختیار کند و خود را از ادامهی فعالیت در سازمان کنار بکشد ،زيرا طهاق
مطالعات انجامشده ،افراد سازمانهايي را ترجیح ميدهند که بیشترين شهاهت را با ويژگيهاای شخصایتي آنهاا داشاته
باشند ،بنابراين ،الزم است تا سازمانها نسهت به کاهش پديده سکوت و افزايش سطح فرهن سازماني در باین کارکناان
خود ،چارهانديشي نمايند.
در يافتهی ديظری به اين نتیجه رسیديم که مديران سازمانها با بهرهگیری از سهک رههاری خاود مايتوانناد باه دنهاال
پیادهسازی شیوهی مديريت مشارکتي بهعنوان ابزاری مناسب جهت پیشهرد سازمان بهسوی اهدافشاان باشاند .باا يااری
جستن از مشارکت کارکنان و مشورت با آنها در زمینهی تصمیمگیری ،مخاطرات حاصل از عدم ابراز نظر و ايجاد سکوت
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سازماني کاهش مييابد و از طريق نظرخواهي از کارکنان ،دامنهی تغییرات و آگاهي کارکنان گستردهتر شاده و روحیاهی
انجام کار در آنها تقويت ميگردد و حتي زماني که مديران تفويض اختیار ميکنند و قدرت تصمیمگیری را باه کارکناان
خود ميدهند ،بهنوعي مشارکت کارکنان در هنظام تصمیمگیری ،بیاان نظارات و ايادههاای آنهاا در ساازمان گساترش
مييابد.
در پژوهشي با عنوان رابطهی سهکهای رههری تحولي -تهادلي ماديران باا ساکوت ساازماني ،دبیاران مقطاع راهنماايي
شهرستان ری که توسط ساکي و همکاران در سال ()3174صورت گرفته است ،به اين نتیجه دست يافتهاناد کاه رههاری
تحولي با برخورداری از بینش و بصیرت و ويژگيهای شخصایتي فارهمناد ،مايتواناد انظیازش ،ارزشهاا و روحیاه را در
زيردستان در جهت مشارکت در سازمان ايجاد کند .درواقع با توانمندسازی زيردساتان و دادن اختیاارات الزم باه آنهاا،
آنها را ترغیب ميکنند که نهايت تواناييها و تالش خود را برای سازمان آشکار کنند و از اين طريق ،ميتوانند در کاهش
پديده سکوت مؤثر باشند .در رههری تحولآفرين ،طرفین وارد فرآيند مهادله ميشوند .در اين فرايند مهادله ،هاردو طارف
از منابع قدرت و ديدگاههای يکديظر آگاهي دارند و هرکدام سعي دارند ،منافع خود را به حداکثر برسانند .رههری تحاولي
در بعد ترغیب ذهني با به چالش کشیدن افکار ،تصورات و توجه به پیشنهادهای مختلف از سوی ساير افراد و بهره جستن
از مشارکت آنها در زمینههای مختلف ،ميتواند در کاهش پديدهی سکوت مؤثر باشد .در چنین حالتي ،نهتنها اشاتهاهات
پیروان مورد انتقاد قرار نميگیرد ،بلکه آنها جهت ارالهی ايدههای جديد در جلسات سازماني مورد تشويق قرار ميگیرناد
و مشارکت فعاالنهای از خود نشان ميدهند.
يافتهی بعدی حاکي از آن است که داشتن کارکناني که از قدرت تصمیمگیری بااليي برخوردارند تا بتوانند با بهرهگیری از
تفکر انتقادی ،تفکر مستدل و تیزبینانه ،پي به اين امر بهرند که چه زماني لب باه ساخن بظشاايند و چاه زمااني تصامیم
بظیرند و چه اعمالي را انجام دهند ،حالز اهمیت است .اين دسته از کارکنان ،نظاه واقعگرايانه به مساالل ساازمان دارناد و
ميتوانند ،راهحلهای متعددی برای مسالل و مشکالت اراله دهند ،به ارزيابي آنهاا پرداختاه و بهتارين شایوه را انتخااب
کنند .از شکست خوردن نهراسند و توانايي خود را درزمینهی حل مسالل باال بهرند .تمامي اين اماور ،باه کارکناان کماک
ميکند تا به اتخاذ تصمیمات بهموقع و اجرای آن بپردازند و تر و نظراني نسهت به بازخورد منفيای که ممکن اسات از
طرف مديران اعمال شود ،نداشته باشند .در صورتي که سازمان به ايان ماوارد توجاه نکناد ،روزباهروز ساکوت گساترش
مييابد.
