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چکیده
کلیه صنایع در دنیای کنونی ،در محیطی فعالیت میکنند که برای پاسخگویی به نیازهای واردشده از سوی محیط و مشتریان،
میبایست بهطور مداوم در ارائه خدمات و کاالهای خود نوآوری و خالقیت بکار ببرند و برای انجام فعالیتهای خود از تکنولوژیهای
جدید استفاده نمایند و موانع موجود بر سر راه خود را با ایدههای بکر و ناب ،حل نمایند .همه موارد ذکرشده ،بازهم نقش کلیدی و
ارزشمند منابع انسانی ،بیشتر نمایان می گردد زیرا سازمان ها نیازمند ایجاد فضایی هستند که کارکنان نظرات و ایدههای خود را
آزادانه بیان نمایند و از اظهارنظر و بیان ایدههای خود واهمهای نداشته باشند .هدف اصلی مقاله حاضر ،بررسی همه جانبه صدا و
سکوت در محیط داخلی سازمان و مشخص کردن مفهوم کلی سکوت سازمانی است که در صورت تداوم در سازمان ،موجب میگردد
که سازمان و کارکنان به اهداف ترسیمشده دست نیابند .نوع تحقیق حاضر مروری بوده و از بعد هدف نیز چون به ارائه راهحل
کاربردی پرداختهشده تقریباً میتوان گفت کاربردی است و از حیث روش در جایگاه یک تحقیق توصیفی میباشد .با توجه به مطالب
و حاصل نتایج تحقیقات گفتهشده در متن ،چنین استنباط می گردد که سکوت سازمانی یکی از معضالت مهم و حیاتی سازمانهای
امروزی است که موجب میگردد کارکنان رضایت شغلی خود را ازدستداده و خالقیت و نوآوری در سازمان از بین رفته و بهرهوری
منابع انسانی بهشدت کاسته می شود.

واژگان کلیدی :سکوت سازمانی ،عوامل ایجادکننده سکوت سازمانی ،عالئم و نشانههای سکوت سازمانی.

مقدمه
سازمانها متشکل از افرادی هستند که برای تحقق یافتن هدفی کنار هم جمع شدهاند .باید بپذیریم که مهمترین عاملی که
یک سازمان را قادر میکند تا موفق باشد منابع انسانی آن سازمان است .در همین راستا ،نباید عوامل انسانی و رفتاری را به منظور
اداره یک سازمان نادیده گرفته شوند .رفتارهای نشان دادهشده توسط کارکنان یک سازمان ،برای عملکرد آنها از اهمیت باالیی
برخوردار است .این رفتارها باعث ایجاد اثرات مثبت و منفی در سازمان می شوند .بهعبارتدیگر ،این رفتارها ممکن است باعث یا مانع
پیشرفت شوند ( .)Eriguc&et al,2014کارکنان یک سازمان ،منبع اصلی و عامل مهم برای تغییر ،تولید ،نوآوری و یادگیری
هستند ،بهطور یکه در موفقیت سازمانی و بهرهوری تأثیر دارند .در جهان امروز که بهسرعت تغییر میکند باوجوداینکه بسیاری از
کارکنان تفکرات حیاتی و ایدههایی در مورد سازمان دارند ولی ترجیح میدهند ساکت بمانند .سازمانها نیاز به کارکنانی دارند که
بهطور پیوسته و آزادانه ایدهها باورها دانش و تجربیات خود را به اشتراک بگذارند(.)Liu&et. al, 2009
روش تحقیق
روش تحقیق حاضر توصیفی است .عمدتاً بر مبنای نتایج مطالعات پژوهشی سایر محققان داخلی و خارجی میباشد که
مدتهای زیادی را وقت صرف تحقیق بر روی سکوت سازمانی نمودهاند .ما در تحقیق حاضر به بررسی نتایج و ادبیات پژوهشهای
صورت گرفته در حوزه علوم رفتار سازمانی پرداختیم و سعی کردیم با تلخیص نتایج آنها در یکجا ،سکوت سازمانی را بهصورت ساده
و روان توصیف نماییم.
در تحقیقات توصیفی به معنای اخص آن ،هدف محقق ،توصیف عینی ،واقعی و منظم خصوصیات یک موقعیت یا یک موضوع
است؛ بهعبارتدیگر ،پژوهشگر در اینگونه تحقیقات سعی میکند تا «آنچه هست» را بدون هیچگونه دخالت یا استنتاج ذهنی گزارش
دهد و نتایج عینی را از موقعیت بگیرد .در پژوهشهای توصیفی ،محقق الزاماً در پی کشف و توضیح روابط ،همبستگیها و احتما ًال
آزمون فرضها و پیشبینی رویدادها نیست ،بلکه توجه بیشتر در جهت توصیف کردن و گزارشنویسی از موقعیتها و وقایع بر اساس
اطالعاتی است که صرفاً جنبه وصفی دارد .در تحقیقات توصیفی نوعاً از روشهای مطالعه کتابخانهای و بررسی متون و محتوای مطالب
و غیره استفاده میشود.
