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 تأثیر سکوت نوع دوستانه بر یادگیری سازمانی
 1 پری ناز کرمی نیا

 دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی )تحقیق در عملیات( دانشگاه آزاد نجف آباد اصفهان.1
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 چکیده

 ئلتوجاه باه مساا باا ویژهبههای بزرگ با ساختارهای سنتی توان و انعطاف الزم جهت همسویی با تغییرات محیط پیرامونی سازمان

جهانی شدن را ندارند و برای بقای خود ناچارند یا تغییر ساختار دهند یا خود را به ابزارهایی مجهز کنند تا توان مقابله باا تغییارات 

 ساازمانی ؛ یادگیرینهادینه کردن یادگیری سازمانی استیادگیری سازمانی و جهانی را به دست آورند. یکی از مهمترین این ابزارها،

تر هساتند هایی موفقبنابراین، سازماندهد.  قرار تأثیر تحت را رفتار توانداست که بطور بالقوه می جدید هایبینش با دانش توسعه

 تاأثیر در همین راستا این مقاله به دنبال آن است که باه بررسای بگیرند. یاد های الزم رااستراتژی تر و بهتر از رقباکه زودتر، سریع

پیمایشی انجام شد. بارای -شفق بپردازد. به این منظور یک مطالعه توصیفی تولیدی شرکت در سازمانی یادگیری بر انکارکن سکوت

جمع آوری اطالعات از پرسشنامه های مربوطه استفاده گردیده است که روایی آن با استفاده از مؤلفه علمی توسط اساتاد راهنماا و 

، 88/0ایی آن با استفاده از ضریب آلفاای کرونبااب باه ترتیاب بارای کال پرسشانامه صاحب نظران به صورت محتوایی ثابت و پای

تایید گردید. در باین  85/0و پرسشنامه محقق ساخته سکوت نوع دوستانه  74/0 نزیکتو وا کیمارسپرسشنامه یادگیری سازمانی 

شدند، توزیاع و پرسشاگری باه عمال آماد.  نفر از کارکنان شرکت شفق که به روش سرشماری به عنوان نمونه آماری انتخاب 200

تحلیل شد. نتایج تحقیاق نشاان واسمیرنف و آزمون همبستگی پیرسون( تجزیه-فرضیات تحقیق با استفاده از )آزمون کولموگروف

شاده،  ادغاام هااینظر، یادگیری گروهای، سیسات دهد که سکوت نوع دوستانه بر یادگیری مستمر، ارتقاء جستارگری و تبادلمی

 گذار است.سازی، اتصال سازمان به محیط و رهبری راهبردی تأثیرتوانمند

 کلمات کلیدی

 سکوت نوع دوستانه ، یادگیری، یادگیری سازمانی، شرکت شفق.

 

 مقدمه-1

در ادبیات نوین مدیریت، مدیریت سرمایه های انسانی از جمله 

، مفاهیمی است که بیشترین سهم را به خوود اختاواد داده اسوت

ید دلیل اهمیتش نیز به مهم بودن سرمایه انسانی بستگی داشوته شا

باشد. زیرا سرمایه های انسانی در بین سوایر سورمایه هوا از ارزش   

اهمیت  یژه ای برخوردار می باشد. سرمایه انسانی تنهوا سورمایه ای 
عال ه بر اینکه کاهش نمی یابود بلکوه بور اسوا  ، است که با مارف

 .اید اثر فزایندگی نیز خواهد داشتتجاربی که کسب می نم

مزیت دیگر سرمایه های انسانی بر سایر سرمایه هوای سوازمان 

این است که استفاده   بکارگیری سایر سرمایه ها بستگی به سرمایه 

های انسانی دارد بهترین   با ارزشترین سرمایه ها   دارائیهوا بود ن 

 زه مهمتورین سرمایه انسانی قابلیوت اسوتفاده ناواهود داشوت. امور

مزیت رقابتی سازمانها نه در حوزه تجهیزات بلکوه در حووزه انسوانها 

است سازمانهایی که سرمایه های فکوری   انسوانی مناسودی داشوته 

باشند در میدان رقابت نسدت به سایر رقدا برتری خواهند یافت، زیرا 

سرمایه های انسوانی ارزشومندتر   برتور از هور سورمایه دیگوری در 

ا محسوب می شوند. سوازمانهایی کوامر ا خواهنود بوود کوه سازمانه
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بتوانند از این سرمایه ها بطور موثر در جای خود استفاده نمایند   با 

 .افزایش انگیزه   توانایی آنها سازمان خود را تعالی باشند

برای ارتقای بهره  ری سرمایه های انسوانی مکانیزمهوا   ر ش 

ظوا  مودیریت مشوارکتی، نظوا  های ماتلفی  جود دارد از قدیول ن

پذیرش   بررسی پیشنهادات   غیره به هر میزان که مشوارکت ایون 

سرمایه در اهداف    ظایف سازمانی بیشتر شود میزان کارایی   اثور 

  باشی سازمانی نیز بهدود خواهد یافت

 به سازمان کارکنان آن در که است ایپدیده *سازمانی سکوت.

 کورده خوودداری سوازمان مسائل مورد رد اظهارنظر از ماتلف علل
 بیمواری، مهوم بسویار عالموت یک سکوت. کنندمی اختیار  سکوت

   ر دموی شومار بوه سازمان در تر  یا   افسردگی پیری، استر ،

. نماینود برطورف   ردیوابی را آن عامل فرصت ا لین در باید مدیران

 حتوی   تور خویم اتفاقوات سودب تواندمی موضوع این به توجهیبی

 نواامنی   تور  احسوا  بینیدمی که همانگونه .شود سازمان مرگ

 بودتر بسویار شکل. گرددمی تلقی سازمان در سکوت علت مهمترین

 پور   فعال ظاهر به سازمان کارکنان که است  قتی سازمانی سکوت

 مناسب اقدامات    اقعی اظهارنظرهای از آنها  لی هستند صدا   سر

-موی را چیزی برخوردها در   کنندمی ریخوددا شده کارشناسی  

 .خواهدمی سازمان ارشد مدیر که دهندمی انجا  را کاری یا گویند

هدف این پژ هش بررسی تأثیر سکوت کارکنوان بور یوادگیری 

سازمانی می باشد. بنابراین همواره این سؤال مطرح می شود که آیوا 
ارد؟ بورای سکوت کارکنان تأثیری بر یادگیری سوازمانی کارکنوان د

پاسخ گویی به این سؤال ابتدا بایود تعریوف درسوتی از سوکوت نووع 

،ابعاد هفتگانوه DLOQد ستانه ارائه کرد   سپس با استفاده از مدل 

 یادگیری سازمانی را مورد سنجش قرار داد.

 

 مبانی نظری پژوهش-2

 سکوت کارکنان -2-1

 ( ارائه شوده اسوت،2003مدلی که توسط  ان داین   سایرین)

انگیزه های کارکنوان را مدنوایی بورای طدقوه بنودی انوواع سوکوت 

 کارکنان قرار داده است. آنها بر سه انگیزه اصلی تمرکز کرده اند.

این سه نوع انگیزه در کارکنان به سه نوع سوکوت یوا آ ا منجور 

گردد کوه عدارتنود از: سوکوت یوا آ ای مطیوو، سوکوت یوا آ ای می

د ستانه؛ که در این پوژ هش فقوط بوه تدافعی،   سکوت یا آ ای نوع

بررسی رابطه بین سکوت نوع د سوتانه بوا ابعواد هفتگانوه یوادگیری 

 سازمانی می پردازیم.

