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مقدمه و هدف پژوهش :اين تحقيق با هدف بررسى نقش ميانجي تعهد سازماني بر رابطه علي سکوت سازماني در
سازمانهاي فرهنگي شهر اصفهان و رفتار شهروندي سازماني انجام شده است.
روش پژوهش :اين تحقيق کاربردي و از نوع تحقيقات توصيفي -پيمايشى است .جامعه آماري تحقيق حاضر شامل
كليه كاركنان سازمانهاي فرهنگي اصفهان است120 .پرسشنامه معتبر به دست آمده با کمک نرم افزار  21 SPSSو
ليزرل  8/5با استفاده از الگوي مدل معادالت ساختاري و ضريب رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرا گرفت.
يافتهها :يافتهها حاکي از آن است که مقدار آماره  tبراي بررسي رابطه علي بين کليه متغيرها از جمله متغيرهاي
اصلي تحقيق از جمله سکوت سازماني با تعهد سازماني ،تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني وسکوت
سازماني با رفتار شهروندي سازماني از  1/96بيشتر ( )P> 0/05و در نتيجه معنيدار است.
نتيجهگيري :سکوت سازماني بر تعهد سازماني ،تعهد سازماني بر رفتار شهروندي سازماني و سکوت سازماني بر
رفتار شهروندي سازماني تأثير معنيداري دارد .همچنين ،نتايج حاکي از آن است که سکوت از طريق تعهد سازماني
بر رفتار شهروندي سازماني تأثير دارد و متغيرتعهد سازماني ميتواند نقش متغير ميانجي را داشته باشد.
واژگان کليدي :سکوت سازماني ،رفتار شهروندي ،تعهد سازماني ،سازمانهاي فرهنگي
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حمايت از عكس العمل منفي مديران عالي و سرپرستان

بيان مساله
سازمانها با افزايش پيچيدگي و سرعت تغيير

ارشد براي بازخورد منفي وجود دارد كه مانع از آن

بسياري مواجه اند که براي خروج از اين چالشها

شده يا آن را به تأخير انداخته و يا تحريف ميكند

نيازمند توجه بيشتر به توانمنديها و سرمايههاي درون ي

( .)Fisher, 1979سكوت سازماني موجب احساس بي

است .نيروي انساني هر سازمان ،عامل اصلي حيات آن

ارزشي ،فقدان كنترل و ناهماهنگي شناختي ميشود كه

سازمان است و به عنوان يکي از مولفههاي مهم

به انگيزش و تعهد پايين منتهي ميشود ( & Dimitris

سازماني سالمت و صحت سازمان را با عمل صحيح

 .)Vakola, 2007تعهد سازماني بيانگر ميزان وابستگي

خويش تضمين کننده است و هر چقدر سازمانها

است كه كارمند به يك سازمان خاص داشته و اينكه

بزرگتر باشند وابستگي شان به اين مولفه و نحوه

اهداف و آرزوهايش تا چه حد در راستاي حفظ رابطه

مشارکت وي در امور سازمان بيشتر ميشود.

او با سازمان است ( )Woodyard, 2003و داراي سه

يکي از موانع مهم در موفقيت سازمانها ،عدم

بعد مجزاي تعهد عاطفي ،تعهد مستمر و تعهد هنجاري

همکاري و اعتماد و آنچه که محققان سکوت سازماني

است ( .)Richard,2000; Allen & Meyer, 1997تعهد

ناميده اند ميباشد .سکوت سازماني خودداري از بيان

1

عاطفي  ،پيوندي احساسي با سازمان و اعتقاد به
2

نظرات و اطالعات در مورد سازمان است .پيندر و

ارزشهاي آن است؛ تعهد تداوم  ،ارزش اقتصادي

هارلوس ( )2001سکوت را عدم وجود صدا به عنوان

ناشي از حفظ رابطه با سازمان در مقايسه با ترك آن
3

شکلي از ارتباط تعريف کرده اند شامل طيفي از

ميباشد؛ تعهد هنجاري  ،اجبار به ماندن در سازمان به

شناختها ،احساسات يا مقاصد مانند اعتراض و مخالفت

داليل معنوي يا اخالقي است (رابينز و جاج:1389 ،

يا تاييد و موافقت؛ عالوه بر اين آنها دريافتند که پديده

.)90-89

سکوت کارکنان ممکن است بسته به انگيزههاي

خيلي دور از ذهن نيست که ممکن است افراد

برجسته معاني مختلفي را حمل کند .ون داين ()2003

سازماني بواسطه تعهد به سازمان به نفع سازمان

و همکاران ،سکوت سازماني را به عنوان يک رفتار

سکوت کنند و يا به نفع آن سکوت نکنند .مطالعات

سازماني بهاين ترتيب تعريف کردهاند« :خودداري

دنيز و همکاران  )2013( 4يک رابطه منفي و معناداري

آگاهانه از اظهار ايدهها ،اطالعات و عقايد مرتبط با

ميان تعهد موثر و يکي از ابعاد سکونت کارکنان

کار».

