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 بررسی اثرات ارتباط سازمانی بر سکوت سازمانی 

 (1)مطالعه موردی سازمان تأمین اجتماعی استان کردستان

 

  2هیوا حنیفی

 

 تحت حمایت تخصصی و مالی اداره کل آموزش و پژوهش سازمان تامین اجتماعی  -1
hiva@yahoo.comHanifi. شهدای قروه،  درمانگاه تامین اجتماعیکارشناس ارشد مدیریت بازرگانی،  -2

 

 

 چکیده

 لحاظ از تحقیق این. است بوده کردستان استان اجتماعی تأمین سازمانی اثرات سکوت بر سازمانی ارتباط اثرات بررسی پژوهش این در اصلی هدف

 با پژوهشگر. باشدمی یهمبستگ شاخه از و آیدمی شمار به پیمایشی توصیفی تحقیق نوع از روش، نظر از و است کاربردی هایپژوهش نوع از هدف

 نوع از متغیرها بین ارتباط نظر از پژوهش این همچنین. پردازدمی هافعالیت مطالعه به تصادفی روش به گیرینمونه از استفاده با ویژه به جامعه بررسی

 این در هاداده گردآوری صلیا ابزار .باشدمی مقطعی هایپژوهش نوع از ها،داده آوریجمع زمان اساس بر و است همبستگی هایپژوهش

 اساتید و متخصصان مشورت با صوری و محتوایی لحاظ از که است شده استفاده سازمانی سکوت پرسشنامه از منظور این برای. است پژوهش،پرسشنامه

 .است شده تدوین و تهیه نهایی پرسشنامه نتیجه در که است شده تایید مشاور و راهنما محترم

 حجم انتخاب برای. باشندمی نفر 423 مجموع در که باشدمی کردستان استان اجتماعی تامین سازمان کارمندان شامل حاضر پژوهش آماری جامعه

 میزان و سازمانی رابطه بین که است این از حاکی پژوهش نتایج. باشدمی نفر 131 نمونه حجم فرمول این طبق. شد استفاده کوکران فرمول از نمونه

 باالیی سازمانی سکوت میزان که کارکنانی گرفت نتیجه توانمی است مثبت رابطه این مقدار آنجاییکه از و دارند رابطه هم با رکنانکا سازمانی سکوت

 .برخوردارند سازمانی رابطه از کمتر دارند

 

 سکوت سازمانی، ارتباط سازمانی، مهارت ارتباطی های کلیدی:واژه

 

 

 مقدمه -1
ها تبدیل شده است؛ سکوت به یک نیروی قدرتمند در سازمان

اما بررسی و پژوهش جدی درباره آن انجام نگرفته است. 

دهند می  موریسن و میلیکن این مفهوم را معرفی کرده و نشان

که سکوت سازمانی پدیده اجتماعی است که در سطح سازمانی 

های سازمانی تحت یآید و توسط بسیاری از ویژگبه وجود می

های سازمانی شامل گیرد. این ویژگیتاثیر قرار می

گیری، مدیریت، فرهنگ و ادراکات کارکنان تصمیم فرآیندهای

 کارکنان سکوت موضوع از عوامل موثر بر رفتار سکوت است.
 سازمانی افواه بر اگر. کندمی پیدا بیشتری بسیار اهمیت دانشی

 دانش مولد موتور که کنانکار اذهان شود زده سکوت مهر

 به دانشی، کارکنان وقتی. شد خواهند فسیل هستند سازمانی

 مدیریت کنندمی سکوت سازمان، استراتژیک سرمایه عنوان

 افتادن است اتفاق درحال که باشد بزرگی خطر متوجه باید

 . (1431فرد، )دانایی

 بیان مساله پژوهش  -2
تحت  یسازمان یهایژگیاز و یاری، توسط بس1سازمانی سکوت

-میتصم یندهایفرا شامل هایژگیو نی. اردیگیقرار م ریتاث

                                                             
1 . Organizational Silence 
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فرهنگ و ادراکات کارکنان از  تیریمد یندهایفرا ،1یریگ