صدا و سکوت
بحث صدا و سکوت با جنبههای توصیفی شروع میشود .در این مقاله ،صدا و سکوت بهصورت فرمهای راهبردی بههمپیچیده
و مربوط به مبحث ارتباطات در نظر گرفته میشود که به ترتیب بر اظهار کردن و نمایان ساختن ایدهها و نظرات و جنبههایی هویتی
و دریغ داشتن و نشان ندادن آنها داللت میکند ( .)Creed, 2003زمانی که مباحث صدا و سکوت فعال ،هوشیار  ،عمدی و هدفدار
باشند ،بهعبارتدیگر استراتژیک باشند ،آنها اجزاء مهم تعامالت و کنشهای اجتماعی میشوند( Morrison & Milliken,
 .)2000منشأ نوشتهها در مورد صدا و سکوت ،مدل موجود هیرسچمن( 8صدا و وفاداری)میباشد .این مدل بهصورت جزئی نگر و
منتقدانه صدای سازمانی را مورد بحث قرار داده و منحصراً با در نظر گرفتن و متمرکز شدن بر روی آنالیزهایی بر روی صدا و نقش
آن را بهطور کامالً عقالیی در فرایند تصمیمگیری مورد نقد قرار میدهد .بحث با ارائه انگیزه پشت صدا و سکوت ادامه مییابد؛ بنابراین
نشان داده خواهد شد که افراد از صدا و سکوت به دالیل؛ جنبه اجتماعی و دفاعی و رضایتبخش استفاده میکنند .بعضی نویسندهها
این دو مفهوم را بهطور کامل ضد هم در نظر میگیرند و بعضی دیگر ،آنها را مربوط به هم در نظر میگیرند .بهعنوان یک گزینه،
چشماندازی می توان معرفی کرد که در آن صدا و سکوت بهطور محض به هم مربوط نیستند (آنها ارتباط قوی دارند اما میتوانند
بهطور جداگانه هم وجود داشته باشند) اما آنها همدیگر را دربرمی گیرند (هیچکدام از آنها نمیتواند بدون وجود دیگری وجود
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داشته باشد) .بنابراین مدعیان(ذی نفعان) ،همیشه همصدا و هم سکوت را دارند .صدا و سکوت چندین نمایانگر فرهنگی ارائه کردهاند؛
در ابتدا صدا و سکوت میتوانند بهعنوان نقابهای معنایی (بدیع) یا راهبردهای سیاسی دیده شوند .بهعنوان نقابهای معنایی ،صدا
و سکوت میتوانند بر اجرای فعال داللت کنند جائیکه کارکنان پشت سخنان ،حاالت و رفتارهای بسیار افراطی و زیر الیهای از
بیارادگی پنهان میشوند( .)Scott, 1993بهعنوان راهبردهای سیاسی ،صدا و سکوت بر تحول سازمان با محدودیتها و اجبارهای
تحمیلشده ،توسط افزایش قدرت آنها داللت دارد ،دوم صدا و سکوت میتواند بهصورت رونوشتهای آشکار یا پنهان باشد.
رونوشتهای آشکار ،مجموعهای از عناصر تعاملی (مباحث .سخنرانیها .تمرینات .ایماواشاره .تقلید کردن و غیره) هستند که در
اجبارهای عمومی و احترام به محدودیتهای نمادین و پراکنده اعمالشده بهصورت قدرتمند استفاده میشود .رو نوشتههای پنهان
مجموعه عناصر تعاملی (مباحث .سخنرانیها .تمرینات .ایماواشاره .تقلید کردن و غیره) هستند .باوجود محدود شدن در پشتصحنه
زندگی اجتماعی ،آنها (کارکنان) بهطور مدام در سکوی زندگی ظاهر خواهند بود در آخر ،صدا و سکوت به هم ترکیبشده و
چشماندازی پیچیده را خلق مینمایند(.)Van Dyne&et al, 2003
در ارتباط با شرایط مکانی ،صدا و سکوت  7جهت اصلی تحقیقی وجود دارد .صدا و سکوت میتواند در افراد و سازمانها یا در
محیطهای اجتماعی تاریخی ساکن باشد .اگر افراد منبع صدا و سکوت باشند ،در آنها بهصورت شخصیتی ،ادراکی و هیجانی ظاهر
میشود .اگر صدا و سکوت در سازمان ساکن باشد ،ما در مورد اقلیم(جو) و فرهنگهای صدا و سکوت صحبت خواهیم کرد و اگر صدا
و سکوت منبع اجتماعی ،تاریخی داشته باشد ،میراث تاریخی ،فرهنگی ،اقتصادی یک گروه ،تعیینکننده دسترسی اعضای آن به صدا
و سکوت است .بهعبارتدیگر ،وقتی در مورد اهداف صدا و سکوت صحبت میکنیم؛ ادبیات سازمانی بر روی ایدهها ،پیشنهادات و
راهحلهای ارائهشده توسط کارکنان در جنبههای مختلف زندگی سازمانی تمرکز میکند .باوجوداین ،اخیراً این ادبیات شروع به تمرکز
روی هویت بهعنوان هدف صدا و سکوت نموده است .بیشتر اوقات صدا قابلیت دید تفاوتهای شخصیتی فرض میشود و میتواند
منجر به محرومیت و منزوی کردن شود درحالیکه سکوت بر نامریی بودن و ارائه آشکار و قرار دادن خود در عمل متقابل داللت دارد
(.)MOAȘA&VLĂSCEANU,2013
تعریف سکوت سازمانی
سکوت سازمانی توسط هیرسچمن 8در سال  8734پیشنهاد شده است .باوجوداین ،ابتدا بهعنوان یک تعریف توسط موریسون
و میلیکان 7در سال  8444استفادهشده است ( .)Erenler, 2010سکوت سازمانی زمانی مشاهده میشود که کارکنان دیدگاه و
نظرات خود را مورد سازمان بیان نکنند (.)Yirik&et al,2012
پیندر و هارلوس  )8448(0که مطالعات مهمی در مورد ادبیات موضوع دارند ،عبارت سکوت سازمانی را اینطور تعریف میکنند،
افرادی که دریک سازمان کار میکنند بهطور عمدی ارزشیابیهای رفتاری ،شناختی و هیجانی را در مورد وضعیت سازمان ،در مورد
افراد (مدیران-رهبران) که بهعنوان افراد توانا در مورد ایجاد تغییر یا تصحیح مشاهده میشوند ارائه نمیدهند ( Eriguc&et
.)al,2014
مورسیون و میلیکان محققین دیگری که بسیار در مورد این موضوع کارکردهاند ،سکوت سازمانی را اینطور تعریف میکنند که
کارکنان دیدگاهها و عقاید خود را در مورد مسائل یا مشکالت سازمانی بهطور آزادانه بیان نمیکنند ) . (Ibid,pموریسون و میلیکان