                                                   
* . Organizational Silence 

 †: مدتنی بر ادبیات رفتار شهر ند سازمانی†د ستانهسکوت نوع

ها، اطالعات   یوا نظرهوای است   عدارت است از امتناع از بیان ایده

دن دیگر افوراد در سوازمان   براسوا  مرتدط با کار با هدف سود بر

د سوتی، تشوریک مسواعی   همکواری. سوکوت نووع های نوعانگیزه

د ستانه، تعمدی   غیرمنفعالنه است که اساساً بر دیگوران تمرکوز   

-تأکید دارد. همچون رفتارهوای شوهر ندی سوازمانی، سوکوت نووع

طریوق تووان آن را از د ستانه رفتار با بایرت  عقالیی است که نمی

 [12فرمان دستورهای سازمانی به اجرا در آ رد. ]

 §یادگیری سازمانی -2-2

کشف   اصالح »از یادگیری سازمانی به عنوان **فایول   الیلز

ای از ادگیری سوازمانی متشوکل از مجموعوهکننود. یویاد می« خطا

های فردی   گر هی   انطداق در سطح سازمانی تعامالت بین انطداق

سازمانی، فعالیت بلند مدتی است کوه شورایط را بوه ت. یادگیری اس

 [4سازد ]شرایط سودمند رقابتی تددیل می

 §§یادگیری مستمر -3-2

یادگیری فردی برای تحول مستمر سازمان، گسترش   توسعه »

ر ی آینوده نامشوا   سازی همگان بورهای محوری   آمادهقابلیت

بوه یوادگیری   اینکوه: تعهود هور فورد  اً  نهایتو« باشد.ضر ری می

؛ طراحوی، همچنین توانایی یادگیری ا  برای سوازمان حیواتی اسوت

ای کوه کارکنوان در گونهایجاد فضا   فرصت یادگیری در سازمان، به

 [6توانند یادگیری داشته باشند ]کنار کار می

 §§نظرارتقاء جستارگری و تبادل -4-2

 هوایجووی دیودگاه ایجاد ظرفیت الز  جهت شنیدن   پور 

 ها.های استدالل جهت بیان دیدگاهدیگران   ایجاد مهارت

 §§یادگیری گروهی -5-2

پلی اسوت بورای تدودیل یوادگیری بوه دانوش  ،یادگیری تیمی

یتر سنگه پرای همه به اشتراك گذاشته شود. بسازمانی به نحوی که 

داند که طوی آن ظرفیوت اعضوا  نیز یادگیری جمعی را فرایندی می

شود که نتایج حاصوله آن چیوزی سو میای همگونهتوسعه یافته   به

 [3] اندخواهد بود که همگان طالب آن بوده

                                                   
† . Silence altruistic 

‡ . OCB 

§ . Organizational Learning 

** . Fiol and Layls 

†† . Continuous Learning 

‡‡ . Promote and exchange Jstargry 

§§ . Group learning 
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 ***شده ادغام هایسیست  -6-2

 ایون تغییرات اساسی در محیط همچنین ممکن است نیازمنود

ماهیت   اثرات ایون ، ها به سرعت اطالعات پیرامونباشد که سازمان

صونایو تکنولوو ی محوور ، تغییرات را تحاویل   توزیوو کننود. در 

ها نیاز به درگیری در یوادگیری توسعه تکنولو ی گسسته در سازمان

-ای ر ی مویکند.  قتی چنین تغییرات گسستهابداعی را ایجاد می

تغییرات اساسی در نگرش موجود درباره تکنولوو ی،  الز  استدهد 

ان . برای ایجاد دانش در این شرایط سوازمصورت گیردبازار   رقابت 

بووه  قووایو محیطووی را از طریووق  هووای ماتلووف راجوووبایوود نگوورش

شیوه تعواملی(   همچنوین تحاویل   توزیوو ) فرآیندهای اجتماعی

هوای پوردازش اطالعوات )شویوه اطالعات جدید از طریق مکانیسوم

 [9]  اطالعاتی( ادغا  کند

 §§§توانمندسازی -7-2

ت بیشوتر معنی تشویق افراد برای مشارک وانمندسازی افراد بهت

 تون    .هایی است که بر فعالیوت آنهوا موؤثر اسوتگیریدر تامیم

معتقدند که توانمندسازی به معنی قدرت باشیدن بوه  †††کمر ن

کنود توا احسوا  که به آنان کمک میباشد، بدین معنیکارکنان می

اعتماد به نفس خود را تقویت کننود، کوه از طریوق آن مودیران بوه 

گیری در نند تا قدرت الز  را برای تامیمدیگران )کارکنان( کمک ک

 [5امور مربوط به خودشان   کارشان را به دست گیرند ]

 §§§اتصال سازمان به محیط -8-2

افراد، محیط کاری خود را کنکواش کورده   از اطالعوات بورای 

 شوند.مند میتنظیم عملیات کاری خود بهره

 ****رهبری راهبردی -9-2

ت یوادگیری کارکنوان   ایجواد الگو قرار دادن رهدوران در جهو

 هایی در جهت تحقق اهداف سازمان.راهدرد

 

 پیشینه تحقیق-3

 »بیووان کردنوود کووه  ۱۹۹۱ سووال در ††††ریووان   ا سووتری 

 به که شودمی برده کار به موضوعاتی درباره سازمانی سکوت اصطالح

                                                   
*** . Systems integration 

††† . Empowerment 

‡‡‡ . Vtn and Cameron 

§§§ . Connect the environment 

**** . Strategic leadership 

†††† . Ryan and Oestreich 

 عدارتنود موضوعات این. هستند بحث قابل غیر سازمان کارکنان نظر

 بد، اخدار همکاران، عملکرد ارشد، مدیر عملکرد چون:هم مواردی از

 هوایسوازمان پرسونل دیگور عدوارت به. پرسنلی مشکالت   دعواها

 سواکت   دانسوته ثمور بی را مواردی چنین در بحث ساکت معموالً

 .«مانندمی

سکوت سازمانی را خودداری کارکنان از بیوان »پیندر   هارلوز 

هوای اثرباشوی در موورد موقعیوتهای رفتاری، شوناختی   ارزیابی

  [13] «کنند سازمانی تعریف می

سکوت سازمانی را بوه عنووان »نیز  ††††موریسون   میلیکان
گیرنود کوه کارکنوان در آن از ارائوه ای اجتماعی در نظور مویپدیده

-های خود در مورد مشوکالت سوازمانی امتنواع موینظرات   نگرانی

ی سازمانی تحت تأثیر قرار ها رزند. سکوت توسط بسیاری از  یژگی

گیوری، فراینودهای مودیریت گیرد که شامل فرایندهای تاومیممی

. ابراز [7]« فرهنگ   ادراکات کارکنان از عوامل مؤثر بر سکوت است

هووا یووا آ ای سووازمان   مضووایقه از ارائووه آنهووا یووا سووکوت ایووده

ممکن است از نظر رفتاری د  فعالیت متضاد به نظور  ††††سازمانی

، زیرا سکوت مستلز  صحدت نکردن اسوت، در حوالی کوه آ ا برسند

نیازمند بیان مسائل   مشکالت موجود در سازمان است، اما  اقعیوت 

ای در تقابول بوا آ ای سوازمان آن است که سوکوت ضور رتاً پدیوده

نیست. در حقیقت تفا ت بین سکوت   آ ا در سان گفوتن نیسوت، 

هوا   نظورات رائه اطالعات، ایدهبلکه در انگیزه افراد در خودداری از ا
آنها است. در این چارچوب سه نوع انگیوزه مورتدط بوا سوکوت   آ ا 

