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چکیده
باوجود اینکه در دنيای پررقابت امروزی ،بهرهمندی از نظرات ،پيشنهادها و ایدههای بدیع
کارکنان یکی از پيششرطهای توسعۀ سازمانی و از جمله عوامل مؤثر در پيشیگرفتن سازمانها از
رقباست ،بروز عواملی چند باعث شده است تا کارکنان ،مشارکت چندانی در بيان نظرات خود در
سازمانها نداشته باشند و بهعبارتدیگر ترجيح میدهند که سکوت پيشه کنند .پووهش حاضر با
هدف شناسایی عوامل بهوجودآورندۀ سکوت سازمانی و پيامدهای احتمالی آن ،به روش کيفی و
مبتنی بر تحليل تم ،با استفاده از ابزار مصاحبه انجام گرفته است .جامعۀ آماری پووهش حاضر
متشکل از کارشناسان ستادی و معاونين بانک کشاورزی مستقر در ستاد مرکزی استان تهران بود
که با بهکارگيری فن گلولۀ برفی ،نمونهگيری صورت پذیرفت و برای تجزیهوتحليل دادهها از فن
تحليل تم استفاده شده است .پس از انجام تجزیهوتحليل دادهها ،عواملی مانند :عدم رعایت
شایستهساالری ،ترس ،نبود مدیران انگيزاننده ،نگرشهای ذهنی مدیران ،منفعتطلبی کارکنان،
یادگيری اجتماعی بهعنوان عوامل ایجادکننده و بیتفاوتی سازمانی ،نارضایتی کارکنان ،کاهش
عملکرد کارکنان و ازدستدادن مشتریان بهعنوان پيامدهای سکوت سازمانی مورد شناسایی و
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مقدمه
در عصر معاصر سازمانها از کارکنان خود انتظـار دارنـد تـا بـهواسـطۀ محـي رقـابتی فزاینـده،
انتظارات باالی مشتریان و توجه زیاد بر کيفيـت محصـوالت و خـدمات کـه نشـاندهنـدۀ تغييـرات
روزافزون در محي های سازمانی میباشند ،بيش از گذشته مسئوليتپـذیر و نـوآور بـوده و دربـارۀ
مسایل و مشکالت سازمانی سخن بگویند .برای اینکه سازمانها بتوانند در چنين شرایطی بـه حيـات
خود ادامه دهند ،به کارکنانی نياز دارند که پاسخگوی چنين محي چالشی باشند؛ یعنی کسانی کـه
باکی از تسهيم دانش و اطالعات خود با دیگران نداشته باشند و نظرات خود را در قالب پيشنهادات
و انتقادات و یا ایدههای بدیع در اختيار سازمانها قرار دهند.
بهرغمآنکه فراهمآوردن شرای مناسب برای ترغيب کارکنان به مشارکت بيشتر در محي های
ســازمانی و همچنــين ایــدهپــردازی آنــان در قالــب ارائــه نظــرات و پيشــنهادات ،خــود از جملــه
ضرورتهایی است که در حوزۀ دانش سازمان و مدیریت در ساليان اخير بدان تأکيد فـراوان شـده
است ،ولی بسياری از سازمانها از کارکنانشان انتظار دارند که فق حرفها و صحبتهـای معينـی
را بــویوه در راســتای تأیيــد شــرای و وضــعيت کنــونی ســازمان بيــان کننــد و بــرای ایــن منظــور از
سازوکارهای پاداش و تنبيه متعددی نيز بهره میجویند .در چنين شرایطی بـهمـرور زمـان کارکنـان
بهرغمآنکه ایدههای نابی برای سازمانها دارند ،ولی ترجيح میدهند ایدههای خود را مطرب نکرده
و سکوت اختيار کنند و به نوعی نسبت به آینده سازمان خـود بـیتفـاوت باشـند .ایـن پدیـده بـرای
اولين بار در سال  0555ميالدی توس موریسون و ميليکن 7تحت عنـوان سـکوت سـازمانی 0مـورد
بررسی قرار گرفته و از آن به منزلۀ خطری بالقوه برای تغيير سازمانی نام برده شده است؛ چراکه در
چنين شرایطی (تسری سکوت سازمانی به الیههای مختلف سازمان) کارکنان به این نتيجه میرسند
کــه در صــورت ســخنگفــتن دربــارۀ حقيقــت (مســائل و مشــکالت ســازمانی ،ارائــه پيشــنهادات و
انتقادات) با عکس العمـل منفـی از سـوی مـدیران سـازمان مواجـه مـیشـوند و ایـن سـخنگفـتن و
اظهارنظرکردن دربارۀ مسائل و مشکالت سازمانی نهتنها مورد توجه مسئوالن سازمانی قرار نخواهد

1. Morrison & Milliken
2. organizational silence
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گرفت ،بلکه بهعنوان عاملی برای تنبيه و یا سرکوب آنهـا اسـتفاده خواهـد شـد .در چنـين شـرایطی
است که روب تغيير و پویایی بهعنوان یکی از پيششرطهای بقای سازمانهـا در دوران معاصـر کـه
میتوانست توس کارکنان در الیههای مختلف در سازمانها دميـده شـود ،از بـين رفتـه و هرگونـه
اميدی برای تحول خودجوش در سازمانها را از بين خواهد برد (موریسون و ميليکن.)0555 ،
سکوت سازمانی ،با محدودکردن اظهارنظر کارکنان ،سبب کاهش اثربخشی تصميم گيری های
سازمانی و فرایندهای تغيير میشود .این پدیدۀ رفتاری می توانـد بـا ایجـاد اسـترس ،بــدبينی ،عــدم
رضایت و عقب نشينی در کارکنان و بهوسيلۀ ممانعت از بازخور منفی ،مانع تحول و توسعۀ سازمانی
مؤثر شود .ازاینرو سازمان ،توانایی بررسی و تصحيح خطاها را از دسـت مـیدهـد (زارعـیمتـين و
همکاران .)7775 ،لذا ازآنجاکه سکوت کارکنان با نوآوری و خالقيت ،کيفيت تصـميمگيـریهـا،
اثربخشی و همچنين روحيۀ کارکنـان ،ارتبـاطی تنگاتنـگ دارد ،شناسـایی عوامـل ایجـادکننـدۀ آن
دارای اهميت بسيار است .برای درک دقيی پدیدۀ سکوت سازمانی و ارائه راهکارهایی برای مقابله
با آن ،ابتدا باید عوامل متعدد شکلدهندۀ آن در سازمانها در ابعاد مختلف مورد توجه قـرار گيـرد.
اهميت این موضوع سبب شده است تا مطالعات متعددی در زمينۀ شناسایی عوامل مؤثر بر سـکوت
سازمانی و ارائه مدلهای مختلف برای آن ،انجام شود .اما هنوز سازمانهـای بسـياری بـا پيامـدهای
سکوت سازمانی دست به گریبانند ،درحالیکه ممکن است حتی از وجود عوامـل گسـترش آن در
سازمان خود بیاطالع باشند (رستگار و علـی اکبـری نـوری .)7770،درحـالیکـه پدیـدۀ سـکوت
کارکنان ،سازمانها را در برگرفته است ،هنوز بررسی علمی کمی دربارۀ سکوت کارکنـان انجـام
شده است .موریسون و ميليکن میگویند ،سکوت به یک نيروی قدرتمند در سازمانها تبدیل شده
است ،اما هنوز بررسی و پووهش خيلی جـدی دربـارۀ آن انجـام نشـده اسـت (افخمـی اردکـانی و
خليلی.)7777،
هدف اصلی این مطالعه ،کمک به افزایش درک سازمانها از عوامل مؤثر بر سکوت سـازمانی
و پيامدهای احتمالی آن است .وجود چارچوب یا مدلی جامع برای بررسـی عوامـل شـکلدهنـده و
پيامدهای سکوت برای سازمانها بسيار مفيد خواهد بـود؛ زیـرا چنـين مـدلی ،عوامـل شـکلدهنـدۀ
سکوت سازمانی را شناسایی کرده و در یک ساختار مدون سازماندهی میکند و سازمانها را قـادر
میسازد تا با درکی روشن از این عوامل ،در مسير بهبود عملکرد سازمان از این عوامل حـذر کننـد
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یا آنها را تحت کنترل درآورند .لذا پووهش حاضر به دنبال پاسخ بـه ایـن سـؤال اسـت کـه عوامـل
شکلدهندۀ سکوت سازمانی و پيامدهای احتمالی آن چيست؟ با درنظرداشتن این مهم کـه صـنعت
بانکداری کشور از جمله صنایعی است که رقابت شدیدی برای ارائه خدمات و محصوالت بـهروز
و متفاوت و همچنين جذب مشتریان بيشتر در مقایسه با دیگـر رقبـا در آن حکـمفرماسـت ،نيـاز بـه
کارکنانی خالق و ایدهپرداز بهعنوان یکی از پيش شرطهای موفقيت در عرصۀ رقابتی ایـن چنـين،
از جمله الزامات ضروری است که در این صنعت جلوه کرده است .بـر همـين اسـاس ،در پـووهش
حاضر به شناسایی عوامل سکوت سازمانی بهعنوان یکی از موانع بروز خالقيت و نوآوری کارکنان
این صنعت ،بهعنوان جامعۀ آماری این مطالعه پرداخته شده است .ازسویدیگر ،باتوجهبـه اینکـه در
چشمانداز ترسيمشده در بانک کشاورزی بر کاهش پدیدۀ سکوت سازمانی به صورتی مشخو در
برنامۀ راهبردی این بانک تأ کيـد شـده اسـت ،سـتاد مرکـزی ایـن بانـک کـه دربردارنـدۀ بيشـترین
کارشناسان پووهشی و اجرایی در کشوراست ،در این پووهش بهعنوان نمونۀ آماری ،مورد اسـتفاده
قرار گرفتند.