  2(.2112موثر بر سکوت است )دیمیتس و واکوال،  عوامل

 ندیرا بر  فرآ یاثرات مضر تواندیم یسکوت سازماندر واقع 

امر توسط ممانعت و  نید. اداشته باش رییو تغ یریگمیتصم

 ایو  یمتفاوت، بازخورد منف یها لیاز ارائه بد یریجلوگ

 تیریمد(. 2112)هوانگ، شودیم جادیا حیاطالعات صح

 نکهیو ا داندیرا م هانیو بهتر فهمدیاز همه م شتریسازمان ب

 نیسازمان است. ا یبرا یمسائل مضر تیماه هادهیاختالف عق

 کیچیاست ه ممکن هستند و تیریمد یمسائل اگرچه باورها

نداشته باشند اما عواطف و احساسات  تیدر سازمان واقع

در کارکنان سازمان  2و خشم 3بی، فر4ترس چون را هم یمخرب

-کارکنان می سکوت جادیسبب ا تیو در نها آوردیبوجود م

  6(.2113)سلید،  گردد

نشان  2کنیلیو م سونیموردر خصوص سکوت سازمانی 

باشد. یم ریمد یهاو نگرش دیعقا امدیکه سکوت، پ نددهیم

در مورد  ریمد یضمن یباورها ،یاز بازخورد منف ریترس مد

تنبل هستند،  عتایاساس که افراد طب نیانسان بر ا تیماه

فرهنگ  ای یچون سابقه مالهم رانیخاص مد یهایژگیو

 .شودیها مو توسعه سکوت در سازمان جادیامنجر به یسازمان

 تواندیم یسکوت سازمان جینشان دادند که نتا نیها همچنآن

و  1تعهد ،3زشیانگ نیشناخته شده و بنابرا یشامل ناسازگار

  11(.2111است )موریسون،  نییپا 11یشغل تیرضا

                                                             
1 . Decision-making process 
2 . Dimitris & Vakola,2007 
3 . Anger 
4 . Fear 
5 . deceit 
6 . Slade, 2008 
7  .Morrison & Milliken 
8 . Motivation 
9 . Commitment 
10 . Job Satisfaction 
11 . Morrison, 2000 

ها و گیریسکوت سازمانی باعث عدم دخالت افراد در تصمیم

 شود.ارائه فکرهای و ارتباط سازمانی می

 یهایریگمیتصم یبا محدود کردن اثربخش ،یسازمانسکوت

که هم  یدر ارتباط است. مشکل رییتغ یندهایو فرآ یسازمان

ها از سازمان شتریهاست، آن است که بسازمان ریبانگیاکنون گر

 یطیشرا نیکم کارکنان ناراحتند. در چن یلیاظهار نظر خ

 نی. همچنابدییکاهش م ر،ییو انجام تغ یریگمیتصم تیفیک

مانع  یممانعت از بازخورد منف لهیبه وس یسازمان سکوت

رو سازمان  نیاز ا شود،یموثر م یو توسعه سازمان راتییتغ

. سکوت فقط به معنای خطاها را ندارد حیو تصح یبررس ییتوانا

تواند به معنای ننوشتن، باشد بلکه میسخن نگفتن نمی

آن  نشنیدن، حاضر نشدن و نادیده گرفتن هم باشد. عالوه بر

، 12تواند اشاره به ساکت کردن، سرکوبخاموش سازی می

 (.1411 به نقل از شجاعی، و ... باشد )هازن، 14ناچیز شماری

در  یشاخص مهارت ارتباطدر بحث اثرات سکوت سازمانی از 

درك  یینگاه نخست به معنای توانا دری . همدلیمؤلفه همدل

 گریدشود و از طرف یم فیتعر گرانید عواطف احساسات و

 احساسات مثبت و کیای جهت تشر لهیرا وس یهمدل توانیم

مجیدی، ) کرد فیافراد تعر نیب وندیو ارتقاء پ گرانیبا د یمنف

1422.) 

بدون توان به این موضوع اشاره نمود که در ادامه بحث می

-یم دتریشد یشده و حت شتریخطاها ب ،یمنف یبازخوردها

ضرورت  زماندر  یحاصال یهاتیآنکه فعال لیشوند. به دل

و  یگفت موضوع سکوت سازمان توانیپس م رندیگیانجام نم

 یدر مباحث سازمان یانیشا تیرفع آن از اهم یهاراه افتنی

-یسازمان را م رانیمد یمعاصر برخوردار است و توجه جد

سازمان در جهت کشف  ییبر توانا تواندیسکوت م جو طلبد.

                                                             
12 . suppression 
13 . trivialization 
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 یسازمان یاثربخش ن،یبنابرابگذارد.  ریتاث یریادگیخطاها و 

 نی. سکوت کارکنان همچنردیگیقرار م ریتحت تاث یبطور منف

و عقب  تیعدم رضا ،ینیکننده استرس، بدب جادیا تواندیم

هر حال بحث به  1(.2112)بیر،  در کارکنان گردد ینینش

از کنار  یبه راحت میبتوان که ستیای نمسأله یارتباط سازمان

های ما یها و ناکامیابیدر کام میمستق ری. چون اثمیآن بگذر

 یدر پ(. پژوهش حاضر 1432داشت )فرهنگی،  خواهد

اثرات ارتباط  ایآ "سوال است که  نیبه ا ییپاسخگو

استان  یاجتماع نیتأم یبر سکوت سازمان یسازمان

؟دارد ریتأث  "کردستان
 

 اهداف پژوهش  -3

 هدف اصلی  -1-3
اطات سازمانی بر سکوت شناسایی رابطه بین اثرات ارتب

 سازمانی 

 اهداف فرعی -2-3
های ارتباطی در اجتناب از سکوت سازمانی با استفاده از مهارت

 سازمان.  