 *****گیرانوهرفتوار کنواره» به نظر پینودر   هوارلوز    جود دارد:

 خودحفاظتی رضایت دادن به هر چیز، رفتاربراسا  تسلیم بودن   

 †††††براسا  تر ،   رفتارهای دیگرخواهانه        †††††

القه به دیگران   ایجاد فرصت برای تشریک مساعی با آنها به دلیل ع

 [11]« باشدمی

  

بوا هودف بررسوی  تحقیقوی (1389) همکواران   زاده خانعلی

 دانشگاه: مطالعه مورد) سازمانی یادگیری   توانمندسازی بین رابطه»

 رابطوه بررسوی بوه حاضر، تحقیق در. انجا  داده اند« (مدر  تربیت

 احسا  میزان سنجش   کارکنان توانمندسازی   سازمانی یادگیری

 یووادگیری نظوور از دانشووگاه موقعیووت تعیووین   کارکنووان توانمنوودی

 اسوتاندارد پرسشونامه د  از ایون ر  از. اسوت شده پرداخته سازمانی
 ایون در آمواری جامعوه. گردیود اسوتفاده توانمندسوازی   یادگیری

 بووا موودر  تربیووت دانشووگاه کارکنووان از نفوور 271 تعووداد تحقیووق

 نفور 74 تحقیوق آمواری نمونوه. اسوت بواالتر   لیسوانس تحایالت

                                                   
‡‡‡‡ . Pinder and Harlos 

§§§§ . Organizational silence 

***** . Preventive withdrawal behavior 

††††† . Self-protection 

‡‡‡‡‡ . Other selfish behavior 
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 تجزیوه   گردید توزیو پرسشنامه 90 تعداد حال این با. شد محاسده

 افوزار نور  از اسوتفاده بوا نفور  89تعداد  اسا  بر داده ها تحلیل  

SPSS  میوان معنوی دار رابطه داد نشان پژ هش نتایج. گرفت انجا 

 بوور یووادگیری قوووی بسوویار تووأثیر   انمندسووازیتو بوور یووادگیری

 بعود پونج دانشوگاه، در که گردید مشا  نیز   است توانمندسازی

 بوودن، موؤثر استقالل، شایستگی، احسا : از عدارتند که توانمندی

 بعوود هفووت از امووا دارد،  جووود کارکنووان در اعتموواد   معنووی داری

   دانش اشتراك گر هی، یادگیری   کار: بعد سه سازمانی، یادگیری

 انودار چشوم: بعود چهوار   کمتور متوسوط حد از مشارکتی رهدری
 شایسوتگی توسوعه   سیسوتمی تفکور یوادگیری، فرهنگ مشترك،

 .است باالتر متوسط حد از کارکنان،

 یوادگیری رابطوه بررسی» عنوان با تحقیقی در( 1389) حدت

 دانوش مودیریت بوه توجوه غالوب در نووآ ری   خالقیت با سازمانی

 دندوال بوه مقاله این در محققین. است پرداخته بررسی به «سازمانی

 دسوت در ابوزاری عنووان بوه سوازمانی یوادگیری بین رابطه بررسی

 در. می باشوند سازمان در نوآ ری   خالقیت میزان   دانش مدیریت

 مدیریت چون مفاهیمی نظری مدانی ابتدا می شود سعی تحقیق این

 بیوان سوازمان در نووآ ری   خالقیت یزن   سازمانی یادگیری دانش،

   خالقیت   سازمانی یادگیری میان رابطه کمی ر یکردی با   شوند

 از یکوی مودیران از تن 30 تعداد منظور این به شود ارزیابی نوآ ری

 شدند انتااب آماری نمونه عنوان به کشور خودر سازی شرکت های
 تحقیوق نتوایج .آمود عمول به پرسشگری پرسشنامه، توسط آنها از  

 خاوود بوه   سازمانی یادگیری میان قوی معنادار رابطه داد نشان

 .دارد  جود نوآ ری   خالقیت با سازمان در دانش کسب

 تسلط را مانیزسا یوادگیری ،(2010)†††††تاکوچی   نوناکا

 از. کندمی معرفی خووویش فعالیت  قلمر به طمربو نشدا به نمازسا

 سه شامل( مانیزسای گیردیا) نشدا به تسلط یندافر آنوووووووان نظر

 ؛(مفید تطالعاا آ ری دگر   شناسایی)نشدا بکتساا -. است مرحله

 یوزتو) نشدا لنتقاا - ؛(نشدا از عملی دهستفاا) نشدا یگیرربهکا-

 ن(.مازسا سراسر در نشدا نشر  

 

 فرضیه ها و روش تحقیق-4

ر ش انجا  تحقیق حاضر، توصیفی از شاخه میودانی بووده   از 

ماهیت، کاربردی   از نظر زموان مقطعوی موی باشود. در ایون  لحاظ

پژ هش برای گردآ ری اطالعات از د  ر ش میودانی   کتاباانوه ای 

ادبیات نظوری ایون تحقیوق از طریوق مطالعوات استفاده شده است. 

گردیده آ ری های معتدر جموتحقیقات گذشته   سایت ای،کتاباانه
اطالعات مورد نیاز از جامعوه است. در ر ش میدانی جهت گردآ ری 

                                                   
§§§§§ . Nonaka and Taguchi 

 200آماری از د  پرسشنامه استفاده شده است. پرسش نامه در بین 

نفر از پرسنل شرکت تولیدی شفق توزیو شده است. در این تحقیوق 

 فرضیه های تد ین شده عدارتند از:

 فرضیه اصلی -4-1

سکوت نوع د ستانه بر یادگیری سوازمانی در شورکت تولیودی 

 است.شفق تأثیرگذار 

 یفرع اتیفرض -4-2

یادگیری مستمر در شرکت تولیودی بر  سکوت نوع د ستانه -1

 است. رگذاریتأث شفق

نظر در ارتقوا  جسوتارگری   تدوادلبر  سکوت نوع د ستانه -2

 است. رگذاریتأث شرکت تولیدی شفق

یادگیری گر هی در شرکت تولیودی بر  سکوت نوع د ستانه -3

 است. رگذاریتأث شفق

شوده در شورکت  ادغا  هایسیستمبر  نوع د ستانه سکوت -4

 است. رگذاریتأث تولیدی شفق

توانمندسوازی در شورکت تولیودی بور  نوع د ستانه سکوت -5

 است. رگذاریتأث شفق

اتاال سازمان به محیط در شورکت بر  نوع د ستانه سکوت -6

 است. رگذاریتأث تولیدی شفق

شرکت تولیودی  رهدری راهدردی دربر  سکوت نوع د ستانه -7

 است. رگذاریتأث شفق

 بر اسا  فرضیات تحقیق مدل مفهومی زیر ترسیم شده است:
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 (291: 2007مارسیک،  و منبع: )محقق ساخته و برگرفته از مدل واتکینز
 

 آزمون فرضیه های تحقیق-5

  طدقه در این تحقیق از ر ش های آمار توصیفی برای توصیف 

بندی اطالعات   از آمار اسوتنداطی بورای آزموون فرضویات توسوط 

 آزمون همدستگی پیرسون   معادالت ساختاری استفاده شده است؛

 نتایج آن به شرح زیر به دست آمد:   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 آماره  
سطح 
 معناداری

مقدار 
 خطا

نتیجه 
 گیری

 یادگیری سازمانی

 یادگیری مستمر

ارتقا  جستارگری   تدادل 

 نظر

 یادگیری تیمی

 توانمندسازی

 اتاال سازمان با محیط

 رهدری راهدردی

 شده ادغا  هایسیستم

 سکوت نوع د ستانه
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 بین سکوت نوع دوستانه و یادگیری سازمانی نتایج ضرایب همبستگی :1شماره  جدول
 

نشان می دهد که سکوت نوع د ستانه بر  1نتایج جد ل شماره 

می باشد   یک همدستگی مثدوت کلیه ابعاد یادگیری سازمانی مؤثر 

بین متغیر سکوت کارکنان   یادگیری سازمانی  جود دارد   هرچوه 
 سکوت نوع د ستانه بیشتر باشد، یادگیری سازمانی بیشتر می شود.