(سکوت تدافعي) را نشان داده است.

بيشتر تعاريف برر ايرن توافرق دارنرد کره سرکوت

اگر چه شايد سکوت سازماني به صورت پديده اي

سازماني شامل مضرايقه کرردن بره صرورت عمردي از

رايج درآمده است .اما سکوت يا آواي سازماني مفاهيم

سواالت ،ايده ها ،نگراني ها ،اطالعات يا عقايد توسرط

جديدي هستند که تحقيقات اندکي در مورد آن صورت

کارکنان درباره موضوعات مرتبط با سازمان و شغل آنها

گرفته است .بويژه در سازمانهاي فرهنگي که متولي

است (.)Tangirala & Ramanujam, 2005

امري خطير در جامعه هستند و سکون و سکوت براي

موريسون و ميليكن نشان ميدهند كه سكوت

اين سازمانها آسيب زا تر به نظر ميآيد.

سازماني منجر به ناهماهنگي شناختي در ميان ساير

در يک کالم به نظر ميرسد يکي از مولفههايي که

متغيرها شده ،بنابراين انگيزش ،رضايت و تعهد پايين

ميتوان بسياري از عوامل گفته شده را به آن مربوط

تري در پي خواهد داشت .خصوصاً گواه نيرومندي در
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ساخت رفتار شهروندي است که هم متاثر از پديده
سکوت ميشود و هم بر آن تاثير ميگذارد.

كرنودل ( )2007در جديدترين مطالعه اش درباره
اثر رفتار شهروندي سازماني بر عملكرد سازماني ،هفت

بعضرري از محققررين رفتررار شررهروندي را اينگونرره

بعد را به عنوان نمادهاي اصلي اين پديده شامل:

تعريرررف مررريكننرررد « :مجموعررره اي از رفتارهررراي

پذيرش سازماني ،روحيه جوانمردي ،وفاداري سازماني،

داوطلبانره و اختيرراري كره بخشرري از وظرايف رسررمي

ابتكارات فردي ،فضيلت مدني ،رفتارهاي كمككننده و

فرد نيسرتند ،امرا برا ايرن وجرود توسرط وي انجرام و

توسعه شخصي در نظر گرفته است.

باعررب بهبررود مرراثر وظررايف و نقررشهرراي سررازمان
ميشوند» (اپلبام و همكاران.)2004 ،

غالبا پنداشت کساني که سکوت ميکنند اين اسرت
که ديدگاهها مهم نيست و در بسياري از مروارد ،عالقره

ارگررران همچنرررين معتقرررد اسرررت كررره رفترررار

آنها به کار کاهش مييابد و نهايتا ايرن عوامرل سربب

شررهروندي سررازماني ،رفترراري فررردي و داوطلبانرره

مري شرود کره سرازمان را تررن کننرد ( & Morrison

اسررت كرره مسررتقيماً برره وسرريله سيسررتمهرراي رسررمي

;Milliken, 2000; Perlow & Williams, 2003
 .) Perlow & Repenning, 2009با توجره بره مطالرب

پاداش در سرازمان طراحري نشرده اسرت ،امرا برا ايرن
وجررود باعررب ارتقرراي اثربخشرري و كررارايي عملكرررد
سازمان مي شود (كروهن و كرول .)2004ايرن تعريرف
بر سره ويژگري اصرلي رفترار شرهروندي تأكيرد دارد:
اول اينكه ايرن رفترار بايرد داوطلبانره باشرد يعنري نره
يررك وظيفرره از پرريش تعيررين شررده و نرره بخشرري از
وظررايف رسررمي فرررد باشررد ،دوم اينكرره مزايرراي ايررن
رفتار جنبه سرازماني دارد و ويژگري سروم ايرن اسرت
كرره رفتررار شررهروندي سررازماني مرراهيتي چنرردوجهي
دارد.
وقتري کره کارکنران مرريبيننرد بره حقروي سياسرري
آنها در سرازمان احتررام گذاشرته مري شرود و بره آنهرا
حررق مشررارکت و تصررميم گيررري در حرروزههرراي
سياست گذاري سازمان داده مري شرود ،براز هرم رفترار
شرررهروندي (از نررروع مشرررارکت) از خرررود نشررران
ميدهند.
مطالعه بر روي رفتار شهروندي سازماني توسط
اسميت ،ارگان و نير در سال 1983با تکنيک تجزيه و
تحليل عاملي بر روي شانزده معيار سنجش رفتار
شهروندي سازماني صورت پذيرفت .نتيجه اين مطالعه
نشان داد که همه اين معيارها در قالب دو بعد
نوعدوستي و پذيرش عمومي قابل تفکيک هستند.