همچنین ،در پژوهشي با عنوان بازکاوی مفهوم سکوت سازماني و نقش آن در کیفیت تصمیمگیری و رفتارهاای کارکناان
که توسط عزيزی نژاد و همکاران ( )3174صورت گرفته است ،به اين نتیجه دست يافتند کاه ساکوت ساازماني و ياافتن
راههای رفع آن دارای اهمیت شاياني در مهاحث سازماني است .هنظام وجود سکوت در سازمان ،عملکرد کاهش ميياباد.
هنظاميکه جو سکوت در سازمان حاکم باشد ،ديدگاهها و عقايد ،فرصت بیان شدن نخواهند يافت .آنچه موجاب ساکوت
در سازمان ميگردد ،تابع فرايندی است که متغیرهای مديريتي و سازماني بر آن تأثیر بسزايي دارند .اين متغیرهاا ،شاامل
باورهای تلويحي و ضمني همچون تر مديران از بازخورد منفي ،باورهای ضامني آنهاا نساهت باه ساکوت ،پیشاینهی
فرهنظي مديران ،وجود تفاوتهای جمعیتشناسي میان مديريت ارشد و ديظران در سازمانها و رفتارهای مديريتي اسات.
اين متغیرها ،باعث ايجاد محیطي ميشوند که در آن کارکنان احسا راحتي برای اظهارنظر دربارهی موضوعات خااص را
ندارند ،از قدرت حل مسالل بهواسطهی شرايط نامطلوب برخوردار نیساتند و حتاي دياد واقاعگراياناه نساهت باه مساالل
سازمان ندارند .بهطورکلي ،سکوت ايجادشده بر فرآيندها و پیامدهای سازماني تأثیر منفي بسزايي خواهاد گذاشات کاه از
آن جمله ميتوان به اين موارد اشاره نمود ،کاهش کیفیت تصمیمهای سازماني و به دنهال آن محادود شادن فراينادهای
تغییر سازماني ،بلوکه کردن بازخورد منفي و ناتواني سازمان برای شناسايي و اصالح اشتهاهات ،واکانشهاای ناامطلوب از
جانب کارکنان که عهارتاند از احسا عدم قدرشناسي از آنها در سازمان ،باور به فقدان کنترل امور سازماني مربوط باه
خود و تجربه مشکالت شناختي .لذا ،شناسايي عوامل به وجود آورندهی سکوت سازماني و تالش در جهت برطارف کاردن
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آن در سازمان ،ميتواند باعث شکوفاسازی قدرت خالقیت کارکنان ،افزايش کیفیت تصمیمگیریها و هامچناین ،افازايش
بهرهوری سازمانهای ما و بهطورکلي ،موفقیت آنها در مسیر رشد و تعالي گردد.
يافتهی بعدی ،بیانکنندهی اين موضوع است که زماني سازمانها ميتوانند به موفقیتهای چشمگیری دست يابند که باه
دنهال گسترش مديريت دانش در سازمان خود باشند ،بهطوریکه سعي نمايند کارکنان خود را توانمناد ساازند .باه ايان
معني که در دنیای امروز سازمانها عالوه بر دانش و اطالعات گساترده باه کارکنااني کاه از اساتقالل و اعتمادباهنفاس و
خالقیت و ابتکار عمل و خوداتکايي برخوردارند ،نیازمندند و برای رسیدن به اين هدف ،سازمان بايد سعي نمايد تا نیاروی
کار خود را توانمند سازد .زماني که افراد توانمند شوند و پي به تواناييهای خود بهرند ،تهاديل باه انساانهاايي کارآماد
ميگردند که اين کارآمد شدن آنها ،ميتواند بر حالتهای رواني ،رفتارها و انظیزهی افراد برای کسب مهارتهاای تاازه و
توانمندترشان آنها تأثیر چشمظیری داشته باشد .هرچه کارکنان تهديل به افرادی توانمند شاوند ،تار آنهاا از بیاان
نظرات و ايدههايشان کاهش مييابد و بدون تر و واهمه ،از بازخورد مديران لب باه ساخن مايگشاايند و ساکوت را در
سازمان خود از بین ميبرند.
همچنین ،در پژوهشي با عنوان همهستظي سکوت سازماني و مديريت داناش در بیمارساتان فیروزگار تهاران کاه توساط
رياحي و همکاران ( )3174صورت گرفته است ،به اين نتیجه دستيافتهاند که مديران نقش بسیار چشمگیری در کااهش
سکوت سازماني دارند .به اين صورت که اگر سعي در ايجاد سازمان دانشي نمايند ،در اين سازمان ،دانش بهسادگي منتقل
ميشود و در اختیار تمامي کارکنان قرار ميگیرد .زماني که کارکنان به دانش سازماني دسترسي پیدا ميکنند ،ميتوانند
محیط خود را بشناسند و آن را معنادار نمايند .آنها ميتوانند روشهای جديد و بهتری را برای اجرای کارها بیاموزند ،ياد
ميگیرند که با يکديظر کار کنند ،خأل دانش را جهران کنند ،بهرهوری را افزايش دهند ،تهديل به انسانهاايي تاوانمناد و
کارآمد شوند و به دنهال فراگیری دانش و مهارتهای تازه باشند .آنها ميتوانناد ،مادام اطالعاات خاود را باهروز کنناد و
توانايي خود را در زمینهی بیان ايدهها و نظرات باال بهرند و بهنوعي سکوت را در سازمان خود مهار نمايند.
