تاریخ دریافت2991/9/21 :

مجله مدیریت فرهنگی

تاریخ پذیرش2991/21/1 :

سال یازدهم /شماره  /37پاییز 9316

بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر عملکرد کارکنان با توجه به نقش میانجی
فرهنگ سازمانی
حاجیه رجبی فرجاد
استادیار ،گروه مدیریت منابع انسانی ،دانشگاه علوم انتظامی امين( ،نویسنده مسئول)

Hajieh_rajabi@yahoo.com

سمیه رضایی
كارشناسارشد مدیریت دولتی ،واحد علوم و تحقيقات ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

چکیده
مقدمه و هدف پژوهش :فرهنگ سازمانی ،هویت اجتماعی هر سازمان را مشخص میكند همچنين بسياری از سازمانها به این
معمای آشکار پی بردهاند كه بيشتر كاركنان ،حقایق را در ارتباط با مسائل و مشکالت سازمانی میدانند ولی جرات بيان این
حقایق را ندارند .در واقع سکوت سازمانی یک فرآیند غيركارا است كه تمام تالشهای سازمانی را از بين میبرد .پژوهش حاضر
با هدف بررسی تأثير سکوت سازمانی بر عملکرد كاركنان با توجه به نقش ميانجی فرهنگ سازمانی ستاد مركزی دانشگاه علوم
پزشکی و خدمات درمانی ایران صورت گرفته است.
روش پژوهش :روش پژوهش بر اساس هدف كاربردی و از نوع توصيفی بود .جامعه آماری این تحقيق ،كليه كاركنان در ستاد
مركزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران به تعداد  122نفر بود كه از این ميان با استفاده از فرمول كوكران و روش
نمونهگيری تصادفی ساده  291نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد .روش جمعآوری دادهها براساس پرسشنامه استاندارد
 21سؤالی مطالعه ونداین و همکاران ( )1009برای سکوت سازمانی؛ پرسشنامه  10سؤالی فرهنگ سازمانی دنيسون ( )1000و
 20سؤال برای اندازهگيری عملکرد كاركنان بر مبنای پرسشنامه استاندارد هرسی و گلداسميت ( )1001انجام گرفت .پایایی این
پرسشنامه با استفاده از روش آلفای كرونباخ برای تمامی ابعاد پرسشنامه بيش از  0/7به دست آمد كه نشان از پایایی مناسب ابزار
پژوهش داشت .برای محاسبه روایی از روایی سازه استفاده شد كه نتایج بيانگر روا بودن ابزار تحقيق بوده است (.)AVE>0.5
یافتهها :تجزیه و تحليل دادهها با روش مدلسازی معادالت ساختاری بوده است .یافتههای پژوهش حاكی از برازش مناسب مدل
مفهومی ،بر مبنای شاخصهای مقادیر قابلقبول و معنادار ضرایب مسير ،بارهای عاملی ،واریانس تبيين شده و شاخص ،GOF
بود.
نتیجهگیری :نتایج پژوهش نشان داد كه سکوت سازمانی با ميانجیگری فرهنگ سازمانی بر روی عملکرد كاركنان به صورت
منفی و معنادار تأثيرگذار است .شدت اثر غيرمستقيم از طریق متغير ميانجیگری فرهنگ سازمانی با استفاده از شاخص

VAF

مقدار  -0/211به دست آمد .تأثير سکوت سازمانی بر فرهنگ سازمانی به صورت منفی و فرهنگ بر عملکرد كاركنان به صورت
مثبت و معنادار نيز تائيد شده است.
واژگان کلیدی :پایداری ،درگير شدن در كار ،سازگاری ،سکوت سازمانی ،عملکرد كاركنان ،فرهنگ سازمانی ،مأموریت.