گفته شده پديده سکوت سازماني عواقرب و پيامردهاي
گوناگوني ميتواند داشته باشد .رفتار افرراد مريتواننرد
اثرات موثر يا مخربي را برر ميرزان برازدهي سرازمان و
ديگر اعضا در سازمان بر جاي گذارد از اين رو انتخاب
رفتاري مناسب با اصول سرازماني مريتوانرد آينرده اي
روشررن بررراي كارمنرردان و مررديران بسررازد .بررويژه در
سازمانهاي فرهنگي که تا حرد زيرادي مولرد فرهنر
جامعه هستند .رهبري اين گونه سازمان ها نقرش ويرژه
اي در جهت دهي به فرهن

جامعه دارد.

سازمانهاي فرهنگي در ايران متشکل از کارکنان
جهادي هستند و شايد به نظر آيد بعضي عوامل کمتر
در اين گونه سازمانها مسبب سکوت باشد .اما نوبخت
و همکاران ( )1392طي ارائه الگوي توانمندسازي
منابع انساني در سازمانهاي فرهنگي در مقاله خود،
نشان دادند ويژگيهاي فردي ،راهبردهاي اجرايي،
فرهن

و ساختار سازماني در توانمندسازي منابع

انساني تاثير مستقيم دارد .بنابراين چنانچه سکوت را
عدم توانايي کارکنان در توليد آوا دانست ميتوان گفت
اين عوامل در ايجاد جو سکوت در سازمانهاي
فرهنگي موثر است؛ چرا که در ساکت ماندن کارکنان
اين سازمانها موثر است.
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اين پژوهش رابطه بين سرکوت سرازماني و رفترار

هويت سازماني و سكوت سازماني كاركنان بوده است.

شهروندي در سازمان هاي فرهنگري شرهر اصرفهان برا

همچنين بين هويت سازماني و هر يك از مالفههاي آن

نقش ميانجي تعهد را مرورد بررسري قررار مريدهرد و

با سكوت سازماني كاركنان روابط مستقيم وجود دارد.

سوال اصلى آن ،اين است كه آيا بين سکوت سازماني و

بنابر نتايج حاصله مالفههاي عضويت ،وفاداري و

مالفههاي آن و رفتار شرهروندي سرازماني برا ميرانجي

شباهت ميتوانند سكوت سازماني كاركنان را تحت

گري تعهد رابطه وجود دارد؟

تأثير قرار دهند.
عريضي ساماني و همکاران ( )1390در پژوهش
خود به بررسي رابطه متغيرهاي رفتار شهروندي

پيشينه پژوهش
امامي اهري و همکاران ( )1391در مقاله اي تحت

سازماني با تعهد سازماني و ميل به ماندن در شغل در

عنوان" رابطه بين جو سکوت ،رفتار سکوت کارکنان و

ميان کارکنان شرکت سايپا پرداخته اند .يافتههاي

نگرشهاي شغلي" سعي کرده اند تا راه حل مناسبي

پژوهش نشان داد که رابطه تعهد عاطفي با مشارکت

براي جلوگيري از سکوت کارکنان ارائه نمايند.

حمايتي ،مردانگي ،متابعت مثبت است .در حاليکه

يافتههاي تحقيق آنان نشان ميدهد که بين سکوت

رابطه نوع دوستي با آن منفي ميباشد و مشارکت

سازماني با نگرش مديران و سرپرستان به سکوت رابطه

حمايتي ،وفاداري و مشارکت کنشي ،تعهد مستمر را

مستقيمي وجود دارد؛ در حالي که ميان سکوت

پيش بيني ميکند .همچنين مشارکت حمايتي و متابعت

سازماني با فرصتهاي ارتباطي ،تعهد سازماني،

از زيرمجموعه رفتارهاي شهروندي سازماني ،تعهد

رضايت شغلي و عزت نفس و کانون کنترل دروني

هنجاري را پيش بيني ميکند و متغير مالن ميل به

رابطه اي معکوس وجود دارد.