يافتهی ديظر نشان ميدهد که زماني که احسا تعلق و وفاداری در سازمان وجود داشته باشد ،فضای مطلاوب ساازماني
شکل ميگیرد ،يکي از عوامل مهمي که باعث اثربخشي سازماني ميشود وجود نیروی انساني متعهد به سازمان است .اگار
کارکنان نسهت به سازمان خود از تعهد برخوردار باشند و خود را از سازمان بدانند ،عالوه بر انجاام تماام و کماال وظاايف
محوله ،از انظیزههای الزم برای پیشبرد اهداف و تعالي سازمان برخوردار خواهند بود .وفادار بودن يک فرد باعث ميشاود
تا نسهت به اهداف سازمان مسئول باشد و به نحو احسن وظايف خاود را در ساازمان انجاام دهاد و باا ساازمان احساا
نزديکي و همهستظي کند .کارکنان ،زماني وفادار ميشوند که سازمان به نیازهای آنها بهاداده و به خواستههاای ماادی و
غیرمادی آنها رسیدگي نمايد .وفاداری کارکنان به سازمان به معني اخت شدن آنها با سازمان است و همین اخت شدن
آنها با سازمان باعث ايجاد روابط گسترده میان کارکنان ميشود و در پي آن ،انظیزه و میل به فعالیت در سازمان افازايش
مييابد .زماني که انظیزه فرد و باورها و اعتقادات شخصي او ،او را مسئولیتپذير و قانونمند مينمايد ،مهارت و تاوان فارد
افزايش مييابد فرد دچار تحول نظرش ميشود .درواقع اخالق حرفهای در رفتار فرد نمايان ميشود.
در مطالعهای که امرايي و ديندار فرکوش ( ،)3176با عنوان بررسي رابطه بین هويت سازماني با سکوت سازماني کارکناان
شرکت گاز استان لرستان انجام دادهاند ،به اين نتیجه دستيافتهاند که هويت سازماني ،تأثیر چشمگیری در افازايش و ياا
کاهش سکوت سازماني در کارکنان دارد .اگر زمینه برای ابراز ايده برای همه کارکنان بهصورت عادالنه وجود داشته باشد،
سکوت سازماني کاهش مييابد .زماني که فردی اخالق حرفهای را کاه نشاأت گرفتاه از صاداقت ،راساتگاويي ،انصااف،
برابری ،امانتداری و وفاداری است ،در بطن زندگي کاری خود به کار ميگیرد و نسهت به وظیفهای که به او محاول شاده
است ،از خود احسا مسئولیت نشان ميدهد ،نسهت به سازمان خود از تعلقخاطر برخوردار است .وی سعي مينمايد در
زمینهی بیان نظرات و ايدههای خود در جهت بههود و رشد سازمان ،بدون هیچ واهمهای از اخراج شدن يا توبیخ شدن ياا
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مورد بيمهری قرار گرفتن از طرف مديران ارشد سازمان ،لب به سخن بظشايد ،زيرا به اين امار واقاف اسات کاه هادف او
پیشرفت سازمان نسهت به رقهای خودش است نه به چالش کشیدن سازمان.
يافتهی ديظر نشان ميدهد که زماني که در سازمان عدالت سازماني جاری اسات ،ماديران باه دنهاال شناساايي کارکناان
مستعد و بهکارگیری آنها در امور مختلف هستند .درواقع ،آنهاا ناوعي ماديريت اساتعداد را در ساازمان مادنظر دارناد.
مديران با شناسايي استعدادهای فعلي سازمان ،ميتوانند استعدادهای مورد نیاز جهات کااهش چاالشهاای موجاود و در
پیش رو را کاهش دهند .در همین راستا که مديران به دنهال شناسايي استعدادهای موجاود ساازمان مايباشاند ،مهحاث
شايستهساالری خود را نشان ميدهد که مديران دلسوز سازمان ساعي مايکنناد باا شناساايي کارکناان مساتعد و تواناا،
استعدادهای نهفتهی آنها را شناسايي کنند و سپس از طرياق بسترساازی مناساب ،اساتعدادهای کارکناان را در جهات
پیشرفت سازمان با کمک و مشورت با مشاوران خهره پرورش دهند .هرچه قدر استعدادها و تواناييهای کارکناان پارورش
پیدا کنند ،قدرت بیان ايدهها و نظرات در آنها بهتر و بهتر ميشود.
