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  پيامدها و علل مفاهيم، :سازماني سكوت

 اما دارند تاكيد باز كانالهاي ارتباطات ايجاد و توانمندسازي مديريت بر و سازمان زمينه در رايج ادبيات اينكه عليرغم

 تسهيم ارتباطات، از آنها سازمانهاي كه كنند شكوه مي موضوع اين از كاركنان از بسياري دهند مي نشان تحقيقات نتايج

 در مديران هاي برنامه و اهداف شكست بر دليلي تواند مي همه اينها .كنند نمي حمايت پنهان و آشكار دانش و اطالعات

 چيزي آن فقدان و اعتماد فقدان اطالعات، فقدان سازمان، اهداف و ها برنامه موفقيت در از موانع مهم يكي. باشد سازمانها

 .اند نهاده نام سازماني سكوت را آن كه پژوهشگران است

  .سازماني مشكالت به راجع اطالعاتو  نظرات ها، ايده بيان از خودداري از عبارتست: سازماني سكوت

 صورت آن پيرامون اي گسترده چندان تحقيقات حال اين با سازمانها اما اغلب در شايع و رايج اي پديده سازماني سكوت

 با دو آن مقايسه و سازماني آواي و سكوت پديده مفهوم به پرداختن ضمن تا است دنبال آن به مقاله اين. است نگرفته

 تشريح، را آن با مرتبط اندازهاي چشم و سكوت فلسفي ابعاد نموده، تحليل را سازماني آواي انواع و انواع سكوت يكديگر،

 داليل برشمرده، را سازمان در سكوت مضامين بيان، را سازماني سكوت ايجاد در موثر مديريتي و سازماني متغيرهاي

  .نمايد توصيف را آن از ناشي پيامدهاي و آمدن بوجود

ها،  آوري راستاي دستيابي به جديدترين فندر دنياي پيچيده و متغير امروزي كه رقابت بسيار زيادي بين جوامع مختلف در 

با صرفه ترين منابع و مجرب ترين نيروهاي انساني وجود دارد، منابع انساني و باالخص افراد خالق، نوآور، كارآفرين و 

ه و ساختارهاي سازماني جديد رو به تغيير نهاد. هاي سازماني هستند هاي نو به مثابه با ارزش ترين سرمايه صاحبان انديشه

سكوت “توان به پديده  اند كه از آن جمله مي سازمانها و منابع انساني شان تحت تاثير تهديدهاي مختلفي قرار گرفته

وقتي . اگر بر دهان كاركنان مهر سكوت زده شود، موتور مولد دانش سازماني از كار خواهد ايستاد .اشاره نمود“ سازماني

  . نيروي انساني به عنوان مهم ترين سرمايه سازماني سكوت نمايد مديريت خطر بزرگي را بايد احساس كند

كانال هاي ارتباطي مناسب در عدم ارائه بازخورد در قبال ايده هايشان،عدم وجود  :برخي از علل سكوت سازماني

عدم وجود  فرهنگ سازمان، ساختار سازماني عمودي، ازدياد اليه هاي مديريتي، مافوق مستقيم، سازمان و بين واحد ها،

 در دسترس نبودن مديران و بي اعتنايي مديران، اثر بجا مانده حاصل از اجراي اشتباه نظام هاي قبلي، نظام پاداش مناسب،

  .غيره
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 سازمانها، و شركتها كه قدر هر. دارد بستگي انساني نيروي صحيح كاربرد به زيادي حد تا سازمان هر توسعه و كارايي

 در سعي گوناگون مسائل با ارتباط در مديران. شود مي اضافه نيز عظيم نيروي اين مشكالت به بالطبع شوند مي بزرگتر

 و پاداش طريق از توان مي را كاركنان رضايت كه مساله اين روي بر مديران از بعضي .دارند خود كاركنان مداوم كنترل

 بايد و هستند نهاآزيردستان  كاركنان، كه است اين تصورشان شايد. كنند مي پافشاري داد، افزايش كار انجام ترغيب به

 تمايل و توجه بيشتر برند، مي سر به زيادي تحت فشار مالي كاركنان اينكه دليل به امروزه اگرچه .بپذيرند را آنها فرامين

 شغلي استقالل خواهان و مفهوم با كارهاي انجام به مند عالقه كاركنان به تدريج ولي است، كار اقتصادي مسائل به آنها

