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 مقدمه

هویت، روابط و  یریگ شکلیک عامل کلیدی در  به عنوانادعا نمود که کار  توان یمدر جهان امروزی 

تگی و منشا  اساتر ، ساایش، خسا     تواناد  یما تعامالت انساانی نقاش مهمای دارد اماا هماین کاار،       

فارد از   هاای  یات قابلکاه تواناایی و    گیرد یمدر افراد گردد. فشارهای روانی زمانی شکل  رفتگی یلتحل

محیطی و سازمانی وی کمتر است که موجبات کسب تجربیات منفای و   یها خواستهمیزان مطالبات و 

مااعی در  اجت -روانای  یهاا  عارضاه بد از محیط کاری را برای فرد رقم زده و بساترهایی جهات باروز    

 تارین  یام مالبرخی در  اند متفاوت زا تنشبود. افراد در رویارویی با عوامل فشار عصبی و د سازمان خواه

 یارا  اخ (.6112، 4دافی و همکاران) ترندربرخی دیگر آسیب ناپذی که یدرحال شوند یمنابود  ها یختگیبرانگ

، یساازمان  یزنادگ  یاک تار یاای زواه ب یانسان یروین یور بهرهدر مطالعات مربوط به  یسازمانمحققان 

، و یکای  اناد  داشته یخاصتوجه  یفرد یانم یکنزدروابط  یاتجزئو  یاجتماعتعامالت  یمنفابعاد  یعنی

و فلاوگر و   6112، همکارانو  یداف) اند ساختهمطرح  یاجتماع یشسا به ناماز تبعات منفی را با عنوانی 

   (.4330، 6کروپانزانو

 شود یمصادر  کارکناندر طول زمان از  کهاست  یمنف یرفتارها ی همهشامل  یاجتماع یشسا

 ینگهادار و  یبرقارار مانناد   هاا  ییتوانا ینا. گردد یم یشساشخص مورد  های ییتوانا یفتضعو باعث 

، 9یکروسال ) باشاند  یما در ساازمان   یات محبوب، اعتباار و  یشاغل  های یتموفق، یفرد یانمروابط مثبت 

دارد  به هماراه  یجینتا کارکنان یبرا یسازمانمراودات  کهمشخص شد  دهش انجام یقاتتحقدر  (.6110

به  یرا اخ کهاست  یموضوعاتاز  یکی یاجتماع یشساو  اند یدهنام کارکنان یامدهایپآن را مجموعه  که

دانشممندان   .گرفته استمورد توجه قرار  کارکنان یامدهایپمستقل در ارتباط با مجموعه  یرمتغ عنوان

 یامادهای پ (.8661، کروپانزانوفلوگر و ) اند کرده تقسیمدسته  سهمجموعه را به  این حوزه، این

افاراد   یاان مو عدم اعتماد  یینپا، تعهد مندی یترضاشامل عدم  که یفضع یشغل؛ مانند نگرش ینگرش

 .(6116، همکارانو  یداف) باشد یم

 

1 - Duffi et al 
2 - Floger and Cronpazano 
3 - Crosly 
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و  یااگی ) باشاد  یما  یگافسارد و  یدگیتن، یروحشامل فشار  که؛ یستیبهزسالمت و  یامدهایپ

، وقفاه  یبتغ، یخرابکارمانند خشونت و  یانحراف یرفتارهاشامل  که؛ یرفتار یامدهایپ ؛(6114، 4دان

 یامادها پ یان ا (.6112، 6ینها و  ینماارت ) باشاد  یم شهروندیر یغ یرفتارهاو  یاراد یکارد کن، کاردر 

 رجوع ارباب، یانمشترسازمان مانند  یجخارو  یداخلموجب مراودات نابهنجار پرسنل با عوامل  توانند یم

، 9یوال) شوند یسازمانو  یفرد یور بهره کاهش یجهنتو در  یشغلخانواده، بروز حوادث و سوانح  یحتو 

6114.)   

افاراد از   ادراک ینبا هستند، اما ارتباط  ها سازماندر  یاجتماع یشسا یتاهم یانگربمطالب فوق 

 یشساا نسبت به  تری یچیدهپ یها العمل عکس یریگ شکلان به سازم یاجتماعبا بافت  یمنف یرفتارها

مانناد رفتاار    ییها العمل عکس. دهد یم یلتقلتوسعه،  یبرارا  ها سازمان یتظرف که انجامد یم یاجتماع

باشاد. رفتاار    هاا  ساازمان در  یاجتمااع  یشساا از  ییها نشانه تواند یمسکوت کارکنان و رکود سازمانی 

، نظارات و اطالعاات راجاع باه     هاا  یاده ااست که طی آن، کارکنان از اظهار  یا یدهپدسکوت کارکنان، 

 یریناپاذ  جبران. رفتار سکوت کارکنان پیامدهای کنند یمموضوعات و مسائل سازمانی، تعمدا  خودداری 

، اذهان کارکنان که موتور زده شوددارد چرا که اگر بر افراد سازمانی مهر سکوت  به دنبالبرای سازمان 

سارمایه اساتراتژیک    باه عناوان  دانش سازمانی هستند از تکاپو خواهد ایستاد و وقتای کارکناان،    مولد

مدیریت باید خطر بزرگ مدیریتی خود را حس کند. خطراتی همچون: محدود  ،کنند یمسازمان سکوت 

سازمانی، کند شدن سرعت تحول در ساازمان ناشای از باروز مقاومات      های گیری یمتصمشدن کیفیت 

ان در برابر تغییر، کاهش رضایت شغلی کارکنان، عادم وجاود بازخوردهاای منفای در ساازمان از      کارکن

 آن عدم توانایی سازمان در اصالح خطاهاای خاود و ماوارد متعادد دیگار      ی یجهنتسوی کارکنان و در 

گفت موضوع رابطه احتمالی ساایش اجتمااعی و رفتاار     توان یمپس  (.4931، همکارانو  ینمت یزارع)

از اهمیت شایانی در مباحث سازمانی برخوردار است و توجه  از آن، رفت برون یها راهوت کارکنان و سک

 .طلبد یمجدی مدیران سازمان را 

 

1-Yagi and Dun 
2 - Martin and Hil 
3 - Vally 
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هام  و نهادهاایی   هاا  ساازمان سایش اجتماعی و رفتار سکوت کارکنان در  هم چون هایی یدهپد 

آثاار و   تواناد  یما ند باودن ساازمان   نیروی هوایی به علت حسا  بودن جایگاه اجتماعی و قانونم چون

کارکنان نیروی هوایی با توجه به حجم تعامالت قانونی  رسد یمبه نظر  پیامدهای بیشتری داشته باشد.