 اجتناب از سکوت سازمانی با استفاده از ارتباط در سازمان. 

های ارتباطی اجتناب از سکوت سازمانی و فراهم آوردن زمینه

 در سازمان. 

های ارتباطی گیری از مهارتانی و بهرهاجتناب از سکوت سازم

 در سازمان. 

 پرسش های پژوهش -4

 پرسش اصلی -4-1
 سازمانی سکوت بر سازمانی ارتباط تا چه اندازه بین اثرات

 کردستان رابطه وجود دارد؟ استان اجتماعی تأمین

 پرسش های فرعی  -4-2 
ود رابطه وج سازمانی سکوت و سازمانی رابطه تا چه اندازه بین

 دارد؟

                                                             
1 . Beer. M and Noria. N,2000 

رابطه  سازمانی سکوت و مناسب اطالعات ارائه تا چه اندازه بین

 وجود دارد؟

رابطه  سازمانی سکوت و ارتباطی هایتا چه اندازه بین مهارت

 وجود دارد؟

رابطه  سازمانی سکوت و مدیران گیریتصمیم تا چه اندازه بین

 وجود دارد؟

 فرضیه های پژوهش  -5

 فرضیه اصلی -5-1
ت ارتباطات سازمانی و اثرات سکوت سازمانی رابطه بین اثرا

 وجود دارد.

 فرضیات فرعی -5-2
داری سازمانی و سکوت سازمانی ارتباط معنی رابطهبین  -1

 وجود دارد.

-بین ارائه اطالعات مناسب و سکوت سازمانی ار تباط معنی -2

 داری وجود دارد.

-معنیهای ارتباطی و سکوت سازمانی ارتباط بین مهارت -4

 داری وجود دارد.

-گیری مدیران و سکوت سازمانی ارتباط معنیبین تصمیم -3

 داری وجود دارد.

 پیشینه پژوهش  -6

 تحقیقات انجام شده در خارج  -6-1
 با در مطالعه و بررسی تعامل ،(2112. )رابرت بوگوسیان،

 از کارمند تجارب پدیدارشناختی مطالعه :سازمانی صدای

به نتیجه ای قابل توجیه و  گروه ماتتنظی در کار سکوت

بیشتر اعضای یابد. دست میبدون توجه به سازمانی خاص، 

سازمان تمایل به حفظ موقعیت کنونی خود دارند. حفظ 

هایی از اقدام، موقعیت کنونی مستلزم این است که فرد در دوره

گیرد، از عدم گیری قرار میهایی تصمیمکه در موقعیت

تردید دوری کند. در نتیجه شخص متوجه اطمینان و شک و 
شود که نباید کار خاصی را انجام دهد و انجام ندادن اقدامی می

حفظ موقعیت  شود که فرد ساکت باقی بماند.خاص باعث می

گیری در هایی تصمیممستلزم این است که فرد از موقعیت

 شرایط عدم اطمینان و ریسک دوری کند.

، در یک (2112. )متر چنگ، جیو و دبلیو ژوئن، ل، دن،

بررسی میزان سکوت سازمانی کارکنان مشغول به کار 
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سنجند که میزان در یک شرکت مخابراتی را چنین می

های گیری، با محدود کردن اثربخشی تصمیمسکوت سازمانی

سازمانی و فرآیندهای تغییر در ارتباط است. مشکلی که هم 

ها از که بیشتر سازمانهاست، آن است اکنون گریبانگیر سازمان

اظهار نظر خیلی کم کارکنان ناراحتند. در چنین شرایطی 

یابد. همچنین گیری و انجام تغییر، کاهش میکیفیت تصمیم

سکوت سازمانی به وسیله ممانعت از بازخورد منفی مانع 

شود، از این رو سازمان تغییرات و توسعه سازمانی موثر می

ا را ندارد. بنابراین بدون توانایی بررسی و تصحیح خطاه

-بازخوردهای منفی، خطاها بیشتر شده و حتی شدیدتر می

های اصالحی در زمان ضرورت شوند. به دلیل آنکه فعالیت

توان گفت موضوع سکوت سازمانی و گیرند پس میانجام نمی

های رفع آن از اهمیت شایانی در مباحث سازمانی یافتن راه

-ه جدی مدیران سازمان را میمعاصر برخوردار است و توج

کار، زمانی که اعضای سازمان را  شناسی محل جامعه در طلبد.

دهید از کنید و به آنها پیشنهاد کار در سازمان میانتخاب می

نظر روانشناسی مسائل مربوط به سکوت در سازمان را بازگو 

   "کنید و به صورت جمعی به آنها اعالم گردد.