 بحث و نتیجه گیری-6

 بور سوکوت نووع د سوتانه بررسوی تواثیر هودف بوا مطالعه این

یافته های تحقیق است. نتایج براسا   سازمانی انجا  شده یادگیری

ی ابعواد یوادگیری نشان می دهد که سکوت نوع د سوتانه بور کلیوه

سازمانی تأثیر گذار است. نتایج سایر فرضیات تحقیق براسا  یافتوه 

 ها به قرار زیر است:

های مستمر   تدریجی   یا به عدارتی آموزش همراه بوا آموزش

اری در گذسورمایهبوه عنووان یکوی از عوامول مهوم یادگیری عمیق 

  .باشدمیرکن اساسی توسعه کشور   آموزش نیر ی انسانی 

دهود کوه سوطح معنواداری بوین سوکوت نووع نتایج نشان می

اسوت   از  001/0د ستانه   ابعاد ماتلف یادگیری سوازمانی برابور 

)مقدار سطح خطا( کوچکتر است، بنوابراین بوین سوکوت نووع 05/0
رابطوه معنواداری  جوود  د ستانه   ابعاد ماتلف یادگیری سوازمانی

 دارد. مقدار ضریب همدستگی بین آ ای کارکنان   ابعاد   ماتلف 

یوادگیری سووازمانی بووه شورح فوووق اسووت، کوه نشووان دهنووده 

همدستگی مثدت است   هرچه سکوت نووع د سوتانه بیشوتر باشود، 

ابعاد ماتلف یادگیری سازمانی بیشتر اسوت. درنتیجوه سوکوت نووع 

تمر، ارتقوا  جسوتارگری   تدوادل نظوور، د سوتانه بور یوادگیری مسو

یادگیری گر هی، سیستم های ادغوا  شوده، توانمندسوازی، اتاوال 

 سازمان به محیط   رهدری راهدردی مؤثر است.

 

  اتپیشنهاد-7

با عنایت به عنوان تحقیق نشان داده شد که، سکوت نوع 

د ستانه بر یادگیری سازمانی تأثیرگذار اسوت، بنوابراین طدوق 

های این پوژ هش پیشونهادهای کواربردی   راهکارهوای یافته

 گردد: مفید   مؤثری به شرح زیر ارائه می

 در سوازمان محویط امون عواطفیشوود پیشنهاد می -1

آزادی   اطمینان  با بتوانند کارکنانای که به گونه ایجاد شود،

های خوود بوا مسائل، مشکالت کواری   خواسوتهخاطر درباره 

شود مدیران . بنابراین پیشنهاد میتگو کنندگف مدیران سازمان

 زمانی را برای گفتگوی اختااصی با کارکنان اختااد دهند.

شود که، کارکنان را به آموختن به مدیران توصیه می -2
مهارت ابراز  جود تشویق نمایند، تا در ارتداط بوا دیگوران بوه 

ساز   فعال نه فوردی منفعول  ارد عمول عنوان فردی تامیم

 د.شون

 رتباو هوای شورکتتامیمشوود کوه، پیشنهاد می -3

ها نمازسا در ریکا یها  هاکمیته  ها هگر به   ذتاااهی  گر

 داده شود. همیتا

 0/05 0/071 1/86 یادگیری مستمر
 توزیو 

 نرمال

ارتقا  
جستارگری   

 نظر تدادل

2/87 0/069 0/05 
توزیو  

 نرمال

 0/05 0/068 3/70 یادگیری گر هی
توزیو  

 نرمال

های  سیستم
 ادغا  شده

2/89 0/081 0/05 
توزیو  

 نرمال

 0/05 0/076 1/95 توانمند سازی  
توزیو  

 نرمال

اتاال سازمان به 
 محیط

2/26 0/056 0/05 
توزیو  

 نرمال

 0/05 0/052 2/35 راهدردی رهدری
توزیو  

 نرمال

 0/05 0/061 2/54 د ستانهآ ای نوع
توزیو  

 نرمال
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شووود کووه در مراحوول ا لیووه اسووتادا ، پیشوونهاد می -4

هوای ارتدواطی در هوا   مهارتها بوه قابلیتگزینش   انتااب

راهم نموودن   متقاضیان توجه شود   در مراحل بعودی بوا فو

القای جو   فرهنگ سازمانی مدتنی بر مشارکت   همدلی بوه 

 پذیری   ثدات آن بیافزایند.جامعه

 تجدیودنظر خوود سوازمانی مدیران بایود در سواختار -5

   کارکنوان نمایند حرکت تمرکزعد  سوی   سمت به   کنند

 جهت الزمه  اختیارات دهند قرار هاگیریتامیم در جریان را

 بایستی منظور مدیران بدین .کنند محول آنها به را امور  انجا

 برگوزار   مودیران کارکنان بین غیررسمی جلسات هرچندگاه

 موورد در اظهوارنظر ر ز، مداحوث از آگاهی به را   آنها نمایند

 تشوویق اسوت، مفیود سوازمان برای کنندمی فکر که مسائلی

 .نمایند

 بوه توجوه بوا دوانمااط انتظارات   نیازها، عالیق، به -6

 آنها توجه شود. فکری   ر حی، جسمی، شرایط

 ایبر نمازاووووووووس ازنداچشم   سالتر ضح ا تدیین -7

   نمازسا یهاارزش رهبادر نکنارکا از نظرسنجی ن،کنارکا

 نکنارکا ندگیز یطاشر   حیهر  ،سالمت به توجه ایبر شتال
 از مانیزسا یهاارزش   افهدا تربیش شپذیر به نداتومی نیز

 انمدیر الذ. شوود منجر ن   توانمند نمودن آنوانکنارکا یسو

 مووووووه   باشند شتهدا توجه ادفرا یمعنو یهازنیا به باید هم

 شتال هنندانگیزا   پویا مانیزسا جو یک دیجاا جهت باید

 .کنند

 نهاآ از   شوود شناساییاد فرا یها  مهارت هاقابلیت -8

 ه شود.دستفاا یگیرتامیم   ییاجرا رموا در

از آنجایی که مدیران الگوی کارکنوان خوود هسوتند  -9

 سطح کاری، هایبرنامه در عدالت شود که رعایتپیشنهاد می

 حجوم   کارمند هر به شده محول کار حجم پرداختی، حقوق

 گیرد. انجا  مدیران توسط کارمند هر مسئولیت

 نظرات ازای شود که مدیران شرکت درپیشنهاد می -10

 ایون از   دهنود ارائوه پاداش هاآن به کارکنان ارسازک   مفید
 کنند. اظهارنظر به تشویق را هاآن طریق
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 چکیده