سکوت سازمانی را بهعنوان یک پدیده جمعی تعریف میکنند که کارکنان را از آمادهسازی و آشکارسازی اطالعات ،نظرات و
نگرانیهایشان در مورد مشکالت بالقوه کاری منع میکند (.)Brinsfield, 2009
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ون داین یک چارچوب مفهومی ارائه میدهد که پیشنهاد میکند صدا و سکوت کارکنان بهعنوان ساختار جدا و چندبعدی
قابلتصور است .بر اساس چهارچوب مفهومی که او پیشنهاد میکند ،سکوت و صدا نتایج متفاوت روی کارکنان سازمان دارد ( Van
.)Dyne& et al, 2003
سکوت سازمانی گاه بهعنوان بازماندگی در تغییر و پیشرفت سازمانی در نظر گرفته میشود .اینطور بیان میشود که بسیاری از
کارکنان در مورد مشکالت با مدیران صحبت نمیکنند اگرچه آنها مشکالت و مسائل خاص آگاه هستند و این موقعیتی است که در
بسیاری از سازمانها وجود دارد .این رابطه سکوت سازمانی بهعنوان یک مسئله درمیاید که باید عمیقاً بررسی و آنالیز شود ( Çakıcı
.)2007
سکوت سازمانی به پدیده جمعی که اظهارات جزئی یا واکنش کارکنان در پاسخ به مسائل مهم که سازمانها مواجه هستند
برمیگردد (.)Henriksen & Dayton, 2006
بسیاری از کارکنان حقایقی در مورد مشکالت اساسی سازمانی میدانند درحالیکه آنها جرئت انتقال آنها را به مافوقشان
ندارند (.)Moghaddampour&et al,2013
به گفته اسکلوسر و زولین  )8488(5در دنیای متغیر امروز ،سازمانها به کارکنانی احتیاج دارند که نظرشان را در مورد از بین
بردن فرهنگ سکوت بیان کنند .همچنین افراد ،سازمانهایی را برای کار کردن انتخاب میکنند که امکان اظهارنظر را برای کارکنان
فراهم کرده باشند .در سازمانهایی که در آنها فرهنگ سکوت وجود ندارد هم کارمندان و هم مدیران در سطح باالیی از انگیزش و
اجرا هستند (.)Tahmasebi& et al,2013
سکوت سازمانی بر این تصور برمیگردد که یک کارمند از بیان نظرات ایدهها و اطالعات مفیدش در هنگامیکه مشکلی برای
سازمان پیش میآید اجتناب میکند (.)Eshraghi& et al,2013
وقتی سکوت سازمانی در میان کارکنان پدید میاید :اینطور بیان میشود که کارکنان از جمع شدن در کنار هم و شنیده شدن
صدایشان ترس دارند چراکه مدیریت بسیاری از سازمانها با کارمندانی که صدایشان بیشتر شنیده شوند بهطور مخالف برخورد میکند
و آنها را نقد میکند؛ اینطور برمیآید که کارمندان بهطور عمومی سکوت را در تالش برای حفظ حقوق خود و با توجه به تجربیات
آموزشی خود و رویارویی با واکنشهای مدیران و سازمانی و همکارانشان ترجیح میدهند
(.)Yalçın & Baykal, 2013
درواقع سکوت سازمانی یک فرایند بیهوده است که میتواند تمام تالشهای سازمانی را هدر دهد و میتواند حالتهای مختلفی
به خود بگیرد مثل سکوت جمعی در ارتباطات تمام سطوح شرکت یا سازمان ،در پیشنهاد طرحها و سطح صدای جمعی و مراکز
قدرت (.)Nikmaram& et al,2012
دالیل سکوت سازمانی
سکوت سازمانی که مفهوم تحقیق است ،بهعنوان انبار کردن اطالعات بهطور عمدی توصیف میشود و در موقعیت منفی بحث
میشود .امروزه رفتار ساکت کارکنان بهعنوان یک واکنش منفی و عقبنشینی شناختهشده است .دالیل این واکنش و عقبنشینی به
این شرح است؛
 نداشتن اعتماد به مدیران :کارکنان میتوانند اطالعات ناقص یا نادرست انتقال دهند و یا اینکه آنها انتقال ندهند .چون آنها
فکر میکنند که اطالعات میتوانند توسط مدیران ،منفی یا نقادانه برداشت شوند.
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 سخنرانی (صحبت) خطردار :به جهت عدم توانایی در ترفیع گرفتن و ترس از ایجاد مشکل برای کارکنان ،عقایدشان را بیان
نمیکنند.
 ترس از انزوا :کارکنان فکر میکنند که مدیران ،آنها را بهعنوان مشکلساز و شاکی خواهند شناخت؛ بنابراین آنها ممکن
است با انزوا روبهرو شوند بنابراین ساکت میمانند.
 تجربیات گذشته :کارکنان یاد گرفتهاند که ساکت باشند نهتنها به دلیل تجربیات خودشان بلکه همچنین با توجه به تجربیات
کارکنان دیگر این کار را انجام میدهند.
 ترس از خراب شدن رابطهها :اگر کارکنان نقاط منحنی در تجارت در حال کار را ببینند و بخواهند عقاید و دیدگاهشان را در
مورد حل مشکل بیان کنند متوجه میشوند که دیگران این کار را دوست ندارند و ساختار حفاظتی به خود میگیرند ،درنتیجه
در این موقعیت دست از تالش برمیدارند .این تالشها در موقعیتی اتفاق میافتد که تالش میکند اشخاص را راضی کند و
آنها را نرنجاند و اگر الزم باشد راهحلهای پیشنهادی پنهان میماند(.)Kılıçlar&Harbalıoğlu,2014
با پیوند دادن قسمتهای مختلف تحقیقات ،اعم از دانشهای شناختی اجتماعی و سازمانی و مطالعه سیستمهای
اجتماعی -صنعتی به تشخیص بعضی از فاکتورهای اساسی که برای شکل دادن و نگهداشتن سکوت سازمانی بکار میرود کمک
میکند .این فاکتورها تحت  7سطح آنالیز فردی و اجتماعی و سازمانی طبقهبندی شدهاند:
 )8فاکتورهای فردی :درحالیکه بسیاری از خطاهای انسانی بهصورت تصادفی ظاهر میشوند ،اما بسیاری از این خطاها نیز بهصورت
سیستماتیک و قابل پیشبینی اتفاق میافتند .بسیاری از این خطاهای قابل پیشبینی ،از استفاده غیر ملزوم پدیدههای مکاشفهای و
خودارزیابی سرچشمه میگیرند که منجر به تصمیمگیری متعصبانه در ارتباط با کار روزانه میشود.
