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  چکیده
با  یامد،پ عنوان به یو تعهد سازمان یشایندپ عنوان به سازمانی جو سکوت و اعتماد یرهايمتغ يرابطه یهدف پژوهش حاضر بررس

انتخاب شده و به  ايطبقه یبه روش تصادف شرکت گاز استان اصفهان یرسم منداننفر از کار 267منظور  ینبود. بد یسکوت سازمان
 ینمعنادار ب يوجود رابطه نشانگرچندگانه  یونساده و رگرس یهمبستگ از استفاده با هاداده یلتحلپاسخ دادند.  ابزارهاي پژوهش

 هايفرصت، به سکوت یعال یریتابعاد نگرش مد نین. همچبود یسکوت سازمان متغیر با هاو ابعاد آن یامدو پ یشایندپ یرهايمتغ
  .نمودند بینییشرا پ یسکوت سازمان ياراعتماد به سرپرست به شکل معناد و یارتباط

  

  .یتعهد سازمان ی،جو سکوت، اعتماد سازمان ی،: سکوت سازمانیديکل هايواژه

  

  

 essequencconional silence: Antecedents and Organizat 
 

4; & Kumarth, Beshlideh 3; AbdulZahra, Naami 2; Seyyed Esmaeil, Hashemi 1Somaye, Goodarzi  
 

1,2,3, & 4- Department of Education and Psychology, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran 
 

Abstract 
The aim of this study was to investigate the relationship between climate of silence and 
organizational trust as antecedents and organizational commitment as a consequence with 
organizational silence. 267 official employees of Isfahan Province Gas Company were 
selected by stratified random sampling and responded to research tools. Results analysis 
with simple correlation and multiple regression indicated that there is a significant 
relationship between organizational silence and its antecedents and consequences. 
Moreover, top management attitudes to silence, communication opportunities and trust in 
supervisor predicted organizational silence. 
Keywords: Organizational silence, Climate of silence, Organizational trust, Organizational 
commitment
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  مقدمه -1

 جدیدترین به دستیابی راستاي در مختلف جوامع بین بسیاري رقابت که امروزي متغیر و پیچیده دنیاي در

 نوآور، خالق، افراد باألخص و انسانی منابع دارد، وجود انسانی نیروهاي ترینمجرب و منابع ترینصرفهبا ها،آوريفن

 ساختارهاي دیگر، سوي از. هستند سازمانی هايسرمایه ینتررزشباا مثابه به نو، هاياندیشه صاحبان و کارآفرین

 از که اندگرفته قرار مختلفی تهدیدهاي تأثیر تحت شانانسانی منابع و هاسازمان و نهاده تغییر به رو جدید سازمانی

  .)1: 1391 احمدي، شاهزاده( نمود اشاره 1سازمانی سکوت يپدیده به توانمی جمله آن

 یک عنوان به سازمانی، سکوت مورد در) 2000( 2میلیکن و موریسون مفهومی يمقاله انتشار با سکوت،  

موریسون و میلیکن  اعتقاد به. )176: 2013(موریسون،  گردید مطرح سازمانی، رفتار به مربوط ادبیات در 3سازه

 یا مسائل مورد در طالعاتا يگسترده 4يمضایقه معناي به و جمعی يپدیده یک سازمانی، سکوت: «)706: 2000(

 سکوت، يپدیده گرفتن نظر در جمعی به توجه با مقاله این در. »است کارکنان سوي از سازمان، يبالقوه مشکالت

 ساززمینه علل عنوان به دارند، قرار فردي بازیگر از بیرون وهشگرانژپاین  تعبیر به که سازمانی و 5ايزمینه عوامل

   .)707: 2000(موریسون و میلیکن،  گرفتند قرار توجه کانون در سکوت، جو

 استدالل و دادند ارائه سکوت از فردي سطح در مدلی) 2001( 6هارلوس و پیندر آن، از پس کوتاهی مدت   

 و پیندر تعریف. است سازمان در شده تجربه یا شده ادراك عدالتیبی برابر در پاسخ نوعی 7کارکن سکوت که کردند

 مورد در واقعی نظر اظهار گونه هر از فرد کردن خودداري: «است گونهاین کارکنان سکوت از )334: 2001( هارلوس

 کردن اصالح یا دادن تغییر به قادر که افرادي برابر در سازمان، عاطفی یا و شناختی رفتاري، شرایط از هایشارزیابی

 از تمرکز گرفتند، انجام سکوت از وسهارل و پیندر تعریف اساس بر که بعدي هايپژوهش. »هستند شرایط این

و  176: 2013 موریسون،( دادند گسترش مهم، يمسئله هرگونه مورد در سکوت به را عدالتیبی مورد در سکوت

  .)707و  706: 2000 میلیکن، و موریسون ؛334: 2001 هارلوس، و پیندر ؛177

 ارائه سازمانی سکوت پیامدهاي و پیشایندها مورد در جامعی چارچوب) 2000( میلیکن و موریسون   

 ترس) 1 سکوت، خاستگاه معتقدند و گیرندمی نظر در پیامد یک عنوان به را سازمانی سکوت هاآن. اندنموده