یروی هاوایی  با مدیران و همکاران با سایش اجتماعی و بالطبع آن رفتار سکوت بیشتری مواجه باشند. ن

است که مسئولیت حفاظات از مرزهاای هاوایی و     جمهوری اسالمی ایران استراتژیکنیروهای  یکی از

 یان ا کارکناان ، ییهوا یروین ینسنگ یتمسئولبا توجه به  .را دارد کشورروهای رزمی دیگر پشتیبانی نی

و همدل و قدرتمند باشاند و باا    همکار، پرتالش، دانشمند، یتمسئول، با شنا  وقتمتعهد،  یدباسازمان 

. با توجه باه رساالت   دارند نگهگذشته استوار و مقتدر  هم چونرا  ییهوا یروینسازمان  پشتکارتالش و 

باه   یاجتمااع  یشساا  رساد  یما بگذارد. به نظر  یرتاثاقشار  ینا یروبر  یمانع یچه یدنبا ییهوا یروین

، کارکنان باشاد  سکوتبا عنوان رفتار  یسازمان گر یبتخرآورنده عامل  به وجود یمنفعامل  یک عنوان

اساتان   ییهاوا  یاروی نکارکناان   سکوتو رفتار  یاجتماع یشسابین  یاآ که یمآن یپدر  یقتحق ینادر 

 وجود دارد؟  یا رابطهاصفهان 

 مروری بر مبانی نظری
از  زماان کااری   طول در که است یا برنده یلتحلو یا  یمنف یرفتارها ی همهسایش اجتماعی کارکنان 

، گاردد  یمشخص  روندگی یلتحلو  ها ییتوانا یفتضع باعث و شود یم فرد بر وی وارد سوی متعاملین با

، بهداشات  یشاغل  های یتموفق ،یفرد یانم روابط مثبت ینگهدار و یبرقرار مانند هایی ییتوانا تضعیف

ساایش اجتمااعی   و به عبارتی  (6112دافی و همکاران، ) باشند یم سازمان در یتمحبوب و اعتبار روانی،

ترور شخصیت فرد در طاول زماان    منظور بههستند که  ای شدهو طراحی  کارانه بفریهمان رفتارهای 

. عواقب شدید سایش اجتماعی بر روی فرد و حتی روابط بین فاردی بسایار   گیرند میمورد استفاده قرار 

آشکارتر از زمانی است که فرد از لحاظ جسمی مورد آزار و اذیت قرار بگیارد و امکاان نادارد کاه ایان      

   (.6113، 4رینالدز) ست نخورده باقی بماندروابط د

 

1  - Rynaldes 
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روی قصاد و   از توسط یک فرد مانع سایش اجتماعی کارکنان ایجاد (،6146) طبق تعریف دافی 

ماثال    که آید یم به وجود زمانی سایش است. پس فرد دیگر اعتبار و شهرت بردن بین غرض با هدف از

گاودوی و  ) شده اسات ه باعث از بین رفتن اعتبار او در نتیج که شده یبه کار متهم ناروا به صورت فرد

بر روابط باین فاردی    ها آنسایش اجتماعی به سه شکل وجود دارد که هر کدام از  (.6112، 4همکاران

 . گذارد میتاثیر منفی 

آن، عدم دفاع از فرد  های یدهاسایش مستقیم شامل بدنام کردن، رد آشکار نظرات، تحقیر فرد یا 

 .شاود  یما نی، ندادن اطالعات برای انجام امور کاری و ایجاد مانع در ارتباط با دیگاران  در شرایط بحرا

 .باشد یمشکار آسایش کالمی شامل ترور و تخریب شخصیت فرد، بدگویی و اظهارنظر غلط در نهان و 

ایمن تمالش    باشمد  ممی سایش فیزیکی شامل تالش برای ضربه زدن به فرد به هر شکل ممکن 

از رسیدن به شمهرت مطلمود در مطمیا کمار      ممانعت و سایشه که با هدف کامآل عمدی بود

. حمال ایمن   دنم دان ممی . در هر سه نوع، رفتمار همکمار را باعمی ایجماد سمایش      گیرد میصورت 

و  تموهین تهمت زدن به فرد مورد نظر از روی قصد و غرض باشد یا  تواند میرفتارهای سایشی 

از سموی همکمار    توانمد  ممی این عوامل  ی همهد. تمسخر فرد و در کل تخریب شخصیت او باش

 (.2006رینالدز،) باشد

. محیط کااری گاردد   های یبدرفتاراجتماعی ناشی از  ضد یها واکنشمنجر به  تواند یم سایش

بااور   داشتن و حفا   کارمند برای تا توانایی و درایت شود یمسایشی باعث  رفتارهای یا وسوسه طبیعت

در  شاوند  یما نهایتا  منجر به ضرر  مان در وی از بین برود و رفتارهایی کهخوب نسبت به دیگران و ساز

ولی خودشان هام منشاا    کنند یمکارکنان درد را حس  (.6111، 6استوان و همکاران)گیرد یموی شکل 

اناد. فقاط    انگیازه شاده   رسد که همه در سازمان بای  می به نظر. گاهی چنین دانند ینمآن را با اطمینان 

هاای ساازمان جااری و     آمده باشند. مدیران هم در جستجوی مشکل هستند. چاون هزیناه   آیند که می

کنایم؟   شود، چه مای  گیر می برقرار است. راستی مشکل کجاست؟ در موارد پزشکی وقتی ویروسی همه

 تما  باشند.ر گردیم که همه با آن د معمول آن است که به دنبال منبعی می
 

1 - Godoy et al 
2 - Stevan et al 
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در یاک رساتوران کوچاک     این شرایط به دنبال منشاا  ر د مثل خوردن آب یا غذاهای عمومی، 

ر سازمان هم همین است باید دنبال منبعی بود که هماه باا آن د  ر . درسد ینظرم بهگشتن، اتالف وقت 

و از آن تغذیه کنند. یکی از این منابع عمومی در سازمان راهبردهاای رویکاردی مادیران     تما  باشند

 (.4934یازرلو) ارشد هستند

، معتقد است که ارزش کار بر روی موقعیات کارکناان کاه آگااه باه مساایل       (6110) 4یکاکیس

هاای   اطالعات و ایاده  یگذار اشتراکهستند برای توسعه سازمان ضروری است. اما کارکنان تمایلی به 

بارای جریاان اطالعاات و     فرصات  یاادی زخود با مدیران ارشد ندارند. رویکرد مدیریتی مادرن مقادار   

و مساتقیم  و قالب ارزیابی جلسات، مکانیسام پیشانهادات و شاکایات، محاسابات رو دررو     ر ارتباطات د

قبیل برچسب خاوردن  ز درهای باز در درون سازمان ارائه کرده است. اما داشتن کمی تر  ا های یتسا

معارض از دسات   ر گارفتن د ر به عنوان یک شاکی بالقوه، از دست دادن اعتماد و احترام همکاران، قرا

هاای ساازنده را    ن ارتباط با سازمان، از دست دادن شغل یا گسترش ریسک، تبادل اطالعات و ایدهداد