ماندن با مشارکت حمايتي از زيرمجموعه رفتار

موسويان فرد ( )1391در پايان نامه کارشناسي

شهروندي سازماني رابطه معناداري دارد .

ارشد خود با عنوان" بررسي رابطه شخصيت کارکنان و

رضازاده كرماني ( )1390در تحقيق خويش به

سکوت سازماني" که در سازمان مخابرات مرکزي اهواز

بررسي تأثير عوامل مديريتي بر سكوت سازماني

انجام گرفته است ،نتايج تحقيق نشان داده است که

پرداخته است كه شامل فرهن

سازماني حمايتي،

روان آزرده خويي با رفتار سکوت کارمندان رابطه اي

تصور قدرت ،عدالت سازماني و اعتماد ميباشند .

مثبت ،و برونگرايي و وظيفه شناسي ،رابطه اي منفي با

همچنين مالفه تصور قدرت نقش بيشتري را در

سکوت سازماني دارد .بين سکوت سازماني و تعهد

تغييرات سكوت سازماني ايفا ميكند .بطوريكه با هر

سازماني نيز رابطه اي منفي و بين ويژگي روان رنجور

واحد تغيير در واريانس تصور قدرت به اندازه-./570

و تعهد سازماني ،رابطه منفي و بين ويژگيهاي

در واريانس سكوت سازماني نيز تغيير ايجاد ميشده

شخصيتي برونگرايي و وظيفه شناسي با تعهد سازماني

است.

رابطه اي مثبت به دست آمده است.

کافمن ( )2015در مقاله اي تحت عنوان " عامل

نتايج پژوهش نصر و آقاباباپور ( )1391با عنوان"

تعيين کننده تئوري کردن صداي کارکنان  :يک مدل

بررسي رابطه بين هويت سازماني با سكوت سازماني

يکپارچه از ميان ترتيبات و سطوح تحليل" رفتار

كاركنان در سازمان مورد مطالعه کارکنان دانشگاه

سازماني را در خصوص صداي کارکنان مورد انتقاد

اصفهان" حاکي ازهمبستگي مثبت و معناداري بين

قرار ميدهد و يک مدل مفهومي مبنا را ارائه ميکند که
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ايدهها و مفاهيم را از ميان ترتيبات روابط کارکنان و

رفتار شهروند سازماني حراکي از يرک رابطره قروي و

سطوح تحليل تجميع ميکند .

منفي ميران سرکوت سرازماني رفترار شرهروندي بروده

موريسون و همکاران ( )2015در مطالعه اي با

اسررت .برردان معنررا کرره بررا عرردم اجررازه بي ران عقايررد

عنوان " يک مدل مانع رويکرد از سکوت کارکنان :

توسررط کارکنرران سررطح رفتررار شررهروندي پررايين

اثرات توام حس افراد از قدرت و گشودگي هدف" فهم

ميآيد.
7

نظري اينکه چرا کارکنان اغلب در سکوت ميمانند را

دنيررز و همکرراران ( )2013در مقالرره تحقيقرراتي

توسعه و عوامل موقعيتي که ميتواند اين ميل را کم

خود تحت عنروان " رابطره ميران سرکوت کارکنران و

کند را بررسي کرده اند  .در ترسيم نظريه مانع رويکرد

تعهررررد سررررازماني در يرر رک شرررررکت بهداشررررتي

از قدرت آنها آورده اند که حس شخصي کارمند،

خصوصر ري" نشررران دادنرررد :ير رک رابطررره منفر ري و

فقدان قدرت در رابطه با ديگران درکار ،يک عامل

معناداري ميران تعهرد مروثر و يکري ازابعراد سرکونت

کليدي است که به تصميم سکوت کمک ميکند اما اين

کارکنان (سکوت تدافعي) وجود دارد.

تأثير توسط گشودگي هدف ادران شده تعديل ميشود.

پناهي و ويسه ( )2012در پژوهش خود نشان دادند

السي 5و همکاران ( )2014در مقاله اي با عنوان

که بين ابعاد جو سکوت و تعهد سازماني کارکنان با

"نقش ميانجي گري تجمع در رابطه ميان سکوت

رفتار سکوت کارکنان رابطه معني داري وجود دارد.