 این. است مدیریت ماهیت و کارکنان مورد در مدیریت ضمنی باورهاي مجموعه) 2 و منفی بازخورد از مدیریت

عدم گیري و تصمیم مثل تمرکز در سازمانی هايمشیخط و ساختارها فتنگر شکل باعث ها و باورهاي ضمنیترس

مثل نپذیرفتن اختالف عقیده و  خاصی مدیریتی اقدامات و 8رسمی بازخورد رو به باال هايیسممکان برقراري

ن ها و عدم درخواست غیررسمی از کارکنان براي دادبازخوردهاي منفی یا نشان دادن واکنش منفی در برابر آن

                                                      
1. organizational silence 
2. Morrison & Milliken 
3. construct 
4. withholding 
5. contextual 
6. Pinder & Harlos 
7. employee silence 
8. up-ward feedback 
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 جو. شد خواهند منجر 1سکوت جو یک يتوسعه و ایجاد به خود، ينوبه به نیز هاآن که شوندمیبازخوردهاي منفی 

 مورد در کردن نظر اظهار و صحبت) 1: شودمی مشخص کارکنان میان 2مشترك باور 2 با که است جوي سکوت،

 یوقت. است خطرناك کاري ها،نگرانی و عقاید 3يهآزادان کردن ابراز) 2 و ندارد کردن تالش ارزش سازمانی، مشکالت

 و موریسون( سکوت خواهد بودپاسخ آن سازمان،  در و بارزدر سازمان وجود داشته باشد، پاسخ غالب  يجو ینچن

  ).709و  708: 2000میلیکن، 

 شنگر ،5سکوت به عالی مدیریت نگرش از متشکل را شده ادراك سکوت جو) 2005( 4بوراداس و واکوال 

کارکن نشان داد که  667نتایج پژوهش این محققان بر روي . دانندمی 7ارتباطی هايفرصت و 6سکوت به سرپرستان

ي مثبت معنادار دارند و به شکلی معکوس، بین نگرش مدیریت عالی و سرپرستان به سکوت با رفتار سکوت رابطه

همچنین در میان ابعاد جو سکوت، بعد نگرش  .ي منفی برقرار استرابطه سازمانی هاي ارتباطی و سکوتفرصت

 که دارند وجود متقنی شواهد هاآن اعتقاد به بین رفتار سکوت کارکنان است.ترین پیشسرپرستان به سکوت، قوي

 همین و دهندمی نشان منفی هايواکنش خود از منفی، بازخورد برابر در سرپرستان و عالی مدیران دهند،می نشان

 تحریف به یا و بیندازند تأخیر به را آن یا کنند، اجتناب هاآن به منفی بازخورد يارائه از کارکنان ود،شمی باعث امر

 هايکانال و باشند داشته وجود ارتباطی هايفرصت سازمان، در وقتی معکوس، شکلی به ولی. کنند اقدام آن

 به اعتماد و شودمی انجام سازمانی مسائل به وطمرب هايبحث و هاگیريتصمیم در فعال مشارکت باشند، باز ارتباطی

و  445، 444: 2005 بوراداس، و واکوال( یابدمی افزایش سازمان به تعلق احساس و سازمان با يهمانندساز مدیریت،

449(.  

 احساس بین، این در. است یکدیگر با هاآن متقابل وابستگی مستلزم اغلب، یکدیگر با افراد کردن کار   

 و افراد سایر با روابطشان و هاآن رفتار دارند، سازمانی نفعانذي و همکاران مدیران، به نسبت کارکنان که اعتمادي

فرد در  یناناطم ،9یاعتماد سازمان سازمانی، نظر از نقطه). 2293: 2008 ،8ییلماز( دهدمی قرار تأثیر تحت را سازمان

در  حتی ها،سازمان و داشتن انتظارات مثبت در ارتباط با آن اثرگذار بر هايیاستو س يکاربرد هايمورد برنامه

 ین). براساس چن2293: 2008، ییلمازبه نقل از  1998و همکاران،  10یوکیز، است (لآمیمخاطره يهایتموقع

و باز و قابل اعتماد  یرانسازمان، قابل اعتماد بودن مد یتدر مورد حما یشخص یبرداشت ی،اعتماد سازمان یدگاهی،د

؛ به نقل از 1996؛ و میشرا، 1990، 11میشرا و موریسیکارکنان و سازمان است ( یانبودن سازمان در ارتباطات م

اي چند بعدي و متشکل از عناصر گوناگون در نظر گرفت. به عنوان توان اعتماد را سازهمی ).2293: 2008 ییلماز،

همکاران است و اعتماد عمودي که به  تراز ون کارکنان هممیا یزاعتماد آمي روابط که دربرگیرنده مثال اعتماد افقی

 .)4130: 2012، 12اعتماد کارکنان به سرپرست و مدیریت عالی اشاره دارد (وانگ

                                                      
1. climate of silence 
2. shared 
3. speak up 
4. Vakola & Bouradas 
5. top management attitudes to silence 
6. supervisor’s attitudes to silence 
7. communicational opportunities 
8. Yilmaz 
9. organizational trust 
10. Lewicki 
11. Mishra & Morrissey 
12. Wong 
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) در مورد ارتباط اعتماد و سکوت کارکنان، حکایت از این داشت که بین متغیرهاي 2008( 1پژوهش شننتایج 