. کارمندانی که کنند یمبنابراین کارکنان سکوت را انتخاب  ،کند یمبین کارکنان و مدیران ارشد محدود 

بت کردن از کنند، نگرانند که هزینه صح مورد مشکالتشان صحبت نمیر دهند و د سکوت را ترجیح می

خورده شاود و اقادامات تالفای     ها آنبر  ساز مشکلکه مهر  باشد. نگران هستندر بیشت یشانبرانفع آن 

  .(6144، 6کریستین میمز) ضد آنها انجام شود.ر جویانه ب

داناد. کاه    ریزی ضاعیف مای   های با برنامه ادامه پروژهو سکوت را قاتل نوآوری  (،6149) 9پنتیال

ز شاود. او دلیال ساکوت را تار  ا     خط تولید آسیب دیده مای و خطادار، روحیه پایین به تولیدات ر منج

ر تواند از ارتباطات نامناسب ضر میر دهد که یک سازمان چقد داند و این نشان می دست دادن شغل می

بینند. افزایش افساردگی، مشاکالت    کند. این پیامدها مختص به سازمان نیست. کارکنان نیز آسیب می

 مت آنها در انتظار کارکنان است. سالر د

 

1 cakici 
2 Chiristie mims 
3 penttila 
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خانواده و سایش اجتماعی  -در تحقیقی با عنوان رابطه تعارض کار (،6144) اسکات و همکاران 

در محل کار، در دانشگاه لوئیس ایاالت متحده آمریکا بیان داشتند که کارمندان زن نسبت به کارمندان 

 ینچن همدارد.  یرت ثدر خانه  ها آنرفتار ر سایش ب و این گیرند یممرد بیشتر تحت سایش اجتماعی قرار 

 است. تر یحصحنسبت به مردان از رفتار همکاران  ها زنبرداشت 

در تحقیقی به بررسی اثر ساکوت ساازمانی و قصاد تارک شاغل       (،6141) ،4کارابای و اردیلک

اثار  کاه   داد یما  این مطالعاه نشاان   های یافتهشرکت مختلف در ترکیه پرداختند.  93کارمند در  4331

در  (،6149) 6بین سکوت سازمانی و قصد ترک کارکنان وجاود دارد. دنیاز و نوایاان    داری یمعنو مثبت 

تحقیقی با عنوان رابطه سکوت کارمند و تعهد سازمانی در یک شارکت خصوصای بهداشات و درماان     

وجاود   داری یمعنمثبت و ترکیه پرداختند. نتایج نشان داد که بین سکوت کارمند و تعهد سازمانی رابطه 

در تطقیقی با عنوان اثر حسادت بر سمایش اجتمماعی در بمین     (،2082) دافی و همکاران دارد.

کارمندان یک بیمارستان گزارش کردند که یکمی از عواممل سمایش اجتمماعی در مطمل کمار       

 .شود میعدم مشارکت بروز داده  صورت به، که باشد میحسادت کارمندان نسبت به یکدیگر 

، در تحقیقی با عناوان ساایش اجتمااعی در محال کاار در ارتاش جمهاوری        (6144) دافی و همکاران

باعاث تضاعیف    هاا  ساازمان اسلوونی بیان داشتند که سایش اجتماعی بر خالف حمایات اجتمااعی در   

نسبتا  باالیی بار روی کااهش ساایش     یرت ثپشتیبانی از یک بخش سازمان  ینچن هم. گردد یمسازمان 

 ی دارد.اجتماع

در تحقیقی باا عناوان رابطاه ساایش اجتمااعی باا پرخاشاگری در         (،6141) 9ویلی و همکاران

فااکتور پرخاشاگری، ساایش، سوتاساتفاده، آزار و اذیات و       4دانشگاه مانیتوبا کانادا بیاان داشاتند کاه    

یلی باه  باعث تضعیف سازمان گردد. که پس از تحلیل تکم تواند یمدر محل کار  یفرد یانماختالالت 

  مختلف وجود ندارد. یها سازمانبرای این رفتارها در  بینی یشپاین نتیجه رسیدند که الگوی قابل 

 

1 - Karabay & erdilek 
2 - Denis and Navayan 
3 - Vely et al 



 /611 /  671 69 پاییز،  پنج بیست و، شماره ششمسال  ی،منابع انسان فصلنامه مطالعات 

در پژوهشی با عنوان تعیین رابطه میزان جابجایی سازمانی و  (،4931) ینظر شاهو  پیکانی یهاد

تند که باین میازان   میل به جابجایی با رفتار سکوت سازمانی در بین کارکنان گمرک اصفهان بیان داش

وجود دارد. که این رابطه در مؤلفاه بارون    داری یمعنجابجایی کارکنان با رفتار سکوت سازمانی، رابطه 

باین   ینچنا  همو  شود یمسازمانی با احتیاط پذیرفته شد، اما در مؤلفه درون سازمانی با قطعیت پذیرفته 

. کاه در ایان بخاش    وجود دارد یدار یمعنطه رفتار سکوت سازمانی و میل به جابجایی کارکنان، نیز راب

اماا در   شود یمسکوت مطیع و سکوت تدافعی با قطعیت پذیرفته  یها مؤلفهبودن رابطه در  دار یمعننیز 

در تحقیقای   (،4931) و پورواجد یکانیپ یهاد وجود نداشت. داری یمعنرابطه  دوستانه نوعمؤلفه سکوت 

آن باا ساایش اجتمااعی نیاروی انساانی       ی رابطهانواده و تحت عنوان بررسی وضعیت تعارض کار و خ

کار با ساایش  -شاغل در شعب بانک ملت شهر تهران پرداختند، نتایج نشان داد که بین تعارض خانواده

 وجود دارد. دار یمعناجتماعی سطح همکار و سرپرست رابطه 

شاده،   ادراک ساکوت و ابعاد ج ینبروابط  یبررسپژوهشی با عنوان  (،4939) پور بهرامموغلی و 

 یجنتاا نور استان فاار ، انجاام دادناد.     یامپ مراکز یادار کارکناندر  یشغل یها نگرشو  سکوترفتار 

نگارش  ) شاده  ادراک سکوتابعاد جو  ینب کهرا چنین بیان نمودند  یرمس یلتحلحاصل از آزمون مدل 

باا رفتاار   ( یارتبااط  یهاا  فرصتو  سکوت، نگرش سرپرست نسبت به سکوتنسبت به  یعال یریتمد

نسبت  یعال یریتمدنگرش  یانم ینچن هموجود دارد.  داری یمعنرابطه  یشغل یترضاو  کارمند سکوت

 وجود دارد. داری یمعنرابطه  یسازمانبا تعهد  یارتباط یها فرصتو  سکوتبه 

در تحقیقی با عنوان بررسی رابطه سکوت کارکنان باا عملکارد کارکناان از     (،4939) محمودی

یدگاه مدیران و کارکنان با جامعه آمااری مادیران، سرپرساتان و کارکناان پاردیس هنرهاای زیباای        د