 .8-8قابلیت استفاده (توانایی) ذهنی :6بر اساس گزارش یک موسسه پزشکی ،توانایی ذهنی نقشی اساسی در باال بردن آگاهی در
شیوع خطای سازمانی داشته است (.)Blendon& et al, 2002
 .8-8تعصب محافظت از خود :3وقتی اتفاق خوبی برای افراد میافتد آنها به طریقی فکر میکنند که سزاوار این خوشاقبالی هستند
و خود را توجیه میکنند وقتی اتفاق بدی برای دیگران میافتد با آگاهی کم و سوءظن تصور میشود که شاید آنها سزاوار آن بداقبالی
بودند .دالیل بیشتر برای اثبات تعصب حفاظت از خود میتواند از این استنباط میشود که بسیاری از مردم معتقدند که ازنظر هوشی،
توانایی ،اخالق و انجام وظایف ،باالتر از حد میانگین هستند درحالیکه نسبت به این موضوع بیاعتنا هستند که پنجاهدرصد مردم در
سمت دیگر نمودار زندگی قرار دارند(.)Heady & Wearing, 1987
 )8فاکتورهای اجتماعی:
مطالعات بر روی رفتار گروهی ،بینش بیشتری را در عوامل تعیینکننده سکوت سازمانی پیشنهاد میدهد .یک پدیده اجتماعی
شناختهشده که ناشی از تداخل زیانآور نظرات مختلف و تشخیص(تمایز) بین همتایان دارد ،مطابقت (برابری) است .اعضای یک
گروه میتوانند بستر توزیع مسئولیت باشد جایی که نقشها و مسئولیتها می تواند کمرنگ شده و جوابگویی فرد کمتر میشود.
 .8-8مطابقت :تحقیقات علمی نشان میدهند که افراد ،قضاوتها و اعتمادشان را برای متناسب بودن با مردم اطرافشان سازگار
میکنند به سال  8764برمیگردد .یک طرح تحقیق کالسیک ،قضاوت روی یک موضوع را با عدم حضور قضاوت افراد دیگر مقایسه
میکند ،با توجه به مطالب طرح مذکور ،در موضوعاتی که بهروشنی قابلتشخیص هستند مثل قضاوت کردن در مورد در اندازههای
نسبی خطهای عمودی ناصاف ،قضاوت نادرستی با حضور همکاران آزمایشگر صورت میگیرند درحالیکه در صورت عدم حضور
همکاران قضاوت درستی صورت میگیرند یک دلیل آشکار که مردم با رفتارها عقاید دیگران همسو میشوند به دست آوردن مقبولیت
Availability Heuristic
Self-Serving Bias
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در یک گروه یا اجتماع است مخصوصاً اگر آن اجتماع از کارشناسها ترکیبشده باشند .همچنین زمانی که موافقت گروه برای شخص
موردنظر هم باشد و زمانی که اشخاص موردنظر خود را با اعضای گروه شبیه بدانند تقویت میشود (.)Aronson 1999
 8-8توزیع مسئولیت :توزیع مسئولیت یک ویژگی گروههایی است که با سکوت سازمانی مواجه هستند .با توجه به ادبیات
روانشناختی اجتماعی اینیک گرایش برای افراد است که مسئولیت کمتری بپذیرند( .)Latane & et al, 1979وقتیکه
تالشهایشان در مقایسه با مسئولیتهای انفرادی ناموفق است .شانه خالی کردن از مسئولیت بهطور عمدی و توزیع نقشها و
مسئولیتها بیشتر ویژگی ذاتی گروهها است(.)Henriksen & Dayton,2006
 8-7خرده جوهای بیاعتمادی :تفاوتهای قابلتوجه در محیطهای اجتماعی واحدهای سازمانی ،با سبک ریاست مدیران و کارمندان
تحت نفوذ وجود دارد .در بافت سازمانی مشابه ،ادموندسات 1تفاوتهای معناداری در عقاید مشترک نتایج بحث در مورد موضوعات
حساس مثل خطاهای (مشکالت و مسائل) سازمانی یافته است .در بعضی گروهها ،خطاها بهطور آزادانه تائید و بحث شدهاند اما بعضی
از گروههای دیگر در مقابل خطاها ساکت ماندهاند .تفسیر خرده جوها موجود از این تفاوت گروهها این است که گروهها ،فرمها یا
عقاید متفاوتی را برای اختصاص دادن به طرز دریافت و تفکر درباره مسائل کسب کردهاند .یک تأثیر کلیدی و شکلدهنده جو میکرو
است
محلی
سطح
در
ریاست
سبک
سیستم،
(.)Henriksen & Dayton,2006

 .7فاکتورهای سازمانی:
سازمانها گاهی اوقات اقدامها به انجام برخی از کارها میکنند یا ویژگیهایی کسب میکنند که ضد تولیدی هستند 7 .ناحیه
از آسیبپذیری سازمانی که بیشتر امکانپذیر هستند عبارتنداز :عقاید به چالش کشیده نشده؛ درک ویژگیهای کارگر خوب؛ و درک
همبستگی سیستمهای پیچیده میباشند (.)Henriksen & Dayton,2006
 8-7اعتقادات به چالش کشیده نشده :به طور مثال یک فرض که باعث گمراهی بسیاری از سازمانها شده است ،آوردن کارشناسان
مورد احترام و دارای شرایط باال در کنار هم برای حل مشکالت مهم و برآمدن تصمیمات خوب بهطور اتوماتیک است ،درحالیکه
کیفیت تصمیمگیری گروهی ،بهدرستی بهتر از تصمیمگیری انفرادی است .البته ممکن است گروهها گاهی در تالشهای جمعیشان
خطا بکنند تا به توافق برسند و پیشرفت کنند (.)Hammond& et al, 1998