در یک  ،(2112) گرینبرگ، و ردز،ادوا برینسفلد سی. تی،

 مطالعه و بررسی تاریخی و مفهوم کنونی سکوت

منفعل در همه  رفتار به سکوت را اشاره مفهومها، درسازمان

سکوت در  و منفعل رفتار دادن نشان منجر به اشکال سکوت

تواند به صورت فعال، کنند و این سکوت میسازمان بیان می

 دهدمی نشان نتایج نهایت، شد. درآگاهانه، عمدی و هدفمند با

 تواندمی اعتماد قابل بعدی، چند کارکنان فراگیر، سکوت که

 سازمانی رفتار دیگر به توجهی قابل طور و به شود گیریاندازه

 ربط داده شود.  مهم

 تحقیقات انجام شده در داخل  -6-2
ای با عنوان سکوت دکتر اکبر حسن پور در مقاله

به بررسی سکوت در رهای برون رفت آن سازمانی و راه کا

-در بسیاری از سازمان دارد کهپردازد و عنوان میسازمان می

هایشان در مورد نگرانی و های معاصر کارکنان از ارائه نظرات

ورزند. که این پدیده جمعی را مشکالت آن امتناع می سازمان و

ت البته بحث پیرامون پدیده سکو نامند.سکوت سازمانی می "

سازمانی به عنوان یک پدیده در سازمان مستلزم توجه به 

همزاد آن یعنی آوای سازمانی )اظهار نظر پیرامون مسائل 

اند که سازمان( نیز است. بسیاری از محققان بر این عقیده

تأیید وضع موجود و یا  سکوت و آوا نشان دهنده دو چیز است:

مندان نظریات مقاومت در برابر آن. البته در این خصوص دانش
ای موارد متضادی دارند. اما به هر ترتیب از متفاوت و در پاره

آنجا که پدیده سکوت سازمانی مانعی برای اظهار نظر کارکنان 

است.بالطبع اظهار نظر نکردن در بلند مدت قدرت نوآوری و 

 گیرد.خالقیت و بهبود مستمر را از سازمان می

ریت دولتی، فاطمه ابوالقاسم سیار، کارشناس ارشد مدی

طاهری، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه 

تهران، حسن زارعی متین، استاد دانشگاه تهران، 

پردیس قم در تحقیقی با عنوان سکوت سازمانی: 

به بررسی موضوع پرداخته و  ابراز  مفاهیم، علل و پیامدها

 کاربرد به زیادی حد تا سازمان هر توسعه و دارد کاراییمی

 .دارد بستگی انسانی نیروی یحصح

طاری هاشمی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه 

بررسی رابطه بین ارتباطات اثربخش و جو شهید بهشتی، 

 سازمانی 

 گرفتن برای را مدیران که است فرایندی سازمانی ارتباط

 در افراد و سازمان داخل فراوان افراد با معنی تبادل و اطالعات

 انواع. سازدمی توانا سیستم آن از خارج به وطمرب هایارگان

 سازمان، در عمودی ارتباطات: از عبارتند سازمانی ارتباط

 باال از عمودی ارتباطات. غیررسمی ارتباطات و رسمی ارتباطات
 دستورات ابالغ و اطالع آموزش، هدایت، اهداف با پایین به

 از یعمود ارتباطات و باشدمی زیردستان به مافوق مقامات

 و توضیحات ادای پیشنهاد، گزارش، ارائه جهت باال به پایین

 باال به پایین از ارتباطات در. باشدمی گوناگون هایدرخواست

 اطالعات ایپاره به نسبت مافوق دریابد دست زیر گاه هر

 نوع آن ارسال در گاه آن دهدمی نشان خود از منفی واکنش

 .کندمی تعدیل را آنها اطالعات

 مدل مفهومی پژوهش -7
مدل مفهومی مورد استفاده در این تحقیق به صورت محقق 

ساخته است. در این مطالعه برای سکوت سازمانی از مدل 

بر اساس فوت، سیبپ، جانسن و دافی استفاده شده است. 

 هم رانیخاص مد هاییژگیو کنیلیو م سونیمور یهاهینظر

و توسعه  جادیابهمنجر ی، فرهنگ سازمان مهارت ارتباطی، چون

موریسن و میلیکن این مفهوم را . شودمی هاسکوت در سازمان

دهند که سکوت سازمانی یک پدیدة معرفی کرده و نشان می

آید و اجتماعی است که در یک سطح سازمانی به وجود می

گیرد. های سازمانی تحت تأثیر قرار میتوسط بسیاری از ویژگی
گیری، فرایندهای تصمیم های سازمانی شاملاین ویژگی

فرایندهای مدیریت، اطالعات به هنگام، فرهنگ و ادراکات 

کارکنان از عوامل مؤثر بر رفتار سکوت است. با توجه به وجه 

مشترکی که میان نظریات موریسون و میلیکن با کِلِت وجود 
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ای لهیرا وسو رابطه سازمانی  یرت ارتباطتوان مهادارد می