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش
مرور مطالعات انجامشده در حوزۀ سکوت سازمانی ،حاکی از آن است که مفهوم اشارهشده به
معنای امروزی آن دستخوش سه موج از پووهشها در طی ساليان گذشته بوده است .مـوج نخسـت
که به دهۀ  7755ميالدی تا اواس دهۀ  7785ميالدی باز میگردد ،دربردارندۀ مجموعـه مطالعـاتی
است که روی مفهوم صدا 7در سازمان متمرکز بودند .بهبياندیگر این دسـته از مطالعـات در تـالش
بودنــد تــا مجمــوع اعتراضــات کارکنــان را کــه اغلــب تحــت ت ـأثير انقــالب صــنعتی و پيامــدهای
صنعتیشدن جوامع ایجاد شده بودند ،در قالب مفهوم صدا مورد مطالعه و بررسی قرار دهند.
موج دوم که برهۀ زمانی دهه  7785ميالدی تـا سـال  0555مـيالدی را شـامل مـیشـد ،مفهـوم
سکوت سازمانی باعنوان «بيان آزادانۀ نظرات »0مورد توجه پووهشگران این حوزه قـرار گرفـت .در

1. voice
2. speaking up
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طی این دوران ،به پشتوانۀ تالشهایی که در موج قبل که اغلب در قالب اعتراس و اعتصـاب بـرای
رساندن صدای کارکنان به گوش مدیران و مسئوالن سازمانی صورت پذیرفتـه بـود ،در مـوج دوم،
برای کارکنان بهعنوان بخشی از سازمان و بهعنوان منبعی از منابع سازمانی ،حی بيان آزادانه نظـرات
و ایدهها را قائل شدند .بعد از گذشت چند سال و باتوجهبه آنکـه هنـوز سـبک غالـب در مـدیریت
سازمانها همپای موجهای اشاره شده (موج صدا و بيان آزادانه نظـرات) بـه بلـو و توسـعهیـافتگی
متناسب با عصر خویش دست نيافته بـود ،رویکـرد کالسـيک بـا پـيشفـرسهـایی ،همچـون نگـاه
ماشــينی نســبت بــه کارکنــان در تــالش بــرای طراحــی ســاختارها و ســازوکارهای ســازمانی بــرای
جلوگيری از بيان نظرات کارکنان در محي سازمانی برآمد .نتيجه و پيامد ایـن شـرای بـهگونـهای
بود که کارکنان ،دیگر تمایلی به اظهارنظر و ایدهپردازی در محي سازمانی را نداشتند؛ چراکـه در
صورت بيان عقاید و نظرات خود یا با سازوکارهای تنبيهی از سوی سازمان مواجـه مـیشـدند و یـا
بهدليل آنکه مسئوالن سازمان به نکات و نظرات ارائـهشـده از سـوی ایشـان کمتـرین اهميتـی قائـل
نمیشدند ،بهمرور زمان از بيان نظرات خود دلسرد شدند .همين شرای منجر به ظهور مـوج سـومی
باعنوان سکوت سازمانی 7شد که از نظر زمانی از سال  0555ميالدی تا به امروز را شـامل مـیشـود.
همانطور که پيشتر نيز بدان اشاره شد ،مفهـوم سـکوت سـازمانی بـرای نخسـتين بـار در سـال 0555
ميالدی توس ميليکن و و موریسون وارد ادبيات سازمان و مدیریت شد.
برهميناساس بسياری از مطالعات انجامشده در این حوزه بر پایۀ مفروضـاتی اسـت کـه توسـ
این دو پووهشگر در خصوص پدیدۀ سکوت سازمانی استوار است .ميليکن و و موریسون از پدیـدۀ
سکوت سازمانی ،تعریفـی اینچنـين ارائـه کـردهانـد« :پدیـدهای اسـت در سـطح جمعـی کـه در آن
کارکنان از ارائه اطالعات ،عقاید یا نگرانیهایشان که در رابطه با مسائل و مشکالت بـالقوه کـاری
است ،خودداری میکنند» (موریسـون و ميلـيکن .)0555 ،ازسـویدیگـر پينـدر و هـارلوس 0پدیـدۀ
مذکور را از منظر علوم رفتـاری مـورد توجـه قـرار داده و تعریفـی اینچنـين از آن ارائـه مـیدهنـد:
«خودداری از بيان واقعيت در مـورد ارزیـابیهـای شـناختی ،رفتـاری و یـا مـؤثر فـرد از حـوادث و
پيشامدهایی که در سازمان با آن مواجه میشود ،بـه افـرادی کـه پنداشـته شـده کـه قـادر بـه ایجـاد
1. organizational silence
2. Pinder & Harlos
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تغييرات مفيد یا انجام اصالحات میباشند» .پيندر و هارلوس سکوت را پاسـخی در برابـر ناعـدالتی
ادراک شده ،میدانند .به اعتقاد آنها سکوت ،یک شيوۀ ارتباطی اسـت کـه ذاتـاً شـامل دامنـهای از
شناختها ،عواطف و تعمـدات اسـت (پينـدر و هـارلوس .)0557 ،همچنـين هنریکسـون و دیتـون

7

( )0556نيز در تعریفی مشابه ،سکوت سازمانی را پدیدهای در سطح جمعی مورد توجه قرار دادهاند
و بر این باورند که فردی که دچار سکوت سازمانی میشود ،اظهار نظر یا اقـدام بسـيار نـاچيزی در
پاسخ به مسائل مهمی دارد که سازمان با آن مواجه میشود (هنریکسون و دیتون.)0556 ،
عالوهبر تعاریف مطربشده ،برخی دیگر از پووهشـگران از منظـری دیگـر بـه مفهـوم سـکوت
سازمانی نگریستهاند و سکوت کارکنان را عدم ارائه عمدی نگرانیها ،اطالعـات و عقایـد توسـ
کارکنان در باب موقعيتها ،موضوعات و یا حوادث مهمی که به شغل و یا سازمان آنهـا بسـتگی
دارد ،تعریف میکنند (برینزفيلـد .)0557 ،0بر اسـاس ایـن نگـاه بـه مفهـوم سـکوت سـازمانی ،نـوع
اطالعاتی که از ارائه آن خودداری میشود ،میتواند شامل دادههای عينی و یا شکلهای ذهنیتـر
مانند نگرانیها و عقاید باشد .بهبياندیگر این قبيل از تعاریف ،به هدف سکوت ،جهت سـکوت و
یا محي ارتباطات ،محدود نشده و بر این نکته تأکيد دارند که برای اینکه سکوت بهعنوان سکوت
کارکنان مورد مالحظه قرار گيرد ،باید عمدی باشـد .موضـوع واضـح در ایـن دسـته از تعـاریف،
تمایل به صحبت در مورد موقعيتها ،موضوعات و یا حوادث مهم است .این تنها زمانی است کـه
کارمند با یک موقعيت ،موضوع و یا حادثههای مهم مواجه میشـود کـه در برخـی سـطوب ،آنهـا
دوست دارند در مورد آن صحبت کنند ،در این حالت سکوت کارمند برجسته و پر معنی میشود.
ازسویدیگر در نگاهی اینچنين به مقولۀ سکوت سازمانی ،یک عنصر رفتاری هم نهفته است .یک
فرد باید واقعاً در رفتار ساکتماندن درگير شده باشد ،تا سکوت کارمند بارز شود .فردی که برای
اجتناب از خطرات ،سکوت میکنـد و کسـی کـه تمایـل دارد سـاکت بمانـد تـا از ایـن خطـرات
خودداری کند ،اگر واقعاً ساکت نمانند ،در رفتار سکوت کارمند درگير نشدهاند.
باتوجهبه اینکه محور پدیدۀ سکوت سازمانی ،کارکنان سازمانهـا مـیباشـند و بـا درنظرداشـتن
پيچيدگیهایی که در وجود انسانها نهفته اسـت ،برخـی از صـاحبنظـران در ایـن حـوزه ،بـر ایـن
1. Henriksen & Dayton
2. Brinsfield

172

سکوت سازمانی ،چالش معاصر مدیریت منابع انسانی؛ شناسایی عوامل و پیامدهای آن

باورند که مفهوم سکوت سازمانی مفهـومی پيچيـده بـوده و درک صـحيح از آن و همچنـين ارائـه
راهکارهایی عملياتی برای درمان آن نيز بهسادگی تحقی نمـییابـد .بـهعنـوانمثـال پرلـو و ویليـامز