باشاد. روش تحقیاق از نظار منظور  بررسی رابطة بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان میپژوهش حاضر به       

باشد. جامعة آماری پژوهش شامل کلیة کارکنان شارکت ز نظر هدف، کاربردی میشیوۀ گردآوری اطالعات، توصیفی )همبستگی( و ا

باشد. برای تعیین حج  نمونة آماری از فرمول کوکران اساتفاده شاده نفر می 384ها ای گیالن است که تعداد آنسهامی آب منطقه

آوری اناد. روش جماعتصادفی سااده انتخااب شاده گیریباشد که با استفاده از روش نمونه نفر می 192که تعداد نمونه برابر  است

-های تحقیق از روشاطالعات پرسشنامه بوده است و پایایی آن بر اساس ضریب آلفای کرونباب تأیید شده است. برای آزمون فرضیه

ساازمانی و  رگرسیون و تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین سکوت های ضریب همبستگی پیرسون،

 رفتار شهروندی سازمانی کارکنان رابطة معناداری وجود دارد.

 کلمات کلیدی

 .دوستانهرفتار شهروندی سازمانی، سکوت تدافعی، سکوت مطیع، سکوت نوع

 

 مقدمه -1

انگیز   رقوابتی کار بسیار چالش امر زه در سراسر جهان، کسب

ضعیتی بایود تموامی آ ر ماندن در چنین  شده است. به منظور سود

[. در میوان عوامول 8عوامل تولیدی درست   عاقالنوه اداره شووند ]

تولیدی، بیشترین چالش   تالش صرف اداره   مدیریت منابو انسانی 

ها برای انجا   ظایفشان نیازمند منابعی هستند شود؛ زیرا سازمانمی

که مهمترین مندوو هور سوازمان نیور ی انسوانی آن اسوت. درك   

اری نیر ی انسانی نه تنها شامل حفظ آنان نیست بلکوه توالش نگهد

 [. 14برای ایجاد ارتداط   همدستگی بین کارکنان   سازمان است ]

ها شاهد امتنواع کارکنوان از ارائو  امر زه در بسیاری از سازمان

ها   نظرات خوود در موورد مشوکالت سوازمانی هسوتیم   در عقیده

شوود، سوت کوه اغلوب موجوب مویها جوی به  جود آموده اسازمان

ها باارزش ندوده   کارکنان را از کارکنان احسا  کنند که عقیدۀ آن

ها بورای بقوا، دارد. بنابراین در عار حاضر سازمانها باز میابراز ایده

های محیط  اکونش مناسودی نیازمند افرادی هستند که برای چالش
ز به اشتراك گذاشتن دانش   اطالعوات ترسوی از خود نشان دهند، ا

نداشته باشند   برای با رهای خویش   با رهای گر هشان ثابت قد  

-یک فرآیند ناکارآمد است کوه موی 1[. سکوت سازمانی19باشند ]

های سازمان را هدر دهد   ممکون اسوت ها   هزینهتواند تما  تالش

سوطح پوایین به اشکال ماتلفی مانند سکوت جمعوی در جلسوات، 

های پیشنهادی، پایین بودن سطح صدای جمعی   مشارکت در طرح

 [. 16غیره آشکار شود ]
هوای خودماتی همچوون شوورکت آب ایون موضووع در سوازمان

در ر  با مشتری   همچنین  ای که نیازمند تعامل فرا ان   ر منطقه

هوایی کند. یکی از مهوارتماهیت خدمات، اهمیت بیشتری پیدا می

تواند به کارکنوان در ایون راه کموک کنود، رفتوار شوهر ندی میکه 

اسوت. رفتووار شوهر ندی افعووال   اقودامات ایثارگرانووه    2سوازمانی

تمایالت به از خودگذشتگی کارکنان را به منظوور توأمین آسوایش   

 کوار های رقابتی کسوبکند، به عال ه محیطرفاه دیگران تدیین می

ه شهر ندان خوبی باشند، به شکلی کوه طلدد کامر ز کارکنانی را می

کارکنان تمایل به گسترش همیاری   کمک به همکاران، کارفرمایان 

 [.  5  ارباب رجوع از خود بر ز دهند]

بنابراین بررسی این موضوع که آیا بین سکوت سازمانی   رفتار 

رسد. شهر ندی سازمانی رابطه  جود دارد یا خیر، ضر ری به نظر می
ی انجا  شوده در خاوود سوکوت سوازمانی گویوای ایون هامطالعه

هوا  اقعیت است که آثار قابل توجهی بر رفتار کارکنوان در سوازمان

توری در شورکت دارد. این تأثیرات سدب شده است تا بررسی دقیوق

 ای استان گیالن به عمل آید. آب منطقه

 ها عدارتنداز:در این تحقیق فرضیه

ی   رفتار شهر ندی سوازمانی بین سکوت سازمانفرضی  اصلی: 

 رابط  معناداری  جود دارد.

mailto:fayazi.iman373@gmail.com
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بین سکوت مطیو   رفتار شهر ندی سازمانی های فرعی: فرضیه

 رابط  معناداری  جود دارد.

بین سکوت تدافعی   رفتار شهر ندی سازمانی رابط  معناداری 

  جود دارد.

بین سکوت نوع د سوتانه   رفتوار شوهر ندی سوازمانی رابطو  

 ی  جود دارد.معنادار

 پیشینه پژوهش -2

( 1997مفهو  رفتار شهر ندی سازمانی ا لین بار توسط ارگان)

مطرح شده است. از نظر  ی رفتار شهر ندی سازمانی، رفتاری کامالً 
دهی قابلیت شناسایی آن را بوه طوور دا طلدانه است که نظا  پاداش

ب افوزایش مستقیم   ضمنی ندارد. اما به طور کلی این رفتارها موج

[. رفتوار شوهر ندی سوازمانی، 9]عملکرد مؤثر سازمان خواهند شد 

( که در 1983سازی متدا ل از فرانقشی است)باتمن   ارگان، مفهو 

گیورد   بوه منظوور یواری حیط   ظایف رسمی کارکنان قورار نموی

شوود. ایون گونوه رفتارهوا رساندن به همکاران   یا سازمان انجا  می

 [. 6ای   سطح مهارت فنی فرد قرار دارد ]د  ظیفهفراتر از عملکر

به طور کلی عناصر کلیدی رفتوار شوهر ندی سوازمانی عدوارت 

 است از:
  رفتاری است، فراتر از آن چوه کوه رسوماً توسوط سوازمان بورای

 ست.کارکنان مشا  شده ا

 .کامالً ارادی   بر اسا  ارادۀ فردی است 

 می شوود   یوا موورد توسط ساختار رسمی سازمان پاداش داده ن
 گیرد.قدردانی قرار نمی

  برای اثرباشی   کارایی عملکرد سازمان بسویار مهوم   ضور ری
 [.2است ]

( رفتار شهر ندی سازمانی را در پنج بعد خالصه کورده 1988ارگان)

 است:

 د ستی: به رفتار یاری دهندۀ افراد به صورت کامالً دا طلدانوه نوع

 گویند.نوع د ستی می  به منظور کمک به همکاران، 

 هوای های مثدت سازمان به جای جندهجوانمردی: تأکید بر جنده

 منفی.

    فضیلت مدنی: بوه رفتارهوایی کوه حواکی از مشوارکت فعاالنوه

مسئوالن  فرد در حین انجا   ظایف است   موجب افزایش  جه  

های اداری سوازمان شود. مستلز  حمایت از عملیاتسازمانی می

 است.