 باه صاورت   داری یمعنا دانشگاه تهران، بیان داشتند که بین سکوت کارکنان و عملکرد کارکنان رابطه 

 معکو  و منفی وجود دارد. بین نگرش مدیران عالی و سرپرستان درباره ساکوت و عملکارد کارکناان   

ارتباطی باا عملکارد کارکناان رابطاه      یها فرصت. بین وجود باشد یم دار یمعنمنفی و  به صورترابطه 

باعث خواهد شاد   ،باشند سازمان بیشتر ارتباطی در یها فرصت قدرر یعنی ه، باشد یم دار یمعنمثبت و 

 (،4936) فر یشتبهو  باغینی یشجاع .گردد یم تر مطلوبسکوت کنند و عملکرد کارکنان  کارکنان کمتر

در  کارکناان  یفارد و تعاارض   همکاار در ساطح   یاجتماع یشسا ینبدر پژوهشی تحت عنوان رابطه 

 پرداختند. کرمانشهر  ییاجرا یها دستگاه
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رابطاه   کارکناان  یفارد تعارض  یزانمبا  همکارتوسط  یممستق یشسا ینب کهنتایج نشان داد  

 یفارد تعاارض   یازان مباا   همکاار توسط  یزیکیف یشساو  یکالم یشسا ینباما  ،وجود دارد معکو 

در پژوهشای تحات عناوان     (،4903) پوردرویشای  یعلا و  یاله خائف وجود دارد. یممستقرابطه  کارکنان

نفات و   یهاا  وزارتدر  یفارد  یانمطراحی مدل سایش اجتماعی نیروی انسانی و پیامدهای ارتباطات 

اعی نیاروی انساانی باه عامال تعاارض نقشای،       دارایی از میان عوامل متعدد اثرگذار در ساایش اجتما  

و بر این اسا  باه ایان نکتاه اشااره شاده کاه        اند کردهفرسودگی شغلی و عدم رضایت از شغل اشاره 

 بالقوه رابطه داشته باشد. به صورت تواند یمسایش اجتماعی با بسیاری از متغیرها 

یات جامعاه بارای تحقاق     کلی توسعه اجتماعی فرآیندی است که از طریاق بهباود ظرف   به طور

 یلهباه وسا  و هوشیاری اجتماعی نیاز   یابد یم. از طریق آگاهی و هوشیاری توسعه نماید یماهداف عمل 

جوانب منفی زنادگی اجتمااعی از طریاق     و کند یمتحقق پیدا  ها سازمانو در  ها سازمانبهبود ظرفیت 

باه  ییر یابد که محال ایان تغییارات،    تغ تواند یم ها نگرشو  ها ارزشجامعه در حوزه  های یتظرفبهبود 

مختلفای   های ینهگز. مدیران برای رویارویی با موضوع سایش اجتماعی، باشند یم ها سازمانعمده  طور

، شناخت بافت اجتماعی و تغییار عاادات   انجامد یمکه به تغییرات اساسی  ها ینهگزدارند که یکی از این 

طراح و مجری فرآیناد توساعه    ها سازماناست. مدیران  ها نگرشو تغییر  ها ارزشافراد از طریق رعایت 

جامعاه را بهباود    هاای  یتظرف توانند یمسازی رظریف و هوشیا یها جنبههستند، از طریق طراحی این 

 بخشند.

، لذا طلبد یمرهبری مدیران را  های ییتواناو پر هزینه است و عمال   بر زماناما این گزینه بسیار  

عوامل قابل کنترل و غیر قابل کنترل موجود در یک بافت اجتمااعی   کوتاه مدتدر  مدیران باید بتوانند

رفتار ساکوت   که یبه طوراثربخش اداره نمایند؛  به طورسازمان را شناسایی کنند و سایش اجتماعی را 

باا   کارکناان تخفیاف دهناد.    یور بهاره کارکنان ناشی از سایش را کاهش داده و اثرات منفی آن را بر 

مطالعااتی ارتبااط باین ساایش اجتمااعی       خا  که قبال اشاره شاد   طور همانعه تحقیقات پیشین مطال

ن داشته است تا به بررسی رابطاه ساایش   آکارکنان و رفتار سکوت کارکنان مشهود است و محقق را بر

 اجتماعی کارکنان و رفتار سکوت کارکنان بپردازد.
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دهد که پژوهشگران، این موارد را  کنان نشان میدر زمینه رفتار سکوت کار ها پژوهشر بمروری 

باه  -بازخورد منفیز اند: تر  مدیران ا سکوت کارکنان بررسی کردهر به عنوان عوامل ایجاد کننده رفتا

مورد کارمندان و ماهیت مدیریت ر د غالبا ویژه از جانب زیردستان، مجموع اعتقادات ضمنی که مدیران 

از مدیریت، باه بهتارین وجاه،     هک  یناو غیرقابل اعتماد بودن کارکنان و اعتقاد به منفعت طلبی ) دارند

مدیریت عاالی، متغیرهاای    های یمت های یژگیوساختار سازمانی،  (،مسایل سازمان آگاه است ینتر مهم

سابک   (،6119، 4بلکماون ) همنوایی باا عقایاد عماومی    (،6111موریسون ومیلکن) سازمانی و محیطی

 شاامل های جاو بای عادالتی     ویژگی) عدالتی یبجو  به خصوصسازمانی و ج (،6112، 6دایتون) رهبری

ساازی، سابک مادیریت     مشخص، تمرکزگرایی باال، پایین باودن میازان رسامی    دهی نا ساختار گزارش

حااکی از آن   هاا  پاژوهش  ینچنا  هم (.9،6113گرین برگ وادواردز) باشد می استبدادی، ارتباطات ضعیف

هاا در دو بعاد ساایش اجتمااعی در ساطح سرپرسات و ساایش         ساازمان  است که سایش اجتماعی در

با توجه باه مطالاب ارائاه     (.4903، پوردرویشی یعلخائف الهی و ) دهد اجتماعی در سطح همکار رخ می

عوامل موثر بر سایش اجتماعی و رفتار سکوت کارکنان مدل مفهومی پژوهش حاضار   ینچن همشده و 

 ؛گردد یمبه شکل زیر ترسیم 

 

 

 

 

 

 

 

 : مدل مفهومی تحقیق5شکل

 

1 - Blackmoon 
2 - Dayton 
3 - Greenberg and Edwards  

 سایش اجتماعی کارکنان

 سطح سرپرست در

سایش اجتماعی کارکنان 

 در سطح همکار

 

سایش اجتماعی 

 کارکنان

 

ت رفتار سکو

 کارکنان

 سکوت تدافعی

 دوستانهنوعسکوت 

 سکوت مطیع
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 استان اصفهان رابطه وجاود دارد.  ییهوا یروینکارکنان در  سکوتو رفتار  یاجتماع یشسابین 

سطح  اجتماعی سایشبین  کارکنان رابطه وجود دارد. سکوتو رفتار  همکارسطح  اجتماعی سایشبین 

ناوع   ساکوت و رفتار  همکارسطح  یاجتماع سایشبین  تدافعی رابطه وجود دارد. سکوتو رفتار  همکار

 مطیاع رابطاه وجاود دارد.    ساکوت و رفتار  همکارسطح  یاجتماع یشسابین  دوستانه رابطه وجود دارد.