7

( )0557معتقدند که ماهيت پيچيدۀ سکوت سازمانی هنگامی اتفاق میافتد که اعضـای سـازمان از
صحبتکردن دربارۀ تفاوتها اجتناب میورزنـد تـا از بـروز بحـثهـایی کـه عاقبـت آن موجـب
دردسر و مشکل است ،جلوگيری کنند .وی برای توصـيف ایـن موقعيـتهـا از عبـارت «تعـارس
سکوتساز »0استفاده میکند و آن را شرایطی توصيف میکند که در آن افراد ،نه بهطورکامل بـا
تفاوتهای یکدیگر روبهرو میشوند و نه آن را اظهار میدارند .او دریافت که ایـن رفتـار توسـ
افراد ،حتی هنگامی که نتوانند افکار خود را به یکدیگر تفهيم کنند نيز سر میزنـد .بـه زعـم وی،
تعارس سکوت ساز بهویوه هنگامی رخ میدهد که در آن افراد سکوت مـیکننـد ،باوجوداینکـه
میدانند که طرف مقابل درک نکرده است که آنها چه افکار ،احساسات یا حتی باور و عقيـدهای
دارند .ازاینرو ،پرلو تعارس سکوتساز را بهعنوان شکلی منفعـل از سـکوت توصـيف مـیکـن ؛
زیرا این موضوع شرایطی را توصيف میکند که در آن رفتار افـراد بـهصـورت عـدم مشـارکت و
کنارهگيری از یک سيستم یا رواب سلسلهمراتبی در میآید .این امر موجب اتالف زمان و انر ی
شده و موقعيت خطرناکی برای سازمان ایجاد میکند و همچنين ممکن است احساسات و عواطف
روانشناختی ترس یا عدم وجود اعتماد را در افراد درگير تعارس سکوتساز ایجاد کننـد (پرلـو و
ویليامز.)0557 ،
از سوی دیگر ،ون داین و همکارانش )0557( 7ابعـاد سـکوت سـازمانی را کـه توسـ پينـدر و
هارلوس ارائه شده بود ،گسترش دادند و پيشنهاد کردند که سکوت کارمند میتواند از «انگيزههای
فرااجتماعی »7نيز ناشی شود .طبـی نظـر آنهـا «سـکوت فرااجتمـاعی» بـه خـودداری از بيـان عقایـد،
اطالعات و باورهای مرتب با مسائل کاری ،با هدف منتفعکردن افراد یا سـازمانهـای دیگـر اشـاره
دارد (برای نمونه با انگيزههای نوع دوستی و همکاری) .نمونهای از این سکوت شـامل :افشـانکردن
اطالعات داخل سازمان به سازمانها و اعضای غيرخودی ،خودداری از انتقال اطالعـات خصوصـی
1. Perlow
2. silencing conflict
3. Van Dyne et al
4. Prisocial motives
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دیگران و ازبيننبردن اطمينانها (ون داین و همکاران.)0557 ،
باوجوداینکه در حدود دو دهۀ گذشته ،مفهوم سـکوت سـازمانی مـورد توجـه محققـان حـوزۀ
سازمان و مدیریت قرار گرفته است ،در طول این دوره ،مطالعات محدودی به بررسی و پووهش در
خصوص این پدیـده در سـطح کشـور پرداختـهانـد و تحقيقـات زیـادی روی عوامـل شـکلگيـری
سکوت سازمانی و پيامدهای آن بهصورت بومی صورت نپذیرفته است و اغلب مطالعات انجامشده
در سطح کشور ،به بررسی تأثيرات مفهوم سکوت سازمانی بر سایر متغيرهای سازمانی پرداختهاند و
تنها یک مطالعه در سطح ملی به تبيين عوامل و پيامدهای این مهم پرداخته است که در ادامه بـدانها
اشاره میشود .بهعنوانمثال ،دانـاییفـرد و پنـاهی ( )7787روابـ تجربـی آزمـونشـده بـين فضـای
سکوت و رفتار سکوت در تعامل با نگرش شغلی کارکنان در بخش دولتی را مطالعه کرده و نشـان
دادند که بين ابعاد جو سکوت (نگرش مدیریت عالی به سکوت ،نگـرش سرپرسـتان بـه سـکوت و
فرصتهای ارتباطاتی) و نگرشهای شغلی کارکنان بـا رفتـار سـکوت کارکنـان ،رابطـه معنـاداری
وجود دارد (داناییفرد و پناهی .)7787 ،همچنين براتی ( )7787نيز طی پووهشی عنوان میکند که
در سازمانهای موردمطالعهاش (دانشگاههای علوم پزشکی ایران ،تهران و شهيد بهشتی) کارکنـان
سکوت اختيار میکنند .وی در پووهش خود به بررسی نقش فرهنگ سازمانی در تبيـين سـکوت
سازمانی پرداخته است و کانون تمرکز پووهش خود را بر اندازهگيری ميزان تأثير جو سـکوت بـر
رابطۀ فرهنگ سازمانی و سکوت سازمانی قرار داده است .نتایج پووهش وی نشان میدهد که جو
سکوت ،رابطۀ فرهنگ سازمانی و سکوت سازمانی را  %07تحت تأثير قرار میدهد.
برخی دیگر از مطالعات ملی ،به بررسی متغيرهای شخصيتی افراد بـر پدیـدۀ سـکوت سـازمانی
پرداخته اند .پووهشگران این دسته از مطالعـات بـر ایـن باورنـد کـه بـروز پدیـدۀ سـکوت سـازمانی
عالوهبر تأثيرپذیری از ابعاد سـاختاری و سـازمانی ،بـهشـدت تحـت تـأثير ویوگـیهـای شخصـيتی
کارکنان نيز میباشد .بهعنوانمثال افخمی و همکاران ( )7777در مطالعۀ خود چنين گزارش کردند
که ابعاد شخصيتی برونگرایی ،گشودگی و وظيفهشناسی ،رابطۀ منفی و معناداری با سکوت دارند
و این در حالی است که بين سازگاری و سکوت ،رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد .ضـمن آنکـه
بين بعد شخصيتی روانرنجوری با سکوت ،رابطۀ معناداری مشـاهده نشـده اسـت .درهمـينراسـتا ،
شریفی و اسالميه ( )7770نيز در تحقيقی به بررسی رواب بين ویوگیهـای شخصـيتی کارکنـان بـا
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فرهنگ و سکوت سازمانی پرداختند که نتایج حاصل از این پووهش نشان داد که بين ویوگیهـای
شخصيتی کارکنان و فرهنگ و سکوت سازمانی ،رابطۀ مستقيم و معناداری وجـود دارد (شـریفی و
اسالميه.)7770 ،
برخی دیگر از مطالعات داخلی نيز عالوه بـر تأکيـد بـر نقـش سـازنده متغيرهـای شخصـيتی در
ظهور پدیدۀ سکوت سازمانی ،پدیدۀ اشارهشده را از منظر رفتاری و همچنين تحـت تـأثير فرهنـگ
سازمانی مورد توجه قرار دادهاند .بهعنوانمثال زارعیمتين و همکـاران ( )7777بـه بررسـی و تبيـين
عوامل ایجادکنندۀ سکوت سـازمانی از دیـدگاه مـدیران و کارکنـان بـر مبنـای مـدل سـهشـاخگی
پرداختهاند .از بعد رفتاری (حفظ منافع مادی و غيرمادی ،بیانگيزگی ،امنيت شغلی ،عدم حاکميت
مدیریت مشارکتی ،نامطلوببودن اختالف نظر و تعارس ،حفظ و تداوم ارتباطات انسانی ،نااميدی
در کارکنان ،عدم وجود اعتمادبهنفس در کارکنان ،باورهای فردی کارکنان نسبت به مـدیران) ،از
بعد ساختاری (فرایندها و عمليات سازمان ،قدرت ،ساختار سـازمانی ،سـازوکار جریـان اطالعـات،
قوانين و مقررات) ،از بعد زمينهای( محي بيرونی ساده و ثابت ،توجه بيشازحد به نظرات مشاوران
بيرونــی) بــهعنــوان عوامــل ایجادکننــدۀ ســکوت طبــی مــدل شناســایی شــدهانــد (زارعــیمتــين و
همکاران .)7777،درهمينراستا ،افخمی اردکانی و همکـاران ( )7777در مطالعـهای در پووهشـگاه
صنعت نفت با استفاده از رویکرد ساختاری -تفسيری ،مدلی را برای تبيـين سـکوت سـازمانی ارائـه
نمودند .در این مدل عواملی همچـون :فرهنـگ سـازمانی ،ویوگـیهـای شخصـيتی مـدیر و سـبک
رهبری در ارتباط با موضوع سکوت سازمانی از اثرگذاری بيشتری برخوردار بود.
بهرغم آنکه در دوران معاصر ،سازمانهای متعددی به پدیدۀ سکوت سازمانی مبتال هستند ،ولی
همانگونه که موریسون و ميليکن نيز بدان اشاره کردهاند ،مطالعات کمی به بررسی پيامـدها و علـل
این پدیـده در سـازمانهـا پرداختـهانـد کـه در جـدولهـای ( )7و ( )0بـدانها پرداختـه شـده اسـت.
بهعنوانمثال اقدامات و ساختارهای سازمانی ،ویوگیهای تيم مدیریت عـالی ،شـيوههـای ارتبـاطی،
ویوگیهای جمعيتشناختی مـدیران و کارکنـان و فراینـد معنابخشـی جمعـی ،ازجملـه متغيرهـایی
هستند که توس موریسون و ميليکن بـهعنـوان علـل و پيامـدهای پدیـدۀ سـکوت سـازمانی معرفـی
شدهاند (موریسون و ميلـيکن .)0557 ،ازسـویدیگـر باتوجـهبـه آنکـه متغيرهـای فرهنگـی ازجملـه
تأثيرگذارترین عوامل بـر مفهـوم سـکوت سـازمانی اسـت ،انجـام مطالعـات بـومی بـرای شناسـایی
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متغيرهای بومی تأثيرگذار بر پدیـدۀ سـکوت سـازمانی و همچنـين پيامـدهای احتمـالی آنهـا بسـيار
ضروری جلوه میکند .بهعنوانمثال تنها میتوان به پووهش زارعیمتين و همکـاران ( )7787اشـاره
کرد که به پيمایش مفهوم سکوت سازمانی ،علل و پيامـدهای ایـن مفهـوم کـه توسـ موریسـون و
ميليکن در سال  0555معرفی شد ،پرداختند .نتـایج ایـن مطالعـه حـاکی از آن اسـت کـه باتوجـهبـه
اهميت موضوع و اثرات مخرب سکوت ،نياز است مدیران سازمانها این پدیـدۀ شـایع را بـا دقـت
بيشتری مدنظر قرار دهند و بـا ارزیـابی سـازمان خـود در مـورد وجـود شـرای سـکوت ،سـعی در
اصالب آن داشته باشند (زارعیمتين و همکاران.)7787 ،
عالوهبر مطالعات اشارهشده ،برخی دیگر از پووهشها با اتخاذ رویکرد کيفی در تالش برای
کشف دقيیتر علل و پيامدهای پدیدۀ سکوت سازمانی به درنظرداشتن بافت و زمينۀ فرهنگی در
صنعت و یا سازمانی خاص بر آمدند تا ضمن بررسی این مفهوم در یک زمينۀ ویوه ،به توسعۀ
نظری این مفهوم نيز یاری رسانند .بهعنوانمثال یلدیز )0577( 7در مطالعهای با مصاحبههای رودررو
با ده کارمند که در بخش بازاریابی صنعت خودرو مشغول بـهکـار بودنـد ،اذعان داشت که
کارمندان سکوت را تجربه کردهاند و دالیل متعددی برای این تجربـه ذکـر کـرد .تصور از ناتوانی
مدیر در انجام کار ،تصور اینکه جواب مثبتی نمیگيرند ،تصور اینکه ممکن است بهدیگران آسيب
برسد و  ...ازجمله دالیل سکوت ذکر شد .درهمينراستا ،و و همکاران )0570(0در آخرین
مطالعات در حوزۀ سکوت و رهبری ،بررسی نمودند چگونه سرپرست دارای سوفرفتار با
ميانجیگری خستگی عاطفی پيشبينیکنندۀ سکوت پيروان است .طبی نتایج بهدستآمده ،پيروان
گزارش کردند بهدليل سوفرفتار رهبر آنها ترجيح دادهاند ،ساکت بمانند؛ همچنين ،تغيير در تعداد
پيروان ،عوارس جانبی را بدتر میکند .ازسویدیگر ،در مطالعهای که اخيراً انجام شده است ،لی و
سان )0570( 7در مطالعهای تأثير سبک رهبری اقتداراگرایانه را بهعنوان سبک رهبری سنتی چينی،
بر آوای کارکنان بررسی کردنـد .بـهاینمنظور مطالعهای در ميان  00گروه از افراد شاغل در
کمپانیهای چينی در نظرگرفتند .نتایج نشان داد ،رهبری اقتدارگرایانه ،رابطۀ منفی با آوای سازمانی
دارد که در این ميان فاصله قدرت این رابطه را تعدیل میکند.
1. Yildiz
2. Xu et al
3. Li & Sun
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جدول  .1عوامل ایجادکنندۀ سکوت سازمانی
ردیف