   ای کوه موانو از مهربانی: عدارت است از رفتارهای مؤدبانوه ادب

ۀ کنندشود. این بعد بیانایجاد مشکل   مسئله در محیط کار می

نحوۀ رفتار افراد با همکاران، سرپرستان   مااطدان سازمان است 

[9.] 

 ای فراتور از آن  ظیفه شناسی: انجا   ظایف تعیین شده به شیوه

ای سوود رند کار در بعد از ساعات اداری بهمان)ر دچه انتظار می

 [.7] (رساندن به سازمان
های مذکور ( معتقد است در صورت تقویت  یژگی1988ارگان)

ها، کارکنان به دندال اصالح عملکرد خود در حین انجوا  در سازمان

های سازمانی خواهند بود   نقش خود را بوه خووبی  ظایف   فعالیت

 [.9] ایفا خواهند کرد

فهومی به نا  صدای سازمانی )آ ای سازمانی(  جود دارد؛ بوه م

این معنا که کارکنان آزاد هستند تا نظرهوای خوود را بیوان کننود   

اقدامات سازمانی را تحت تأثیر قرار دهند. با این که صدای سازمانی 

شود، اموا یکی از منابو قدرتمند برای تغییرات سازمانی محسوب می

های خود ندارند   ایون ی به بیان عقاید   دیدگاهکارکنان اغلب تمایل

عملی درست در مقابل صدای سازمانی است که سکوت سازمانی نا  

 [. 3دارد ]

در تعاریف ا لی  سکوت، این  ا ه معادل  فاداری در نظر گرفته 

ها   نظرها در  اقو کوار شد   معتقد بودند که بیان نکردن نگرانیمی
لعات جدید نشان می دهد که جو سکوت در اشتداهی نیست، اما مطا

هوای نوامطلوب سوازمانی منجور شوود ها می تواند به ستادهسازمان

[11.]  

( سکوت را خودداری افوراد از 2009برینس فیلد   همکارانش)

کننود کوه از هوا تعریوف مویبیان ایده ها، اطالعات، عقاید یا نگرانی

  سوازمان را  سطح فردی آغاز می شود   ممکن است اعضوای تویم

 [.20تحت تأثیر قرار دهد ]

( بر این با رند که سکوت سوازمانی 2000موریسون   میلیکن)

ر د که اصطالحی است که برای سطحی از اجتماعی شدن به کار می

های منفی دربوارۀ مشوکالت   مسوائل قابول توجوه به خاطر  اکنش

از شود. در  اقوو، زموانی کوه بسویاری سازمان سان کمی گفته می

دهند که دربارۀ مسائل سازمان سوکوت کننود، کارمندان ترجیح می
در این حالت این پدیدۀ جمعی سوازمانی، سوکوت سوازمانی نامیوده 

 [.12شود ]می

-ابعاد سکوت سازمانی شامل سوه بعود مطیوو، تودافعی   نووع

 پردازیم:باشد که به توضیح هر یک مید ستانه می

راد، فردی را بوه عنووان : هنگامی که اکثریت اف3سکوت مطیو

ها اغلب آن است که  ی بوه طوور نهند، منظور آنفرد ساکت نا  می

کند. سکوت حاصل از این نوع رفتار، سکوت فعال، ارتداط برقرار نمی

ها، اطالعات یا نظورات [   به خودداری از ارائ  ایده6مطیو نا  دارد ]

-اطوالق مویمربوطه بر اسا  تسلیم   رضایت دادن به هر شرایطی 

گیرانوه دارد کوه گردد. بنابراین سکوت مطیو، نشان از رفتوار کنواره

های رفتاری افراد دارای [. از  یژگی13بیشتر انفعالی است تا فعال ]

این نوع سکوت می توان مشارکت کوم، اهموال، مسوامحه، غفلوت   

 [.6رکود را نا  برد ]
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فرد  : انگیزۀ این نوع سکوت، احسا  تر  در4سکوت تدافعی

از ارائ  اطالعات است. در  اقو گاهی ممکون اسوت افوراد بوه دلیول 

هوا، اطالعوات یوا محافظت از موقعیت   جایگواه خوود از بیوان ایوده

هایشان خودداری کنند. این نوع سوکوت بور عکوس سوکوت دیدگاه

مطیو، بیشتر حالت غیرانفعالی دارد   دربرگیرنده آگواهی بیشوتر از 

گیووری   در عووین حووال د در تاوومیمهووای موجوووشووقوق   گزینووه

ها، اطالعات   نظرها به عنوان بهتورین راهدورد خودداری از ارائ  ایده

در زمان مقتضی است. سکوت تدافعی شدیه حالتی است که افراد از 

انتشار خدرهای بد به دلیل آشفته شدن افوراد یوا ایجواد پیامودهای 
 [.4کنند ]منفی برای شا  خدررسان د ری می

د سوتانه مدتنوی بور ادبیوات : سکوت نووع5د ستانهنوعسکوت 

هوا، رفتار شوهر ندی اسوت   عدوارت اسوت از امتنواع از بیوان ایوده

اطالعات   یا نظرات مرتدط با کار با هدف سود بردن دیگور افوراد در 

هوای نووع د سوتی، تشوریک مسواعی   سازمان   بر اسوا  انگیوزه

النه است که اساسواً بور همکاری. این نوع سکوت، تعمدی   غیرمنفع

 [.6دیگران تمرکز   تأکید دارد ]

مر ر ادبیات تحقیق نشان می دهد که در مطالعات محد دی به 

بررسی رابطو  بوین سوکوت سوازمانی   رفتوار شوهر ندی سوازمانی 

 پرداخته شده است. 

(، سوووهی 2013سوووینار، کارسووول اغلوووو   علوووی اغووووالری)

کرپرانووووووز    (  2002(، ر دز   ایسووووووندرگر)2010تقلووووووو)
اند که یک رابط  قوی   ( در تحقیقاتشان نشان داده1997همکاران)

منفی بین سکوت سازمانی   رفتار شهر ندی سوازمانی  جوود دارد. 

های خود را بیوان این بدین مفهو  است که اگر کارکنان نتوانند ایده

یابد. کنند، در این صورت سطح رفتار شهر ندی سازمانی کاهش می

هر ندی سازمانی برای بهدود عملکرد   تودا   سوازمان یوک رفتار ش

 [. 10رفتار مهم در سازمان است ]

( در تحقیق خود نشان می دهد که یکی از هفت 1988ارگان)

بعد رفتار شهر ندی سازمانی که ر حیو  جووانمردی اسوت، ارتدواط 

د ستانه دارد. ر حی  جوانمردی به عنوان عد  مستقیم با سکوت نوع

-جود شکوه   شکایت ها، تحمل زحمات، مشکالت   تکلیوف جود  

هوا باشد. امتناع از بر ز شکوههای کاری بد ن ناله کردن   گالیه می

ها، خود شکلی از سکوت است   از آن جا که منافعی بورای   شکایت

دیگران دیگران دارد، دیگرخواهانه است. لذا خودداری از بر ز نالوه   
گرداندن از توجه صرف به مسائل شاای شکوه)سکوت( نشان  ر ی 

  نشان دادن اهوداف دیگرخواهانو  صودر، ادب   تواضوو نسودت بوه 

 [.6دیگران است ]