. تي منفی معناداري برقرار اسابطهاعتماد به همکاران و متغیر رفتار سکوت راعتماد به سازمان، اعتماد به مدیریت و 

) نیز نشان داد که اعتماد به سازمان، اعتماد به 732و  731، 723: 2011( 3، واکوال و بورانتاس2ي نیکوالئومطالعه

در  اعتمادسه نوع  رهبري (مدیریت عالی) و اعتماد به سرپرست با سکوت سازمانی همبستگی منفی دارند و این

  نمایند.بینی میدرصد از واریانس سکوت سازمانی را پیش 38مجموع بیش از 

) معتقدند که سکوت سازمانی از یک سو موجب افزایش استرس شغلی، 718: 2000( موریسون و میلیکن

توانایی  ،سازمانی اثربخشی تصمیمات از سوي دیگرو در سازمان شده کاري ، ترك شغل، انحراف و خراب4گیريکناره

  دهد.کاهش می کارکنان را 5سازمان براي کشف و تصحیح خطاها، خشنودي شغلی و تعهد سازمانی

کند و همانندسازي با آن سازمان کارکن به سازمانی که در آن خدمت می یبستگدلتعهد سازمانی نشانگر 

انجام  بخش دولتیبر روي کارکنان ) 1996( 7و وکسلر بالفور که يامطالعه .)74: 2011، 6است (گریفین و مورهد

. تعهد 10ايو تعهد مبادله 9تعهد پیوستگی، 8، سه شکل از تعهد سازمانی را نشان داد. تعهد همانندسازي شدهدادند

همانندسازي شده نشانگر آن است که کارکنان به عضویت در سازمانی که از نظر عموم مردم ارزشمند و مورد احترام 

س تعلق به سازمان و حاز  پیوستگیکنند. تعهد هاي چنین سازمانی افتخار میتاوردها و موفقیتدساست و نیز 

شود ناشی میدهند، کردن سایر اعضاي سازمان به عنوان اعضاي یک خانواده که به یکدیگر توجه نشان می اسحسا

اي کارکنان را به رسمیت شناخته و ها و دستاوردهاي بر اساس این باور که سازمان تالشو در نهایت تعهد مبادله

   ).279: 2003، 11؛ رینی263: 1996گیرد (بالفور و وکسلر، شمارد، شکل میمحترم می

؛ 2011، 12؛ سایان2012مرام، غریبی یامچی، شجاعی، احمدي زهرانی و الوانی، شواهد پژوهشی (مثل نیک

 ي منفی) حاکی از وجود رابطه2005و بوراداس، ؛ واکوال 2008، 13؛ آماه و اوکافور1389، پناهیفرد و دانایی

  دار بین سکوت و تعهد سازمانی هستند.معنی

تجربی اندکی در مورد  شود، شواهدها دیده میي سکوت سازمانی به شکلی گسترده در سازمانکه پدیدهبا این

متغیرهاي ي ه و چندگانهسادابط ور یبه بررسحاضر پژوهش  .)441: 2005(واکوال و بوراداس،  آن در دست است

تعهد متغیر پیامد ( سکوت سازمانی با يي سادهرابطهو  ) با سکوت سازمانیسازمانی پیشایند (جو سکوت و اعتماد

 هاي پژوهش بدین شرح خواهند بود:پردازد. بر این اساس فرضیهمی )سازمانی

) با سکوت یارتباط هايکوت و فرصتبه سکوت، نگرش سرپرستان به س یعال یریتجو سکوت (نگرش مد ابعاد -1

  .رابطه دارند یسازمان

  .مثبت دارد يرابطه یبه سکوت با سکوت سازمان یعال یریتنگرش مدبعد  - 1-1

                                                      
1. Shen 
2. Nikolaou 
3. Bourantas 
4. withdrawal 
5. organizational commitment 
6. Griffin & Moorhead 
7. Balfour & Wechsler 
8. identification commitment 
9. affiliation commitment   
10. exchange commitment 
11. Rainey 
12. Sayğan 
13. Amah & Okafor 
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  .مثبت دارد يرابطه ینگرش سرپرستان به سکوت با سکوت سازمان بعد - 1-2

  دارد. یمنف يرابطه یبا سکوت سازمان یارتباط هايفرصت بعد - 1-3

  ي منفی دارد.با سکوت سازمانی رابطهسازمانی اد اعتم -2

  ي منفی دارد.اعتماد به سرپرست با سکوت سازمانی رابطه بعد - 2-1

  ي منفی دارد.اعتماد به مدیریت عالی با سکوت سازمانی رابطهبعد  - 2-2

ي وت سازمانی رابطهبا سک اعتماد به سرپرست و اعتماد به مدیریتو ابعاد سازمانی ابعاد جو سکوت، اعتماد  -3

  چندگانه دارند.