پژوهشگران

1

موریسون و ميليکن)0555( 7

2

موریسون و ميليکن)0557( 0

3

بوون و بلکمون)0557( 7

4

ریچارد)0557( 7

0

واکوال و بوراداس)0550( 0

عوامل ایجادکنندۀ سکوت سازمانی
ترس مدیران از بازخورهای منفـی ،اعتقـادات ضـمنی مـدیران در مـورد کارکنـان ،سـاختار
سازمانی ،ویوگیهای تيمهای مدیریت عالی ،متغيرهای سازمانی و محيطی
ترس کارکنان از واکنش منفی مدیران ،سـاختار سـازمانی ،سـرمایههـای اجتمـاعی (اعتمـاد،
رواب اجتماعی ضعيف ،ضعف در همکاری ،سختی در انجام کار و احتمال کاهش شـانس
پيشرفت شغلی) ،فرهنگ ،نوع رواب  ،مفاهيم مرتب با روانشناسی و نوع نگرشها

6

6

هنریکسون و دیتون ()0556

7

گرینبرگ و ادواردز)0557( 5

8

یلدیز)0577( 8

9

سينار و همکاران)0577( 7

15

و و همکاران)0570(75

11

77

لی و سان ()0570

12

داناییفرد و پناهی ()7787

13

زارعیمتين و همکاران ()7775

همنوایی با عقاید عمومی
ترس ،خجالت ،مسئوليت اخالقی ،تفکر گروهی (دوستان) ،فقدان فرصت برای صدا و ارائه
پيشنهاد ،فقدان مهارتهای سياسی و ارتباطی سازمانی
نگرش مدیران ارشد ،نگرش سرپرستان و فرصتهای ارتباطی
سبک رهبری
جو سازمانی و جو بیعدالتی (ساختار گزارشدهی نامشخو ،تمرکزگرایی باال ،پایينبـودن
ميزان رسمیسازی ،سبک مدیریت استبدادی ،ارتباطات ضعيف)
تصور از ناتوانی مدیر در انجام کار ،تصور عــدم دریافــت پاســخ مثبــت ،احتمــال اســيب بــه
دیگران
ویوگــیهــای شخصــيتی (کمبــود تجربــه ،جایگــاه پــایين) ،ویوگــیهــای ســازمانی (ســاختار
سلسله مراتبی ،فرهنگ بروکراتيک) ،ارتباط با سرپرست (سبک غيرحمایتی ،نبود صـميت و
نزدیکی)
سبک رهبری و سوفرفتار
سبک رهبری
نگرش مدیریتی ،متغيرهای سازمانی ،فرصتهای ارتباطی
نگرش مدیریتی ،متغيرهای سازمانی

1. Morrison & Milliken
2. Morrison & Milliken
3. Bowen & Blackmon
4. Richard
5. Vakola & Bouradas
6. Henriksen & Dayton
7. Greenberg & Edwards
8. Yildiz
9. Cinar et al
10. Xu et al
11. Li & Sun
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جدول  .1عوامل ایجادکنندۀ سکوت سازمانی

(ادامه)
ردیف

پژوهشگران

14

داناییفرد و همکاران ()7775

10

افخمیاردکانی و خليلی ()7777

16
17
18
19

عوامل ایجادکنندۀ سکوت سازمانی

نصر اصفهانی و آقا باباپور

ویوگیهای شخصيتی کارکنان و مدیران
هویت سازمانی

()7770
دوستار و همکاران ()7777

عدالت سازمانی

افخمیاردکانی و همکاران

فرهنگ سازمانی ،ویوگیهای شخصيتی مدیر ،سبک رهبری

()7777
رستگار و علی اکبری نوری
()7770

فرهنگ سازمانی و جو ادارکی

ساختار سازمان ،متغيرهای رفتاری کارکنان ،سبک مدیریت

جدول  .2پیامدهای سکوت سازمانی
ردیف

پیامدهای سکوت سازمانی

پژوهشگران

کاهش کيفيت تصميم های سازمانی و محدودشدن فرایندهای تغيير سازمانی ،بلوکهکـردن بـازخورد
1

زارعیمتين و همکاران

منفی و ناتوانی سازمان در شناسایی و اصالب اشتباهات ،واکنش نامطلوب کارکنـان کـه عبارتنـد از:

()7775

احساس عدم قدرشناسی از آنها در سازمان ،باور به فقدان کنتـرل امـور سـازمانی مربـوط بـه خـود و
تجربۀ مشکالت شناختی

2
3
4
0
6

افخمی اردکانی و خليلی
()7777

سکوت جمعی در جلسات ،سطوب پایين عملگرایی در طرب و برنامههـای پيشـنهادی ،سـطوب پـایين
آوای جمعی ،فسيل اذهان کارکنان دانشی

ساکی و دیگران ()7777

ناهماهنگیشناختی و نارضایتی کارکنان ،عکسالعمل منفی مدیران ،عـدم حضـور فعـال معلمـان در
عرصه تدریس و مطلوبنبودن عملکرد تحصيلی دانشآموزان

فرهادی و

خودداری از بيان ایده ها ،اطالعـات یـا نظـرات ،مشـارکت کـم ،اهمـال ،مسـامحه ،غفلـت و رکـود،

همکاران()7777

کاهش اثربخشی تصميمات ،کاهش ميزان اعتماد به سازمان ،کاهش ارزش سازمان از منظر کارمند

موریسون و ميليکن

7

()0557
زهير و اردوغان

عدم امکان ابراز تواناییهای کارکنان در محي سازمانی ،تضعيف تصميمگيری سـازمانی و افـزایش
آزمون و خطا ،تضعيف توانایی کارکنان در کار ،کاهش اعتماد به نفس کارکنان

0

()0577

7

سهيت اوغلو)0577( 7

8

و و همکاران)0570(7

کاهش اعتماد و احترام به کارکنان ،اثر منفی بر کارکنان و تضعيف عملکرد آنان
کاهش وفاداری و تعهد عاطفی کارکنان
کاهش کيفيت رهبری مدیران ارشد ،کاهش شور و اشتياق کار و سطح رضـایت کارکنـان ،کـاهش
توسعۀ حرفهای

1. Morrison & Milliken
2. Zehir & Erdogan
3. Sehitoglu
4. Xu et al
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روششناسی پژوهش
پووهش حاضر به روش کيفی ،مبتنی بر تحليل تم و با بهکارگيری ابزار مصاحبه انجـام گرفتـه
است .این تحقيی در بانک کشاورزی تهران انجام گرفت و جامعۀ آماری تحقيی شامل کارشناسـان
ستادی و معاونين مستقر در ستاد مرکزی استان تهران است .روش نمونهگيری ،گلولۀ برفـی اسـت؛
یعنی از افراد خواسته شد نمونههای آگاه در زمينۀ موضوع تحقيی را برای انجام مصاحبههای بعدی
معرفی کنند .انتخاب نمونهها تا جایی ادامه دارد که کفایت و اشباع دادهها حاصل شـود و محقـی
دریابد نمونههای بعدی ،اطالعات متمایزی را در اختيار نخواهدگذاشت .مطالعات نشان میدهد در
یک پووهش که با دقت هدایت شده ،تعداد مصـاحبهشـوندگان بيشـتر از بيسـت نفـر نخواهـد شـد
(دالور .)7785 ،بهطورکلی ،باتوجهبه زمان و منابع قابلدسترس ،تعداد  70  75نمونـه بـرای انجـام
مصاحبه کافی است .در پووهش حاضر پووهشگران با انجام سيزده مصاحبه بـه ایـن نتيجـه رسـيدند
که پاسخهای دادهشده و یا مصاحبههای انجامشده با افراد مطلـع بـه انـدازهای بـه همـدیگر شـباهت
دارند که منجر به تکراریشدن پاسخها و یا مصاحبههـا شـده و دادههـای جدیـدی در آنهـا وجـود
ندارد ،لذا به نقطۀ اشباع رسيده است.
در پووهش حاضر ،برای سـنجش قابليـتاعتمـاد از دو روش شـاخو ثبـات و شـاخو توافـی
درون موضوعی دو کدگذار استفاده شد .برای محاسبۀ پایایی بـازآزمون (شـاخو ثبـات) از ميـان
مصاحبههای انجامگرفته ،چند مصـاحبه بـه منزلـۀ نمونـه ،انتخـاب و کدگـذاری مـیشـوند .سـپس
کدهای مشخو شده در دو فاصله زمانی برای هرکدام از مصاحبهها با هم مقایسه میشوند .روش
بازآزمایی برای ارزیابی ثبات کدگذاری پووهشگر بهکـار مـیرود .در ایـن پـووهش سـه مصـاحبه
انتخاب شده و با فاصله دو هفته پس از کدگذاری اوليه ،مجددا کدگذاری شدهاند .درصـد پایـایی
بازآزمون  %87بوده که بهدليل آنکه از  %65باالتراست ،بنابراین قابليتاعتماد کدگذاری قابل تأیيـد
بوده و میتوان ادعا کرد که ميزان پایایی تحليل مصاحبه مناسب است (دالور.)7785 ،
بـــرای محاســـبۀ پایـــایی مصـــاحبه بـــا روش توافـــی درونموضـــوعی دو کدگذار(شـــاخو
تکرارپذیری) ،از یک دانشـجوی دورۀ دکتـری رشـته مـدیریت خواسـته شـد تـا بـهعنـوان همکـار
پووهش (کدگذار) ،در پووهش مشارکت کند .پس از تهيـه دسـتورالعمل و راهنمـای کدگـذاری،
آموزشهای الزم جهت کدگذاریها به ایشان داده شد .سپس پووهشگر بههمراه همکار خـود سـه
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مصاحبه را کدگذاری کرده و درصد توافی درونموضـوعی کـه بـه منزلـۀ شـاخو پایـایی تحليـل
بهکار میرود ،محاسبه شد .درصد پایایی بازآزمون  %75بوده که بهدليل آنکه از  %65بـاالتر اسـت،
بنابراین قابليتاعتماد کدگذاری قابلتأیيد بوده و میتوان ادعا کرد که ميزان پایایی تحليل مصاحبه
با این روش نيز مناسب است.
برخالف تحقيیهای کمّی ،تحقيیهای کيفی آزمونهای خاصی برای تأیيـد اعتبـار ندارنـد .در
تحقيی کيفی ،اعتبار یا روایی ،همان معنای ضمنی اعتبار در تحقيی کمّی را ندارد و مقایسه روایـی،
معنادار نيست .در این پووهش برای اعتباربخشی ،از راهبرد زاویهبندی (همسوسـازی) اسـتفاده شـد.
این راهبرد انواع مختلفی دارد که در این پووهش از زاویهبندی پووهشگر 7استفاده شد .در این نـوع
راهبرد پووهشگر برای بررسـی و بـازنگری یافتـههـا از پووهشـگران و تحليـلگـران متعـدد کمـک
میگيرد .لذا در این پووهش برای تأیيد تمها از پنج نفر اعضای هيئت علمی دانشگاه تهران و شـش
نفر خبره شغلی کمک گرفته شد .بدین صورت که تمهای فرعی و اصلی احصاشده در اختيار آنها
قرار گرفت و پس از اعمال نقطهنظرات آنها همگرایی در نتایج حاصل شد.