 زمينه در موانعي با كاركنان اين اگر و دهد دست آنها به ارزشمندي احساس طريق بدين تا هستند، كارخود در بيشتري

 شغلي هاي سرخوردگي دچار نشوند، تحويل گرفته مديران طرف از عبارتي به يا شوند رو به رو خود شغلي هاي خواسته

 مي سازماني سكوت همچون هايي پديده به منجر خود نوبه به اين امر كه شد خواهند خود سازمان در گيري گوشه و

  .شود

 موقعيتهاي مورد در اثربخش و رفتاري شناختي ارزيابيهاي بيان از كاركنان خودداري را سازماني سكوت هارلوز و پيندر

 كه مي گيرند نظر در اجتماعي پديدهاي بعنوان را سازماني سكوت نيز، ميليكان و ميكنند موريسون تعريف سازمان،

  .ورزند امتناع مي سازماني مشكالت مورد در خود هاي نگراني و نظرات ارائه از آن در كارمندان

  :از  عبارتند گردد مي سازمان در كارمندان سكوت سبب كه اصلي عامل دو

  .موقعيتشان منافع و افتادن خطر به دليل به كارمندان سوي از منفي بازخورهاي از مديريت ترس - 1

 مبني است مديريت تفكرات شامل برخي ضمني باورهاي ينا. آنها مورد در مديريت ضمني باورهاي از كاركنان ادراك - 2

 را بهترينها و فهمد مي همه از بيشتر سازمان مديريت مي گيرند، نظر در را خود شخصي منافع فقط كارمندان اينكه بر

 و هستند مديريت باورهاي اگرچه مسائل اين. است سازمان براي مضري مسائل ماهيتاً عقيده ها اختالف اينكه و داند مي

 در خشم و فريب ترس، چونمه را مخربي احساسات و عواطف اما باشند نداشته واقعيت سازمان در يك هيچ است ممكن

 كردن محدود با سازماني، سكوت. گردد مي سكوت كاركنان ايجاد سبب نهايت در و آورد مي بوجود سازمان كاركنان

است  موضوعي اين و گردد مي تغيير فرايندهاي و سازماني هاي گيري تصميم اثربخشي سبب كاهش نظركاركنان، اظهار

 و تحول مانع منفي، بازخور از ممانعت وسيله به رفتاري پديده اين همچنين. دارند گله آن از سازمانها از بسياري كه

 به توجه بنابراين. دهد مي دست از را خطاها تصحيح و بررسي توانايي سازمان رو اين از شود، مي موثر سازماني توسعه

  .است برخوردار اهميت زيادي از سازمانها، در رايج مشكل اين

 آيد مي شمار به آشنا نا و جديد ايران موضوعي سازماني و علمي جوامع در سازماني سكوت موضوع اينكه به توجه با - 3

 ادبيات و تاريخچه مرور با تا است آن دنبال به مقاله اين توان يافت، مي خصوص اين در را پژوهشي و ادبيات كمتر و

 ارائه در افراد متفاوت هاي انگيزه و مختلف انواع نموده، تبيين و تعريف را سازماني آواي و مفهوم سكوت سازماني، سكوت

 آن از ناشي پيامدهاي و بروزسكوت سازماني در موثر فردي و مديريتي سازماني، عوامل بتواند تا بررسي، را آنها از هريك

 پديده كه آنجا از. نمايد ارائه سازماني سكوت كاهش راهكارهايي براي نهايت در و بندي دسته شناسايي، سازمان در را

به  تالش و آن بر موثر عوامل شناسايي باشد، سازمان در افراد نظرات و ها ايده ابراز مانعي براي تواند مي سازماني سكوت
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 را آنها خالقيت قدرت تسهيل نموده، را كاركنان نظرات ارائه و ها ايده بيان عقايد، ابراز شرايط تواند مي آنها، رفع منظور

 را خود موفقيت و تعالي رشد، مسير كاركنان، آگاهانه فعاالنه و مشاركت از مندي بهره با سازمانها بالطبع و داده افزايش

  .كنند طي بيشتري سرعت با

سازمانها به طور . بهره وري و توسعه هر سازماني تا حد زيادي به كاربرد صحيح منابع انساني در سازمان وابسته است

   كاركنان خود تقاضا دارند كه نوآور بوده، به اظهار نظر پرداخته و به دليل رقابت هر چه بيشتر، انتظارات باالتر اي از فزاينده