و ارتقاء  گرانیبا د یمثبت و منف احساسات کیجهت تشر

  .کرد فیافراد تعر نیب وندیپ

قابل ذکر است چون سکوت سازمانی اثرات متعددی دارد، 

 گیرد. تعداد محدودی در این پژوهش مورد بررسی قرار می
 مدل مفهومی پژوهش -1جدول

ارتباطات 

سازمانی
 سکوت سازمانی   

 تعهد سازمانی   رابطه سازمانی

 رضایت شغلی   عات مناسباطال

های مهارت

 ارتباطی

 وجدان کاری 

گیری تصمیم

 مدیران

 

 نوع و روش پژوهش -8
 1این پژوهش با توجه به هدف آن جزء تحقیقات کاربردی

بندی پژوهش بر اساس روش، پژوهش شود. طبقهمحسوب می

باشد. همچنین این پژوهش از نظر می 2حاضر از نوع همبستگی

-ها )طرحدادهتحقیقات بر حسب نحوه گردآوری بندیدسته

آید که به توصیف تحقیق( پژوهشی توصیفی به شمار می

ها به جامعه آماری های نمونه و سپس تعمیم این ویژگیویژگی

پرداخته است. تحقیقات توصیفی خود بر چند دسته هستند، 

که این پژوهش از نوع پیمایشی است. با تحقیق پیمایشی به 
-بینی و تحلیل ارتباط میان متغیرها پرداخته میپیش توصیف،

در  شده است.شود. در این پژوهش از شیوه پرسشنامه استفاده 

آوری اطالعات برای توصیف واقع این تحقیق به دنبال جمع

زمون فرضیه برای پاسخگویی به سواالت آشرایط موجود و 

 پژوهش است.

-برای آن می پرسش اصلی این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ

 ارتباط اثرات باشد عبارتست از: تا چه اندازه بین بررسی

کردستان  استان اجتماعی تأمین سازمانی سکوت بر سازمانی

 رابطه وجود دارد؟

 جامعه آماری مورد بررسی -2

 جامعه آماری -2-1

                                                             
1 . Applied Research  
2 . Correlational Research 

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کارمندان سازمان تامین 

نفر  423که در مجموع  باشداجتماعی استان کردستان می

باشند. با توجه به ماهیت موضوع پژوهش و جامعه آماری می

ای تصادفی ساده با گیری طبقهمورد مطالعه از روش نمونه

تخصیص مناسب استفاده شده است و برای انتخاب حجم 

نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. طبق این فرمول حجم 

 باشد.نفر می 131نمونه 

 و ابزار گردآوری اطالعاتروش  -11

 های پژوهشآوری دادهروش جمع -11-1
باشد. پرسشنامه و می« پرسشنامه»ابزار استفاده در این تحقیق 

های بررسی، احتماالً بر کاربردترین ابزارهای تحقیق در مقیاس

علوم اجتماعی هستند. هزینه پایین، عدم نیاز به منابع زیاد و 

های بالقوه زیاد برای جمع آوری نمونه، آنها را به عنوان قابلیت

یک ابزار تحقیقی موثر و جذاب برای محققان و متخصصان 

 (. 1432تبدیل کرده است )اعرابی و آقازاده، 

 پرسشنامه مورد استفاده در پژوهش -11-2
پرسشنامه  ازها به منظور گردآوری دادهدر این پژوهش نیز 

های گویهگویه است که  31شنامه دارای این پرس استفاده شد.

از کامال مخالفم ای پنج درجه 4به صورت یک طیف لیکرت آن

نمره برای آن  2تا  1اند و به ترتیب تا کامال موافقم مرتب شده

شود. این پرسشنامه دارای چهار مولفه سکوت منظور می

ی های ارتباطی و ارایهگیری مدیران، مهارتسازمانی، تصمیم

العات مناسب است و در مجموع ارتباط سازمانی و سکوت اط

های سنجد است. البته در این پژوهش گویهسازمانی را می

ای تغییر داده خواهند شد که نقش ارتباط پرسشنامه به گونه
سازمانی در سکوت سازمانی از دیدگاه کارکنان تامین اجتماعی 

 استان کردستان سنجیده شود. 