 7-8اشتباه تهیهکننده خوب :هیچکس نمیتواند به کار کارکنان و مدیرانی که در یک سازمان کار میکند کمک کند اما میتواند به
اخالق کاری -آرامش فردی -دلسوزی و کاردانی آنها احترام بگذارد .بسیاری از تهیهکنندگان در شایستگی فردی ،خودمختاری و
تصمیمگیری برای حل مشکالت مغرور میشوند (.)Henriksen & Dayton,2006
 7-7نادیده گرفتن همبستگی ها(ارتباطات) :در مقایسه با تهیهکنندگان ،مدیران و راهبران در موقعیت بهتری برای توجه کردن به
مشکالت متعدد قرار دارند و از همبستگی های موجود در بین عوامل سازمانی باخبر هستند .با توجه به موقعیتشان ،آنها فرصت کار
کردن در مقابل واحدهای سازمانی مراقبت و توجه کردن به ناپیوستگیها دارند .مطمئنأ مدرک کمی وجود دارد که اثبات کند رهبران
واقعاً وقت زیادی را برای حضور در همبستگیهای مراقبت و نواحی آسیبپذیر موسسهشان سپری میکنند .همبستگی چندگانه و
دینامیک بین تکنولوژی ،فرایند کاری و تأثیرات خارجی غالباً نتایجی میدهد که غیرقابلپیشبینیاند .مؤسسات حفاظت سالمت که
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اطالعات جدید سیستمهای تکنولوژی را بهطور سریع تکمیل میکنند ،یاد گرفتهاند که بسیاری از فاکتورهای اجتماعی را بهراحتی
نادیده نگیرند .این تکنولوژی نیست بلکه جامعهشناسی است که در اجرای خوب غرق شده است (.)Leavitt, 2005
دالیل سکوت سازمانی
7

ییریک و همکارانش ( )8488دالیل سکوت سازمانی را به شرح ذیل بیان نموده اند:
دالیل سازمانی –بیعدالتی –جو سکوت  -فرهنگسازمانی – دالیل مدیریتی – ترس از بازخورد منفی مدیران – تعصب نسبت به
کار و کارگر – شخصیت مدیر -همگنی تیم مدیریتی – دالیل شخصی – عدم وجود اطمینان – در نظر گرفتن صحبت خطردار –
ترس از انزوا – تجربیات گذشته – ترس از تخریب روابط – شخصیت و هویت – دالیل ملی و فرهنگی – ساختار و قواعد فرهنگی -
فاصله قدرتی (.)Yirik&et al,2012
تحقیق اولیه مورسیون و میلیکان دو فاکتور سببی را مشخص میکنند که سکوت سازمانی را در سطح جمعی رواج میدهد.
دو فاکتور سببی عبارتند از )8 :ترس از مدیریت ،از بازخورد منفی  )8ادراک کارکنان از عقاید مطلق مدیریت در مورد کارکنان.
نویسندهها عقاید درک شده ی مدیریت درباره کارکنان را شامل ادراک منفی توصیف میکنند که کارکنان خودشیفته هستند .با همه
این اوصاف ،مدیریت بهتر میداند که یگانگی خوب است و اختالف بد است (.)Slade,2008
ویتنر ،برودت ،کورسگارد و ورنر ،سه عنصر اعتماد میان فردی تشخیص دادهاند که متناسب با تحقیق حاضر در مورد سکوت
سازمانی است .همانطور که قبالً شرح داده شد ،دو فاکتور سببی مورسیون و میلیکان که سکوت سازمانی را در سطح جمعی ترویج
میدهد عبارتاند از  )8ترس از مدیریت از بازخورد منفی  )8ادراک کارکنان از عقاید مطلق مدیریت .در مورد کارکنان سه عنصر
اعتماد مطلق میان فردی ارائهشده در مدل ویتنر-برودت-کورسگارد و ورنر عبارتاند از :عنصر اول اعتماد ،اعتمادی است که کسی
نسبت به دیگری دارد و انتظار و عقاید آن را بهطور نیک خواهانه منعکس میکند .دوم اعتمادی که در تمایل برای آسیبپذیر بودن
و ریسکی که طرف مقابل ،انتظارات آن را انجام نداده درگیر است .سوم اعتمادی که در یک سطح وابستگی بهطرف دیگر درگیر است
است
تأثیر
تحت
دیگری
اعمال
توسط
فرد
یک
اعمال
نتایج
که
طوری
(.)Whitner&et al,1998
ریچارد فاکتورهای زیر را برای ایجاد سکوت ذکر کرده است -8 :ترس :مانع ترس شاید راحتترین موضوع برای درک است که
غلبه کردن بر آن راحت نیست .باوجوداین مقرهایی وجود دارد که میتواند به ایجاد جرئت کمک کند .بسیاری از ما تضاد و مقابله را
دوست نداریم اگر ما با رفتار غیراخالقی مخالفت کنیم افراد قدرتمند که در رفتارهای غیراخالقی درگیر هستند ممکن است نسبت
به ما تالفی کنند که باید مراقب باشیم -8 .خجالت :مانع خجالت بسیار ظریف است بسیاری از ما در صحبت کردن دربارهی مسائل
درهموبرهم مثل مسائل جنسی و پول و سیاست اخالقی بیمیل هستیم چون ما احساس میکنیم که احتماالً ما نباید بهقدر کافی و
حرفهای نظراتمان را بیان کنیم -7 .تصورات کم از مسئولیتهای اخالقی :بسیاری ،مسئولیت اخالقی را خیلی کم و مبتنی بر استقالل
تکی تعریف میکنند تا اینکه آن را احساس شهروندی سازمانی تعریف کنند .ما تصور میکنیم که اگر شخصاً بدانیم که چه چیزی