تجزیهوتحلیل دادهها
در این پووهش پس از تجزیهوتحليل دادههای حاصل از مصاحبه به روش تحليل تم ،یافتهها در
دو قسمت عوامل شکلگيری سکوت سازمانی و پيامدهای سکوت ،دستهبندی شده اسـت .تحليـل
تِـم روشـی بـرای تعيـين ،تحليـل و بيـان الگوهـای موجـود درون دادههاسـت .بعـد از پيـادهسـازی
مصاحبهها در مرحلۀ اول ،دادهها بهدقت مطالعـه شـد و در مـواردی بـرای تسـل بيشـتر ایـن کـار،
چندین بار تکرار شد .بعد از آن تمهای مربوط به سؤال تحقيی مشخو و کدهای اوليـه اسـتخراج
شد .در مرحلۀ بعد نيز تمهای اصلی از تمهای فرعی استخراج شد .دادههای حاصل از تحليل تم به
استخراج دوازده مورد بهعنوان عوامل ایجادکنندۀ سکوت سازمانی (جدول  )7و شـش پيامـد بـرای
سکوت (جدول  )7مورد شناسایی قرار گرفت که در ادامه به آن پرداخته می شود.

1. Investigator Triangulation

161

سکوت سازمانی ،چالش معاصر مدیریت منابع انسانی؛ شناسایی عوامل و پیامدهای آن

جدول  .3تمهای اصلی و فرعی عوامل ایجادکنندۀ سکوت سازمانی
تمهای اصلی
عدم رعایت
شایستهساالری

تمهای فرعی (مفهوم)

کد

ارتقا و انتصابات بیضابطه

26AD1,20E5,3AD4,18AD5,
19E2,11AD4,45AD5,3E8,
5Ad3,17AD4,24E7,20AD5, 16E8,2E3

قومیگرایی

25AD1,25E1,12E2,16E3,18E5

فشار عوامل بيرونی در انتصابات

27E1,6AD3,26E8,19E5, 25E7

ازدستدادن جایگاه فعلی
سازمانی

11AD1,5E1,42AD5,24E2,10E5, 23E5,3E8,31E6,41E6,14E3,
5E5,33E5
5AD4,6AD1,27E3,15E4,5E7,
32AD5,28E3

ازدستدادن فرصتهای ارتقا
ازدستدادن وجهه و
ترس

انگشتنماشدن

31E1, 15AD3,7E5,29E6,31E6, 2E7, 26E3, 13E1,44E6,
4AD4, 20E4, 7E8,23E3

نياز فرد به سازمان و درآمدش

18E2,11E1, 23E2

امنيت شغلی پایين کارکنان

8E5 ,10AD1, 11E8

شرکتی و قراردادی
تخریب رواب با همکاران

14AD1, 22E2, 25E3,24E5, 28E7

عدم شفافيت و سليقهایبودن

6E3, 22E7,20E2,32E1,22E3

توزیع پاداشها
تأثير رواب بر توزیع پاداش
احساس

استفاده از نظام پاداش بهعنوان

بیعدالتی

حربه تنبيهی

13E4,9AD5,29AD5
10E1,15E3,9E5,15E5, 28E6, 3E7

مبتنی بر عملکرد نبودن پاداشها

24E1,6E8,24E8,16AD3

تبعيض و بیعدالتی جنسيتی

27E5,32E6,18E7,20E7,28E

تفاوتقائلشدن بين کارکنان

8AD5

درماندگی

تکرار پياپی و بینتيجۀ نظرات

آموختهشده

تجارب تلخ از بيان نظرات

15AD5,25AD5,13E5,2E6,

14AD4,32E5,6E7,8E8,28E8

نبود مدیران مشوق و

22AD1,8E2,10E3,21AD3,17E5,
34E3,16AD5,9E4

حرکتدهنده
نبود مدیران
انگيزاننده

17AD1,14E2,22E6,12AD5,21E2,
14E8,13AD3,21AD5,1E8

نداشتن روحيۀ انتقادپذیری
توانمندی پایين مدیران

2AD1,3E4,1E2,17AD3,
31E3,37E3,13AD1,4E4

8AD2,34AD5,AIAD2,29E1, 2E4,25E6,10AD5,4E2,18E6

دخالت مدیر در کار کارشناسان

11E3,36E3,2E4,18E4,27AD5
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(ادامه) جدول  .3تمهای اصلی و فرعی عوامل ایجادکنندۀ سکوت سازمانی
تمهای اصلی

کد

تمهای فرعی (مفهوم)

12E3,4E6 ,1AD3,22E4, 3E6,
17E7,19E8

عدم توجه به مدیریت مشارکتی
تمرکز گرایی
عدم توجه به تفویض اختيار

1AD2,16E5,3AD1,

عدم اطالع کارکنان از برنامهها و
ابهام سازمانی

22AD5,37AD5,24E6, 16AD1, 18AD4,

اهداف
عدم اطالع کارکنان از فشارها و

8E7,12E7,40AD5,

عدم اعتقاد به توانمندی زیردستان

7AD1,15E1,6E4,31E5,9E3,
21E3,7AD2

موانع مدیریتی

پایيننگهداشتن زیردستان

30E2,5E4,17E4,8E1,34E6, 14AD3

نگرشهای

عالقه به اجماع و وحدت آراف

16E7,21AD1,22E1,25AD3,9AD2, 20E3,7AD4,12E4

ذهنی مدیران

باور به منفعتطلبی زیردستان

7AD2

عقلکلبودن مدیر

20AD1,19E3

نداشتن رابطه دوستانه با زیردستان

7AD5,13E7,35E5

اشاعۀ فرهنگ تملی ،بدگویی،

30AD1,46AD5,26E1,26E2,
22AD3,13AD4,26E5,14E4

رودربایستی و خوشخدمتی
ضعف فرهنگ
سازمانی

ضعف اعتماد
سازمانی

یادگيری
اجتماعی
منفعت طلبی
کارکنان

نبود فرهنگ تسهيم دانش و

15AD1, 6AD4,3AD5,18E8, 3AD2, 20E6,12E8,

مشارکت
فرهنگ عدم مخالفت با مدیر

3E1.,3E5,18E8

نبود مالکيت فکری و معنوی

12AD1,10AD3,10E4,28AD5,
25E8,24AD3,9AD4,14E5,
19E6,26AD5,27E7
32AD1,21E7,9E1,27E2,
12E1,8E3,15E6

سانسورشدن اطالعات
مشاهدۀ عواقب منتقدین

18E1 ,36AD5,

تشویی همکاران به سکوت

31E7,36AD3, 13E6,

مشاهدۀ ترس افراد باسابقه و خبره
همگرایی با تفکر مدیر

30E7,4E8,31E2,
28AD1,25E2,23AD3,12AD4,6E6,31AD5,35E3,13AD2,28E1
,11E4,22E5, 29E7,17E8,
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جدول  .1تمهای اصلی و فرعی پیامدهای سکوت سازمانی
تم
بیتفاوتی سازمانی

کد

مفهوم
عدم باور به بهبود اوضاع و تغيير شرای
انجام وظيفه در حيطه شغلی و نه بيشتر

31AD1,37E1,15AD2,28E2,37E5, 14E7
30E3,7AD3,35AD3,15AD4,
12E5,30E6,4E7, 12E6,23AD5

نبود تالش برای بهبود فعاليتها

41E3,21AD4,

کاهش بهرهوری نيروی انسانی

44E3,29AD3,35E2,

شغل دوم

42E3,30AD3,26AD4,48E6,
40E7,49AD5,41E2

کاهش عملکرد

استفاده از زمان و امکانات محل کار برای امور شخصی

27AD3,50E6,50AD5,51AD5

کارکنان

زمانبرشدن فرایندهای کاری و دوبارهکاری
کاهش خالقيت و نوآوری
ازبينرفتن انگيزه رقابت درون و برون سازمانی
افت کيفيت خدمات
بازنشستگی پيش از موعد

نارضایتی کارکنان

کاهش مشارکت و
تضعيف چرخه
مدیریت دانش

دلسردی کارکنان

51E6
45E3,19AD4,
36E1,34E2,18AD2,55E3,41E5,
53AD5

منفعلشدن کارکنان

38E3,50E3,24E4,40AD1,33E2,
38E2,36AD1,32AD3,42E5

کاهش تسهيم دانش

35E1,39E5, 46E6,39E7

کاهش پيشنهادات سازنده
انتقال تجربيات و فروش طرب به سایر بانکها

کاهش سوداوری
افزایش هزینههای مستقيم و غير مستقيم

مشتریان

31AD3,23AD4,

ميل به ترک سازمان

کاهش عملکرد

کاهش وفاداری

33E1,35E2,39E3,52E3,
33AD3,22AD4,40E5,34E1

45E6,49E6, 46E3, 21E6

کاهش مشارکت کارکنان در جذب و تخصيو منابع
مالی

47E3,56E3

کاهش رضایتمندی مشتری
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38E5,55E6
24AD4,47E6, 37E2,47AD5