آید. حداکثر نمره ردن نمرات به دست مینمره کلی با جمع ک

باشد. حداکثر می 12و حداقل نمره آن  61سکوت سازمانی 

باشد. می 12و حداقل نمره  61گیری مدیران نمره تصمیم

باشد می 1و حداقل نمره  32های ارتباطی حداکثر نمره مهارت

و حداقل  42همچنین  حداکثر نمره ارایه ی اطالعات مناسب 

گذاری پرسشنامه باشد. سواالت و طریقه نمرهمی 2ن نمره ی آ

 آمده است. 4استاندارد شده در پیوست 

 توزیع و گردآوری پرسشنامه ها-11

                                                             
3. Likert 
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ها بعد از مراجعه به مراکز جهت اجرای پرسشنامه 

پرسشنامه در  126ها تامین اجتماعی استان و انتخاب نمونه

سخگویی به میان کارکنان توزیع شد. توضیحات کافی جهت پا

ساعت  به 1سواالت ارائه گردید. کارکنان به طور تقریبی در 

گویی دارای وقت سؤاالت پاسخ دادند. اگر چه آنها برای پاسخ

پرسشنامه قابل بررسی  131آزاد بودند در مجموع مقدار 

 آوری گردید.جمع

 هاروش تجزیه و تحلیل داده -12
جدول توزیع در این پژوهش به منظور توصیف اطالعات از 

، استفاده 2و پراکندگی 1های مرکزیفراوانی و درصد، و شاخص

 پژوهش آماری هایداده و تحلیل تجزیه منظور خواهد شد. به

ها استخراج و سپس نامهپرسش از حاصل اطالعات ابتدا حاضر

و  مورد تجزیه و استنباطی توصیفی هایروش بخش در دو
 ابتدا توصیفی اطالعات و تحلیل در تجزیه .قرارگرفت تحلیل

و میزان ارتباط  گاندهنده پاسخ شناختی جمعیت هایویژگی

سازمانی و میزان سکوت سازمانی کارکنان به تفکیک جنسیت، 

 بررسی مورد طور کامل ی کار و تحصیالت بهتأهل، سن، سابقه

 بررسی منظور به استنباطی هایروش بخش در .است قرارگرفته

 از آمده بدست نتایج تعمیم عبارتی به و تحقیق هایفرضیه

 ازآزمون همبستگی پیرسون استفاده تحقیق جامعه به نمونه

ها به وسیله نرم افزار در ضمن تجزیه و تحلیل داده .است شده

 ، محققپژوهش در این انجام خواهد شد. SPSS4آماری 

رابطه بین ارتباط سازمانی و سکوت سازمانی  بررسی درصدد

 باشد کهمی تامین اجتماعی استان کردستان کارکنان سازمان

و آمار استنباطی  آمار توصیفی) های آماریمنظور از روش بدین

 .است شده استفاده( 

هایی چون آمار توصیفی: در این بخش از شاخص الف(

میانگین، انحراف معیار، واریانس، جدول توزیع فراوانی و نمودار 

ت گرایش مرکزی و ها در حالجهت نشان دادن وضعیت داده

 پراکندگی استفاده شد.

های این تحقیق از جهت تحلیل فرضیه آمار استنباطی: ب(

 آزمون همبستگی پیرسون استفاده شده است.

 

 قلمرو پژوهش -13
 قلمرو مکانی   -13-1

استان کردستان صورت گرفته  عیدر سازمان تامین اجتما

 است.

                                                             
1. central tendency  
2. measure of  variation 
3. Statistical Package for Social Science 

 قلمرو زمانی  -13-2

های مقطعی است که توزیع و هشاین پژوهش از نوع پژو

صورت پذیرفت و  1411ها در نیمه دوم سال گردآوری داده

 انجام شد. 1412ها در نیمه اول سال تجزیه و تحلیل داده

 های پژوهش یافته -14

 ها آزمون فرضیه -14-1
آمده از جامعه  بدست هایپاسخ و متغیرها توصیف از بعد

زمون آهای مطرح شده و هآماری در این بخش به بررسی فرضی

آماری مورد استفاده در پژوهش پرداخته شده است. به بیان 
های بدست آمده پرداخته دیگر در این فصل به تحلیل یافته

شود تا از نظر آماری نیز بتوان صحت و سقم فرضیات را می

 مورد بررسی قرار داد.

 فرضیه اصلی  -14-1-1
ازمانی و میزان آزمون رابطه بین میزان ارتباط س -1

 سکوت سازمانی کارکنان

 
آزمون دو متغیر میزان ارتباط سازمانی و میزان  -2جدول

 سکوت سازمانی کارکنان

 
 ارتباط

 سازمانی

سکوت 
 سازمانی

سازمانی ارتباط  Pearson 
Correlation 

1 .31* 

Sig. (2-tailed) .02 

N 140 140 

 Pearson سکوت سازمانی
Correlation 

.89* 1 

Sig. (2-tailed) .02  

N 140 140 

باشد ضریب همانطور که از جدول خروجی مشخص می

بدست آمده است و از آنجایی که مقدار  89 .0همبستگی 

 1012بدست آمده است و کوچکتر از  0.02( sigمعیار تصمیم )

در نتیجه بین ارتباط سازمانی و سکوت سازمانی  باشد،می

شود کارکنانی که ارتباط نتیجه میو وجود دارد  داررابطه معنی

 سازمانی کمتری دارند از سکوت سازمانی بیشتری برخوردارند.