  ي منفی دارد.سکوت سازمانی با تعهد سازمانی رابطه -4

  ي منفی دارد.سکوت سازمانی با بعد تعهد همانندسازي شده رابطه - 4-1

  ي منفی دارد.سکوت سازمانی با بعد تعهد پیوستگی رابطه - 4-2

  فی دارد.ي مناي رابطهسکوت سازمانی با بعد تعهد مبادله - 4-3

  

 شناسی پژوهشروش - 2

  

  گیريي آماري، نمونه و روش نمونهجامعه - 2-1

روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی دو متغیري و تحلیل رگرسیون است. در مطالعات همبستگی 

 بینیدو متغیرهاي موجود در تحقیق و در تحلیل رگرسیون، هدف پیشبهي دودو متغیري، هدف بررسی رابطه

بازرگان و بین) است (سرمد، تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (مالك) با توجه به تغییرات متغیرهاي مستقل (پیش

ي ناحیه 24شاغل در ي کارمندان رسمی ي آماري این پژوهش شامل کلیهجامعه ).91و  90: 1392حجازي، 

کننده افراد شرکت با توجه به پراکندگی. بودنفر  689به تعداد  1393شرکت گاز استان اصفهان در سال گازرسانی 

اي استفاده شد. حجم نمونه با استفاده از جدول کرجسی و گیري تصادفی طبقهاز روش نمونهدر نواحی مختلف 

هاي مورد استفاده، امکان عدم بازگشت پرسشنامه مد نظر قرار دادنکه با  گردیدنفر برآورد  248) 1970( 1مورگان

 267و در نهایت  هپرسشنامه بازگردانده شد 290کنندگان توزیع شد. از این تعداد، ر بین شرکتپرسشنامه د 322

میانگین و انحراف معیار سن افراد  درصد بود). 91/82(نرخ بازگشت  ي قابل بررسی به دست آمدپرسشنامه

 12/10و  79/17ا به ترتیب هو میانگین و انحراف معیار سنوات استخدام آن 34/9و  75/41کننده به ترتیب شرکت

  بود.

  

  گیريابزارهاي اندازه -2-2

و تعهد سازمانی از  سازمانی در این پژوهش به منظور سنجش متغیرهاي جو سکوت، سکوت سازمانی، اعتماد

  زیر استفاده شد:هاي پرسشنامه

 اي) پرسشنامه2000( یلیکنو م یسون) بر اساس مدل مور2005واکوال و بوراداس ( :جو سکوت يپرسشنامه - 1

آن مربوط به  ییابتدا سؤال 5است که  سؤال 15پرسشنامه شامل  یننمودند. ا یسنجش جو سکوت طراح يبرا

به  مربوط یانیپا سؤال 5مربوط به نگرش سرپرستان به سکوت و  یانیم سؤال 5به سکوت،  یعال یریتنگرش مد

                                                      
1. Krejcie & Morgan 
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) تا کامالً 1از کامالً مخالفم (نمره  ايدرجه 5 رتیکبه صورت ل ییپاسخگو هايینهاست. گز یارتباط هايفرصت

 گذاريبه سکوت، به صورت معکوس نمره یعال یریتت مربوط به نگرش مدسؤاالمورد از  3) هستند. 5موافقم (نمره 

الزم به توضیح است که در مورد ابعاد نگرش مدیریت عالی به سکوت و نگرش سرپرستان به سکوت . شوندیم

ي ابعاد نگرش مدیریت عالی و سرپرستان انگر سطح باالتر این ابعاد است؛ به بیان دیگر هرچه نمرهي کمتر نشنمره

کمتر  ،تر بودهتر باشد، دید مدیران عالی و سرپرستان نسبت به اظهارنظر کردن کارکنان منفیبه سکوت، پایین

ابعاد  یاییواکوال و بوراداس پانمایند. یپذیراي نظرات کارکنان خواهند بود و بیشتر کارکنان را به سکوت ترغیب م

نگرش سرپرستان به سکوت  ي، برا84/0به سکوت  یعال یریتنگرش مد يبرابه روش آلفاي کرونباخ را  امهپرسشن

با استفاده از نیز حاضر  پژوهشپایایی این پرسشنامه در  .گزارش کردند 89/0 یارتباط هايفرصت يو برا 89/0

، براي بعد نگرش 84/0براي بعد نگرش مدیریت عالی به سکوت رسی قرار گرفت و مقادیر آن مورد برآلفاي کرونباخ 

  به دست آمد. 80/0هاي ارتباطی و براي بعد فرصت 90/0سرپرستان به سکوت 

ي رفتار سکوت متغیر سکوت سازمانی از پرسشنامه گیريدر این پژوهش براي اندازه :رفتار سکوت يپرسشنامه - 2

 يینهگز 5. دهدیمورد سنجش قرار م سؤال 7 يیلهرفتار سکوت را به وس ) استفاده شد که2005،بوراداس (واکوال و

 گذارينمره. اندنخست در نظر گرفته شده سؤال 4 ي)، برا5(نمره  یشه) تا هم1(نمره  گاهیچاز ه یکرتی،ل ییپاسخگو