سازماني و قصد ترن خدمت" نشان ميدهد اثر مثبت

طوري که بين نگرش مديريت عالي و نگرش

قابل توجهي از هر دو سکوت سازماني و تجمع بر

سرپرستان با رفتار سکوت کارکنان يک همبستگي

قصد ترن کارکنان همچنين اثر مثبت معناداري ميان

مثبت نسبتاً شديدي وجود دارد و بين فرصتهاي

سکوت سازماني و تجمع وجود دارد .همچنين يافتهها

ارتباطاتي و بين تعهد سازماني کارکنان با رفتار سکوت

اثر ميانجيگري نسبي تجمع را بر سکوت سازماني در

کارکنان همبستگي منفي شديدي وجود دارد.
بنرابراين برا توجره بره ادبيرات تحقيرق و سروال

رابطه با قصد ترن خدمت نشان داده است.
يافتررههرراي مطالعرره سررينار 6و همکرراران ()2013
در مقاله اي با عنروان رابطره برين سرکوت سرازماني و

تحقيرق حاضرر مبنرى برر ايرن کره سرکوت برا رفترار
شهروندي رابطه دارد ،مدل زير ارائه شد.

خصوصیات

نوع دوستی

سازمان

رفتار شهروندی

سکوت سازمانی

تعهد سازمانی

خصوصیات
شخصی

هنجاری

عاطفی

رابطه با سرپرست

پذیرش عمومی

فرضيههاي تحقيق

مستمر

نمودار  :1مدل مفهومي پژوهش
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مالفههاي آنان را نشان ميدهد .جداول بعدي مربوط

فرضيههاي پژوهش
فرضيه اصلي :بين سکوت و رفتار شهروندي با

به آمار استنباطي در خصوص فرضيه هاست.

نقش ميانجي تعهد سازماني رابطه علي وجود دارد.
فرضيه اول :سکوت سازماني بر تعهد سازماني تاثير

جدول ( :)1ميانگين و انحراف معيار نمرات تعهد
سازماني ،سکوت سازماني و رفتار شهروندي سازماني

دارد.
فرضيه دوم :تعهد سازماني بر رفتار شهروندي
سازماني تاثير دارد.
فرضيه سوم :سکوت سازماني بر رفترار شرهروندي
سازماني تاثير دارد.

شاخصهاي آماري

ميانگين

انحراف معيار

تعهد سازماني

2/85

0/37

سکوت سازماني

2/15

0/46

رفتار شهروندي سازماني

3/28

0/53

نتايج جدول ( )1نشان ميدهد ميانگين تعهد

روش تحقيق
اين پژوهش کاربردي و با توجه به هدف توصيفى-
پيمايشي و از نوع همبستگى است .از ميان کليه كارکنان

سازماني ،سکوت سازماني و رفتار شهروندي سازماني
به ترتيب برابر  3/28 ،2/15 ،2/85است.

سازمانهاي عمومي فرهنگي در استان اصفهان 120

جدول ( :)2ميانگين و انحراف معيار نمرات مالفههاي

نمونه به صورت تصادفي انتخاب شدند .اطالعات به

سکوت سازماني

دست آمده با استفاده از آمار توصيفي (ميانگين و

شاخصهاي آماري

ميانگين

انحراف معيار

انحراف معيار) ابتدا دادههاي جمعيت شناختي

خصوصيات سازمان

1/91

0/71

پرسشنامه از روي نمونهها تنظيم ،سپس دادههاي

خصوصيات شخصي

2/02

0/78

مربوط به سااالت پرسشنامه با استفاده از آمار استنباطي

رابطه با سرپرست

2/52

0/52

(الگوي مدل معادالت ساختاري و ضريب رگرسيون) با
توجه به سااالت اصلي تحقيق ،با نرم افزار 21 SPSS

نتايج جدول ( )2نشان ميدهد ميانگين ابعاد

و ليزرل  8/5مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

خصوصيات سازمان ،خصوصيات شخصي ،رابطه با

براى سنجش سکوت سازماني از پرسشنامه استاندارد

سرپرست از سکوت سازماني به ترتيب برابر ،1/91

سکوت سازماني براداس و واکوال ( )2003که داراي 23

 2/52 ،2/02است.

گويه ميباشد ،جهت سنجش تعهد هم از پرسشنامه

نتايج جدول ( )3نشان ميدهد ميانگين ابعاد تعهد

آلن و ماير ( )1997و براي سنجش رفتار شهروندي از

عاطفي ،تعهد مستمر ،تعهد هنجاري ،به ترتيب برابر

پرسشنامه اي که توسط نير ،اورگان و اسميت در سال

 3/04 ،2/76 ،2/76است.

 1983طراحي شده است استفاده گرديد.