 فرعی  هایفرضیه -14-1-2
ی سازمانی و میزان آزمون رابطه بین میزان رابطه -1

 سکوت سازمانی کارکنان
 
 

آزمون دو متغیر میزان رابطه سازمانی و میزان  -3جدول

 نی کارکنانسکوت سازما
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رابطه 

 سکوت سازمانی سازمانی

 Pearson رابطه سازمانی
Correlation 

1 .129* 

Sig. (2-tailed) .04 

N 140 140 

 Pearson سکوت سازمانی
Correlation 

.129* 1 

Sig. (2-tailed) .04  
N 140 140 

باشد ضریب همانطور که از جدول خروجی مشخص می

بدست آمده است و از آنجایی که مقدار  0.129همبستگی 

 1012بدست آمده است و کوچکتر از  0.04( sigمعیار تصمیم )

در نتیجه بین رابطه سازمانی و سکوت سازمانی رابطه  باشدمی

شود کارکنانی که رابطه نتیجه میدار وجود دارد و معنی

 سازمانی کمتری دارند از سکوت سازمانی بیشتری برخوردارند.
آزمون دو متغیر میزان ارائه اطالعات مناسب و  -3دولج

 میزان سکوت سازمانی کارکنان

 
سکوت 

 سازمانی

ارائه اطالعات 

 مناسب

سکوت 
 سازمانی

Pearson Correlation 1 1.086 

Sig. (2-tailed)  .03 

N 140 140 

ارائه 

اطالعات 

 مناسب

Pearson Correlation 0.086 1 

Sig. (2-tailed) .03  

N 140 140 

باشد ضریب همانطور که از جدول خروجی مشخص می

بدست آمده است و از آنجایی که مقدار  0.086همبستگی 

 1012بدست آمده است و کوچکتر از 0.03( sigمعیار تصمیم )
در نتیجه بین ارائه اطالعات مناسب و سکوت سازمانی  باشدمی

شود کارکنانی که از ارائه می نتیجه و دار وجود داردرابطه معنی

کمتری برخوردارند دارای سکوت سازمانی اطالعات مناسب

 بیشتری هستند.
های ارتباطی و میزان آزمون دو متغیر میزان مهارت -4جدول

 سکوت سازمانی کارکنان

 
سکوت 

 مهارت ارتباطی سازمانی

سکوت 
 سازمانی

Pearson Correlation 1 0.058 

Sig. (2-tailed)  .01 

N 140 140 

مهارت 
 ارتباطی

Pearson Correlation 0.058 1 

Sig. (2-tailed) .01  
N 140 140 

باشد ضریب همانطور که از جدول خروجی مشخص می
بدست آمده است و از آنجایی که مقدار  0.058همبستگی 

 1012بدست آمده است و کوچکتر از  0.01( sigمعیار تصمیم )

در نتیجه بین مهارت ارتباطی و سکوت سازمانی رابطه  باشدمی

شود کارکنانی که مهارت نتیجه می و دار وجود داردمعنی

 ارتباطی کمتری دارند دارای سکوت سازمانی بیشتری هستند.
آزمون دو متغیر میزان تصمیم گیری مدیران و  -5جدول

 میزان سکوت سازمانی کارکنان

 
سکوت 

 تصمیم گیری سازمانی

کوت سازمانیس  Pearson 
Correlation 

1 .433** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 140 140 

 Pearson تصمیم گیری 
Correlation 

.433** 1 

Sig. (2-tailed) .000  
N 140 140 

باشد ضریب همانطور که از جدول خروجی مشخص می
بدست آمده است و از آنجایی که مقدار  0.0433همبستگی 

 1012بدست آمده است و کوچکتر از  0.00( sigمعیار تصمیم )

گیری مدیران و سکوت سازمانی در نتیجه بین تصمیم باشدمی

 گیریشود که تصمیمنتیجه می و دار وجود داردرابطه معنی

 .شودمیمیزان سکوت سازمانی  افزایش موجبمدیران  ضعیف

 نتایج حاصل از بررسی فرضیه های پژوهش -15
رابطه بین  بررسی تحقیق این انجام از ما هدف اینکه به توجه با

میزان ارتباط سازمانی و میزان سکوت سازمانی کارکنان 

سازمان تامین اجتماعی استان کردستان است، ابتدا میزان 

ارتباط سازمانی و سکوت سازمانی کارکنان به تفکیک جنسیت، 

 .ه استی کار محاسبه گردیدتأهل، تحصیالت، سن و سابقه

 :حاکی از آن است کههای انجام شده بررسی

بین ارتباط سازمانی و سکوت سازمانی کارکنان  -1

  داری وجود دارد.رابطه معنی

ی مناسب اطالعات و سکوت سازمانی بین ارایه -2

 کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد.