همچنین ،در پژوهشي با عنوان ادراک از عدالت سازماني و نقش آن در سکوت سازماني که توسط راحت دهمره و شایخه
پور(  )3172انجامگرفته است ،به اين نتايج دست يافتهاند که منابع انساني از فاکتورهاای مهماي هساتند کاه در دنیاای
رقابتي امروز نميتوان آنها را ناديده گرفت و بايد مورد توجه ويژهای قارار بظیرناد .يکاي از ماوارد مهام در ماورد مناابع
انساني ،عدالت سازماني است .يعني رفتار منصفانهای که همهی منابع انساني که وقات و انارژی خاود را در ياک ساازمان
صرف ميکنند ،از سازمان انتظار دارند .اين انتظارات باعث ميشود که رههران تمايل بیشتری به تأکید بار رعايات انصااف
داشته باشند .مديراني که اين هنجارها را بهوسیلهی رفتارهای غیرمنصفانه نقض ميکنناد ،باعاث مايشاوند کارکنانشاان
واکنشي منفي نسهت به اين رفتارها نشان دهند .مديران در سازمان بايد بر مهنای عدالت رفتار کنند ،بهنحویکه انتخااب
و انتصاب و عزل کارکنان بر اسا عدالت باشد و افراد را بر مهنای شايستهساالری برای تصدی پستهای مختلف انتخااب
و انتصاب نمايند .بنابراين ،انعکا عدالت در رفتار مديران و کارکنان باعث ميشود که شرايط خاوبي هام بارای ساازمان
وهم برای کارکنان به وجود آيد .بايد شرايط سازمان بهگونهای آماده شود تا از اين رهظذر ،آوای سازماني (عکاس ساکوت
سازماني) بیشتر از قهل حاصل شود .الزمهی اين کار نهادينه کردن عدالت سازماني در سازمان است.
يافتهی بعدی حاکي از آن است که درزمینهی عملکرد سازماني ،انسجام سازماني از اهمیت زيادی برخوردار اسات ،زيارا
زمینهساز توانمندی يک سازمان برای برنامهريزی و شروع تغییرات است .درواقع ،انسجام ساازماني باعاث ايجااد تقويات
روح همکاری و احسا مسئولیت ميشود و کارکنان را تشويق و ترغیب به ايجاد هماهنظي برای تحقق اهداف و وظاايف
سازماني ميکند .سازماني که در آن انسجام و همااهنظي وجاود نداشاته باشاد ،خالقیات و ناوآوری در آن نخواهاد باود.
سازمانها امروزه برای ادامه حیات ميبايست پويا بوده و کارکنان و مديران آن افرادی خالق و نوآور باشند و نوآوری را در
سازمان پیاده سازند تا سازمان بتواند در دنیای مدام درحاليکه تغییر ،به حیات خود ادامه دهد .با بهکاارگیری ناوآوری در
سازمان ،کمیت و کیفیت خدمات باال ميرود ،هزينهها کاهش مييابد ،از اتالف منابع جلوگیری به عمل ميآيد و باهناوعي
از افول سازماني جلوگیری به عمل ميآيد.
همچنین ،ميتوان گفت که عهاسي و همکاران ( ،)3174در پژوهشي با عناوان پایشبیناي عمالکارد ساازماني کارکناان
ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه ،بر اسا سکوت سازماني به اين نتیجه دساتيافتاهاناد کاه باا افازايش ساکوت
سازماني ،میزان عملکرد سازمان کاهش مييابد .بنابراين ،سکوت کارکنان ميتواند بينهايت برای سازمانها مضر باشاد و
اغلب موجب افزايش سطح نارضايتي در میان کارکنان ميشود که درنتیجه غیهتهای مکرر ،انتقال و جابجايي کارکناان و
ديظر رفتارهای ناخوشايند بروز مييابد .ارتهاطات ،کلید موفقیت هر سازماني است ،اما اگار ساکوت در ساازمان رد دهاد،
ارتهاطات در سازمانها مخدوش ميشود و درنتیجهی آن ،عملکرد سازماني بهطور فراگیر و کلي آسیب ميبیند و کااهش
مييابد .سکوت سازماني نوآوری و خالقیت را در سازمانها از بین ميبرد ،زيارا ناوآوری و خالقیات در ساازمان ،نیازمناد
بستری است که در آن کارکنان احسا آزادی عمل داشته باشند و بتوانند ايدههای جديد خاود را بیاان کنناد .پاس در
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سازمانهايي که جو سکوت بر آن حاکم است ،کارکنان از بیان اين ايدهها خودداری ميکنند و سازمان به سامت ناابودی
پیش ميرود.
منابع
و سکوت ساازماني ،رههاری و
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