نوع شود. ی) انجام م5(نمره  یادز خیلی) تا 1مره کم (ن یلیاز خ ايینهگز 5 یکرتبر اساس ل یزن یانیپا سؤال 3

ي در واقع هرچه نمره ؛گر سکوت بیشتر استتر نشاني پاییناي است که نمرهگونهت پرسشنامه بهسؤاالطراحی 

 يپرسشنامه در مطالعه ینا کند. پایاییتر باشد، شخص کمتر در مورد مسائل سازمانی اظهارنظر میشخص پایین

. در این ه استبود 87/0برابر با استفاده از آلفاي کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته و ) 2005وراداس (واکوال و ب

  .محاسبه شد 86/0برابر  نیز ضریب پایایی آلفاي کرونباخ پژوهش

 سازمانی اعتماد الیؤس 9مقیاس از با استفاده سازمانی متغیر اعتماد  :سازمانی اعتماد يپرسشنامه - 3

) و سؤال 5مشتمل بر دو بعد اعتماد به سرپرست بالفصل ( در واقعپرسشنامه  یناشد.  سنجیده) 1،3200رودر(

ت سؤاال) است. در مورد تمام 1981( 2اسکات یاعتماد سازمان ي)، از پرسشنامهسؤال 4( یعال یریتاعتماد به مد

) استفاده شده است. 5فق (نمره موا یار) تا بس1مخالف (نمره  یاراز بس یکرتل يینهگز 5 یاسپرسشنامه از مق

 هایرمقیاسز ینا یاییپاشود. ت مربوط به بعد اعتماد به مدیریت عالی به صورت معکوس انجام میسؤاالگذاري نمره

و در  91/0به سرپرست  ماددر مورد اعت به روش آلفاي کرونباخ )2003به نقل از رودر، () 1981توسط اسکات (

ي حاضر ضریب پایایی به روش آلفاي کرونباخ در مطالعه گزارش شده است. 82/0 مدیریت عالیمورد اعتماد به 

به دست  76/0و  87/0و براي ابعاد اعتماد به سرپرست و اعتماد به مدیریت عالی به ترتیب  82/0براي کل مقیاس 

  آمد.

و  سؤال 9 يته شده، دارا) ساخ1996بالفور و وکسلر ( يیلهپرسشنامه که به وس ینا ی:تعهد سازمان يپرسشنامه-4

 3 یرمقیاسز 3است. به هر  ايو مبادله یوستگیشده، پ يشامل تعهد همانندساز هایرمقیاساست. ز یرمقیاسز 3

موافقم (نمره  یار) تا بس1مخالفم (نمره  یاراز بس ییتا 5 یکرتل بر اساس گذاري. نمرهاستاختصاص داده شده  سؤال

با ابعاد پرسشنامه  یایی. پاشودگذاري میبه صورت معکوس نمره سؤالمقیاس یک در هر سه زیر . شودانجام می) 5

شده  يتعهد همانندساز هايیرمقیاسز ي) برا1390( یضیو عر یدر پژوهش کاظماستفاده از ضریب آلفاي کرونباخ 

با استفاده از در این پژوهش نیز پایایی  محاسبه شده است. 95/0 یوستگیتعهد پو  64/0 اي، تعهد مبادله74/0

                                                      
1. Ruder 
2. Scott 
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، براي تعهد همانندسازي شده 87/0روش آلفاي کرونباخ مورد بررسی قرار گرفته و ضرایب پایایی براي کل مقیاس 

  محاسبه شد. 83/0اي و براي تعهد مبادله 70/0، براي تعهد پیوستگی 74/0

  

 هاي پژوهشیافته - 3

  

  هاي توصیفییافته - 1- 3

ت اختصاص یافته به سؤاالي کسب شده و تعداد ترین و بیشترین نمرهمیانگین، انحراف معیار، کم 1جدول 

میانگین و (انحراف معیار) به ترتیب براي نگرش مدیریت عالی به  دهد.هریک از متغیرهاي پژوهش را نشان می

و  82/15هاي ارتباطی )، براي فرصت32/4و ( 29/16)، براي نگرش سرپرستان به سکوت 88/3و ( 23/14سکوت 

براي بعد اعتماد به )، 16/4و ( 87/16اعتماد به سرپرست )، براي بعد 89/5و ( 92/28 سازمانی )، براي اعتماد83/3(

)، براي 16/6و ( 48/29)، براي تعهد سازمانی 23/5و ( 32/18، براي سکوت سازمانی )04/3و ( 05/12مدیریت عالی 

اي ) و براي بعد تعهد مبادله28/2و ( 03/10پیوستگی  )، براي بعد تعهد23/2و ( 74/10بعد تعهد همانندسازي شده 