-سال گذشته انجا  شده است، نشان موی 20تحقیقاتی که در 

دهد که رفتار شهر ندی سازمانی باعوث افوزایش عملکورد شوغلی   

 [.10سازمانی کارکنان شده است ]

( در تحقیقی 1393می، حیدری   سهرابی پور)انوری پور، بالس

های فوردی کارکنوان، سوکوت که با عنوان بررسی رابط  بین  یژگی

سازمانی   رفتار شهر ندی سازمانی در شرکت پتر شیمی ایوال  بور 

نفر از کارکنان انجا  دادند، به این نتیجه رسیدند که بین  111ر ی 

رکنان رابطو  معنوادار سکوت سازمانی   رفتار شهر ندی سازمانی کا

معکو   جود دارد. یعنی کاهش سوکوت سوازمانی باعوث افوزایش 

 [.1شود ]رفتار شهر ندی سازمانی می

 

 

 

 

 [10(: مدل مفهومی تحقیق ]1شکل )

 شناسی پژوهشروش

باشود. جامعو  پژ هش حاضر توصیفی   از نوع همدستگی موی

گویالن  ایآماری در این پژ هش کلی  کارکنان شورکت آب منطقوه

نفور اسوت. در ایون  384باشد که تعداد پرسنل جواری   طورح می

گیری تاادفی ساده استفاده شده است. جهت پژ هش از ر ش نمونه

( استفاده 1گیری کوکران، فرمول)تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه

  گردیده است:

          (1) 

 

 که در آن:

n ،حجم نمونه :N ،جامع  آماری :P موفقیت در جامعو  : نسدت

: دقوت d: نسودت عود  موفقیوت در جامعو  آمواری، (p-1) آماری، 
 : سطح اطمینان Zبرآ رد   

نفور بوه دسوت  192(ا، حجم نمونه برابر 1با استفاده از رابط  )

 آمده است. 

ها از پرسشونامه اسوتفاده آ ری دادهدر این پژ هش برای جمو

 شده است. 

 پرسشنامه شامل سه باش است:

 ش ا ل شووامل مشااووات دموگرافیک)جنسوویت، میووزان باوو

 تحایالت   سابق  خدمت( است.

  باش د   پرسشونام  سوکوت سوازمانی کارکنوان اسوت کوه

( 2005برگرفته از پرسشونام  اسوتاندارد  اکووال   بووراد  )

 شهر ندی سازمانیرفتار 

 سکوت نوع د ستانه

 سکوت مطیو

 تدافعی سکوت
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باشد. این باش شامل سه بعود سوکوت تودافعی، مطیوو   می

 4کدا  دارای د ستانه است که سکوت تدافعی   مطیو هر نوع

باشد. سؤاالت با سؤال می 5د ستانه دارای سؤال   سکوت نوع

ای لیکرت اسوت درجه 5مقیا  بسته پاسخ   بر اسا  طیف 

که به صورت درجات کامالً موافق، موافق، تا حد دی، ماوالف 

  کامالً ماالف طراحی شده است   نحوۀ امتیازدهی به ترتیب 

 باشد.می 1   2، 3، 4، 5

  سو  پرسشنام  رفتار شهر ندی سازمانی کارکنان اسوت باش

که برگرفته از پرسشنام  استاندارد پادساکف، مک کنزی، پاین 

ای درجوه 5باشد کوه بور اسوا  طیوف ( می1991  باچراچ)

لیکرت است که به صورت خیلی زیواد، زیواد، متوسوط، کوم   

ها به آ ری پرسشنامهخیلی کم طراحی شده است. بعد از جمو

 داده شد. 1تا  5ها نمرۀ ر یک از پاسخه

بورای   ، ثدات   اعتدار2پایاییهایی مانند قابلیت اعتماد که  ا ه

گیوری شوود، یکوی از  یژگوی هوای ابوزار انودازهآن به کار بورده می

 اسوت. (هوای علوو  اجتمواعی)پرسشنامه یا مااحده یا سایر آزمون
هوای ایی مؤلفوه( پایو1991پادساکف، مک کنزی، پواین   بواچراچ )

 84/0توا  70/0پرسشنام  رفتار شهر ندی سازمانی را در دامن  بین 

 89/0اند   پایایی پرسشنام  سکوت سازمانی کارکنوان گزارش کرده

 است.

 های پژوهشییافته

درصد پاسوخ دهنودگان  7/66بر اسا  نتایج توصیفی پژ هش،

اسخ دهندگان اند. اکثر پدرصد را زنان تشکیل داده 3/33را مردان   

درصود بودنود   بیشوترین  9/57دارای مدرك لیسانس بوا فرا انوی 

 باشد.درصد می 7/60سال با فرا انی  10تا  5سابق  خدمت بین 

اسمیرنوف، به بررسی نرمال بودن  -با اجرای آزمون کولموگر ف

 ( آ رده شده است.1متغیرها پرداخته شد که نتایج آن در جد ل )
 

اسمیرنوف برای تعیین نرمال   -ولموگروف(: آزمون ک1جدول )

 هابودن داده

 -کولموگر ف انحراف معیار میانگین نا  متغیر

 zاسمیرنوف 

مقدار سطح 

 معناداری

سکوت 

 تدافعی

3854/8 1628/2 341/1 055/0 

سکوت 

 مطیو

354/15 0945/2 319/1 062/0 

سکوت 

 د ستانهنوع

635/21 0776/2 344/1 054/0 

سکوت 

 سازمانی

375/45 1959/2 334/1 057/0 

رفتار 

شهر ندی 

 سازمانی

83/101 1367/9 283/1 057/0 

 

هوا (، سوطح معنواداری بورای داده1با توجه به نتوایج جود ل )

توان گفت که کلی  متغیرهوا است، بنابراین می 05/0بیشتر از مقدار 

 از توزیو نرمال برخوردار هستند.

 باشد: می های تحقیق به صورت زیرنتایج فرضیه

بین سکوت سازمانی   رفتوار شوهر ندی سوازمانی کارکنوان  -

 رابط  معنادار  جود دارد.
 

(: آزمون همبستگی سکوت سازمانی)متغیر مستقل( و 2جدول )

 رفتار شهروندی سازمانی)متغیر وابسته(
ضریب همدستگی  نا  متغیر

 پیرسون

سطح 

 معناداری

رابط  

 معنادار

سکوت سازمانی   

هر ندی رفتار ش

 سازمانی

  جود دارد 000/0 -930/0

 

نشوان داده شوده اسوت، سوطح ( 2)همان طور که در جود ل 

( کوچکتر 01/0معناداری محاسده شده از سطح معناداری استاندارد)

است   همچنین بوا توجوه بوه جود ل ضوریب همدسوتگی برابور بوا 

اسوت، بووه ایون معنووا کوه بووین سوکوت سووازمانی   رفتووار  -930/0

 99سازمانی رابط  معکو   جوود دارد   ایون رابطوه بوا  شهر ندی

  درصد اطمینان پذیرفته شده است.

  بین سکوت تدافعی   رفتار شوهر ندی سوازمانی رابطو  معنوادار

 . جود دارد
 

(: آزمون همبستگی سکوت تدافعی)متغیر مستقل( و 3جدول )

 (رفتار شهروندی سازمانی)متغیر وابسته

رابط   سطح معناداریضریب همدستگی  نا  متغیر
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 معنادار پیرسون

سکوت تدافعی   رفتار 

 شهر ندی سازمانی

  جود دارد 000/0 -969/0

 

   000/0بر اسا  آزموون پیرسوون میوزان سوطح معنواداری 

درصود  99گزارش شده است، لذا با  -969/0میزان ضریب پیرسون 

اطمینان، بین متغیر سوکوت تودافعی   رفتوار شوهر ندی سوازمانی 
 بط  معنادار منفی  جود دارد.را

  بین سکوت مطیو   رفتوار شوهر ندی سوازمانی رابطو  معنوادار

  جود دارد.
 