40E3,51E3
39E2,39E3,25AD4,54E6,
36E7
52AD5,

49E2,52E6,38E7
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یافتههای پژوهش
همانگونهکه در بخشهای پيشين بدان اشاره شد ،هـدف از انجـام پـووهش حاضـر ،شناسـایی
عوامل ایجادکننده و همچنين پيامدهای پدیدۀ سکوت سازمانی در بافت بـومی کشـور بـود کـه در
این بخش ،یافتههای مذکور در دو دسته کلی؛ عوامل ایجادکننـده و پيامـدهای سـکوت سـازمانی،
تبيين شدهاند (شکل .)7

عدم رعایت شایستهساالری
احساس بیعدالتی
درماندگی آموختهشده
بیتفاوتی کارکنان

نبود مدیران انگيزاننده

کاهش عملکرد کارکنان

تمرکز گرایی

نارضایتی کارکنان
کاهش مشارکت دانشی

ک ت

شفافيت سازمانی پایين
نگرشهای ذهنی مدیران

کاهش عملکرد مالی

ضعف فرهنگ سازمانی

ازدستدادن مشتریان

ضعف اعتماد درون سازمانی
یادگيری اجتماعی
منفعتطلبی کارکنان
ترس کارکنان

شکل  .1پیشآیندها و پسآیندهای سکوت سازمانی (منبع :یافتههای پژوهش)

عوامل ایجادکننده سکوت سازمانی



عدم رعایت شایستهساالری :یکی از عوامل بسيار مهم در شکلگيری و تشدید سکوت
سازمانی ،عدم رعایت اصول شایستهساالری است .عواملی مانند ارتقا و انتصابات بیضابطه،
قومیگرایی و فشار عوامل بيرونی در انتصابات سازمان موردمطالعه دخيلند .اگر افراد در
سازمان براساس شایستگیها ،مهارتها ،سوابی شغلی و دانش کافی انتخاب نشوند ،عالوهبر
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تأثيرات منفی که بر خود سازمان ،باعث نادیدهگرفتن حی دیگران و درنتيجه نارضایتی و


شکلگيری سکوت بين کارکنان میشود.
وجود ترس :یکی از دالیل مؤثر در ایجاد سکوت سازمانی این است که افراد میترسند اگر
دربارۀ موضوعی زبان به سخن بگشایند و ابراز عقيده کنند ،برای آنها عواقب ناگواری داشته
باشد و یا دیگران فکر بدی دربارۀ آنها کنند ،روابطشان تخریب شود و یا اینگونه تعبير شود
که عليه سرپرستان خود رفتار میکنند و اعمال آنها را مورد انتقاد قرار میدهند .ترس از
ازدستدادن جایگاه فعلی سازمانی ،ازدستدادن فرصتهای ارتقا ،ازدستدادن وجهه و
انگشتنماشدن ،ازدستدادن و یا کاهش درآمد و تخریب رواب



با همکاران از عوامل

مرتب با ترس از اظهارنظر است.
احساس بیعدالتی :یکی از عوامل مهمی که در تشدید سکوت کارکنان در سازمانها بسيار
مؤثر است ،احساس بیعدالتی است .عواملی مانند عدم شفافيت و سليقهایبودن توزیع
پاداشها ،تأثير رواب بر توزیع پاداش ،استفاده از نظام پاداش بهعنوان حربۀ تنبيهی در دست
مدیران ،مبتنی بر عملکرد نبودن پاداشها ،تبعيض و بیعدالتی جنسيتی و تفاوتقائلشدن بين
کارکنان از عوامل مرتب



با احساس بیعدالتی ادراکشده از سوی کارکنان در سازمان

موردمطالعه میباشند.
درماندگی آموختهشده :زمانی که فرد در موقعيت ناکامیهای متعدد اجتماعی ،فرهنگی و
آموزشی قرار گيرد و احساس ناتوانی کنترل بر شرای محي را تجربه کند و بیتأثيربودن
فعاليت و پاسخ خود را احساس کند ،دچار نوعی تزلزل و بیثباتی خواهد شد و در
موقعيتهای بعدی نيز با وجود امکان موفقيت ،پيشاپيش شکست را میپذیرد .زمانی که
انسانها دچار درماندگی آموخته میشوند ،فرد انتظار دارد که کارهایش به شکست بينجامد و
نمیتواند هيچ کاری برای جلوگيری از شکست انجام دهد .تکرار پياپی و بینتيجۀ نظرات و
ایدهها از سوی کارکنان و همچنين تجربۀ عواقب تلخ قبلی در بيان ایدهها و نظرات ،از عوامل
مرتب با درماندگی آموختهشده بين کارکنان و تصميم برای عدم اظهار ایدهها و نظرات را در
پی خواهد داشت.
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نبود مدیران انگیزاننده :وجود مدیرانی که به کارکنان ،انگيزۀ الزم را بدهند و شرای بروز
خالقيت و بيان ایدهها و نظرات را برای کارکنان فراهم کنند؛ الزم و ضروری است .اگر
مدیران ،روحيۀ پویا ،توانمندی و تخصو الزم را نداشته باشند ،کارکنان نيز پس از مدتی
انگيزه و عالقه خود را از دست میدهند و منفعل میشوند .وا ه کوتولهپروری درسازمانهای
امروزی به این پدیده اشاره دارد .بهواسطۀ اینکه اغلب مدیران بدون توجه به توان تخصصی
وعلمی وتجربه در مناصب مدیریتی گمارده میشوند ،عالوهبر آنکه روحيۀ انتقادپذیری
ندارند ،آنها نيز به نوبۀ خود در انتصاب مدیران ردههای ميانی و عملياتی سازمان خود افراد
ضعيفتر وکمتخصوتری را انتصاب میکنندکه این امر تا ردههای مدیریتی در سطح پایين
تسلسل مییابد و اصطالحاً میگویند در سازمان مدیران کوتوله شدند (ازلحاظ تخصو و
قدرت رهبری) در چنين سازمانهایی کارکنان متخصو وکارآمد و مشخو به انزوا
کشانيده شده و مدیر ارشد برای اینکه زیر سؤال نرود و تحت سایۀ افراد ماهر قرار نگيرد،
آنان را در مناصب مدیریتی نمیگمارد .نبود مدیران مشوق و حرکتدهنده در سازمان،
نداشتن روحيۀ انتقادپذیری مدیران ،توانمندی پایين مدیران و دخالت مدیر در کار
کارشناسان از عواملی هستند که انگيزۀ کارکنان را از بيان ایدهها و نظرات به ميزان زیادی



کاهش میدهند.
تمرکز سازمانی :تمرکز سازمانی مربوط به نحوۀ مدیریت مقام مسئول یک دستگاه است.
عدم تمرکز سازمانی وقتی است که مدیران ،رؤسا و هر عضو سازمان بتواند در حدود وظایف
و مسئوليتها نسبت به امور محوله اتخاذ تصميم نماید و از اختيارات کافی و متناسب با
مسئولين برخوردار باشد .بنابراین مبنای عدم تمرکز سازمانی تفویض اختيار یا واگذاری
اختيارات بيشتر و متناسب با مسئوليتها به مدیران و مسئولين سطوب مختلف سلسلهمراتب
سازمانی از سوی مقام مسئول است .عدم توجه به مدیریت مشارکتی و تفویض اختيار به
زیردستان از مصادیی تمرکز سازمانی در سازمان موردمطالعه است که موجب شده است



مسيرها و کانالهای ارتباطی برای بيان ایدهها و نظرات مسدود شوند.
عدم شفافیت سازمانی :شفافيت ،فرایندی است که اطالعات مربوط به شرای

موجود،

تصميمات و اقدامات را قابلدسترسی و فهم میکند .این شفافيت شامل دسترسی اعضا و
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همکاران به جزئيات اجرایی ،تصميمگيری و مالی میشود .برای اینکه بتوان تمام افراد سازمان
را حول یک محور متحد کرد و نيروهای آنها را همسو ساخت تا منسجمتر به اهداف
تعریفشده دست پيدا کرد؛ همه چيز باید شفاف و روشن برای کارکنان تعریف شود .مدیر
باید خواستههای خود را واضح و روشن بيان کند و اطمينان حاصل کند که همگی بهخوبی
توجيه شدهاند و جزئيات وظيفۀ خود را میدانند .در سازمانهای غيرشفاف ،اطالعات فق در
مجاری مشخو و خاصی وجود دارد و این خود تأثير مستقيمی با تصميم کارکنان به سکوت
و یا بيان ایدهها و نظرات دارد .هرچه شفافيت سازمانی در سازمانها کمرنگ شود ،اطالعات
کارکنان دربارۀ مسائل مختلف کاهش یافته و درنتيجه سکوت گسترش مییابد.


نگرشهای ذهنی مدیران :مجموعهای از باورها و نگرشهای ذهنی دربارۀ کارکنان در
ذهن مدیران وجود دارد و مدیران بر اساس همين باورها با زیردستان خود رفتار میکنند و
درنتيجه کيفيت این رفتار مدیران با کارکنان بر تشویی افراد به بيان ایدهها و نظرات و یا عدم
بيان آنها ،تأثيرگذار است .عدم اعتقاد به توانمندی زیردستان ،پایيننگهداشتن زیردستان،
عالقه به اجماع و وحدت آراف در سازمان ،باور به منفعتطلبی زیردستان ،عقلکلبودن مدیر
و نداشتن رابطۀ دوستانه با زیردستان؛ نگرشهایی هستند که در ذهن مدیران دربارۀ زیردستان
وجود دارد و منجر میشود که مدیران تمایلی به شنيدن ایدهها و نظرات کارکنان نداشته و