حاجیه رجبی فرجاد وسمیه رضایی

مدیران سازمان ،دارای انگيزه و عملکرد باال در جایی

مقدمه
امروزه نيروهای انسانی به لحاظ قدرت تفکر،

هستند كه بر آن سازمان ،جو سکوت حکمفرما نباشد

خالقيت و نوآوری ،عامل مهمی در سازمان است چرا

(احتيار و یانارداگ .)1001 ،1بسياری از سازمانها به

كه هر گونه بهرهوری ،تغيير و بهبود در نظامها و

این معمای آشکار پیبردهاند كه بيشتر كاركنان ،حقایق

فرآیندهای فنی و سازمانی توسط انسانها صورت

را در ارتباط با مسائل و مشکالت سازمانی میدانند

میگيرد .بهرهبرداری از توان فکری و توانمندیهای

ولی جرئت بيان این حقایق را ندارند .سازمانها باید

كاركنان سازمان كه به عنوان سرمایه نهفته از آن نام

بدانند اگر بر دهانهای سازمانی مهر سکوت زده شود،

برده میشود ،نيازمند به وجود آمدن ساختارهایی است

اذهان سازمانی كه مولد دانش سازمانیاند فسيل

كه بتواند توانمندیهای كاركنان سازمان را در راستای

خواهند شد و عالوه بر این كه كاهش بهرهوری،

تحقق اهداف فعلی و آینده سازمان سوق دهد .همه

عملکرد ،رضایت شغلی و تعهد در سرمایه انسانی روی

افراد حق دارند كه از نتایج عملکرد روزانه خود آگاه

خواهد داد ،سازمانها و مدیران آنها در آتش حسرت

باشند .در حال حاضر ،اهميت ارزشيابی عملکرد و

خواهند سوخت (داناییفرد و همکاران.)19 :2990 ،

پرداخت و ترفيع بر پایه آن ،به طور فزایندهای در

پدیدۀ سکوت سازمانی ،همين مسائل را در خود

سازمانها رواج پيدا كرده و براساس نتایج ارزشيابی

میگنجاند و اشاره به این دارد كه كاركنان از ارائه

عملکرد ،تصميمات مهمی شامل برنامهریزی نيروی

نظرات و نگرانیهایشان در مورد مشکالت سازمانی

انسانی ،آموزش و بهسازی كاركنان و پرداخت مزایا

امتناع میورزند (موریسون و ميليکن .)1000 ،9در واقع

اتخاذ میگردد .این مسئله در مورد كاركنان وجه

سکوت سازمانی یک فرآیند غيركارا است كه تمام

دیگری هم پيدا میكند و آن این است كه كاركنان

تالشهای سازمانی را از بين میبرد (نيکمرام و

عالقه دارند از نظرات سازمان در مورد خود مطلع

همکاران .)1021 ،2همچنين فرهنگ سازمانی شيوه

شوند و از سوی دیگر سازمان نيز محق است نظرات

انجام گرفتن امور را در سازمان برای كاركنان مشخص

خود را در مورد منابع انسانی كه از اصلیترین

میكند .فرهنگ ادراكی یکسان از سازمان است كه

سرمایههای سازمان هستند ،ابراز كند (بزرگنيا حسينی

وجود آنها در همه اعضای سازمان مشاهده میشود و

و عنایتی .)2999 ،چراكه امروزه سازمانها جهت

نشان دهنده مشخصات معمول و ثابتی است كه یک

بهرهوری و توسعه بيشتر ،نيازمند استفاده و كاربرد

سازمان را از دیگر سازمانها متمایز میسازد

صحيح از این نيروی بسيار مهم و حياتی بوده و جهت

(سيلورتن .)192: 1002 ،1بهعبارت دیگر فرهنگ

تقویت خالقيت و انگيزه كاركنان چارهای جز توجه به

سازمانی ،هویت اجتماعی هر سازمان را مشخص

نظرات و ایدههای آنان ،یا ایجاد راههایی برای رفع

میكند .فرهنگ سازمانی مجموعهای از اعتقادها ،باورها

نگرانیهایشان ندارند .عدم بيان عقيده از طرف كاركنان

و ارزشهای مشترک است كه بر اندیشه و رفتار

در سازمانها باعث ایجاد پدیدهای به نام سکوت

اعضای یک سازمان اثر میگذارد .بدین علّت اعتقادها

سازمانی 2میشود .سازمانها نياز به كاركنانی دارند تا

و ارزشها ،شالوده و پایه فرهنگ سازمانی است و این

ایدههایشان را بيان نمایند و فرهنگ سکوت را بشکنند.

عوامل است كه به سازمان قدرت میدهد و اساس

همچنين كاركنان باید سازمانهایی را انتخاب كنند كه

فلسفه رسيدن به كارایی و اثربخشی را بنيان مینهد.

بتوانند نظراتشان را در آنجا بيان نمایند .كاركنان و

امروزه اهميت بهرهوری با توجه به گسترش سطح
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رقابت ،پيچيدگیهای فناوری ،تنوع سليقهها ،كمبود

در سازمان ،اثربخشی تصميمگيریهای سازمانی و

منابع و سرعت تبادل اطالعات بر كسی پوشيده نيست.

فرآیندهای تغيير در ارتباط سازمانی ،رضایت شغلی،

همچنين بهرهوری و كارایی ،ارزشمندترین جایگاه را

تعهد سازمانی ،نوآوری ،عملکرد شغلی مطلوب در

نزد مدیران دارند و همه در جست و جوی كارآیی

سازمان و ...در سازمان خود باشند .این كاركردهای

بيشتر و اثربخشی افزونترند و تالش آنان در همين

مثبت با ایجاد و یا تقویت مؤلفههایی چون؛ "فرهنگ

راستا شکل گرفته تا ثبات سازمان را در دنيای پر

سازمانی از سوی كاركنان و در نهایت شکستن سکوت

رقابت امروز تضمين كنند (سيدعامری.)222 :2990 ،

سازمانی كاركنان و درنهایت بهبود عملکرد كاركنان"

در واقع دغدغه پژوهشگر از طرح چنين موضوعی از

میباشد .متأسفانه نه تنها در اكثر سازمانهای ایرانی،

آنجا ناشی میشود كه مشکلی كه هم اكنون گریبانگير

ازجمله ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

اكثر سازمانهای دولتی ایران (همچون ستاد مركزی

درمانی ایران چنين موضعگيریهایی مشاهده نمیشود،

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران)

بلکه حتی به عنوان یک اقدام مثبت نيز نگریسته

میباشد ،حاكم بودن دیدگاه سنتی كه از مشخصههای

نمیشود .دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

آن عدم توجه به بعد روانی و اجتماعی و تصميمگير

ایران میتواند با شناسایی مؤلفههای مؤثر بر كاهش

بودن مدیر و تبعيت بیچون و چرای كاركنان از

سکوت سازمانی به عنوان یکی از پيش نيازهای توفيق

تصميمات آن است كه سبب شده است كه كاركنان

كاركنان ستاد مركزی خود در بروز رفتارهای اثربخش

نسبت به اهداف سازمانی این دستگاه اجرایی بیتوجه

و كارآمد در جهت اهداف سازمانی مطبوع خود ،بتواند

باشند .همچنين بيشتر سازمانها از اظهار نظر خيلی كم

با تحت تأثير قرار دادن كاركنان ،موجب شوند آنان در

كاركنان ناراحتاند .در چنين شرایطی كيفيت

ایفای نقش و وظيفه خود كارآیی الزم را داشته باشند یا

تصميمگيری و انجام تغيير ،كاهش مییابد .در همين

دچار انحراف از رسالت شغلی خود شوند و منبعی

راستا شرایط كامالً ناپایدار حاكم بر سازمانها و پایين

برای خلق مزیت رقابتی در ميان سازمانها باشد .لذا در

بودن سطح بهرهوری (كارایی و اثربخشی) در

این پژوهش به دنبال پاسخ به این سؤال هستيم كه

سازمانهایی چون ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی و

سکوت سازمانی چه تأثيری بر عملکرد كاركنان با

خدمات درمانی ایران ،خود معلول و در واقع نشانه

توجه به نقش ميانجی فرهنگ سازمانی در ستاد مركزی

بيماری است كه ریشهیابی علل آنها ،نياز به مطالعات

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران دارد؟

در حوزه كليدیترین حوزهها و منابع خود ،یعنی
كاركنان دارد .مدیران منابع انسانی دانشگاه علوم