سازمانها  .دهنده دنياي در حال تغيير است، احساس مسئوليت داشته باشند مشتريان و تمركز بيشتر بر كيفيت كه نشان

بت به چالشهاي محيطي پاسخگو بوده، از تسهيم اطالعات و دانش براي حفظ بقاي خود نيازمند افرادي هستند كه نس

مديران در ارتباط با مسائل گوناگون سعي در كنترل . اعتقادات خود و تيمشان پايبند باشندهراس نداشته باشند و بر 

ايط آن شود بايد تمام شر تصور آنها اين است كه وقتي شخصي در يك محل استخدام مي. مداوم كاركنان خود دارند

توان از طريق پاداش و ترغيب به انجام كار  بعضي از مديران بر روي اين مساله كه رضايت كاركنان را مي. سازمان را بپذيرد

شايد تصورشان فقط اين است كه كاركنان، زير دستان آنها هستند و بايد دستورات آنها را . كنند افزايش داد، پافشاري مي

زير فشار مالي زيادي هستند بيشتر توجه و تمايل آنها به مسائل اقتصادي  دليل اينكه كاركناناگر چه امروزه به . بپذيرند

كار است، ولي به تدريج كاركنان عالقمند به انجام كارهاي با مفهوم و خواهان استقالل شغلي بيشتري در كار خود هستند، 

هاي شغلي خود روبرو شوند يا  در زمينه خواستهتا بدين طريق احساس ارزشمندي به آنها دست دهد و اگر با موانعي 

 بعبارتي از طرف مديران تحويل گرفته نشوند، دچار سرخوردگي هاي شغلي و گوشه گيري در سازمان خود خواهند شد كه

  .شود هايي مثل سكوت سازماني و ركود سازماني مي اين امر به نوبه خود منجر به پديده 

كه سكوت به يك نيروي قدرتمند در سازمانها تبديل شده است؛ اما بررسي و پژوهش  كنند ذكر مي :موريسون و ميليكن

دهند كه سكوت سازماني  مي موريسن و ميليكن اين مفهوم را معرفي كرده و نشان. جدي درباره آن انجام نگرفته است

سازماني تحت تاثير قرار مي آيد و توسط بسياري از ويژگي هاي  پديده اجتماعي است كه در سطح سازماني به وجود مي

گيري، مديريت، فرهنگ و ادراكات كاركنان از عوامل موثر بر رفتار  تصميم اين ويژگي هاي سازماني شامل فرآيندهاي. گيرد

  .سكوت است

جلوگيري از  اين امر توسط ممانعت و. گيري و تغيير داشته باشد تواند اثرات مضري را بر فرآيند تصميم سكوت سازماني مي

دهند كه سكوت،  ن نشان مياموريسون و ميليك .شود ارائه بديل هاي متفاوت، بازخورد منفي و يا اطالعات صحيح ايجاد مي

ترس مدير از بازخورد منفي، باور هاي ضمني مدير در مورد ماهيت انسان بر اين . پيامد عقايد و نگرش هاي مدير مي باشد

ايجاد و   تنبل هستند، ويژگيهاي خاص مديران همچون سابقه مالي يا فرهنگ سازماني منجر به اساس كه افراد طبيعتاً

تواند شامل ناسازگاري شناخته  آنها همچنين نشان دادند كه نتايج سكوت سازماني مي. شود توسعه سكوت در سازمانها مي

  .شده و بنابراين انگيزش، تعهد و رضايت شغلي پايين است

مشكلي كه هم . هاي سازماني و فرآيندهاي تغيير در ارتباط است گيري با محدود كردن اثربخشي تصميم سكوت سازماني،

در چنين شرايطي . هاست، آن است كه بيشتر سازمانها از اظهار نظر خيلي كم كاركنان ناراحتند گير سازمان اكنون گريبان

ت سازماني به وسيله ممانعت از بازخورد منفي مانع همچنين سكو. گيري و انجام تغيير، كاهش مي يابد كيفيت تصميم
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بنابراين بدون . شود، از اين رو سازمان توانايي بررسي و تصحيح خطاها را ندارد تغييرات و توسعه سازماني موثر مي

هاي اصالحي در زمان ضرورت  به دليل آنكه فعاليت. بازخوردهاي منفي، خطاها بيشتر شده و حتي شديدتر مي شوند