مسيرهای ارتباطی الزم را فراهم نکنند.
ضعف فرهنگ سازمانی :مقصود از فرهنگ سازمانی ،نظامی از استنباط مشترک است که
اعضا نسبت به یک سازمان دارند و همين ویوگی موجب تفکيک دو سازمان از یکدیگر
میشود .کریس آرجریس ،فرهنگ سازمانی را نظامی زنده میخواند و آن را در قالب
رفتاری که مردم در عمل از خود آشکار میسازند - ،راهی که بر آن پایه بهطورواقعی
میاندیشند و احساس میکنند و شيوهای که بهطورواقعی با هم رفتار میکنند  -تعریف
میکند .تمامی پووهشگران از فرهنگ سازمانی بهعنوان مجموعهای از ارزشها ،باورها،
عقاید ،فرضيات و هنجارهای مشترک حاکم بر سازمان یاد میکنند .وجود فرهنگهایی مانند
اشاعۀ فرهنگ تملی ،زیرابزنی ،رودربایستی و خوشخدمتی ،نبود فرهنگ تسهيم دانش و
مشارکت و فرهنگ عدم مخالفت با مدیر ،به ایجاد و یا تشدید سکوت منجر خواهد شد.
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ضعف اعتماد سازمانی :توجه به ضرورت پاسخگویی سریع به تحوالت این عصر متالطم و
ایجاد گروههای کاری هماهنگ ،یکی از وظایف مهم رهبران در سازمانهاست که درواقع
به معنی فرایند تزریی تدریجی و تشویی اعتماد در سازمان است .اعتماد ،زیربنای
توانمندسازی و اساس رهبری محسوب میشود .ایجاد اعتماد در درون سازمان ،نيازمند
تعهدی است که از باالی سازمان به پایين برقرار میشود؛ درست مانند یک کودک که یاد
میگيرد به مربی شنا اعتماد کند و بر آن اساس رفتار و اقدامات خود را با او تطبيی دهد.
اعتماد در عملکرد سازمانها و در شکلگيری و افزایش کارآیی سازمانی نقش انکارناپذیری
دارد .بدون اعتمادسازی هيچگونه شانسی برای تحقی اهداف راهبردی سازمان وجود ندارد.
توسعۀ اعتماد به سازمان کمک میکند تا کارکنان احساس کنند که توانمندترند؛
بهعبارتدیگر ،هنگامی که افراد به دیگری اعتماد ندارند ،گوش نمیکنند ،بهوضوب ارتباط
برقرار نمیسازند و همکاری نشان نمیدهند .ازطرفدیگر وقتی اعتماد وجود دارد ،افراد



آزادند که تجربه کنند ،بياموزند و بدون ترس از تنبيه همکاری کنند.
یادگیری اجتماعی :بندورا معتقد بود غالب رفتارهای انسان از طریی مشاهده و در طول
فرایند الگوسازی آموخته میشود .بنا به این نظریه ،یادگيری از راه مشاهده ،تقليد و
الگوبرداری انجام میشود و به عامل تقویتی نيازی ندارد .به عقيدۀ بندورا ،یادگيرنده باید به
عالقه ،توانایی تقليد و الگوبرداری را توجه داشته باشد .یادگيری اجتماعی ،بنا بر مشاهده و
تقليد ،بهطور ناخودآگاه در بسياری از افراد بهصورت مثبت و منفی انجام میگيرد و پيامدهای
ثمربخش ،یا زیانبار خود را بهدنبال خواهد داشت .مشاهدۀ عواقب منتقدین در سازمانها،
تشویی همکاران به سکوت و مشاهدۀ ترس افراد باسابقه و خبره از عواملی هستند که در



انگيزه افراد در عدم بيان نظرات خود تأثير پررنگی دارد.
منفعتطلبی کارکنان :گاهی در سازمانها ،کارکنان برای حفظ موقعيت و منافع خود از
بيان حقایی سازمانی به کسانی که جایگاه سازمانی خاصی دارند و میتوانند تغييراتی را اعمال
کنند ،سر باز زده و سکوت میکنند .طبی مصاحبههای پووهشگر ،مشاهده شد که این
منفعتطلبی به شکل تکرار و تأیيد حرف مدیر و تالش برای نزدیککردن تفکر خود به
تفکر مدیر ،در سازمان مذکور بسيار شایع است .زمانی که افراد از بيان حقایی سازمانی طفره
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میروند و تفکر و حرف مدیریت را تکرار میکنند ،به نوعی سکوت کردهاند؛ زیرا سکوت
هميشه به معنای حرف نزدن نيست .هر چيزی که باعث شود که حقایی سازمانی بيان نشود،
سکوت محسوب میشود.
پیامدهای سکوت سازمانی


بیتفاوتی سازمانی :حالتی که وقوع و یا عدم وقوع پدیدههای پيرامونی و مشخصاً تحقی یا
عدم تحقی اهداف سازمانی (موفقيت یا شکست سازمان) ،برای یک عضو یا گروهی از اعضا
تفاوت نکند «بیتفاوتی سازمانی» ناميده می شود .در سطح سازمانی ،افرادی که عالقۀ شغلی
نداشته باشند ،بهتدریج در کار خود دچار فرسودگی شغلی و نهایتاً بیتفاوت میشوند .در
دنيای سازمانی ،پدیدۀ بیتفاوتی سازمانی ،بيانگر افرادی است که در محي کار خود به این
واقعيت تسليم میشوند که چندان اميدی برای بهبود و پيشرفت وجود ندارد .بیتقاوتی زمانی
اتفاق میافتد که فردی اميد خود را برای نيل به اهدافش از دست میدهد و میکوشد تا از
منبع نااميدیش ،کناره بگيرد .در سازمان موردمطالعه ،عدم باور به بهبود اوضاع و تغيير شرای
به ميزان زیادی به چشم میخورد و همچنين کارکنان فق



به وظایف شغلی در حيطۀ

مسئوليت خود میپرداختند.
کاهش عملکرد کارکنان :زمانی که سکوت در سازمان شکل گيرد ،کارکنان ،انگيزه و
رضایت خود را از دست داده و دیگر به سازمان و فرایندهای آن اعتماد ندارند .وجود افراد
بیانگيزه ،به بیتعهدی کارکنان منجر میشود و این موضوع به نوبۀ خود بر عملکرد کارکنان
مؤثر خواهد بود و آن را تضعيف خواهد کرد .پيامدهایی مانند نبود تالش برای بهبود
فعاليتها ،کاهش بهرهوری نيروی انسانی ،گسترش پدیدۀ شغل دوم ،استفاده از زمان و
امکانات محل کار برای کارهای شخصی ،زمانبرشدن فرایندهای کاری و دوبارهکاری،
کاهش خالقيت و نوآوری ،ازبينرفتن انگيزه رقابت درون و برونسازمانی و افت کيفيت
خدمات از مسائلی هستند که به کاهش عملکرد کارکنان منجر خواهد شد.
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نارضایتی کارکنان :بازنشستگی پيش از موعد ،دلسردی کارکنان ،ميل به ترک سازمان و
منفعلشدن کارکنان از مسائلی هستند که در پی سکوت کارکنان بين کارکنان شایع شده و
گسترش مییابد و به نارضایتی کارکنان در سازمان موردمطالعه ،منجر شده است.
کاهش مشارکت دانشی :هر سازمانی برای بهبود ،نيازمند مشارکت کارکنان در فرایندهای
سازمانی است .هرچه تسهيم اطالعات و تبادل دانش در سازمان افزایش یابد ،سازمان کاراتر و
اثربخشتر خواهد بود و فعاليتها بهتر انجام میشود .همچنين مشارکت دانشی افراد در سازمان
به پویایی در سازمان و نيروی انسانی منجر میشود .سکوت کارکنان منجر به کاهش تسهيم
دانش ،کاهش پيشنهادات سازنده و انتقال تجربيات و فروش طرب به سایر بانکها در سازمان



مورد مطالعه شده است.
کاهش عملکرد مالی بانک :ازآنجاکه بانکها مؤسسات مالی هستند ،درآمد و سوددهی
برای آنان بسيار دارای اهميت است و نبض بانکها در مسائل مالی نهفته است .بیانگيزگی و
سکوت کارکنان منجر به کاهش مشارکت کارکنان در جذب و تخصيو منابع ،کاهش



سودآوری و افزایش هزینههای مستقيم و غيرمستقيم میشود.
ازدستدادن مشتریان :رسالت بانکها در وجود مشتریان نهفته است .اگر مشتری وجود
نداشته باشد و یا ناراضی باشد ،رسالت و چرایی بانک زیر سؤال خواهد رفت ،بانک مشتریان
خود را از دست خواهد داد و سودآوری که هدف از شکلگيری بانکهاست ،با مشکل
روبهرو خواهد شد .زمانی که کارکنان بیانگيزه باشند و سکوت را در پيش گيرند؛ کيفيت
خدماتی که ارائه میدهند کاهش یافته و منجر به ازدستدادن مشتریان خواهد شد.