سکوت سازمانی

پزشکی و خدمات درمانی ایران ،میبایست در جهت

پيدایش جو سکوت در سازمان میتواند منجر به

سازماندهی به راهبرد منابع انسانی ،در قالب اقدامهای

كاهش توانایی سازمان در كشف خطاها و یادگيری

مثبت مؤثر انعطافپذیر باشند و به دنبال درک عميق

گردد .در واقع ،با وجود چنين جوی ،اثربخشی

عوامل تأثيرگذار مثبت بر ارزشها و اهداف عالی

سازمانی نيز تحت تأثير قرار میگيرد .سکوت كاركنان

سازمان و علل بروز رفتارهای سازمانی چون گذشت و

میتواند باعث تنش ،بدگمانی ،نارضایتی افراد و

پایبندی بيشتر به اهداف سازمان ،شکلگيری یک ایده

عقبنشينی آنان گردد (خنيفر و همکاران.)2919 ،

و تبدیل آن به خرد جمعی و مورد توافق همه كاركنان

عالوه بر آن ،ونداین ،آرگ و بوترو )1009( 1زمانی كه
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پيامدهای جو سکوت در سازمان را مورد ارزیابی قرار

انجام آن گفته میشود -9 .اصطالح كمک ،به حمایت

دادند ،به این نتيجه دست یافتند كه پدیده سکوت

سازمانی گفته میشود كه فرد برای تکميل اثربخشی

بسيار مبهمتر از مشاركت افراد در سازمان میباشد و

كار ،به آن نياز دارد -2.انگيزش یا تمایل ،به انگيزه

سکوت نسبت به پدیده مشاركت باعث ناسازگاری

انجام كار از طرف پيروان یا انگيزش برای كامل كردن

بيشتر میگردد .سکوت سازمانی پدیدهای جمعی است

وظيفه خاص به گونهای توفيقآميز اطالق میشود-1 .

كه در آن كاركنان از بيان عقاید و نگرانیهای خود در

ارزیابی (آموزش و بازخورد عملکرد) ،به بازخورد

ارتباط با مشکالت بالقوه سازمانی دریغ میكنند

روزانه عملکرد و مرورهای گاه به گاه گفته میشود-1 .

(ونداین ،انگ و بوترو.)1009 ،7

اعتبار یا مشاركت در تصميمگيری ،یک فرآیند مورد

سکوت مطیع :خودداری از بيان ایدهها ،عقاید و

توافق است كه از طریق آن كاركنان قادرند بر

اطالعات راجع به مشکالت سازمانی بر اساس مطيع

تصميمهای مدیریتی اثر بگذارند -7 .محيط سازمانی

بودن دارد (ونداین ،انگ و بوترو.)1009 ،1

به آن دسته از عوامل خارجی گفته میشود كه میتوانند

سکوت تدافعی :بر ترس از عواقب صحبت كردن

حتی باوجود داشتن تمامی توانایی ،وضوح ،حمایت و

و در ميان گذاشتن مسائل اشاره دارد (ونداین 9و

انگيزه الزم برای شغل ،باز هم بر عملکرد تأثيرگذارند

همکاران.)1009 ،

(بزرگنيا حسينی و عنایتی.)2999 ،

سکوت نوعدوستانه :خودداری از بيان ایدهها،

از نظر عملياتی برای سنجش فرهنگ سازمانی

عقاید و اطالعات با هدف سود رساندن به دیگران با

نمرهای كه پاسخدهنده از پرسشنامه دنيسون ( )1000بر

هدف نوعدوستی (ونداین 20و همکاران.)1009 ،

اساس چهار بعد درگير شدن در كار ،سازگاری،

از نظر عملياتی برای سنجش سکوت سازمانی

پایداری و مأموریت كسب نموده است.

نمرهای كه پاسخدهندگان از پرسشنامه ونداین و
همکاران ( ،)1009بر اساس سه بعد سکوت مطيع،
سکوت تدافعی و سکوت نوعدوستانه كسب نموده

فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی الگویی از مفروضات اساسی است
كه توسط گروهی از افراد مطرح گردیده و گسترش

است.

پيدا كرده است به گونهای كه با محيط بيرونی منطبق و
موجب انسجام در داخل گروه میگردد (مورسينگ و

عملکرد سازمانی
هرسی و

گلداسميت22

( )1001در آخرین

اسوالد،29

.)1009

تحقيقات مربوط به سنجش عملکرد كاركنان به هفت

درگیر شدن در کار :عبارت است از توانمندسازی

عامل اصلی 21به شرح زیر اشاره نموده است؛ توانایی،

(افراد اختيار ،ابتکار و توانایی برای اداره كردن كارشان

درک ،حمایت سازمانی ،انگيزه ،سازش محيطی ،اعتبار،

را دارند .این امر نوعی حس مالکيت و مسئوليت در

ارزیابی و بازخورد -2 .منظور از اصطالح توانایی،

سازمان ایجاد میكند) ،تيمسازی (در سازمان به كار

دانش و مهارتهای افراد است (توانایی در به انجام

گروهی در جهت اهداف مشترک ،ارزش داده میشود)

رساندن توفيقآميز یک وظيفه) -1 .وضوح یا تصور

و توسعه قابليتها (سازمان به منظور تأمين نيازها و

نقش ،به درک و پذیرش نحوه كار ،محل و چگونگی

باقی ماندن در صحنه رقابت به طور مستمر به توسعه

4
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مهارتهای كاركنان میپردازد)( .دنيسون.)1000،22
سازگاری :عبارت است از ایجاد تغيير (سازمان
قادر است راههایی برای تأمين نيازهای تغيير ایجاد كند

میكند ،اندیشه و دل نيروی انسانی را با خود همراه
ساخته و در همين زمان جهت را نيز مشخص میكند)
(دنيسون.)1000،

و میتواند محيط مؤسسه را بشناسد ،به محرکهای

از نظر عملياتی برای سنجش عملکرد سازمانی

جاری پاسخ دهد و از تغييرات آینده پيشی جوید)،

نمرهای كه پاسخدهندگان از پرسشنامه هرسی و

مشتریگرایی (سازمان مشتریان را درک میكند و به

گلداسميت ( )1001براساس هفت بعد؛ توانایی،

آنها پاسخ میدهد و پيشاپيش درصدد تأمين آینده

وضوح ،كمک ،مشوق ،ارزیابی ،اعتبار محيط كسب

برمیآید .در واقع مشتریگرایی درجهای كه سازمانها

نموده است.