های ارتباطی و سکوت سازمانی کارکنان بین مهارت -4
 د دارد.داری وجورابطه معنی

گیری مدیران و سکوت سازمانی کارکنان بین تصمیم -3

 داری وجود دارد.رابطه معنی

 ضیاترپیشنهاد منتج از ف -16
 بین که دهدمی نشان پژوهش فرضیات از حاصل نتایج بررسی

 وجود وابستگی سازمانی سکوت و سازمانی یرابطه متغیر دو

 .دارد

 به شودمی مشاهده و دارند ارتباط یکدیگر با متغیر دو یعنی

 رابطه این مقدار آنجاییکه از و. دارد وجود ستگیهمب میزان
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 سکوت میزان که کارکنانی گرفت نتیجه توانمی است مثبت

 . برخوردارند سازمانی رابطه از کمتر دارند باالیی

 ارتباطی، هایمهارت محورهای در زیر پیشنهادات اساس بر

 سازمانی، رابطه و مناسب اطالعات ارائه مدیران، گیریتصمیم

 :گرددمی ارائه مثبت تغییرات و اندیشانه نو تفکر

 باشدمی اجتماعی یافته ساختار پدیده یک سازمانی سکوت•

 هایویژگی و است شده ایجاد سازمانی سطح یک در که

 های ویژگی این. "است گذار تاثیر آن بر زیادی سازمانی

 یا و مدیریت گیری،تصمیم فرآیندهای همچون سازمانی

 اساس بر کارمند هر برای سکوت رفتار تعریف به فرهنگ

 .انجامدمی آن درك چگونگی

 کار در سکوت از کارمند تجارب پدیدارشناختی مطالعه•

 به توجه بدون و توجیه قابل اینتیجه به گروه تنظیمات

 به تمایل سازمان اعضای بیشتر. یابدمی دست خاص، سازمانی

 مستلزم کنونی موقعیت حفظ. دارند خود یکنون موقعیت حفظ

 هاییموقعیت در که اقدام، از هاییدوره در فرد که است این

 تردید و شک و اطمینان عدم از گیرد،می قرار گیریتصمیم

 کار نباید که شودمی متوجه شخص نتیجه در. کند دوری

 شودمی باعث خاص اقدامی ندادن انجام و دهد انجام را خاصی

 که است این مستلزم موقعیت حفظ. بماند باقی ساکت فرد که

 و اطمینان عدم شرایط در گیریتصمیم هاییموقعیت از فرد

 .کند دوری ریسک

 منابع -17

 منابع فارسی  -17-1
 رقابتی محیط در نوینی روش سازی توانمند -سیروس0 آقایار [1]

  32 مرداد 142 تدبیر -

 در اندیشیوهگر شناسیآسیب مهدی،  الوانی، [2] 

. ایران اداری مسایل بررسی سمینار مقاالت مجموعه ،گیریتصمیم

  (.1424، )طباطبایی عالمه دانشگاه: تهران

ای با عنوان سکوت مقالهحسن پور، دکتر اکبر،  [3]

، دوره مدیریت 24دوره ، سازمانی و راه کارهای برون رفت آن

 (.1412منابع انسانی، )

 مرکز: ناشر ،مدیریت در تحقیق شرو، غالمرضا خاکی، [4]

 (.1432)، اسالمی آزاد دانشگاه علمی انتشارات

 شغلی های نگرش تحلیلبالل،  پناهی،. فرد،حسن دانایی [5]

 و سازمانی سکوت جو تبیین) دولتی های سازمان کارکنان

 سال -1. تحول؛ مدیریت نامة پژوهش ،(سازمانی سکوت رفتار

 (.1431. )11 صص.4 شمارة دوم،

 کاربردها، و ها نظریه مفاهیم، سازمانی، رفتار استیفن، رابینز، [6]

 تهران، نهم، چاپ اعرابی، محمد سید و پارسائیان علی: مترجمین
 ،(1432) .فرهنگی پژوهشهای دفتر

سکوت ، فاطمه ،طاهری، ابوالقاسم ،سیار، حسن، زارعی متین [7]

، 113-22(0 21)شماره  6سال  ،سازمانی: مفاهیم، علل و پیامدها

(1411.) 

چاپ  ،رفتاری علوم در تحقیق های روش  زهره، سرمد، [8]

 .(1434،)114دوازدهم، تهران: نشر آگه، ص، 

 برون های راه و سازمانی سکوت بررسی ،سامره ، شجاعی [9]

 .1411 شهریور، 62-21ص ،233 شماره تدبیر. رفت

ه خدمات ، مؤسس1؛ ج ارتباطات انسانی ،فرهنگی، علی اکبر [10]

 .(1423) ،فرهنگی رسا

جابجایی بر رضایت شغلی  تأثیر بررسی» عبداهلل، مجیدی، [11]

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، « و تعهد سازمانی کارکنان 

  (.1422) .تهران، دانشگاه تربیت مدرس

 ،«اداری تحول و کاری وجدان تعهد» اصغر، مشبکی، [12]

 مصرف هایتعاونی اتحادیه ،تهران تعاون، و فرهنگ ماهنامه

 .(1423) ایران. فرهنگیان

بررسی رابطه بین هاشمی طاری، سپیده، پایان نامه  [13]

ارتباطات اثربخش و جو سازمانی دبیرستانهای دخترانه دولتی 

 ،27-78شهر تهران از دیدگاه دبیران در سال تحصیلی 
(1421 .) 
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