جدول ( :)3ميانگين و انحراف معيار نمرات مالفههاي
تعهد سازماني

يافته ها
جداول 1تا  4به توصيف دادههاي مربوط به
پرسشنامه ميپردازد يعني ميانگين و انحراف معيار
نمرات سکوت ،تعهد و رفتار شهروندي سازماني و
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شاخصهاي آماري

ميانگين

انحراف معيار

تعهد عاطفي

2/76

0/54

تعهد مستمر

2/76

0/41

تعهد هنجاري

3/04

0/56
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جدول ( :)4ميانگين و انحراف معيار نمرات مالفههاي رفتار شهروندي سازماني
ميانگين

انحراف معيار

مقياس
نوع دوستي

3/35

0/64

پذيرش عمومي

3/21

0/60

جدول ( :)5بررسي شاخصهاي مناسب بودن مدل
مقدار استاندارد شاخص

مقدار شاخص در مدل مورد نظر

نتيجهگيري

نام شاخص

-

134/30

برازش مدل مناسب است

1-3

1/02

برازش مدل مناسب است

p-value

بيشتر از 0/05

0/427

برازش مدل مناسب است

G.F.I

بيشتر از 0/8

0/88

برازش مدل مناسب است

A.G.F.I

بيشتر از 0/8

0/87

برازش مدل مناسب است

N.F.I

بيشتر از 0/8

0/86

برازش مدل مناسب است

C.F.I

بيشتر از 0/8

0/81

برازش مدل مناسب است

I.F.I

بيشتر از 0/8

0/82

برازش مدل مناسب است

R.M.R

نزديک به صفر

0/03

برازش مدل مناسب است

RMSEA

كمتر از 0/1

0/012

برازش مدل مناسب است

نتايج جدول ( )4نشان ميدهد ميانگين ابعاد نوع

است .همچنين ،مقدار  Pبزرگتر از  0/05است ،به

دوستي پذيرش عمومي به ترتيب برابر 3/21 ، 3/35

همين دليل مقدار کاي اسکوئر براي الگو قابل قبول

است.

است و ميتوان نتيجه گرفت که بين ماتريس واريانس

شاخص کاي اسکوئر نسبي مدل از مقدار قابل قبول

و کواريانس مشاهده شده با ماتريس واريانس و

 1/02برخوردار و نشان دهنده برازش خوب مدل

کواريانس باز توليد شده تفاوت معناداري وجود ندارد.
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جدول ( :)6اثرات مستقيم و غيرمستقيم
نتيجه

ضريب تأثير

مقدار آماره تي

سکوت سازماني-تعهد سازماني

-0/53

-3/20

سکوت سازماني برتعهد سازماني

تعهد سازماني -رفتار شهروندي

0/42

2/01

تعهد سازماني بر رفتار شهروندي اثر

سکوت سازماني -رفتار شهروندي

-0/48

-2/35

سکوت سازماني بر رفتار شهروندي اثر

اثردارد.
دارد.
دارد.

ريشه دوم ميانگين مربعات باقيمانده يا  RMRبراي

دارد .همچنين ،نتايج حاکي از آن است که سکوت از

الگوي مذکور  0/03است و مقدار کمي است که اين

طريق تعهد سازماني بر رفتار شهروندي سازماني تأثير

نيز بيانگر خطاي اندن الگو و برازش قابل قبول آن

دارد و متغيرتعهد سازماني ميتواند نقش متغير ميانجي

است .مقدار  CFIبراي الگو  0/81و برازش بسيار

را داشته باشد.

خوب است .شاخص ريشه دوم ميانگين مربعات

اصالح مدل و شاخصهاي آن

خطاي برآورد  RMSEAنيز همانند شاخص  RMRبر

شاخصهاي اصالحي که يک وسيله معتبر براي

مبناي تحليل ماتريس باقيمانده دارد .الگوي قابل قبول

ارزيابي تغييرات مورد نظر در بيان مدل هستند به کار

داراي مقدار  0/05يا کوچکتر براي اين شاخص

گرفته ميشوند ،تا مدل تخميني متناسب با دادهها

هستند .مقدار اين شاخص براي الگو  0/012ميباشد

گردد .در اينجا سعي ميشود شاخصهاي اصالحي مورد

که اين شاخص نيز نشان از برازش خوب الگوها

بررسي قرار گيرند.
براي مقايسه اثرات شاخصهاي مشاهده شده بر

توسط دادهها دارد.
ضرايب تأثير ارايه شده در جدول  ،6بيانگر آن

روي متغير مکنون و برعکس ،الزم است تا تخمينهاي

است که سکوت سازماني بر تعهد سازماني ،تعهد

بدست آمده را استاندارد کنيم تا بتوانيم اين پارامترها را

سازماني بر رفتار شهروندي سازماني و سکوت

با هم مقايسه کنيم .اين کار باعب ميشود تا مقايسة

سازماني بر رفتار شهروندي سازماني تأثير معنيداري

پارامترهاي موجود بدون توجه به مقايسههاي متفاوت
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آنها صورت گيرد .مقدار اين پارامترهاي اصالح شده

کمرن

عمدتاً کوچکتر از  1هستند .در خروجي نرم افزار

نشود و عمال رسالت اينگونه سازمانها دست نيافتني

ليزرل اين پارامتر براي مدل اصلي تحقيق ارائه گرديده

شود.