اخالقی است و خودمان غیراخالقی عمل نکنیم پس ما پایبند اخالقیم هرچند اطراف ما رفتارهای غیراخالقی غالب باشد .اگر ما در
کارسازمانی فردی خود اخالقی عمل کنیم ما ملزم نیستیم که رفتارهای غیراخالقی اطراف خودمان را ببینیم بشنویم یا درباره آن
صحبت کنیم -0 .دوستان :گاهی اوقات دوستان ما در رفتارهای غیراخالقی درگیر هستند ما طبیعتاً نمیخواهیم دوستانمان را
برنجانیم میخواهیم به آنها کمک کنیم ما با این دوستیها ریسک میکنیم وقتی ما بازجویی میکنیم و سؤال میپرسیم یا رفتار
دوستمان درزمینههای اخالقی را به چالش میکشیم همانطور که در قدیم گفتهشده است (مقابله با گناه خوب است نه گناهکار)
Yirik&et al
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خیلی سخت بکار میافتد( -5 .)Jaworski, 1993عدم وجود فرصت برای اظهارنظر :در سطح ماکرو ،ویژگیهای ساختاری سازمانها
غالباً فضای سیاسی برای اظهارنظر را فراهم نمیکند در جایی که هیچ فضای امن سیاسی برای اظهارنظر وجود ندارد نتیجه سکوت
است ما کجا میتوانیم مسائل سازمانی اخالقی را موردبحث قرار دهیم؟ در بسیاری از سازمانها دموکراسی وجود ندارد و حتی وقتی
سازمانها مدیریت تصمیمگیری را تشویق میکند شرکت بهطور سخت موردتوجه است و از باال کنترل میشود .برای مثال مدیریت
ارشد میتواند شرکت درباره چگونگی انجام مدیریت معقول را تشویق کند موارد بحث اغلب خیلی برای تنظیم مشارکتی باز نیستند
عالوه بر این سازمانهای نسبتاً کمی انجمنها مشارکتی و دموکراتیک دارند جایی که کارکنان سازمانها و اعضا قادر هستند موارد
مورد بحث را تنظیمکننده و در تصمیمگیری در مورد مسائل شامل مسائل اخالقی شرکت کنند -6 .نبود مهارتهای سیاسی سازمانی:
بسیاری از ما یا متوجه نیستیم و یا مهارتهای سیاسی مفید برای مسائل اخالقی سازمانی را نداریم .حداقل پنج مورد از مقرهایی
وجود دارد که مؤثر هستند :مقرهای اجباری ،مقرهای برد  ،برد ،مقرهای گفتگویی ،مقرهای سهبخشی و مقرهای حرکتی اجتماعی.
درحالیکه مقرهای گفتگویی موافق علم نظری هستند اغلب دارایی سیاسی-اقتصادی طوری است که مردم قدرتمند درگیر در
رفتارهای غیراخالقی بیمیل و حتی ناتوان هستند تا در گفتمان درباره رفتارهای غیراخالقی و فاسد شده درگیر شوند؛ بنابراین آنها
این قدرت را دارند تا انتخاب کنند در مورد مسائل بحث نکنند (.)Beheshtifar&et al, 2012
ابعاد سکوت سازمانی
مورسیون و میلیکان یک تصویر کمی را معرفی کرده و مدلی را ارائه دادهاند که اجزای اصلی ترکیبشده را مشخص میکند و
نشان میدهد که سکوت سازمانی یک پدیده ترکیبشده سازمانی است که در سطح سازمانی ایجادشده و تحت تأثیر بسیاری از
ویژگیهای سازمانی است .این ویژگیهای سازمانی مثل فرایند تصمیمگیری ،فرایند مدیریت و فرهنگ رفتار ساکت هریک از کارکنان
را با توجه به اینکه فر چگونه درک میکند( .)Vakola& Bouradas,2005مدل سکوت سازمانی موریسون و میلیکان کارهای
نظری و عملی بسیاری را کامل کرده است (.)Slade,2008
پیندر و هارلوس ،84سکوت سازمانی را اینگونه تعریف میکنند :دریغ داشتن بیان واقعی درباره وضعیت سازمانی به کسانی که
در ایجاد تغییر توانا هستند .سکوت انفرادی کارکنان در پاسخ به بیعدالتی تمرکز دارد .مغز انسان میتواند هر دوی سکوت و صدا را
در وجود خود جای دهد .سکوت طوری ظاهر میشود که ما با خودمان ارتباط برقرار میکنیم .سکوت واقعگرایانه سه حالت دارد.8 :
روانشناسی زبان (مکث و اتصال غیرعمدی در صحبت)  .8تأثیر بر یکدیگر (مکث بلندمدت در گفتگو که انبساط – قضاوت و تأثیر را
تسهیل میکند)  .7حالت اجتماعی فرهنگی (مکث سطح سازمانی که اغلب بهطور زیادی شکلگرفتهاند) ( Van Dyne& et al,
.)2003
پارک و کیل 88این سکوت را در سه بعد مورد ارزیابی قرار داده اند .8 :در ابتدا سکوت میتواند عمدی باشد ،کارکنان ساکت
میمانند حتی اگر از مشکالت آگاه باشند و راهحلی بهتر بدانند .8 .سکوت میتواند مکانیسم دفاعی باشد ،کارکنان برای حفظ عالیق
شخصی و نداشتن تناقض آشکار با دیگران ساکت میمانند .7 .سکوت میتواند یک تصمیم جمعی کارکنان باشد ،یک واکنش جمعی
که ایدهها-تفکرات و یا دانش را با دیگران به مشارکت نمیگذارد (.)Karaca,2013
حاالت سکوت
یک مرور درباره حاالت سکوت اثبات میکند که پیندر و هارلوس سکوت کارکنان را در دو فرم طبقهبندی کردهاند که آرامش
و رضایت نام دارد و همچنین فرم دیگری از سکوت بنام سکوت موافق اجتماعی معرفی کرده اند.