 اجتمااعی  ساایش باین   کارکنان رابطه وجود دارد. سکوتسطح سرپرست و رفتار  اجتماعی سایشبین 

سطح سرپرسات و رفتاار    اجتماعی سایشبین  تدافعی رابطه وجود دارد. سکوتسطح سرپرست و رفتار 

مطیع رابطه  سکوتسطح سرپرست و رفتار  اجتماعی سایشبین  نوع دوستانه رابطه وجود دارد. سکوت

 رفتار سکوت کارکنان را دارد. بینی پیشابعاد سایش اجتماعی توان  وجود دارد.

 روش پژوهش 
باین ساایش اجتمااعی و رفتاار     محقق به تعیین رابطه  هک  ینا به واسطهروش تحقیق در این پژوهش 

 یآور جماع ، تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده و باا توجاه باه شایوه     پردازد یمسکوت کارکنان 

کمی قرار دارد. جامعه آماری در پاژوهش حاضار    های یقتحقاطالعات و استفاده از پرسشنامه، در زمره 

با توجه باه جادول کرجسای و مورگاان،     . باشد میهوایی اصفهان  پایگاهشامل کلیه کارکنان شاغل در 

از روش تصاادفی سااده و از ناوع     گیاری  نموناه جهات  نفر برآورد گردیاد و   943تعداد نمونه مورد نیاز 

شاماره   وسایله  به گیری نمونههر یک اعضای جامعه مورد  که طوری بهاستفاده شده است،  کشی قرعه

 نمونه، برگزیده شدند. عنوان به ها آنکارگزینی در سیستم رایانه ثبت و سپس تعدادی از 

 6گویاه ذیال    41از پرسشنامه سایش اجتمااعی شاامل    ها داده یآور جمعدر این تحقیق برای  

بررسای   باه منظاور  و ( سایش اجتماعی در سطح سرپرست و سایش اجتماعی در ساطح همکاار  ) مؤلفه

ساکوت مطیاع،   ) مؤلفاه  9گویاه ذیال    44رفتار سکوت کارکنان از پرسشنامه رفتار سکوت کارکنان با 

اسا  آلفای کرونباخ در طیف ر ب 1.03و  1.3و به ترتیب با پایایی ( دوستانه نوعسکوت تدافعی، سکوت 

از نظرات اساتاد   ها پرسشنامهبرای تعیین روایی محتوایی یا صوری لیکرت استفاده گردید.  یا درجهپنج 

 خگویان بهره گرفته شده است. متخصصان و کارشناسان مربوطه و تعدادی از پاس و راهنما

 

 



 /619 /  671 69 پاییز،  پنج بیست و، شماره ششمسال  ی،منابع انسان فصلنامه مطالعات 

در دو ( 43نساخه  ) spssآمااری   افازار  نارم تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با استفاده از 

آماری مانند فراوانی،  یها مشخصهسطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. در بخش آمار توصیفی از 

مستقل،  t و در بخش آمار استنباطی از تکنیک آماری رگرسیون، آزمون یارمع انحرافدرصد، میانگین و 

 راهه استفاده شده است.د و چن طرفه یکو آزمون تحلیل واریانس 

 ها یافته
بر مبنای  :باشد یمبه شرح زیر  ها یآزمودن ای ینهزمخصوص اطالعات ر تجزیه و تحلیل آمار توصیفی د

 04.4درصد از آنان مجارد،  41.4سشنامه پاسخ دادند، مرد بودند. نفر که به پر 943 آمار توصیفی، تمامی

کنندگان، فوق دیاپلم   درصد از شرکت 9/40کنندگان، دیپلم،  درصد از شرکت 3/60بودند.  مت هلدرصد 

کننادگان دارای   درصد از شرکت 3/3 چنین همکنندگان، کارشنا  و باالتر بودند.  درصد از شرکت 49و 

ساال،   41تاا   4کننادگان دارای ساابقه خادمت     درصد از شرکت 09/61سال،  4سابقه خدمت کمتر از 

کننادگان   درصاد از شارکت   9/40سال،  44تا  44کنندگان دارای سابقه خدمت  درصد از شرکت 43/90

ساال و   64تا  64کنندگان دارای سابقه خدمت  درصد از شرکت 44سال،  61تا  42دارای سابقه خدمت 

 سال به باال بودند. 64گان دارای سابقه خدمت درصد از شرکت کنند 0/9

مبین آن ( 4جدول ) آمده از توصیف سایش اجتماعی و رفتار سکوت کارکنان  به دست یها داده

اسات.   6.46و میانگین میازان رفتاار ساکوت کارکناان      6.3است که میانگین میزان سایش اجتماعی 

و ساایش   6.22ش اجتماعی در ساطح همکاار   سای یببه ترت( 6جدول ) میانگین ابعاد سایش اجتماعی

باه   (،9جدول ) میانگین ابعاد رفتار سکوت کارکنان ینچن هم  .باشد یم 6.3اجتماعی در سطح سرپرست 

است. نگرش کارکنان باه   4.04 دوستانه نوعو سکوت  6.69، سکوت تدافعی 6.64سکوت مطیع  یبترت

 4در نماره کال    9رها کمتار از عادد متوساط    متغی ی همهرفتار سکوت کارکنان و سایش اجتماعی در 

از نظر کارکنان ، پرسنل کمتر از حد متوسط دچار سایش اجتماعی  جامعه مورد مطالعه. در کل باشد یم

 .گردند یمو رفتار سکوت 
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 میانگین سایش اجتماعی و رفتار سکوت کارکنان( 5) جدول

 انطراف  معیار میانگین متغیرها

 0.98 2.2 سایش اجتماعی

 0..0 2.82 رفتار سکوت کارکنان

 میانگین ابعاد سایش اجتماعی( 7) جدول

 انطراف معیار میانگین - متغیرها

 0.92 2.99 سایش اجتماعی در سطح  همکار 

 - - - سایش اجتماعی

 0.91 2.20 سایش اجتماعی در سطح سرپرست 

 میانگین ابعاد رفتار سکوت کارکنان( 0) جدول

 

 : ضریب همبستگی و مجذور ضریب همبستگی متغیرها4جدول 

 سایش اجتماعی در سطح همکار سایش اجتماعی -
سایش اجتماعی در سطح 

 سرپرست

- 
ضریب 

 همبستگی

مجذور 

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 همبستگی

مجذور ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 همبستگی

مجذور 

ضریب 

 همبستگی

رفتار سکوت 

 کارکنان
**0.48. 0.820 **0.0.9 0.822 **0.401 0.862 

 0.8.4 0.062** 0.094 0.2.0**   سکوت مطیع

 0.829 ..0.0** .0.80 0.024**   سکوت تدافعی

سکوت 

 دوستانه نوع
  **0.042 0.882 **0.06. 0.8.9 

 