 ) است.67/2و ( 70/8
  

 هاي توصیفی براي متغیرهاي پژوهش: یافته1جدول 

  هاي توصیفیشاخص

  متغیرها

  تسؤاالتعداد   بیشترین نمره  کمترین نمره  انحراف معیار  میانگین

  5  24  5  88/3  23/14  نگرش مدیریت عالی به سکوت

  5  25  5  32/4  29/16  نگرش سرپرستان به سکوت

  5  25  5  83/3  82/15  هاي ارتباطیفرصت

  9  42  10  89/5  92/28  (کل)سازمانی اعتماد 

  5  25  5  16/4  87/16  اعتماد به سرپرست

  4  19  4  04/3  05/12  اعتماد به مدیریت عالی

  7  31  7  23/5  32/18  سکوت سازمانی

  9  44  9  16/6  48/29  تعهد سازمانی (کل)

  3  15  3  23/2  74/10  تعهد همانندسازي شده

  3  15  3  28/2  03/10  تعهد پیوستگی

  3  15  3  67/2  70/8  ايتعهد مبادله
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  پژوهش هايفرضیههاي مربوط به یافته - 2- 3

ت و ي متغیرهاي پیشایند (جو سکوروابط ساده و چندگانه یبررسکه در این پژوهش به دنبال با توجه به این

ي سکوت سازمانی با متغیر پیامد (تعهد سازمانی) هستیم، به ي ساده) با سکوت سازمانی و رابطهسازمانی اعتماد

ارائه با سکوت سازمانی سازمانی ي متغیرهاي جو سکوت و اعتماد ترتیب در بخش نخست روابط ساده و چندگانه

  است. مورد بررسی قرار گرفتهعهد سازمانی ي متغیر جو سکوت با تي سادهو در بخش بعد رابطه گردیده

  ي متغیرهاي پیشایند با سکوت سازمانیهاي مربوط به روابط ساده و چندگانهیافته -2-1- 3

بر اساس  دهد.سکوت سازمانی را نشان می و ایندضرایب همبستگی پیرسون بین متغیرهاي پیش 2جدول 

بین نگرش  ،516/0سکوت سازمانی  والی به سکوت بین نگرش مدیریت عضریب همبستگی مندرجات این جدول 

که در  باشدمی 507/0سکوت سازمانی  وهاي ارتباطی و بین فرصت 416/0سکوت سازمانی  سرپرستان به سکوت و

 ، اعتماد به سرپرست)> P 01/0و  = r 503/0(کلی سازمانی همچنین اعتماد . استمعنادار  > 01/0P سطح

)475/0 r =  01/0و P <(  اعتماد به مدیریت عالیو )325/0 r =  01/0و P <(  ي معنادار رابطهبا سکوت سازمانی

  شوند.تأیید می 2- 2و  1- 2، 2، 3- 1، 2- 1، 1- 1، 1هاي فرضیهبه این ترتیب دارند. 

در هر دو بخش (که در مورد عالمت مثبت ضرایب همبستگی بین متغیرهاي پژوهش  استذکر این نکته الزم 

گونه که پیش از این نیز اشاره شد، گذاري ابزارهاي پژوهش توجه داشت. همانباید به نوع نمره) 2- 2- 3و  1- 3-2

متغیر سکوت نیز و از متغیر جو سکوت سرپرستان به سکوت نگرش  و به سکوت در مورد ابعاد نگرش مدیریت عالی

  متغیرها هستند. ابعاد و گر سطح باالتر این تر نشاننمرات پایینسازمانی 

	 	

  : ضرایب همبستگی متغیرهاي پیشایند با سکوت سازمانی2جدول 

  متغیرهاي پژوهش

  سکوت سازمانی

  )P( معناداري  )r( ضریب همبستگی پیرسون

  0001/0  516/0  نگرش مدیریت عالی به سکوت

  0001/0  416/0  نگرش سرپرستان به سکوت

  0001/0  507/0  هاي ارتباطیفرصت

  0001/0  503/0  (کل) سازمانی تماداع

  0001/0  475/0  اعتماد به سرپرست

  0001/0  325/0  اعتماد به مدیریت عالی
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ي بین متغیرهاي چندگانه يبراي بررسی رابطه 1گامبهدر این پژوهش از تحلیل رگرسیون به روش گام

هاي ارتباطی، ن به سکوت و فرصتپیشایند (ابعاد جو سکوت شامل نگرش مدیریت عالی به سکوت، نگرش سرپرستا

نتایج حاصل  .استفاده شد ،سکوت سازمانی وکل)، اعتماد به سرپرست و اعتماد به مدیریت عالی) ( یسازماناعتماد 

متغیرهاي  به ترتیببه نمایش درآمده است. بر این اساس از میان متغیرهاي پیشایند ذکر شده  3در جدول 

و اعتماد  )> P 01/0و  = 246/0β، نگرش مدیریت عالی به سکوت ()> P 01/0و  = 261/0βهاي ارتباطی (فرصت

اند و متغیرهاي بینی سکوت سازمانی ایفا نمودهنقش معناداري در پیش )> P 01/0و  = 236/0βبه سرپرست (

اند. ي رگرسیون حذف شده(کل) و اعتماد به مدیریت عالی از معادلهسازمانی ستان به سکوت، اعتماد پرنگرش سر

و  610/0ي حاضر در معادله و سکوت سازمانی گانهسهضریب همبستگی چندگانه بین ترکیب خطی متغیرهاي 