در جهت رضایتمندی مشتریان هدایت میشوند را
نشان میدهد) و یادگيری سازمانی (ميزان عالئم

پیشینه پژوهش

محيطی را كه سازمانها دریافت ،ترجمه و تفسير

پیشینه خارجی

میكنند و فرصتهایی را برای تشویق خالقيت ،سبک

بتمانی21

و همکاران ( )1021در پژوهشی به مطالعه

دانش و توسعه تواناییها ایجاد میكند اندازه میگيرد).

رابطه سکوت سازمانی و عملکرد كاركنان پرداختند.

(دنيسون.)1000،

نتایج نشان داد كه بين ابعاد سکوت سازمانی از جمله:

پایداری :عبارت است از ارزشهای بنيادین

سکوت مطيع و سکوت نوعدوستانه و عملکرد كاركنان

(اعضای سازمان در یک دسته از ارزشهایی كه هویت

رابطه معناداری وجود دارد .همچنين نتایج نشان داد كه

و انتظارات آنها را تشکيل میدهند شریکاند) ،توافق

بين سکوت مطيع و عملکرد رابطه معکوسی وجود

(اعضای سازمان قادرند در اختالفات مهم به توافق

دارد .این بدین معنی است كه سقوط سکوت مطيع در

برسند .این توافق هم شامل توافق در سطح زیرین و

سازمان اثربخشی كلی و بهرهوری فعاليتها در سازمان

هم توانایی در ایجاد توافق در سطوح دیگر میباشد) و

را افزایش میدهد .همچنين بين سکوت دفاعی و

هماهنگی و پيوستگی (واحدهای سازمانی با

عملکرد رابطه معناداری دیده نمیشود.

كاركردهای متفاوت میتوانند برای رسيدن به اهداف

در پژوهشی كه توسط جهانبخشيان 21و همکاران

مشترک خيلی خوب با هم كار كنند .مرزهای سازمانی

( )1021انجام شده به ارائه مدل مفهومی سکوت

با این گونه كار كردن به هم ریخته نمیگردد).

سازمانی براساس رفتار ،فرهنگ سازمانی ،محيط و

(دنيسون.)1000،

تعهد سازمانی در شركتهای خدماتی پرداختند .در این

مأموریت :عبارت است از گرایش و جهت

پژوهش با ارائه یک چارچوب مفهومی رابطه بين

استراتژیک (گرایشهای استراتژیک روشن جهت

اجزای فرهنگ سازمانی شامل :فرهنگ نوآورانه،

اهداف سازمانی را نشان میدهد و هر شخص میتواند

فرهنگ مشاركتی ،فرهنگ منطقی و فرهنگ پایداری،

خودش را در آن بخش (صنعت) ،مشاركت دهد)،

جو سازمانی شامل :احترام ،عدالت ،افتخار ،صميميت و

اهداف و مقاصد (اهداف با استراتژی مأموریت و افق

تعهد سازمانی شامل :تعهد هنجاری ،تعهد و رفتار

دید سازمان پيوند مییابد و سمت و سوی كار افراد را

سکوت سازمانی را ارائه میكند.

مشخص میكنند) و چشمانداز (سازمان یک دیدگاه
مشترک از وضعيت آینده دارد .آن ارزش بنيادی را ابراز

در پژوهشی كه توسط

رادمرد27

و همکاران

( )1022تحت عنوان نقش فرهنگ سازمانی بر سکوت
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سازمانی را با نقش واسطه تعهد سازمانی مورد بررسی

مهمترین عامل جهت افزایش عملکرد سازمانی به شمار

قرار میدهد .نتایج نشان داد كه تعهد سازمانی منجر به

میآید.

سکوت سازمانی و بهبود بهرهوری فرد در سازمان

سهيتوگلو 10و همکاران ( )1020به تجزیه و تحليل

میشود .بنابراین بررسی عواملی كه میتوانند عملکرد

عملکرد كاركنان در زمينه سکوت و رفتار شهروندی

كاركنان را در سازمان بهبود بخشند مورد توجه محققان

سازمانی نهادهای عمومی تركيه پرداختند .در این

جهت پژوهش قرارگرفته است .مدیران در پژوهشگاه

پژوهش روابط بين سکوت سازمانی و عملکرد كاركنان

صنعت نفت میتوانند با افزایش دو بعد فرهنگ

و همچنين ارتباط بين رفتار شهروندی سازمانی و

سازمانی و ثبات ،تعهد سازمانی را افزایش داده و

عملکرد كاركنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت كه

بالطبع آن سکوت سازمانی در سازمان را بهطور ویژهای

در نهایت به متغير شهروندی سازمانی به عنوان متغيری

كاهش دهند .عالوه بر این ،این نکته اهميت دارد كه

كه نقش ميانجی بين این دو متغير را ایفا میكنند منتج

مدیران سازمان باید بتوانند در ایجاد انگيزه و تقویت

شد .رابطه منفی و معناداری بين سکوت دفاعی و

این حس در كاركنان خود قدمهای مثبتی بردارند.