است .حال ميتوان هر يک از ضرايب و ابعاد مدل را
با هم مقايسه کرد.

شود؛ طوريکه پيشرفتي براي سازمان حاصل

يافتهها حاکي از آن بود که تعهد سازماني بين
سکوت سازماني و رفتار شهروندي سازماني ميانجي

در شکل  ،2مدل شاخص اصالحي تي نشان داده

گري ميکند و سکوت سازماني بر تعهد سازماني اثر

شده است .مقدار آماره  tبراي بررسي رابطه علي بين

دارد که با نتايج پژوهش امامي اهري و همکاران

کليه متغيرها از جمله متغيرهاي اصلي تحقيق از جمله

( ،)1391پناهي و ويسه ( )1390و دنيز و همکاران

سکوت سازماني با تعهد سازماني ،تعهد سازماني با

( )2013هم سويي دارد .تعهد سازماني از برداشت

رفتار شهروندي سازماني وسکوت سازماني با رفتار

كاركنان از عدالت رويه اي و عدالت توزيعي درون

شهروندي سازماني از  1/96بيشتر ( )P> 0/05و در

سازمان متأثر است .هنگامي كه آنان نتيجه كار خود را

نتيجه معنيدار است.

عادالنه ببينند ،تمايل بيشتري دارند در مبادالت
اجتماعي كه فراتر از انتظارات عادي از نقش آنهاست،
شرکت کنند (.)Knights & Kennedy, 2005

بحث و نتيجه گيري
سالمت سازمانها در گرو شيوه مديريت و رفتار

مطابق يافته اي ديگر تعهد سازماني بر رفتار

شهروندي حاکم برآن است .دستيابي به اهداف،

شهروندي سازماني تاثير داشت که اين مهم نيز در

آرمانهاي سازمان در گرو سبک رهبري و هدايت

مطالعه عريضي و همکاران ( )1390و پژوهش گواتام و

کارکنان و نحوه ميزان عملکرد کارکنان است .بنابراين

همکاران ( )2006يافت ميشود .بي تفاوتي و عدم

جو سکوت در سازمان تاثير بسزايي در پيشبرد اهداف

تعهد به کار کاهنده الزامهاي شغلي هستند به طوري که

سازمان به ويژه سازمانهاي فرهنگي که نيازمند

زمينة مساعدي براي بروز كاهش تعلق خاطر و ايجاد

مشارکت همه جانبه از سوي کارکنان ميباشد را دارد.

رفتارهاي است.

وقتي احساس تعلق و وفاداري سازماني وجود

همچنين سکوت سازماني بر رفتار شهروندي

داشته باشد ،محيطي صميمي و آشنا در سازمان به وجود

سازماني تاثير داشت که از اين منظر با پژوهش

ميآيد .در چنين محيطي كه افراد با يكديگر در طول

يافتههاي مطالعه سينار و همکاران ( )2013همخواني

زمان آشنا شده اند و احساس تعلق و وفاداري به زندگي

دارد .ايجاد فضاي مطلوب براي اظهار نظر دلسوزانه

در يك گروه را پيدا كرده اند ،كارها بسيار ساده تر

افراد در سازمانهاي فرهنگي سالم سازي فرهن

ميشود و فعاليتهاي گروه به خوبي و با سرعت

سازمان را محيا ميسازد و بر رفتار شهروندي سازمان

پيشرفت مينمايد (قاضي طباطبايي و همکاران:1380 ،

موثر است.

 .)36سکوت کارکنان که به دليل ترس از دست دادن

سکوت کارکنان ميتواند براي يک سازمان بسيار

شغل باشد ميزان تعهد فرد به سازمانش را تقليل

خطرنان باشد .سکوت کارکنان منجر به يک بي

ميدهد .و به اين معنا که عدم احساس امنيت شغلي،

تفاوتي در ميان کارکنان ميگردد .کارکنان بي تفاوت

احساس تعلق سازماني را کاهش ميدهد .بنابراين شايد

ممکن است از ارزشهاي سازمانها سرباز زنند و اين

ديگر در سازمانهاي فرهنگي دلسوزي براي کار

ميتواند باعب يک فقدان کيفيت در شغل آنها شود اين
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اکرم اکبریان ،محمد اسماعیل انصاری ،علی شائمی و نرگس کشتیآرای

رفتار هم براي کارکنان و هم براي سازمان سنگين
است.