  دار است.امعن > P 01/0باشد که در سطح می 372/0ضریب تعیین 

  

 گامبهنی به روش گام: نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه مربوط به متغیرهاي پیشایند با سکوت سازما3جدول 

متغیر 

  مالك

  ماريآشاخص 

MR RS  
F 

P  

  ضرایب رگرسیون

 

عرض از 

  مبدأ

)a(  
  هابینپیش

1  2  3  

ی
سازمان

ت 
سکو

  

1  
نگرش مدیریت عالی به 

  سکوت
516/0  266/0  

254/96  

0001/0  

695/0  

516/0  

811/9  

0001/0  

    

B 

β 

t 

P  

435/8  

  332/0  576/0  هاي ارتباطیفرصت  2

635/65  

0001/0  

452/0  

336/0  

456/5  

0001/0  

428/0  

313/0  

094/5  

0001/0  

  

B 

β 

t 

P  

121/5  

  372/0  610/0 اعتماد به سرپرست 3
865/51  

0001/0  

332/0  

246/0  

868/3  

0001/0  

357/0  

261/0  

274/4  

0001/0  

297/0  

236/0  

072/4  

0001/0  

B 

β 

t 

P  

954/2  

  

                                                      
1. step-wise 
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  سازمانی با متغیر پیامدي سکوت ي سادههاي مربوط به رابطهیافته -2-2- 3

ضرایب همبستگی سکوت سازمانی با تعهد سازمانی و ابعاد آن درج گردیده است. به این ترتیب  4 در جدول

، و میزان همبستگی بین سکوت سازمانی و 431/0مقدار همبستگی بین سکوت سازمانی و تعهد سازمانی (کل) 

باشد که همگی در می 377/0و  352/0، 377/0اي به ترتیب تعهد همانندسازي شده، تعهد پیوستگی و تعهد مبادله

  شوند.تأیید می 3-4و  2- 4، 1- 4، 4هاي معنادار هستند؛ در نتیجه فرضیه > P 01/0سطح 

  

 : ضرایب همبستگی سکوت سازمانی با متغیرهاي پیامد4جدول 

  متغیرهاي پژوهش

  سکوت سازمانی

  )Pمعناداري (  )rسون (ضریب همبستگی پیر

  0001/0  431/0  تعهد سازمانی (کل)

  0001/0  377/0  تعهد همانندسازي شده

  0001/0  352/0  تعهد پیوستگی

  0001/0  377/0  ايتعهد مبادله

  

  گیرينتیجه -4

و ابعاد آن به عنوان پیشایند و تعهد  سازمانی ي ابعاد جو سکوت و اعتمادپژوهش حاضر به بررسی رابطه

مانی و ابعاد آن به عنوان پیامد با سکوت سازمانی پرداخته است. نتایج نشانگر آن بود که بین هر سه بعد جو ساز

هاي ارتباطی با متغیر سکوت رستان به سکوت و فرصتپسکوت یعنی نگرش مدیریت عالی به سکوت، نگرش سر

نسبت به  ترينفیعالی و سرپرستان نگرش ممدیران  هرچه کهبه عبارت دیگر ؛ ي معنادار برقرار استسازمانی رابطه

هاي برقراري ارتباط و تبادل نظر بین فرصت داشته وي بازخورد منفی از سوي آنان اظهار نظر کردن کارکنان و ارائه

رفتار سکوت را پیشه  يبیشترسازمان در موارد ، کارکنان تر باشدمحدود مدیریت عالی و سرپرستان با کارکنان

 ) همسان است. 2005) و واکوال و بوراداس (1389( پناهیفرد و هاي پژوهش دانایین نتایج با یافتهای. خواهند کرد

از  1اي شناختیگیري در مورد صحبت کردن در مورد موضوعی خاص، نقشهکارکنان باید پیش از تصمیم

در نهایت نتایج و پیامدهایی  توان مطرح کرد وتوان و یا نمیکه چه مطالبی را میهنجارهاي ارتباطی سازمان، این

 شکالتم مطرح کردنوقتی کارکنان احساس کنند که . د داشت، ایجاد کننددن در پی خواهکه این اظهار نظر کر

ي کاري به وجهه اموراین صحبت کردن در مورد کاري بیهوده خواهد بود و یا احتمال بدهند که  موجود در سازمان

را  شانروابط کاري ،تلقی گردند سازبه عنوان افراد همیشه شاکی و یا دردسر شودمیها آسیب رسانده و موجب آن

هاي ترفیع و ارتقاي آنان بشود، بیشتر احتمال رصتفشغل یا ممکن است باعث از دست رفتن و یا مخدوش نموده 

در ). 1467 و 1456: 2003، 2مسائل کاري و سازمانی سکوت کنند (میلیکن، موریسون و هیولین دارد که در مورد

                                                      
1. cognitive map 
2. Hewlin 
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مدیریت و و نگرش منفی میلی بیهاي برقراري ارتباط و محدودیت فرصت ،شرایط برقراري جو سکوت در سازمان