 انطراف معیار میانگین  متغیرها
 9..0 2.28 سکوت مطیع 

 0.99 2.20 سکوت تدافعی ار سکوت کارکنانرفت

 2..0 .8.1 دوستانه نوعسکوت  
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  ها یهفرضنتایج آزمون همبستگی و بررسی 

سایش اجتمااعی و رفتاار    نیبی همبستگ بیضر دهد یم نشان 1 جدول های یافته همچنان که

 رابطاه ( r=144/1) سایش اجتماعی و رفتار سکوت کارکناان   نیبی عن. یاست دار یمعنسکوت کارکنان 

سایش اجتماعی و رفتاار ساکوت    انسیوار رصدد 43( 6r)  نییتع بیضر اسا ر ب. دارد وجود دار یمعن

 . بوده است مشترککارکنان 

سایش اجتمااعی در ساطح همکاار و رفتاار ساکوت کارکناان        نیبی همبستگ بیضر همچنین

 رابطاه ( r=942/1) سایش اجتماعی در سطح همکار و رفتار سکوت کارکناان   نیبی عن. یاست دار یمعن

رفتاار ساکوت کارکناان و ساایش      انسیوار رصدد 46( 6r) نییتع بیضر اسا ر ب. دارد وجود دار یمعن

سایش اجتماعی در سطح همکار  نیبی همبستگ بیضرو  بوده است مشترکاجتماعی در سطح همکار 

 سایش اجتماعی در سطح همکار و رفتار ساکوت مطیاع    نیبی عن. یاست دار یمعنو رفتار سکوت مطیع 

(649/1=r )نییتع بیضر اسا ر ب. اردد وجود دار یمعن رابطه (6r )2 ساایش اجتمااعی    انسیوار رصدد

 . بوده است مشترکدر سطح همکار و رفتار سکوت مطیع 

ساایش اجتمااعی در    نیبا ی همبستگ بیضرهمچنین حاکی از این است که   جدول های یافته

ار و رفتاار  سایش اجتماعی در سطح همکا  نیبی عن. یاست دار یمعنسطح همکار و رفتار سکوت تدافعی 

 انسیا وار رصدد 41( 6r) نییتع بیضر اسا ر ب. دارد وجود دار یمعن رابطه( r=961/1) سکوت تدافعی 

 نیبا ی همبساتگ  بیضار  و بوده است مشترکسایش اجتماعی در سطح همکار و رفتار سکوت تدافعی 

ایش اجتماعی س نیبی عن. یاست دار یمعن  دوستانه نوعسایش اجتماعی در سطح همکار و رفتار سکوت 

 بیضار  اساا  ر ب. دارد وجود دار یمعن رابطه( r=961/1)   دوستانه نوعدر سطح همکار و رفتار سکوت 

 مشاترک  دوستانه نوعسایش اجتماعی در سطح همکار و رفتار سکوت  انسیوار رصدد 44.3( 6r) نییتع

سکوت کارکنان  در سطح سرپرست و رفتار کارکنان یاجتماع یشسا نیبی همبستگ بیضر .بوده است

 کارکناان در ساطح سرپرسات و رفتاار ساکوت کارکناان        یاجتمااع  یشساا  نیبا ی عن. یاست دار یمعن

(190/1=r ) نییتع بیضر اسا ر ب. دارد وجود دار یمعن رابطه  (6r )6/43 در  یاجتماع یشسا انسیوار

جتماعی در سایش ا نیبی همبستگ بیضر .بوده است شترکسطح سرپرست و رفتار سکوت کارکنان م

 .است دار یمعنمطیع  سکوترفتار سطح همکار و 
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 دار یمعنا  رابطه( r=936/1)  مطیع سکوترفتار سایش اجتماعی در سطح سرپرست و  نیبی عنی

سایش اجتماعی در سطح سرپرست و رفتاار   انسیوار رصدد 44( 6r) نییتع بیضر اسا ر ب. دارد وجود

رفتاار  ساایش اجتمااعی در ساطح همکاار و      نیبی گهمبست بیضر .بوده است مشترک مطیعسکوت 

  تادافعی  ساکوت رفتاار  سایش اجتماعی در سطح سرپرسات و   نیبی عن. یاست دار یمعنتدافعی  سکوت

(944/1=r )نیای تع بیضار  اساا  ر با . دارد وجود دار یمعن رابطه (6r )46.2 ساایش   انسیا وار رصاد د

 نیبا ی همبساتگ  بیضار و نیاز   وده استب مشترک تدافعیاجتماعی در سطح سرپرست و رفتار سکوت 

 .  است دار یمعن دوستانه نوع سکوترفتار سایش اجتماعی در سطح سرپرست و 

 رابطاه ( r=934/1)  دوساتانه  ناوع  سکوترفتار سایش اجتماعی در سطح سرپرست و  نیبی عنی

و  تانهدوسا  ناوع رفتاار ساکوت    انسیا وار رصدد 44.2( 6r) نییتع بیضر اسا ر ب. دارد وجود دار یمعن

استنباطی باه ایان موضاوع     های یافتهدر ادامه  .بوده است مشترکسایش اجتماعی در سطح سرپرست 

 هساتند؟  بینای  پیشپرداخته شد که آیا ابعاد رفتار سکوت کارکنان از طریق ابعاد سایش اجتماعی قابل 

ایش اجتماعی توان آیا س ،نتایج آزمون رگرسیون سلسله مراتبی و تحلیل مسیر روابط علی بین متغیرها

 رفتار سکوت مطیع را دارد؟ بینی پیش

مقیاسی از اهمیت نسبی متغیرها کاربرد دارد. از این رو از مقایساه   به عنوان بتاضریب معیاری  

باه اهمیات بیشاتر متغیار      تاوان  یما ( 1.119=  بتاا ) گیری سایش اجتماعی در سطح سرپرسات ربه کا

تغییرات رفتار سکوت مطیع نسبت به متغیر سایش اجتمااعی   بینی یشپسایش اجتماعی در  یریکارگ به

 در سطح سرپرست پی برد.