Pinder and Harlos
Park and Keil
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 )8سکوت موافق :که به دریغ داشتن اطالعات -دیدگاهها -نظرات و ایدهها تعریف میشود .در مورد سکوت موافق ،کارکنان
نمیخواهند خیلی صحبت کنند و تالش ندارند تا موقعیتهای سازمانی را تغییر دهند .این حالت نیاز دارد تا عمداً ساکت بماند و در
پیشرفتها درگیر نشود .دلیلی که پشت قضیه صحبت نکردن کارمندان است این باور است که حتی اگر صحبتی کنند تغییری حاصل
نمیشود (.)Karacaoglu & Cingoz, 2008
 )8سکوت دفاعی :احساس ترس برای این حالت سکوت توسط موریسون و میلیکان تأییدشده است .سکوت دفاعی یک رفتار هوشیار
برای محافظت از خود در برابر تهدیدات خارجی است (.)Yıldız,2013
 )7سکوت موافق اجتماع :این حالت سکوت دریغ داشتن ایدهها اطالعات و نظرات با هدف مفید بودن برای سایر مردم و سازمانها
بر مبنای نوعدوستی با انگیزههای همگانی است .بهعبارتدیگر اولویت این کارکنان که تصمیم میگیرند ساکت بمانند خودشان نیست
بلکه فاکتورهای خارجی مثل سازمان و یا همکاران است (.)Ibid,p
اثرات سکوت سازمانی
سکوت سازمانی میتواند اثرات منفی بر روی دانش موسسهای یا سازمانی و تکامل و پیشرفت داشته باشد .احتمال اخراج به
هنگام اعتراض و صحبت و بازخورد منفی از مافوق میتواند دلیل کارکنان برای جلوگیری از ایجاد ارتباط باشد .عالوه بر این میتواند
برای کارکنان سخت باشد تا درباره مسائل ساکت باشند مخصوصاً اگر آنها احساس کنند که صالحیت دارند درنتیجه آنها احساس
دلسردی اضطراب ناخشنودی میکنند ( .)Kahveci, 2010بیمیلی برای به مشارکت گذاشتن اطالعات ،صحبت نکردن ،پتانسیل
و تأثیر منفی بر روی اعتماد روحیه و انگیزه کارکنان دارد ( .)Detert & Edmondson, 2005همچنین اطالعات و ایدههای دریغ
شده میتواند باعث تخریب تصمیمگیری سازمانی و خطا در فرایند تصحیح و پیشرفت و نوآوری شود ( Beer & Eisenstat,
.)2000
88
اپل باوم و همکارانش  ،دراینباره بحث میکند که طی تغیر سازمانی ،کارکنان با مشکالتی مثل ترس از احتمال از دست دادن
شغل ،بیاعتمادی نسبت به مدیر جدید یا اعضای تیم جدید و از دست دادن کنترل مکانی روبرو هستند .اگر سکوت شیوع پیدا کند
تغییر با خطر روبرو است چراکه ارتباط مثبت برای جلوگیری از بیاعتمادی و شک موردنیاز است.
ارگریس )8773( 87میگوید که قاعدههای قدرتمند و برنامههای دفاعی در رابطه با سازمانها وجود دارد که اغلب ،کارکنان
مانع از این میشوند که بگویند چه احساسی دارند؟ یا چه میدانند؟ ( .)Slade,2008با توجه به رفتارهای انفرادی ،نقشهای
مدیریتی که ارگریس و اسکون پیشنهاد میکنند که بعضی از مدیران احتیاج دارند که از احساس خجالت و ترس و احساس شخصی
آسیبپذیری و بیلیاقتی دوری کنند .محققان به این نتیجه رسیدهاند که این از خود محافظتیها باعث ضعیفتر شدن موقعیت
ریاست مدیران میشود (.)Vakola& Bouradas,2005
تحقیقات موریسون و میلیکان و هولین ،پنج نتیجه منفی قابل پیشبینی را بررسی میکند که احساس ترس را به عنوان نقش
اصلی در تصمیم برای ساکت ماندن منعکس میکند:
 )8ترس از برچسب زدن و دیده شدن با دیدگاه منفی  )8ترس از ارتباط ویرانشده  )7ترس از انتقام یا تنبیه  )0ترس از برخورد با
دیگران  )5باور بر اینکه صحبت کردن هیچ تغییری را باعث نمیشود (.)Slade,2008
تحقیق اخیر پرلو 80در مورد مشارکت کارکنان ،نشان میدهد که سکوت سازمانی بر روی تصمیمگیری خالقیت و یادگیری
سازمانی تأثیر دارد .وقتی تفاوتها کنار گذاشته میشود ما خالقیت ،یادگیری و تصمیمگیری مؤثر را محدود میکنیم .خالقیت و
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یادگیری نیاز به ایدههای جدید و مشاهده و انجام کارها با راههای جدید دارد؛ اما وقتی تفاوتها در نظر گرفته میشوند ایدههای
جدید احتمال کمتری برای پدیدار شدن دارند .وقتی ما برای بیان تفاوتهایمان احساس راحتی نمیکنیم ما عالقه کمتری برای
نشان دادن خطاها و خطر کردن داریم که هردوی آنها برای یادگیری ضروری هستند؛ و وقتی ما در چشماندازها و اطالعات مشارکت
نمیکنیم تصمیمگیری سخت است چون کمتر برای کشف حقایق و راهحلهای مختلف مستعد هستیم
( .)Perlow, 2003همانطور که گفته شد سکوت سازمانی ممکن است یک جز منحصربهفرد و الزم در سازگاری پایدار سازمانی
دیده شود .موضوع این مطالعه این است که سکوت هر بار مثل یک عملکرد سازگار کننده رفتار میکند که با مسائل ثبات فرهنگی
سازمانی مثل تغییرات محیطی برخورد میکند (.)Slade,2008
موریسون و میلیکان ،سکوت سازمانی را مثل یک عایق خطرناک بالقوه برای تغییر سازمانی و پیشرفت توصیف میکنند.