 به احتمال زیادنظرات زیردستان، به شکلی ضمنی به کارکنان خواهد فهماند که بازخوردها و نسبت به سرپرستان 

با توجه به  بلکه ،خواهد بود فایدهبیکل و در عین حال مشکاري نه تنها شکالت سازمانی مسائل و ممطرح کردن 

در سازمان در شان ، این احتمال وجود دارد که منافع و جایگاه شغلیو قدرت مدیریت عالی و سرپرستان منصب

ها را به گیرد، آني شناختی که در این شرایط در ذهن کارکنان شکل مینقشهبنابراین، ؛ قرار بگیرد خطرمعرض 

  شان دادن رفتار سکوت سوق خواهد داد.سمت ن

ي و ابعاد آن با سکوت سازمانی رابطه سازمانی ها حکایت از آن داشت که بین اعتمادبخش دیگري از یافته

، اعتماد به سرپرست و اعتماد به مدیریت عالی، سازمانیزایش سطح اعتماد بنابراین با اف؛ منفی معنادار وجود دارد

 )2008) و شن (2011( نیکوالئو، واکوال و بورانتاس این یافته با نتایج پژوهش د یافت.رفتار سکوت کاهش خواه

  . است هماهنگ

انتقال  یشترب یايرابطه است که منجر به مزا يکنندهروان یکاعتماد  1یاجتماع يیهسرما يیهنظربر اساس 

 هامورد استفاده قرار دادن فرصتو  یمرتبط با بررس هايینهو هز هایسکر یممشترك و تقس یادگیريدانش، 

) نیز 51: 2008، 3؛ به نقل از بینیکوس1999( 2اشتومپکا ).25: 1388 ،، نوري، عریضی و سماواتیان(اشجع شودمی

آید و این ز اهمیت در تمامی تعامالت بین فردي اساسی به شمار میئاعتماد عاملی برجسته و حامعتقد است، 

: 2008بینیکوس (. بر همین اساس یابدوجود داشته باشد، افزایش میقابل توجه  5يو خطر 4تردیداهمیت زمانی که 

که فرد اعتماد شونده (امین) انتظار شخص اعتماد کننده مبنی بر این« :کندگونه تعریف میرا این) اعتماد 51

به مدیریت عالی و سرپرستان اعتماد  توان گفتمی بنابراین؛ »رساندمنصفانه با وي برخورد نموده و به او آسیبی نمی

که در صورت مطرح کردن موضوع  اینبه را ، اطمینان کارکنان کندمیارتباط بین کارکنان و این مقامات را تسهیل 

در برابر مسائل که کارکنان احتمال آنافزایش داده و ها نخواهد بود پیامد منفی متوجه آنمسائل کاري و سازمانی 

  دهد.مسائل را با افراد مسئول در میان نگذارند، کاهش می سازمان سکوت کرده و آن

هاي از بین متغیرهاي پیشایند، فرصتهاي پژوهش نشان داد که نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون داده

کنند بینی میارتباطی، نگرش مدیریت عالی به سکوت و اعتماد به سرپرست به شکلی معنادار رفتار سکوت را پیش

  آید. بین سکوت سازمانی به شمار میترین پیشهاي ارتباطی قويسه متغیر، فرصت و در بین این

هاي مربوط به پیامدهاي سکوت سازمانی حاکی از وجود همبستگی منفی سکوت با تعهد نهایت یافته و در

حمدي زهرانی و مرام، غریبی یامچی، شجاعی، انیک هاي پژوهشسازمانی و ابعاد آن بود. این نتایج همسان با یافته

) 2005واکوال و بوراداس ( ) و2008)، آماه و اوکافور (1389( پناهیفرد و دانایی )،2011)، سایان (2012الوانی (

   است.

ها به جلوگیري کردن از ابراز عقیده و بازخورد از سوي کارکنان، احتماالً باعث برانگیختن گرایش سازمان

سه پیامد مخرب سکوت سازمانی کارکنانی خواهند بود که احساس . شودهاي نامطلوب در کارکنان میواکنش

هستند و کارکنانی  شانيکارکنند فاقد کنترل بر محیط ، کارکنانی که حس می6شودها دانسته نمیکنند قدر آنمی

                                                      
1. social capital theory 
2. Sztompka 
3. Binikos 
4. uncertainty 
5. risks 
6. unvalued 
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ارت دیگر در دهد، به عباین پیامدها تعهد کارکنان را تحت تأثیر قرار می کنند.را تجربه می 1شناختی که ناهماهنگی

این شرایط کمتر احتمال دارد که کارکنان سازمان را ارزشمند بدانند و با آن همانندسازي کنند (موریسون و 

  )720: 2000میلیکن، 

  

  تشکر و قدردانی

مساعدت کارکنان محترم این سازمان به ویژه  همکاري و این پژوهش با حمایت شرکت گاز استان اصفهان و

از مراتب تشکر و قدردانی خود را انجام گرفته است. سرکار خانم ملکی و جناب آقاي زادمهر  طرح،مشاورین صنعتی 

 .داریماعالم میتمامی این بزرگواران 
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