عملکرد كاركنان یافت شد ،در حالی كه بين سکوت

هوگان و

كوت21

( ،)1022در پژوهشی تحت

اجتماعی و عملکرد كاركنان رابطهی مثبت و معناداری

عنوان «فرهنگ سازمانی ،نوآوری و عملکرد :آزمونی از

دیده شد .همچنين سکوت دفاعی كه بر اثر ترس در

مدل شاین» ،دریافتند كه چگونه الیههای فرهنگ

كاركنان به وجود میآید ،بر عملکرد كاركنان اثر منفی

سازمانی ،به ویژه هنجارها ،مصنوعات و رفتارهای

دارد .همچنين ارتباط بين سکوت تسليم و عملکرد

نوآورانه ،در تأثر ارزشهایی كه از نوآوری حمایت

كاركنان مثبت ارزیابی شد.

میكند بر عملکرد شركت نقش ميانجی ایفا میكند.
شهزاد29

و همکاران ( )1029به بررسی فرهنگ

پیشینه داخلی

سازمانی بر عملکرد شغلی كاركنان در شركتهای

صيادی و همکاران ( )2992پژوهشی با عنوان؛

نرمافزاری در پاكستان پرداختند .نتایج نشان داد كه

پيشبينی عملکرد سازمانی كاركنان ادارات ورزش و

فرهنگ سازمانی به عنوان متغير بسيار مهمی بر عملکرد

جوانان استان كرمانشاه براساس سکوت سازمانی؛ انجام

كاركنان تأثير مثبت دارد .در تحقيقات اوليه وابستگی

دادند .نتایج نشان داد ،بين سکوت سازمانی (،p>0/01

پنج جنبه فرهنگ سازمانی خدمات شامل مشتری،

 )19/0- = rو عملکرد سازمانی ارتباط معناداری وجود

نوآوری،

داشت .نتایج رگرسيون گام به گام نيز نشان داد سکوت

ریسکپذیری و سيستمهای ارتباطی را بررسی كرد كه

سازمانی  17درصد از تغييرات عملکرد سازمانی را

نتایج نشان دهنده رابطه مثبت بين این متغيرها را نشان

پيشبينی نمود؛ بنابراین به مدیران ادارات ورزش و

میدهد .فرهنگ قوی در سازمان منجر به افزایش تعهد

جوانان پيشنهاد میشود كه از طریق توجه ویژه به متغير

كاركنان و حركت كاركنان در جهت و مسير اهداف و

سکوت سازمانی؛ شرایط را برای افزایش عملکرد

آرمانهای سازمان میشود و این موضوع جهت افزایش

سازمان فراهم نمایند.

كاركنان،

مشاركت

سيستم

پاداش،

عملکرد كاركنان یک نيروی محركه قوی قلمداد

بزرگنيا حسينی و عنایتی ( )2999در پژوهشی با

میگردد .همچنين تعهد و مشاركت كاركنان در سازمان

عنوان؛ رابطۀ سکوت سازمانی با عملکرد كاركنان
دانشگاه ،در جامعه آماری تمامی كاركنان رده ميانی
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دانشگاه علوم پزشکی مازندران نشان دادند كه؛ بين دو

سازمانی را داشتند .یافتههای تحقيق مشخص كرد كه؛

متغير سکوت سازمانی و عملکرد كاركنان دانشگاه

بين سکوت سازمانی و عملکرد كاركنان رابطهای منفی

علوم پزشکی مازندران رابطۀ منفی و معنادار وجود

وجود دارد ،به این معنی كه با افزایش سکوت ،عملکرد

دارد .همچنين ،بين سکوت سازمانی با ابعاد عملکرد

كاركنان كاهش مییابد و برعکس؛ بنابراین ،مدیران

كاركنان (مدل اوچی هرسی و گلداسميت) شامل؛

بایستی با این موضوع به گونهای آگاهانه برخورد كنند

وضوح نقش ،حمایت سازمانی ،انگيزه كاركنان،

كه رفتار و نحوه مدیریت آنها باعث ایجاد جو سکوت

مشاركت در تصميمگيری ،ارزیابی كاركنان و محيط

و متعاقب آن كاهش عملکرد كاركنان

سازمانی رابطۀ منفی و معنادار وجود داشت ،اما در

مدل مفهومی پژوهش

نگردد.

مورد توانایی كاركنان این رابطه معنادار نبود .نتایج

در این مدل مفهومی ،الگوی رابطه بين سکوت

حاصل از رگرسيون چند متغيره نشان داد كه؛ از بين

سازمانی و عملکرد كاركنان با توجه به نقش ميانجی

ابعاد عملکرد ،سه بعد محيط سازمان ،مشاركت در

فرهنگ سازمانی نمایش داده میشود.

تصميمگيری و وضوح نقش قدرت پيشبينی سکوت

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش (ونداین و همکاران ( ،)3002هرسی و گلداسمیت ( ،)3002دنیسون ())3000

سؤاالت فرعی

سؤال اصلی
آیا سکوت سازمانی بر عملکرد كاركنان با
ميانجیگری فرهنگ سازمانی كاركنان ستاد مركزی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران تأثير
دارد؟

سؤال فرعی اول :آیا سکوت سازمانی بر عملکرد
كاركنان تأثير دارد؟
سؤال فرعی دوم :آیا سکوت سازمانی بر فرهنگ
سازمانی كاركنان تأثير دارد؟
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سؤال فرعی سوم :آیا فرهنگ سازمانی بر عملکرد

آمد ،با استفاده از نرمافزار  Spssو  Plsدر دو بخش
توصيفی و استنباطی مورد تجزیه و تحليل قرار خواهد

كاركنان تأثير دارد؟

گرفت.
روششناسی
این پژوهش از نظر هدف ،كاربردی و از لحاظ
روش تحقيق از نوع توصيفی  -پيمایشی است.