محققین ،سکوت سازمانی را مثل یک تهدید برای تغییر و پیشرفت مشخص میکنند چون وجود آن یک مانع قابلتوجه برای پیشرفت
کثرت گرایانه برای سازمانها می باشد .نبود تفاوت فرصت تغییر سازمانی مؤثر بر پایه چشماندازها و نظرات چندگانه را کاهش میدهد
(.)Harquail & Cox, 1993
مطالعه لمفر 85بر روی سکوت ،ارتباط بین سکوت و چگونگی تأثیر آن در حافظه بلندمدت سازمان را مشخص میکند .تحقیق
لمفر چگونگی توقیف یا حذف تجربیات مخالف را آشکار کرد درحالیکه اجازه نگهداری از تجربیات گزینشی هدایتشده توسط افراد
قدرتمند ،افرادی را که نظرات متضاد پیشنهاد میکنند را ساکت میکند (.)Lamphere,1997
پژوهشگران مطرح نمودهاند که آنچه موجب سکوت در سازمانها میگردد تابع فرایندی است که یکسری متغیرهای مدیریتی
و سازمانی بر آن تأثیر بسزایی دارد .این متغیرها شامل باورهای تلویحی و ضمنی هم چون ترس مدیران از بازخورد منفی ،باورهای
ضمنی آنها نسبت به سکوت ،پیشینه فرهنگی مدیران ،وجود تفاوتهای جمعیتشناسیمان مدیریت ارشد و دیگران در سازمان،
ساختارهای بلند سازمانی و اتکای زیاد به کارمندان موقت میباشند .اینسری باورها منجر به بروز ساختارها ،سیاستها و رفتارهای
مدیریتی میشوند که در اصل باعث ایجاد محیطی میشوند که در آن کارکنان احساس راحتی برای اظهارنظر دربارهی موضوعات
خاص ندارند و بهطورکلی سکوت ایجادشده بر فرآیندها و پیامدهای سازمانی تأثیر منفی بسزایی خواهد گذاشت .از این موارد میتوان
به موارد زیر اشاره نمود:کاهش کیفیت تصمیمهای سازمانی و به دنبال آن محدود شدن فرایندهای تغییر سازمان،ی بلوکه کردن بازخور
منفی و ازاینرو ناتوانایی سازمان برای شناسایی و اصالح اشتباهات ،واکنشهایی نامطلوب از جانب کارکنان که عبارتاند از :احساس
عدم قدرشناسی از آنها در سازمان ،باور به فقدان کنترل امور سازمانی مربوط به خود و تجربه مشکالت شناختی( زارعی متین و
همکاران.)8774،
نتیجه گیری و پیشنهادات
طبق نتایج حاصل از تحقیقات گذشته و بیانات صاحبنظران موجود درزمینه مدیریت و سازمان(تحول و رفتار سازمانی) ،سکوت
سازمانی عبارت از خودداری عمدی یا غیرعمدی بیان نظرات و ایدههای خود در راستای انجام فعالیتهای کاری در محیط سازمان و
مسیر دستیابی به اهداف و چشم اندازهای سازمان .با توجه به جمعبندی و مطالعه تحقیقات صورت گرفته در مورد سکوت سازمانی،
به این نتیجه میرسیم که سکوت سازمانی یکی از مهمترین معضالت سازمان میباشد که غلبه بر آن ،میبایست اولویت اصلی هر
سازمان و شرکتی باشد .بهطورکلی و با توجه به مدلهای ذکرشده در متن ،سکوت سازمانی در سه بعد میتواند مورد ارزیابی قرار
گیرد که پیشنهادات ما بر مبنای همین سه بعد ،عبارتنداز:
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 .8در ابتدا سکوت میتواند عمدی باشد و منابع انسانی سازمان بدون هیچ دلیل موجهی از بیان نظرات خود در راستای انجام
بهتر کارها خودداری میکند .به جهت رفع این مشکل میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
 برقراری برنامههای بهبود مدیریت منابع انسانی برای آموزش مهارتهای تصمیمگیری و درگیری در مشکالت.
 تشکیل کارگاههای آموزشی مهارتهای برقراری ارتباط برای مدیران و سرپرستان.
 شناسایی توانمندیها و قابلیتهای افراد و استفاده از آنها در امور اجرایی و تصمیمگیری.
 کاهش تمرکز سازمانی و تفویض اختیار.
 افزایش تعهد سازمانی در میان کارکنان.
 .8سکوت میتواند مکانیسم دفاعی باشد ،در این حالت کارکنان از بیان نظرات خود بیم دارند و ترس از ایجاد فاصله بین خود و
سازمان باشند.
 شناسایی ویژگیهای فردی و شخصیتی افراد برای واگذاری مسئولیت به آنها؛
 تدوین آییننامههایی برای حمایت از نظریات کارکنان و تشویق کارکنان به ارائه نظرات
 استقرار سیستم تریبون آزاد بدون کوچکترین استرس و نگرانی و ترس از بیان آزاد عقاید؛
 ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان و کاهش جو ترس و هراس از انتقاد.
 .7سکوت میتواند یک تصمیم جمعی کارکنان باشد؛ این حالت سکوت دریغ داشتن ایدهها اطالعات و نظرات با هدف مفید بودن
برای سایر مردم و سازمانها بر مبنای نوعدوستی با انگیزههای همگانی است.
 تغییر فرهنگ سازمانها در جهت سازمانهای یادگیرنده و یادگیری سازمانی؛.
 اتخاذ تصمیمها بهصورت گروهی و اهمیت دادن به گروهها و کمیتههای کاری در سازمانها.
 استقرار سیستم آموزش کارکنان برای همگام بودن با تکنولوژی و فنآوریهای روز دنیا.
 برقراری عدالت رویهای توسط مدیریت ،مدیران باید مطمئن شوند که تصمیمات آنها مطابق و متناسب با شرایط
و زمان و دور از هرگونه تعصب میباشد.
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