 کننده رفتار سکوت مطیع بینی پیش: ضرایب رگرسیونی 1جدول

 مدل
 بتایضرایب  ضرایب غیر استاندارد

 استاندارد
 داری معنیسطح  tآماره 

 خطای  معیار تا به

 000/0 401/1  828/0 406/8 ضریب ثابت

 سایش اجتماعی

 در سطح سرپرست
440/0 060/0 .02/0 2.6/4 000/0 

 سایش اجتماعی

 در سطح همکار
8.2/- 808/0 824/0- .66/8- 828/ 
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 6اسا  جادول   رب  بینی پیشمعادله رگرسیون رفتار سکوت مطیع با توجه به متغیرهای  برازشبنابراین 

 به شرح زیر است:

Y=1.439+0.443 (X1 ) 

Y = طیعرفتار سکوت م 

X1 = سایش اجتماعی در سطح سرپرست 

 

 باه عناوان   بتاا ضریب معیاری رفتار سکوت تدافعی را دارد.  بینی یشپآیا سایش اجتماعی توان 

گیاری ساایش اجتمااعی در     رمقیاسی از اهمیت نسبی متغیرها کاربرد دارد. از این رو از مقایسه باه کاا  

ساایش اجتمااعی در    یریکاارگ  باه ر متغیار  باه اهمیات بیشات    تاوان  یم( 1.643=  بتا) سطح سرپرست

 تغییرات رفتار سکوت تدافعی نسبت به متغیر سایش اجتماعی در سطح همکار پی برد. بینی یشپ

 کننده سکوت تدافعی بینی پیش: ضرایب رگرسیونی 1جدول

 

اساا   ر ب  بینی یشپمعادله رگرسیون رفتار سکوت تدافعی با توجه به متغیرهای  برازشبنابراین 

 زیر است:به شرح  61-1جدول 

Y=1.223+0.259 (X1 ) 

Y = رفتار سکوت تدافعی 

X1 = سایش اجتماعی در سطح سرپرست 

 را دارد؟ دوستانه نوعرفتار سکوت  بینی پیشآیا سایش اجتماعی توان 

 مدل

 ضرایب غیر استاندارد
 بتایضرایب 

 استاندارد
tداری معنیسطح  آماره 

 تا به
 خطای

 معیار

 000/0 020/9 - 200/0 220/8 ضریب ثابت

 سایش اجتماعی

 در سطح سرپرست
2.6/0 888/0 292/0 001/2 020/0 

 سایش اجتماعی

 در سطح همکار
889/0 820/0 880/0 69./0 009/0 
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مقیاسی از اهمیت نسبی متغیرها کاربرد دارد. از این رو از مقایسه به  به عنوان بتاضریب معیاری 

 یریکارگ بهبه اهمیت بیشتر متغیر  توان یم( 1.103 = بتا) در سطح سرپرست گیری سایش اجتماعیرکا

نسبت باه متغیار ساایش اجتمااعی در      دوستانه نوعتغییرات رفتار سکوت  بینی یشپسایش اجتماعی در 

 سطح همکار پی برد.

 کننده رفتار سکوت تدافعی بینی پیش: ضرایب رگرسیونی 2جدول

 

اسا  ر ب  بینی یشپرگرسیون رفتار سکوت کارکنان با توجه به متغیرهای  معادله برازشبنابراین 

 به شرح زیر است: 64-1جدول 

 Y=0.991+0.263 (X1 ) 

Y =  دوستانه نوعرفتار سکوت  

X1 = سایش اجتماعی در سطح سرپرست 

  گیری نتیجهبحث و 
سرپرست و رفتار سکوت  که بین سایش اجتماعی در سطح همکار و دهند یمآمده نشان  به دستنتایج 

این پاژوهش   های یافتهوجود داشته است.  داری یمعناصفهان رابطه  شهید باباییهوایی  پایگاهکارکنان 
. باشاد  یمبه نوعی همسو ( 6149) و دنیز و نوایان( 6144) دافی و همکاران های یافتهدر مورد مذکور با 
تمااعی در محال کاار در ارتاش جمهاوری      در تحقیقی با عناوان ساایش اج   (،6144) دافی و همکاران

 باعاث تضاعیف   هاا  ساازمان اسلوونی بیان داشتند که سایش اجتماعی بر خالف حمایات اجتمااعی در   
 .گردد میسازمان 

 مدل

 ضرایب

 غیر استاندارد
 بضرای

 تای به

 استاندارد

tآماره 
 سطح

 داری معنی
 تا به

 خطای

 معیار 

 000/0 209/9 - 8.6/0 668/0 ضریب ثابت

 کارکنان در اجتماعی سایش

 سطح سرپرست
290/0 012/0 048/0 004/0 000/0 

 کارکنان در اجتماعی سایش

 سطح همکار
0.2/0 064/0 091/0 904/0 .42/0 
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نسمبتا  بماییی بمر روی کماهش سمایش       تأثیرپشتیبانی از یک بخش سازمان  همچنین 

رابطمه سمکوت کارمنمد و تعهمد     در تطقیقی بما عنموان    (،2080) اجتماعی دارد. دنیز و نوایان

سازمانی در یک شرکت بهداشت و درمان ترکیه بیان داشتند که بین سکوت کارمنمد و تعهمد   

رابطه رفتار سکوت کارکنمان و عمدم پیشمرفت     چنین همداری وجود دارد.  رابطه مثبت و معنی

 سازمان مورد تایید قرار گرفت.

 ،باشاد  یمسازمانی با سلسله مراتبی زیاد  ینچن همدر واقع نیروی هوایی یک سازمان قانونمند و 

آن رفتاار ساکوت    طباع و باه  ( در سطح همکار و سرپرست) که این امر سبب افزایش سایش اجتماعی

دیگار عادم پشاتیبانی و حمایات اجتمااعی ساازمان از کارکناان در زمیناه          باه عباارت  کارکنان شود. 

در ساازمان   یاری گ گوشاه شغلی و  های یخوردگسرسبب  ها آنشغلی و نیز رشد و بالندگی  یها خواسته

. گاردد  یما ساازمانی  د و رکو یسکوت سازمانمثل  هایی یدهپدخود منجر به  به نوبهخواهد شد. این امر 

 بارای  نظارات ساازنده   و هاا  یدها دارای است ممکن سازمانی پست و شغلی موقعیت حسبر ب کارکنان

 شرایطی که فرد دچار سایش گردیاده اسات،    . ولی درنمایند بیان را آن و باشند سیستم عملکرد بهبود

 سیساتم  باه  نسابت  و کنند که سکوت دهند یم ترجیح و ورزند یم امتناع خود های یدها بیان از کارکنان

 باشند. منفعل

بارای ساازمان باه دنباال دارد و ایان پیامادها در        یریناپاذ  جباران سکوت کارکنان پیامدهای  

خواهند بود. چرا که کارکنان نیروی هوایی در  تر کننده یبتخری هوایی حساسی مانند نیرو یها سازمان

از خود و سرپرستان در ارتباط است و کار تک تک افاراد   تر یینپا، باالتر و سطح همهر روز با همکاران 

هوایی کشور را بر عهده دارد و  دفاع از حریم. نیروی هوایی کار باشد یمبر روی کار دیگران تاثیر گذار 

. اگر حتی یک نفر از کارکنان این نیارو  باشد یمملکرد این سازمان نظامی در سطح جهانی نیز مطرح ع