توان گفت موضوع سكوت سازماني و يافتن راههاي رفع آن از اهميت شاياني در مباحث سازماني  پس مي .ام نمي گيرندانج

تواند بر توانايي سازمان در جهت كشف  جو سكوت مي. معاصر برخوردار است و توجه جدي مديران سازمان را مي طلبد

سكوت كاركنان همچنين . ماني بطور منفي تحت تاثير قرار مي گيردبنابراين، اثربخشي ساز. خطاها و يادگيري تاثير بگذارد

  . تواند ايجاد كننده استرس، بدبيني، عدم رضايت و عقب نشيني در كاركنان گردد مي

ين از آنجا كه رفتار سازماني نوين با پيچيدگي هايي روزافزون مواجه است، آشنايي بيشتر مديران و كاركنان سازمانها با ا

بايد توجه داشت كه محيط همواره با بي رحمي . هاي مناسب براي مقابله با آنها ضروري است پيچيدگي ها و شناختن راه

هاي  تمام در ميان رقباي موجود در يك زمينه كاري خاص، دست به گزينش مي زند و مواردي كه نتوانند به خواسته

در  .كنند را جلب نمايند حكم خروج را از چرخه رقابت امضا ميمحيطي پاسخ بهتري بدهند و اعتماد محيط كاري خود 

اين   كه هاي معاصر، كاركنان از ارائه نظرات و نگراني هايشان در مورد مشكالت سازماني امتناع مي ورزند بسياري از سازمان

زماني كه يك . ناميم و شايسته است كه مورد توجه جدي محققان قرار گيرد پديده جمعي سازماني را سكوت سازماني مي

ها و ترجيحات متنوع و اهدافي كه در سازمان وجود دارند احتماال  ها، عقيده سيستم جو سكوت را تقويت مي كند، ديدگاه

نخواهد توانست اهداف خود را به طور   شود كه نين سيستمي وارد فرآيندي ميمشوق اظهار نظر نخواهند بود؛ از اين رو چ

در حقيقت چنين سيستمي در راهي گرفتار . ببخشد و به دنبال تالش براي يادگيري از تجرييات نيست مناسب تحقق

  .گيري سازماني و فرآيندهاي تغيير در آن تقويت خواهد شد گردد كه اثرات منفي سكوت بر تصميم مي

سكوت سازماني يك پديده ساختار يافته اجتماعي مي باشد كه “ :دهند در مفهوم سكوت نشان مي ناموريسن و ميليك

اين ويژگي هاي سازماني . “است  در يك سطح سازماني ايجاد شده است و ويژگيهاي سازماني زيادي بر آن تاثير گذار

گيري، مديريت و يا فرهنگ به تعريف رفتار سكوت براي هر كارمند بر اساس چگونگي درك آن  همچون فرآيندهاي تصميم

كنند هنگامي كه بيشتر اعضاي يك سازمان درباره موضوعات و مسائل سازماني  موريسن و ميليكن بيان مي. مي انجامد

بر طبق نظر . مي نامند“ سكوت سازماني “ اين پديده را  شود كه مي ك رفتار گروهي تبديل ساكت بمانند، سكوت به ي

را بوجود مي “ احساس بي ارزش بودن، درك فقدان كنترل و ناسازگاري شناختي“ ن سكوت سازمانياموريسن و ميليك

  .گردد آورد كه منجر به كاهش انگيزش، تعهد و رضايت شغلي پايين مي

كنند كه افراد مشاركت بسيار كمي را  ، سكوت سازماني را بعنوان يك پديده دسته جمعي تعريف ميدايتونهنريكسن و 

  .دهند شود از خود نشان مي در واكنش به مسائل و مشكالتي كه سازمان با آن روبرو مي

خودداري آگاهانه از “ : اند كردهاين ترتيب تعريف  ، سكوت سازماني را به عنوان يك رفتار سازماني بهو همكاران ون داين

  “.ها، اطالعات و عقايد مرتبط با كار اظهار ايده

هاي تدافعي در سازمان وجود دارد كه اغلب مانع از گفتن  آرجريس استدالل مي كند كه هنجارهاي قدرتمند و رويه

مان وجود دارد، آنها به يك زماني كه فرهنگ سكوت در بين اعضاي ساز. شود ها از سوي افراد مي احساسات يا دانسته
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گاهي آكه اغلب كاركنان در مورد حقيقت موضوعات و مسائل درون سازماني  تناقض آشكار گرفتار مي شوند به طوري