(: آزمون همبستگی سکوت مطیع)متغیر مستقل( و رفتار 4جدول )

(شهروندی سازمانی)متغیر وابسته  

ضریب همدستگی  نا  متغیر

 پیرسون

رابط   سطح معناداری

 معنادار

سکوت مطیو   رفتار 

  ندی سازمانیشهر

  جود دارد 000/0 -944/0

 

   000/0بر اسا  آزموون پیرسوون میوزان سوطح معنواداری 

درصود  99گزارش شده است، لذا با  -944/0میزان ضریب پیرسون 

اطمینان، بین متغیر سکوت مطیو   رفتار شهر ندی سازمانی رابطو  

 معنادار منفی  جود دارد.

 ندی سازمانی رابط  معنادار د ستانه   رفتار شهربین سکوت نوع 

  جود دارد.
 

دوستانه)متغیر مستقل( و (: آزمون همبستگی سکوت نوع5جدول )

 رفتار شهروندی سازمانی)متغیر وابسته(
ضریب  نام متغیر

همبستگی 

 پیرسون

سطح 

 معناداری

رابطه 

 معنادار

د ستانه   سکوت نوع

رفتار شهر ندی 

 سازمانی

  جود دارد 000/0 978/0

 

  میزان  000/0اسا  آزمون پیرسون میزان سطح معناداری بر

درصوود  99گووزارش شووده اسووت، لووذا بووا  978/0ضووریب پیرسووون 

د ستانه   رفتار شهر ندی سوازمانی اطمینان، بین متغیر سکوت نوع

 رابط معنادار مثدت  جود دارد.

بین)سکوت تودافعی، برای تعیین اثر هرکدا  از متغیرهای پیش

ستانه( بر متغیر مالك)رفتوار شوهر ندی سوازمانی( از د مطیو   نوع

 استفاده  شده است.  ENTERتحلیل رگرسیون چند گانه با ر ش 

برای تعیین شدت رابط  متغیرهای )سوکوت تودافعی، مطیوو   

 Summaryد ستانه( بر متغیر رفتار شهر ندی سازمانی از مودل نوع
 گیریم.رگرسیون بهره می

 

 Model Summary(: 6جدول)

ضریب  میزان  Rمیزان 

 تعیین شده

ضریب  میزان 

تعیین تعدیل 

 شده

میزان خطای 

 معیار

979/0 958/0 957/0 8912/1 

 

نشان می دهود  Model Summaryخر جی جد ل رگرسیون 

درصود  957/0د سوتانه( که سه متغیر)سکوت تدافعی، مطیو   نوع

 ازمانی را تدیین می کند.تغییرات رفتار شهر ندی س
 

 (: آنالیز واریانس7جدول )

 جمو مدل

 هایتوان

 د  

درجه 

 آزادی

میانگین 

های توان

 د  

  اریانس

(F) 

 سطح

 معناداری

 رگرسیون

 خطا

 جمو کل

3/15272  

4/672  

7/15944  

3 

188 

191 

8/5090  

577/3  

423/1  000/0 

 

 بوا =423/1F اریانس محاسده شده درجود ل فووق برابور بوا 

گویای آن است که رگرسویون   رابطو  خطوی  000/0سطح معنادار

  درصد اطمینان معنادار است.99بین متغیرهای پژ هش با  
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 (: ضرایب8جدول )

ضرایب  ضرایب استاندارد نشده مدل

استاندارد 

 شده

سطح  tآزمون 

 معناداری

میزان  میزان بتا

انحراف 

 معیار

میزان بتا 

 استاندارد

 ابتضریب ث

 د ستانهسکوت نوع

 سکوت مطیو

 سکوت تدافعی

995/15- 

 

888/4 

 

 

991/0 

 

374/0- 

479/16 

 

529/0 

 

 

315/0 

 

512/0 

 

 

111/1 

 

 

227/0 

 

089/0- 

971/0- 

 

247/9 

 

 

147/3 

 

731/0- 

333/0 

 

000/0 

 

 

002/0 

 

465/0 

 

خر جی جد ل ضرایب میزان بتاهای محاسده شده متغیرهوای 

برای محاسده معادل  رگرسیون را نشان  Bزان بین   میمالك   پیش
 Bدهد. لذا برای محاسد  معادل  رگرسیون بوا اسوتفاده از میوزان می

 معادل  رگرسیون را می توان بدین گونه نوشت:

-+)سوووووووکوت نووووووووع991/0)سوووووووکوت مطیوووووووو( 

 Y = -995/15+888/4د ستانه(

 (+-374/0)سکوت تدافعی()

یوت نسودی متغیرهوای مقدار بتای استاندارد نشان دهنودۀ اهم

-بین در پیشگویی متغیر مالك است. لوذا متغیور سوکوت نووعپیش

در مقایسووه بووا سووکوت توودافعی   مطیووو در  111/1د سووتانه بووا 

 پیشگویی رفتار شهر ندی سازمانی سهم بیشتری دارد. 

 گیرینتیجه

هدف از این مطالعه بررسی ارتداط بین سکوت سازمانی   رفتار 

ت. در جهان رقابتی امر ز، تهدیدهای بسیاری شهر ندی سازمانی اس

 کار  جوود دارد. در چنوین حوالتی ها در محیط کسببرای سازمان

 کار   برای رسیدن ها برای موفقیت   تدا   مستمر در کسبسازمان

هوا نیواز به مزیت رقابتی پایدار نیازمند منابو انسانی هستند. سازمان

د به نفوس بواالیی باشوند   از بوه به کارکنانی دارند که دارای اعتما

های خود ترسی نداشته باشوند. اشتراك گذاشتن دانش، افکار   ایده

هوایی اسوت کوه صدا)آ ا( یک راه برای به دست آ ردن افکار   ایوده

 ممکن است به اهداف استراتژیک سازمان کمک ارزشمندی کند.

یان در مدیریت استراتژیک، مدیران باید کارکنان را تشویق به ب

هایشان در مسائل، برای دستیابی به اهوداف ها، نظرات   دیدگاهایده

سازمانی کننود. در ایون زمینوه سوازمان نیواز بوه رفتوار شوهر ندی 
سازمانی کارکنان دارد، زیورا رفتوار شوهر ندی سوازمانی بوه بهدوود 

هوای های در ن سوازمان   گور هعملکرد سازمان، هماهنگی فعالیت

ازمان برای انطداق هر چه بیشوتر بوا تغییورات کاری   فعال کردن س

 کند. محیطی کمک می

 در این مطالعه نتایج زیر به دست آمد:

بین سکوت سازمانی   رفتار شهر ندی سازمانی کارکنان رابط  

 منفی   معناداری  جود دارد.

بین سکوت تدافعی   رفتار شهر ندی سازمانی رابطو  عکوس   

 معناداری  جود دارد.

وت مطیو   رفتار شهر ندی سوازمانی رابطو  عکوس   بین سک

 معناداری  جود دارد.

د ستانه   رفتار شوهر ندی سوازمانی کارکنوان بین سکوت نوع

 رابط  مثدت   معناداری  جود دارد. 
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