یافتهها
یافتههای توصیفی

جامعه آماری تحقيق شامل كليه كاركنان در ستاد

براساس توزیع نمونه آماری 19 ،درصد را مردان و

مركزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران

 22درصد را زنان تشکيل میدهند 21 .نفر تحصيالت

در سال  2991به تعداد  122نفر میباشد .حجم نمونه

كاردانی ( 20/2درصد) 21 ،نفر تحصيالت ليسانس (17

از طریق فرمول كوكران برای جامعه محدود برآورد

درصد) و  29نفر نيز دارای مدرک فوقليسانس و باالتر

شده است؛ بنابراین حجم نمونهای معادل  291نفر
تعيين میشود كه به روش نمونهگيری تصادفی ساده

( 91/9درصد) میباشد .همچنين  99نفر سن زیر 90

پرسشنامه در بين آنها توزیع شد.

سال ( 11/2درصد) 71 ،نفر سن  90تا  20سال (21/9

در این پژوهش برای گردآوری دادههای مربوط به

درصد) و درنهایت  22نفر همسن  20به باال دارند

سکوت سازمانی ،براساس مطالعه ونداین و همکاران

( 19/1درصد) .ازنظر سابقه خدمت  27نفر سابقه زیر

( ،)1009این متغير توسط سه بعد سکوت مطيع،

 1سال ( 22/2درصد)  21نفر سابقه  1تا  20سال

سکوت تدافعی و سکوت نوعدوستانه سنجيده میشود.

( 90/1درصد) 29 ،نفر سابقه  20تا  21سال (91/9

برای سنجش عملکرد كاركنان از پرسشنامه  20سؤالی

درصد) و  91نفر هم سابقه  21سال به باال دارند (11/1

هرسی و گلداسميت ( )1001استفاده شد كه دارای

درصد).

هفت بعد؛ توانایی ،وضوح ،كمک ،مشوق ،ارزیابی،
اعتبار و محيط میباشد .برای سنجش فرهنگ سازمانی

یافتههای استنباطی

از پرسشنامه  10سؤالی دنيسون ( )1000استفاده شد كه

فرضیه اصلی :سکوت سازمانی بر عملکرد کارکنان

دارای چهار بعد درگير شدن در كار ،سازگاری،

با میانجیگری فرهنگ سازمانی تأثیر دارد.

پایداری و مأموریت میباشد.

در تجزیه و تحليل و تخمين مدل مفهومی پژوهش

در تحقيق حاضر به منظور تعيين روایی

در معادالت ساختاری و نرمافزار  ،SmartPLSدر شکل

پرسشنامهها از روایی محتوا استفاده شد كه برای این

خروجی مربوط به تخمين ضرایب استاندارد ،اعداد و

منظور پرسشنامهها به تأیيد اساتيد راهنما و متخصصين

یا ضرایبی كه روابط بين متغيرهای پنهان (دایره) و

این حوزه رسيد و اصالحات الزم صورت پذیرفت؛
همچنين آلفای كرونباخ كلی .جهت محاسبه پایایی
برای سکوت سازمانی برابر  ،0/771فرهنگسازمانی
مقدار  0/197و برای عملکرد سازمانی نيز مقدار 0/171
به دست آمد .در بخش تجزیه و تحليل اطالعات،

پنهان میباشند و برای آزمون فرضيهها استفاده
میشوند ،اصطالحاً ضرایب

مسير12

توجه به مدل در حالت تخمين ضرایب میتوان
ضرایب مسير را برآورد كرد( .شکل .)1

دادههایی كه از اجرای پرسشنامهها به دست خواهد

8

گفته میشود .با
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با توجه شکل  -1و ضرایب استاندارد میتوان به

تمامی معادالت اندازهگيری و معادالت ساختاری

شدت و ميزان تأثيرگذاری عوامل و مؤلفههای سازنده

(ضرایب مسير) را با استفاده از آماره  ،tآزمون میكند.

هر عامل پی برد .ميزان تأثير سکوت سازمانی بر

بر طبق این مدل ضرایب مسير در سطح اطمينان %91

عملکرد كاركنان ،به ميزان  -0/979و بر فرهنگ

معنادار میباشد ،اگر مقدار آمارهی  tخارج بازهی

سازمانی به ميزان  -0/179میباشد .تأثير فرهنگ

( -2/91تا  )+2/91قرار گيرد و اگر مقدار آمارهی

سازمانی بر عملکرد كاركنان ،به ميزان  0/221بوده

درون این بازه قرار گيرد ،در نتيجه ضرایب مسير،

است.

معنادار نيست .ضرایب مسير در سطح اطمينان %99

شکل  ،9مدلهای پژوهش را در حالت معناداری
ضرایب ( )t-valueنشان میدهد .این مدل در واقع

t

معنادار میباشد اگر مقدار آمارهی  tخارج بازهی
( -1/11تا  )+1/11قرار گيرد.

شکل -3مدل مفهومی پژوهش در حالت تخمین ضرایب استاندارد
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شکل  -2ضرایب معناداری فرضیهها در مدل

بر طبق نتایج بهدستآمده از آزمون  tتمامی
ضرایب مسير در سطح اطمينان  %99معنادار شدهاند و
در اندازهگيری سازههای خود سهم معناداری را ایفا
كردهاند.

روی عملکرد كاركنان است (-0/179×0/221=-0/229
).
در این پژوهش از آزمون

سوبل11

كه برای

معناداری تأثير ميانجی یک متغير در رابطه ميان دو

با توجه به ضرایب استاندارد شده سکوت سازمانی

متغير دیگر به كار میرود استفاده شد .در آزمون سوبل،

به ميزان  -0/979از تغييرات متغير عملکرد كاركنان را

یک مقدار  Z – valueاز طریق رابطه زیر به دست

به طور مستقيم تبيين میكند .سکوت سازمانی به

میآید كه در صورت خارج بازهی ( -2/91تا )+2/91

ميزان -0/179از تغييرات فرهنگ سازمانی را بهطور

میتوان در سطح اطمينان  91درصد معنادار و بيشتر

مستقيم تبيين میكند .فرهنگ سازمانی نيز به ميزان

بودن تأثير ميانجی یک متغير را تأیيد كرد .مقدار

–Z

 0/221از تغييرات متغير عملکرد كاركنان را به طور

 valueشده حاصل از آزمون سوبل برابر با 2/97

مستقيم تبيين میكند .همچنين با تأیيد شدن نقش

میباشد ،لذا میتوان اظهار داشت كه به دليل بيشتر

ميانجیگری فرهنگ سازمانی ،سکوت سازمانی دارای

بودن از مقدار  2/91داشت كه در سطح اطمينان 91

اثری غيرمستقيم ،منفی و معناداری برابر  -0/229بر

درصد تأثير متغير ميانجی فرهنگ سازمانی در رابطه

91
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است.