  .دارند اما جرات ابراز حقيقت را به مدير يا سرپرستشان ندارند

  هاي سكوت و صداي سازماني انگيزه

  .ه اساس اين رفتار همكاري است؛ ك) Other Oriented(رفتار ديگر خواهانه- 1

  .؛ كه اساس اين رفتار مبتني بر ترس است) Self-Protective(رفتار خود حفاظتي- 2

  .اساس اين رفتار كناره گيري است ؛ كه) Disengaged(رفتار عدم مشاركت - 3

. مكاري با سايرين استگردد كه سكوت به دليل ه مي“ نوع دوستانه“ رفتار ديگر خواهانه باعث ايجاد نوعي سكوت بنام 

شود كه سكوت و نگفتن حقايق به دليل ترس و حمايت از خود  مي“ سكوت تدافعي“رفتار خود حفاظتي سبب ايجاد 

را ايجاد خواهد كرد كه نوعي از سكوت به دليل خودكارآمدي “ سكوت مطيعانه“در نهايت رفتار عدم مشاركت   و  .است

  .پايين است

  كاركنانعوامل موثر بر رفتار سكوت 

  : ايدئولوژي رايج در يك سازمان عدم اظهار نظر است  زماني كه

  .كاركنان خود سر هستند .1

 .مديريت بهترين ها را مي داند .2

 . مخالفت نامطلوب مي باشد .3

به دنبال آن مديريت نيز ساختارها و سياستهايي را اعمال خواهد كرد كه جريان قبلي را تسهيل خواهد نمود و اين تمايل، 

دو ويژگي ساختاري مشترك در سازمانها . مديران براي جلوگيري از هر نوع تهديد و يا بازخورد را تقويت خواهد كردميل 

  .هاي بازخورد رسمي رو به باال هستند گيري و فقدان مكانيزم كه بوسيله آن باورها بوجود آمده است؛ تمركز در تصميم

مصلحت  ركنان بايد فرصت طلب باشند و هيچ دانش معتبري در موردبنابراين اگر باور رايج در سازمان آن است كه كا

از  دور نگهداشتن كاركنان. گيري شركت ندهند سازمان ندارند، پس براي مديران مطلوب است كه آنها را در فرآيند تصميم

ابراز مخالفت و اين امر عدم   گيري همچنين راهي براي جلوگيري از آراي مخالف و بازخورد منفي است و نتيجه تصميم

گيري مشاركتي اهميت داده شود ولي در حقيقت  اگر چه ممكن است در ظاهر به تصميم. ترس از بازخورد است

  .شود گيري اصلي در مراتب باالي سازمان انجام مي تصميم

و  مي داند  وقتي كه ساختار باورهاي ضمني مديريت ارشد آن است كه كاركنان خودسر هستند، مديريت بهترين را

با . مخالفت نامطلوب است، مديران سازمان، ورودي ها را از زير دستان رد كرده و تقاضاي كمتري از آنها خواهند داشت

كه ساختارها و خط مشي هاي موثر در سكوت سازماني را تعيين كنند،  اينكه تنها مديران ارشد اختيار دارند  توجه به

اين بدان معناست كه كاركنان . كنند روزمره ارتباطات رو به باال را منع ميبنابراين مديران در تمام سطوح در روش هاي 

مورد امنيت اظهار نظر خود، هم از جانب مديران عالي و هم از جانب سرپرستان بدون واسطه دريافت  هايي را در اشاره

  .خواهند كرد
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هاي  براي ورودي كاركنان مهيا نيست، نگرش دهند كه سازمان هاي باال نشان مي هاي دريافت شده از رده زماني كه نشانه

در  حتي مديران مياني كه واقعاً. مديران ارشد به سمت پايين سرازير شده و رفتار مديران مياني را تحت تاثير قرار مي دهد

با تشخيص اينكه مديريت ارشد . عقايد ضمني مديريت ارشد مشترك نيستند نيز ممكن است تشويق به سكوت شوند

توانند اطالعات معين را قبل از طي جريان رو به باالي  ا و يا بازخورد منفي را دوست ندارد، مديران مياني ميمخالفته

اگر مدير يك بخش، ارتباطات رو به باال را تشويق نكرده و بطور خصومت آميزي به . اطالعات از زير دستان به دست آورند