با دادن اطالعات غلط و یاا نادادن    تواند یمدچار سایش اجتماعی شود و بالطبع آن سکوت اختیار کند، 

پاژوهش   یهاا  یافتاه نمایاد. همچناین    مشکلاطالعات به همکاران و سرپرستان خود سازمان را دچار 

 ساازمانی  و اناواع ساکوت  ( در دو ساطح همکاار و سرپرسات   ) بیانگر ارتباط سایش اجتماعی کارکناان 

 .باشد می( دوستانه و تدافعی -مطیع، نوع)
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 هما  تنبیه، ها تشویقبایتر،  های پستکلی سایش اجتماعی چالشی برای گرفتن  طور به 

که دچار سایش از سمت همکاران  و کارمندی شود میمطسود  سازمانجو حاکم بر  کلو در 

شود. در نتیجه بسمیاری   و مخل قانون شناخته می نظم بیکارمند خاطی،  عنوان بهخود باشد، 

درگیمری و کشممکش    جمای  بمه داننمد کمه    از کارمندان در چنین مواقعی برای خود ملزم می

طالعماتی دارد  سکوت اختیار کنند. از طرفی چون در این مواقع احتمای  کارمند مورد سمایش ا 

، بما سمکوت ممانع از    باشمند  ممی سمازمان مفیمد    چنمین  همکه برای پیشرفت سایر همکاران و 

این پژوهش در ایمن   های یافته. گردد میپیشرفت و شکوفایی سازمان و همکاران عالوه بر خود 

 .  باشد میهمسو ( 2082) پژوهش دافی و همکاران های یافتهزمینه با 

اثر حسادت بر سایش اجتماعی در بین کارمندان  عنوانا بدر تحقیقی  (،6146) دافی و همکاران

یک بیمارستان گزارش کردند که یکی از عوامل سایش اجتماعی در محل کار حسادت کارمندان نسبت 

سمایش اجتمماعی از طمرف    . شاود  یما عدم مشاارکت باروز داده    به صورت، که باشد یمبه یکدیگر 

و پمیش زمینمه نهنمی مبنمی بمر عمدم اعتمماد         کنمد واجه سرپرست کارمند را با یک اجبار م

کند و از طرفی تالش بمرای رفمع مشمکالت در مقطمع      مسئولین نسبت به خود را احساس می

انگیمزه آن بمرای روی آوردن    و داند فایده می زمانی که سرپرست در آن قسمت قرار دارد را بی

داند که سرپرست تما   چون فرد میدر این نوع سایش  چنین همکند.  به سکوت افزایش پیدا می

کند چمرا کمه ایمن     است در نتیجه تالشی برای تغییر شرایا نمی واحدزمان مشخصی در این 

شود پم  کارمنمد دچمار     باره عوض میوبعدی، د ولسئمنظر را دارد که این تغییرات در زمان 

جمام کمار اضمافه و    شود که، چرا کار اضافه انجام دهم؟ و این پرهیمز کارمنمد از ان   این تفکر می

کنمد هممان    راجع به مسائلی که هیچ تغییمری در سمازمان نممی    کردن صطبتخودداری او از 

 های یافتهاین پژوهش در این زمینه با  های یافته شود. اتفاق ناگوار رفتار سکوت کارکنان نامیده می

ررسای وضاعیت و   هادف ب پژوهشای باا   ر د (،4936) . ارمندیباشد یمهمسو ( 4936) پژوهش ارمندی

و  و رفتار سکوتبین جو سکوت گیرید که  نتیجه میدیدگاه کارکنان ز سکوت سازمانی ا بر عوامل موثر

 .ردهمبستگی وجود دا یها مؤلفه
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مشارکتی، نباود سیساتم   ر غی گیری یمتصمهای بخش کیفی نشان داد که کمبود فرصت،  یافته 

سمه نموع    رهم جامعه مورد مطالعه در  گاردد و  یم تفاوتی یببه جو سکوت و  پاداش و قدردانی منجر

 سکوت در رابطه با هر دو سطح سایش اتفاق افتاده است.  

 پیشنهادها
ماوثر اسات و    یساازمان  ساکوت سایش اجتماعی بر رفتار  بر طبق نتایج تحقیق و مبانی نظری موجود،

اسات در   یاد ام ،ماوثر باوده   یساازمان  ساکوت بار   یاز نهر دو بعد سایش   یدیمد یقتحق ینادر  چه آن

 یردبگسازمانی و سایش اجتماعی مورد مطالعه قرار  سکوت ینب ارتباط یچگونگو  یزانم یآت یقاتتحق

ساایش   یرتا ث و آیاا باین   بگاذارد   یرتا ث  یساازمان  سکوتبر  تواند یم یزانمسایش اجتماعی تا چه  که

ین تفاوت چاه اثراتای بار    اجتماعی در سطح سرپرست و همکار تفاوتی وجود دارد؟ و اگر تفاوتی است ا

طباق آنچاه در   و های حاصل از تجزیه و تحلیل این پژوهش  طبق یافتهروی روند کاری سازمان دارد؟ 

 یهاا  ساازمان را بار روی   یادبیات تحقیق مطرح شد که رفتار سکوت کارکنان تاثیرات غیر قابل جبران

در برخای ماوارد باعاث جنجاال در     تاثیرات سایش اجتماعی نه تنها  ینچن هممختلف نشان داده است. 

آورده، کاه حتای    باه وجاود  را در ساازمان   ییها جنجالسازمان شده است، بلکه رفتار سکوت کارکنان 

در این زمینه پیشنهادات زیار   .باشد یم تر یرشپذخطرات آن از جنجال کارکنان برای سازمان غیر قابل 

بیان نظرات و مشارکت کارکنان مشخص گاردد.   قوانین و ارتباطات درون سازمانی، نحوه :شود یمارائه 

، نیازمند تبیین و تدوین قوانین الزم باوده تاا   ها یدهابیان کارکنان، در اظهار نظرها و  بدیهی است آزادی

 سوق پیدا نکند. نظمی یبسیستم پایدار باقی بماند و به سمت 

گیری از آن در سازمان پیش یها راهآموزش کارکنان و سرپرستان سازمان از سایش اجتماعی و  

 و افزایش سطح دانش، میزان تجربه، اعتماد به نفس، از خودگذشتگی و احترام به دیگران الزامی است.

تبیین و تدوین برنامه راهبردی پویا و منطبق با منابع انسانی در راستای رسالت سازمان، برای افازایش  

ای ساختار پذیرشی برای ایده و نظرات کارکنان سازمان دارر تمایل افراد در مشارکت و بیان نظرات، اگ

ترغیاب   باه منظاور  قرار دادن سیستم یکپارچاه   .کنند یمافراد نظرات خود را بیان  ورتص  یناباشد، در 

و تجارب خاود را   ها آموزشکارکنان تا به سایر همکارانی که حجم کاری بیشتر دارند، کمک کنند و یا 

 ر دهند.در اختیار کارکنان تازه وارد قرا
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