در این رابطه  aمقدار ضریب مسير ميان متغير

ميان سکوت سازمانی و عملکرد كاركنان معنادار

برای تعيين شدت اثر غيرمستقيم از طریق متغير

مستقل و ميانجی b ،مقدار ضریب مسير ميان متغير

ميانجی ،از آماره  19VAFاستفاده شد كه مقداری بين 0

ميانجی و وابسته و  cمقدار ضریب مسير ميان متغير

و  2را اختيار میكند و هر چه این مقدار به  2نزدیکتر

مستقل و وابسته

هست.

−0.273 ∗ 0.415
)(−0.273 ∗ 0.415) + (−0.379
= −0.426

باشد ،نشان از قویتر بودن تأثير متغير ميانجی دارد .در
واقع این مقدار نسبت اثر غيرمستقيم بر اثر كل را
میسنجد .مقدار  VAFاز طریق رابطه به دست میآید؛

= 𝐹𝐴𝑉

مقدار  -0/21برای  VAFبدین معنی است كه
حدود  21درصد از اثر سکوت سازمانی بر عملکرد
كاركنان از طریق غيرمستقيم توسط متغير ميانجی
فرهنگسازمانی

تبيين میشود.

سکوت سازمانی

c=-0.379

عملکرد کارکنان

b=0.415

a=-0.273

فرهنگ سازمانی
شکل  -3تأثیر میانجیگری فرهنگ سازمانی بر رابطه سکوت سازمانی با عملکرد کارکنان

فرضیه اصلی :سکوت سازمانی بر عملکرد کارکنان

كاركنان بهصورت منفی و مستقيم و غيرمستقيم تأثير

با میانجیگری فرهنگسازمانی تأثیر دارد.

دارد.

طبق نتایج بهدستآمده سکوت سازمانی در سطح
اطمينان  %91از طریق نقش ميانجیگری فرهنگ

فرضیه فرعی اول :سکوت سازمانی بر عملکرد

سازمانی ،عملکرد كاركنان ستاد مركزی دانشگاه علوم

کارکنان تأثیر دارد.

پزشکی و خدمات درمانی ایران را تعدیل میكند .تأثير

طبق نتایج به دست آمده در جدول ( )2سکوت

ميانجیگری متغيّر فرهنگ سازمانی به ميزان -0/211

سازمانی در سطح اطمينان  %99بر عملکرد كاركنان

است و با آزمون سوبل ،مقدار  Z– valueعدد  2/97به

ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

دست آمد كه چون در صورت خارج بازهی ( -2/91تا

ایران تأثير دارد( .آماره  tبرابر  9/29خارج بازه منفی

 )+2/91قرار دارد ،در سطح اطمينان  91درصد معنادار

 1/11تا مثبت  1/11قرار گرفته است) .با توجه به

بودن تأثير ميانجی متغير را تأیيد كرد .لذا بررسی

ضریب مسير ( )-0/979میتوان گفت تأثير سکوت

فرضيهی اصلی پژوهش مبنی براین كه سکوت

سازمانی بر عملکرد كاركنان ستاد مركزی دانشگاه علوم

سازمانی با ميانجیگری فرهنگسازمانی بر عملکرد

پزشکی و خدمات درمانی ایران منفی و معنادار
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میباشد؛ بنابراین سکوت سازمانی ،موجب كاهش

خدمات درمانی ایران میشود و بالعکس.

عملکرد كاركنان ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی و
جدول  -1اثرات مستقیم و غیرمستقیم فرضیههای پژوهش
فرضیههای تحقیق

آماره

ضریب مسیر

t

معنیداری

نتیجه فرضیه

سکوت سازمانی ← عملکرد کارکنان

-0/273

**2/243

>0/01

تأیید

سکوت سازمانی ← فرهنگسازمانی

-0/372

**3/112

>0/01

تأیید

فرهنگسازمانی ← عملکرد کارکنان

0/412

**4/237

>0/01

تأیید

*1/374

>0/02

تأیید

سکوت سازمانی ← فرهنگسازمانی ←

اثر مستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

عملکرد کارکنان

-0/112

-0/434

-0/223

معناداری در سطح اطمينان  99درصد.

فرضیه فرعی دوم :سکوت سازمانی بر فرهنگ

ضریب مسير ( )+0/221میتوان گفت تأثير فرهنگ

سازمانی کارکنان تأثیر دارد.

سازمانی بر عملکرد كاركنان ستاد مركزی دانشگاه علوم

طبق نتایج بهدستآمده در جدول ( )2سکوت

پزشکی و خدمات درمانی ایران مثبت و معنادار

سازمانی در سطح اطمينان  %99بر فرهنگ سازمانی

میباشد؛ بنابراین فرهنگ سازمانی ،موجب بهبود

كاركنان ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

عملکرد كاركنان ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی و

درمانی ایران تأثير دارد( .آماره  tبرابر  1/22خارج بازه

خدمات درمانی ایران میشود و بالعکس.

منفی  1/11تا مثبت  1/11قرارگرفته است) .با توجه به
ضریب مسير ( )-0/179میتوان گفت تأثير سکوت

بحث و نتیجهگیری

سازمانی بر فرهنگ سازمانی كاركنان ستاد مركزی

در خصوص فرضيهی اصلی نتایج نشان از تأثير

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران منفی و

سکوت سازمانی بر عملکرد كاركنان با توجه به نقش

معنادار میباشد؛ بنابراین سکوت سازمانی ،موجب

ميانجی فرهنگ سازمانی به صورت منفی میباشد.