نتیجهگیری و پیشنهادات
در این پووهش به بررسی و شناسایی عوامل ایجادکنندۀ سکوت سازمانی و پيامدهای احتمـالی
آن پرداخته شد و دوازده عامل :عدم رعایت شایستهساالری ،ترس ،احساس بیعدالتی ،درمانـدگی
آموختهشده ،نبود مدیران انگيزاننده ،تمرکزگرایـی ،شـفافيت سـازمانی پـایين ،نگـرشهـای ذهنـی
مدیران ،ضعف فرهنگ سازمانی ،ضعف اعتماد درونسازمانی ،یادگيری اجتمـاعی و منفعـتطلبـی
کارکنان ،بهعنوان عوامل ایجادکنندۀ سکوت سازمانی شناسایی شدند کـه در صـورت وجـود ایـن
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عوامل در سازمانها سکوت بين کارکنان گسترش خواهد یافت .همچنين شـش عامـل :بـیتفـاوتی
کارکنان ،کاهش عملکرد کارکنان ،نارضایتی کارکنان ،کاهش مشارکت دانشی ،کاهش عملکـرد
مالی بانک و ازدستدادن مشتریان ،بهعنوان پيامدهای پدیـدۀ سـکوت سـازمانی در سـازمان مـورد
مطالعه شناسایی شد.
براساس یافتههای پووهش حاضر ،عـدم اهتمـام بـه شایسـتهسـاالری در نظـام جـذب و ارتقـای
سازمان از جمله عواملی است که موجب تقویت سکوت سازمانی میشود .بهبياندیگـر زمـانی کـه
کارکنان دریابند که سازمان برای تعالی فراینـد جـذب و ارتقـای نيـروی انسـانی بـهعنـوان برتـرین
سرمایه خود اهميت چندانی قائل نمـیشـود ،کارکنـان نيـز بـهنـوعی ایـن بـیتفـاوتی را در رفتـار و
عملکرد در قبال سازمان از خود به نمایش میگذارند و بهنـوعی در قبـال سرنوشـت سـازمان خـود
احساس بیتفاوت کرده و درگير سکوت سازمانی میشوند .در همـين راسـتا پيشـنهاد مـیشـود تـا
عوامل کيفی مانند :توانمندی ،تخصو و مهارت در حين اسـتخدام و انتصـابات مـورد توجـه واقـع
شوند تا با رعایت عدالت ،بهترین افراد ،در جایگاههای مناسب خود قرار گيرند .نگارش آئـيننامـه
انتصابات کارا ،راهکاری است که میتواند به شایسته ساالری در سـازمان منجـر شـود .در سـازمان
موردمطالعه آئيننامه انتصابات وجود دارد ،اما بهدليل عـدم نظـارت صـحيح بـر حسـن اجـرای آن،
درعمل نادیده گرفته شده است ،برای حل این مشکل ،ضروری است تا سازوکارهای کنترلی برای
نظارت حسن اجرای آئيننامه ایجاد شود ،تا ضمانت اجرایی آن افزایش یابد.
یافتــههــای پــووهش حاضــر حــاکی از آن اســت کــه عــواملی همچــون :بــیعــدالتی ســازمانی،
تمرکزگرایی ،عدم شفافيت سازمانی ،ضعف در فرهنگ سازمانی و نبود اعتماد در سـطح سـازمانی
بهعنوان عوامل سازمانی مرتب به بُعد سختافزاری سازمانهـا در تقویـت سـکوت سـازمانی بسـيار
تأثيرگذارند .این دسته از یافتهها در راستای مطالعات انجامشده همچون رستگار و علیاکبرینوری
( ، )7770افخمــیاردکــانی و همکــاران ( )7777و لــی و ســان )0570( 7اســت کــه از ایــن عوامــل
بهعنوان ،زمينهساز سکوت سازمانی نام بـردهانـد .بـرهميناسـاس پيشـنهاد مـیشـود کـه سـازمانهـا
بهصورت دورهای ،به سنجش عوامل سازمانی همچون :متناسب و بهروزبـودن سـاختار سـازمانی بـا
1. Li & Sun
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اهداف سازمان بپردازند تا هرچه سریعتر از شکافهای احتمـالی مطلـع شـده و اقـدامات اصـالحی
مربوطه را انجام دهند .همچنين در راستای این موارد پيشنهاد میشـود تـا بـه مفهـوم بـیعـدالتی در
سازمان به منزلۀ عاملی اساسی در ایجاد معضـالت سـازمانی بـهویـوه در تقویـت سـکوت سـازمانی
اهتمام ویوهای صورت پذیرد .بهبياندیگر زمانی که کارکنان احسـاس مـیکننـد سـازمان بـين آنهـا
تبعيض قائل شده است و همچنين وجود نگـاه جنسـيتی در سـازمان ،انگيـزه کارکنـان را بـهشـدت
کاهش داده و ميل خودبيانی را در آنها از بين خواهد برد .مدیران باید عدالت و انصـاف رفتـاری را
ميان کارکنان رعایت نمایند و بتوانند باتوجهبه عملکرد هر یک از افـراد ،بـا آنـان یکسـان برخـورد
نمایند و فار از نگاه سليقهای و تبعيض جنسيتی ،رویههای رفتاری و توزیعی بهصورت عادالنه بين
کارکنـان حــاکم شـود تــا کارکنـان احســاس تبعـيض نکــرده و همـۀ کارکنــان باتوجـهبــه تــالش و
شایستگیهایشان ،فرصتهای برابر برای ارتقا ،پاداش و یا دیدهشدن ،داشته باشند .عالوهبر پيشـنهاد
فوق میتوان به شفافسازی فعاليتهای سازمانی دربارۀ موارد مختلـف ازجملـه :اسـتخدام ،ارتقـا،
ميزان پاداشها ،برنامهها ،اهداف و تصميمات سازمانی نيز بهعنـوان راهکـاری دیگـر بـرای تقویـت
شفافيت در سازمان بهعنوان یکی از عوامل تضعيفکنندۀ سکوت سازمانی اشاره کرد .الزم است تا
جلساتی با حضور کارشناسان و معاونين برگزار شود تـا از رونـد فعاليـتهـا و برنامـههـا بـهصـورت
مستمر مطلع شوند .همچنين مدیران باید خود را ملزم دانسته که کارشناسان و زیردستان خـود را در
جریان نتـایج جلسـات و تصـميمات اتخـاذشـده دخيـل و مطلـع کننـد .همچنـين شـفافسـازی در
پرداختها و ایجاد قوانين مدون برای پرداخت پاداشهای مبتنی بر عملکرد در انگيزه افراد به بيـان
ایدهها و نظرات نقش بسزایی خواهد داشت.
عالوه بر ارائه راهکارهایی برای موردتوجه قراردادن جنبههـای سـاختاری سـازمانی و همچنـين
بهبود شفافيت در سازمانها بهعنوان راهکاری برای بهبود معضل سکوت سازمانی ،میتوان به ارائـه
آزادی عمل و تدوین دستورالعمل و آیيننامههای سـازمانی بـرای تقویـت و همچنـين محافظـت از
حقوق کارکنان در بيان ایدههای آزادانه خود نيز اقدام کـرد .منظـور از آزادی عمـل ،فکرکـردن و
عملنمودن در مورد حيطۀ کاری خود است .مدیران میتوانند با اعطای مسئوليت بـه زیردسـتان در
برخی کارها و دخالتنکردن مدیر در امور محوله به زیردستان ،به این مهم ،جامـه عمـل بپوشـانند.
دراین صورت کارکنان احسـاس رضـایت و از انجـام کـار خـود ابـراز خشـنودی مـی نماینـد .اگـر
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کارکنان احساس استقالل و کنترل بر کار خـود داشـته باشـند ،انگيـزۀ بيشـتری بـرای مشـارکت در
مسائل سازمانی خواهند داشت.
از دیگر یافتههای این پووهش ،تأکيد بر نقش فرهنگ سازمانی در تقویت و یـا بهبـود سـکوت
سازمانی است که این یافته با مطالعات انجامشده مبنی بر تاثيرگذاری معنیداری فرهنـگ سـازمانی
بر پدیدۀ سکوت سازمانی همچون داناییفرد و پناهی ( ،)7775افخمیاردکانی و همکاران (،)7777
زارعــیمتــين و همکــاران ( ،)7775زهيــر و اردوغــان ،)0577( 7و موریســون و ميلــيکن ()0555
همراستاست .در همين راستا پيشنهاد میشود تا مقولۀ آموزش بـهصـورت مسـتقيم و غيرمسـتقيم در
تمامی سطوب سازمان مورد توجه ویوه قرار گيرد .باید با آموزشهای گوناگون بـهجـای تأکيـد بـر
شعار «دانش ،قدرت است» بر «تسهيم دانـش ،قـدرت اسـت» تأکيـد و فرهنـگسـازی شـود .بـرای
بهدستآوردن بهترینها باید دائماً آموخت و آموختهها را انتقال داد .این کـار بایسـتی توسـ همـۀ
کارکنان ،از مدیر ارشد تا کارکنان ساده سازمان به نسبت نياز شغلی انجام شود .زمانی که فرهنـگ
غالب و تفکر کارکنان بر این مهم استوار شود؛ کارکنان انگيزه و تمایل الزم برای تسهيم اطالعات
و ابراز ایدهها و نظرات خود را خواهند داشت .بهعبارتدیگر مدیران و سرپرستان باید کارکنـان را
به ارائه پيشنهاد و ایدهپردازی تشویی کنند و برای این کار شرایطی را بهوجود آورند کـه کارکنـان
برای بيان دیدگاههایشان ،احساس امنيت کنند .تا زمانی کـه کارکنـان در بيـان ایـدههـا و نظراتشـان
دچار ترس باشند و عواقب آن را در ذهن خود بپرورانند؛ سکوت ،همچنـان ادامـه خواهـد داشـت.
برای افزایش مشارکت کارکنان ،مدیران بایستی بـه انتقادهـای سـازنده و پيشـنهادهایی کـه بـرای
بهبود ،ارائه میشود ،پاسخ مثبت داده و به آنان جامۀ عمل بپوشانند.
از دیگر یافتههای این پووهش تأثيرگذاری فزایندۀ متغيرهای نگرشی بر پدیدۀ سکوت سازمانی
است .بهبياندیگر ،نتایج پووهش حاضر در راستای مطالعات انجامشـده همچـون سـاکی و دیگـران
( ،)7777واکوال و بوراداس ،)0550( 0سينار و همکـاران )0577( 7و یيلـدیز )0577( 7حـاکی از آن
است؛ تا زمانی که نگـرش مثبتـی نسـبت بـه ایـدهپـردازی ،ارائـه پيشـنهادات و انتقـادات ،خـالق و
1. Zehir & Erdogan
2. Vakola and bouradas
3. Cinar et al
4. Yildiz
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نوآور بودن کارکنان در محي کـاری و ...در ميـان مـدیران سـازمان ایجـاد نشـود ،پدیـدۀ سـکوت
سازمانی در آن سازمان بسيار رواج خواهد یافت .برهميناسـاس پيشـنهاد مـیشـود تـا بـا برگـزاری
دورههای آموزشی ویوه ،نگرش مدیران نسبت بـه کارکنـان و نظراتـی کـه از سـوی ایشـان مطـرب
میشود ،اصالب شود .بهبياندیگر ،مدیران در روشهای مدیریتی و نگرشهای خود بایـد تغييـرات
عميی و اساسی ایجاد کنند .تغيير در نگرش به نيروی انسانی می توانـد نتيجـۀ خـوبی بـرای مـدیران
حاصل کند .تمام مسائل موردبحث در هر سازمان بهنوعی به نيروی انسـانی بـر مـیگـردد .نگـاه بـه
نيروی انسانی بهعنوان سرمایۀ انسانی از موفقيتهای سازمان اسـت .درایـنصـورت سـازمان بـه هـر
کارمند خود بهعنوان یک سرمایه و دارایی توجه میکند که موجب پيشـرفت سـازمان و سـرآمدی
آن خواهد شد .الزمۀ رقابت و کسب سود بيشتر و مستمر ،توجه فزاینده مدیران به منابع انسـانی کـه
جزف سرمایههای اصلی و ستونهای سازمان میباشد ،است .توجه سازمان و همچنين اعتقاد مـدیران
به توانمندیهای کارکنان و تالش برای افزایش این توانمندیها بایسـتی مـورد توجـه قـرار گيـرد.
مدیران نباید از پيشرفتها و برتریهای کارکنان هراسی داشته باشـند و بایسـتی آن را راهـی بـرای
افزایش قدرت و فرصت برای پيشبرد سازمان بدانند.
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