دانايي فرد ،ح .؛ فاني ،ع .ا .و براتي ،ا .)1390( .تبيين
نقش فرهن

زايش و تبلور فرهن

نيازمند تکامل سازمانهاي

سازماني در سکوت سازماني در بخش

دولتي .چشم انداز

فرهنگي است و مستلزم اثربخش بودن افراد و کارکنان

مديريت دولتي ،شماره  ،8زمستان  ،90صص .61 -82

آن ميباشد نه صرفا آرام و ساکت به کار خود

رابينز ،ا.؛ پي؛ جاج ،ت .)1389( .رفتار سازماني ،جلد

پرداختن .لزوم شفاف سازي در امور و برنامه ريزي در

اول و دوم ترجمه مهدي زارع ،چاپ دوم ،تهران:

جهت توزيع و استفاده موثر از دانش در سازمانهاي

نص.

فرهنگي ،سازمانهايي که اگر دانش و سرمايه فکري

رضازاده كرماني ،رضا ( )1390بررسي تأثير عوامل

کارکنان در گردش نباشد رسالت فرهنگي اين

مديريتي بر سكوت سازماني ( مطالعه موردي :شركت

سازمانها در زمان خود به سرمنزل نميرسد از

توزيع نيروي بري شمال استان كرمان) پايان نامه

مهمترين راهکار پيشنهادي است.

کارشناسي ارشد

از آنجا که غني سازي فرهن

بومي در گرو

عريضي ساماني ،سيدحميدرضا؛ محمدي ،مريم و

توانمندي اين سازمانهاست؛ پرداختن به اين مهم در

اميري ،صولت .)1390( .رابطه ميان رفتار شهروندي

اسالمي رر ايراني در

سازماني با تعهد سازماني و ميل به ماندن در شغل در

حدي است که ايجاد طرحي منطقي در خصوص

ميان کارکنان شرکت سايپا ،پژوهشهاي روان شناسي

جذب نيروهاي متعهد و توانمند را ضروري ميسازد و

اجتماعي ،بهار , 1390دوره  ،1شماره 1

راستاي اهميت جايگاه فرهن

با جديت اجراي اين امر را از مسئوالن و متوليان طلب

قاضي طباطبايي ،م.؛ مرجايي ،س .ه  .)1380( .بررسي

ميکند .تا براساس آن به فرايند شکلگيري مهندسي

عوامل ماثر بر خوداثربخشي دانشگاهي دانشجويان

فرهنگي کشور جامۀ عمل پوشانده شود.

كارشناسي ارشد و دكتري دانشگاه تهران( ،پژوهشي

به نظر توسعه مشارکت کارکنان در تصميم سازي

در حوزه حوزه روان شناسي اجتماعي و جامعه

مديران ارشد سازمانهاي فرهنگي از طريق تفويض

شناسي علم) ،فصلنامة پژوهش و برنام هريزي در

اختيارات بيشتر ،اجازه اظهار نظر ،نقد و بيان عقايد

آموزش عالي 57.)19( ،ر31

توسط آنان در کاهش سکوت در سازمان و

موسويان فر ،ب .)1391( .بررسي رابطه شخصيت

توانمندسازي آنان موثر باشد .تقويت ميزان اعتماد به

کارکنان و سکوت سازماني .پايان نامه کارشناسي

نفس افراد ،افزايش تعهد ،وجدان کاري ،مسووليت

ارشد دانشکده مديريت و اقتصاد دانشگاه تربيت

پذيري آنان از ساز و کارهاي پيشنهادي است.

مدرس تهران.
نصر اصفهاني ،ع .و آقاباباپور دهکردي ،ط.)1391( .

منابع و مآخذ

بررسي رابطه هويت سازماني با سكوت سازماني

امامي اهري ،ا.؛ هاشمي ،س .و حقيقي کفاش ،م.

كاركنان در سازمان مورد مطالعه كاركنان دانشگاه

()1391رابطه بين جو سکوت ،رفتار سکوت کارکنان
و نگرشهاي شغلي.

اصفهان .هشتمين كنفرانس توسعه منابع انساني.
نوبخت ،محمدباقر؛ مظاهري ،محمد مهدي ،اصفهاني،
مينا .)1392( .ارائه الگوي توانمندسازي منابع انساني
در سازمانهاي
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