تضعيف فرهنگ سازمانی در ستاد مركزی دانشگاه علوم

جهت روشنتر شدن و تبيين فرضيه اصلی ،در ادامه به

پزشکی و خدمات درمانی ایران میشود و بالعکس.

تبيين فرضيات فرعی پرداخته میشود .نتایج حاصل
شده از فرضيهی فرعی اول نشان میدهد كه سکوت

فرضیه فرعی سوم :فرهنگ سازمانی بر عملکرد

سازمانی بر عملکرد كاركنان رابطه منفی و معنیداری

کارکنان تأثیر دارد.

وجود دارد .به این معنی كه با افزایش سکوت سازمانی

طبق نتایج بهدستآمده در جدول ( ،)1فرهنگ

در سطح سازمان ميزان عملکرد سازمانی كاهش

سازمانی در سطح اطمينان  %99بر عملکرد كاركنان

مییابد؛ بنابراین سکوت كاركنان میتواند بینهایت

ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

برای سازمانها مضر زیانبار باشد و اغلب موجب

ایران تأثير دارد( .آماره  tبرابر  2/11خارج بازه منفی

افزایش سطح نارضایتی در ميان كاركنان میشود كه در

 1/11تا مثبت  1/11قرارگرفته است) .با توجه به

نتيجه غيبتهای مکرر ،انتقال و جابجایی كاركنان و
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دیگر رفتارهای ناخوشایند بروز مییابد .نتایج یافتههای

نتيجه تأیيد این فرضيه با مطالعات مشابهی چون؛
كوت17

این بخش با نتيجه تحقيق بزرگنيا حسينی و عنایتی

هوگان و

( )2999همسو است.

( ،)1029مبنی بر تأثيرگذاری فرهنگ سازمانی بر

نتایج حاصلشده از فرضيهی فرعی دوم نشان

(،)1022

شهزاد11

و همکاران

عملکرد همخوانی دارد.

میدهد سکوت سازمانی و فرهنگ سازمانی ارتباط

نتایج پژوهش نشان داد كه سکوت سازمانی بر

منفی و معنیداری با هم دارد .امروزه فرهنگ سازمانی،

عملکرد كاركنان ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی و

در كنار سایر عوامل ،میتواند نقش بسيار مهمی در

خدمات درمانی ایران تأثير منفی دارد .بنابراین پيشنهاد

زنده نگه داشتن سازمانها در برابر پدیدههای منفی

میشود كه:

چون سکوت سازمانی ایفا كند .سکوت سازمانی سبب

 -ایجاد شيوههای انگيزشی مالی و غير مالی مناسب

میشود تضعيف عواطف و احساسات مثبت نسبت به

برای كاركنان به منظور استفاده از نقطه نظرات آنها

سازمان میشود و در كاركنان و در خوانندگان

در تصميمگيریهای سازمانی راهگشا میباشد.

مأموریت سازمان ایجاد انگيزه نمیكند و او را تشویق

 -باید فضایی انعطافی برای كاركنان و كاهش جو ترس

به اقدام و عمل در جهت اهداف سازمانی نمیكند .در

و هراس از انتقاد در سازمان به وجود آورد تا

مجموع نتایج این فرضيه پژوهش با نتایج پژوهش

كاركنان بتوانند آزادانه به ابراز نظر و عقاید خود

و

بپردازند .به عنوان مثال پيشنهاد میشود سيستم

و همکاران ()1020

تریبون آزاد ایجاد شود تا كاركنان بتوانند بدون

جهانبخشيان12

و همکاران (،)1021

همکاران (،)1022

سهيتوگلو11

رادمرد11

كوچکترین استرس و نگرانی و ترس به بيان آزاد

همخوانی دارد.
یافتههای پژوهش برای فرضيه فرعی سوم حاكی از

عقاید و نظرات خود بپردازند.

آن است كه بين الگوی فرهنگ سازمانی و عملکرد

نتایج پژوهش نشان داد كه سکوت سازمانی بر

كاركنان سازمان تأثير مثبت و معنیداری وجود دارد.

فرهنگ سازمانی ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی و

ارتباط بين فرهنگ سازمانی و عملکرد را میتوان به

خدمات درمانی ایران تأثير منفی دارد .بنابراین در این

این صورت بيان كرد كه ابتدا با برنامههای استراتژیک

زمينه پيشنهاد میشود كه:

اهداف مشخص میشود و سپس كنترل مدیریتی جهت

 -مدیران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی

حصول اطمينان از پيشرفت مطلوب كارها مورد استفاده

ایران برای شکستن جو سکوت ،اقدامات تنبيهی

قرار میگيرد .سازمان با فرهنگ قوی قادر است

كمتر مد نظر قرار گيرد.

راههایی برای تأمين نيازهای تغيير ایجاد كند ،سازگار
شود و میتواند محيط مؤسسه را بشناسد ،به
محرکهای جاری پاسخ دهد و از تغييرات آینده پيشی

 برخی مسائل كه مشاركت كاركنان الزامی است ازكاركنان نظرخواهی شود.
 -كاركنانی كه در امور مشاركت فعال دارند تشویق

جوید ،مشتریگرایی و یادگيری سازمانی در سازمان

شوند.

تقویت شود تا عالئم محيطی را كه سازمانها دریافت،

نتایج پژوهش نشان داد كه فرهنگ سازمانی بر

ترجمه و تفسير میكنند و فرصتهایی را برای تشویق

عملکرد كاركنان ستاد مركزی دانشگاه علوم پزشکی و

خالقيت ،سبک دانش و توسعه تواناییها و درگير شدن

خدمات درمانی ایران تأثير دارد .بنابراین پيشنهاد

در كار ایجاد شود و همچنين در سازمان پایدار شوند.

میشود كه:
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