ظهار عقايد خود را نسبت به سياستها و روشهاي سازمان، از دست آن واكنش نشان دهد، كاركنان آن بخش، تمايل به ا

  .اي در سطوح بخشي به وجود خواهد آمد دهند، از اين رو سكوت گسترده مي

  رابطه رفتار سكوت كاركنان با نگرش هاي شغلي

 ها يا عوامل اظهار كنندهاگر چه نظريه پردازان، تعهد سازماني، رضايت شغلي يا عدم رضايت شغلي را به عنوان پيش بيني 

ن بر اين متغيرها به عنوان پيامدهاي سكوت سازماني تأكيد انظر و سكوت بيان مي كنند ولي برعكس موريسون و ميليك

ن نشان مي دهند كه سكوت سازماني منجر به ناهماهنگي شناختي در ميان ساير متغيرها شده، اموريسون و ميليك. دارند

خصوصاً گواه نيرومندي در حمايت از عكس العمل منفي . و تعهد پايين تري در پي خواهد داشتبنابراين انگيزش، رضايت 

مديران عالي و سرپرستان ارشد براي بازخورد منفي وجود دارد كه مانع از آن شده يا آن را به تأخير انداخته و يا تحريف 

  .مي كند

از شرم و تهديد و احساس عدم صالحيت خود جلوگيري محققان ترس از بازخورد را در ميان مديراني كه مي خواهند 

اند كه بدين منظور مديران براي تصميم گيري خود، زيردستان و اعتبار و صحت  اند و پي برده كنند، تجزيه و تحليل كرده

تان خود در نتيجه مديران به تقسيم اشتباهات خود راضي شده و از همساالن و زيردس. بازخورد آنها را زير سؤال مي برند

اين عكس العمل ها به . كمك مي طلبند و اين احتمال را كه شايد راه حل شخص ديگري مشكل گشا باشد قبول مي كنند

گسترش جو سكوت كمك مي كند، در ادبيات موجود نيز موارد بسياري را مي بينيم كه هزينه باالي فقدان آشكاري، 

  .توضيح داده شده است

ه نقش و وظيفه خود تعهد دارند، ولي احساس مي كنند كه به وسيلة چشم انداز بررسي چه مديران و سرپرستان ب اگر

آنها احساس نياز به دفاع مي كنند و ترس از اين دارند كه عملكرد آنها . نقش، مسئوليت و عملكرد آنها تهديد مي شود

را مقصر تلقي كرده و ذكر  در نتيجه، در هر مشكلي غير خود. هميشه صحيح نبوده و حقوقشان رضايت بخش نباشد

اين نوع رفتار جو  .اظهارات منفي در رفتار زيردستان خود و اهداف نامشخص و بي كفايتي سازمان را ترجيح مي دهند

سكوتي را به وجود مي آورد كه در آن كاركنان نمي توانند موقع جريمه شدن به طور مستقيم و غير مستقيم در قبال 

سكوت سازماني موجب احساس بي ارزشي، فقدان كنترل و ناهماهنگي . خود اعتماد كننداشتباهات خود، به مديران 

  .شود شناختي مي شود كه به انگيزش و تعهد پايين منتهي مي

به طور كلي سازمان هايي كه داراي فرهنگ قوي و توانمند هستند، كاركنان آنها نسبت به ارزش ها و اهداف سازماني 

منظور از تعهد سازماني، پيوند و وابستگي رواني به سازمان است كه در آن احساس . كنند احساس تعهد و مسئوليت مي

تعهد سازماني از برداشت كاركنان از عدالت رويه اي و . درگير بودن شغلي، وفاداري و باور به ارزشهاي سازماني جاي دارد
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را عادالنه ببينند، تمايل بيشتري دارند در  هنگامي كه آنان نتيجه كار خود. عدالت توزيعي درون سازمان متأثر است

  .مبادالت اجتماعي كه فراتر از انتظارات عادي از نقش آنهاست، شركت كنند

  :هاي سكوت سازماني مولفه

 عوامل مديريتي -

  اقدامات مديريتي -

  :اقدامات مديريتي

بعنوان مثال بعضي از مديران . سازمان گرددتواند مانع برقراري ارتباطات از پايين به باال در  برخي از اقدامات مديريتي مي

يا فقدان درخواست غير رسمي بازخورد   و  تمايل به رد كردن و يا ابراز واكنش منفي، مخالفت كردن، ارائه بازخورد منفي

  .منفي را دارند

  )بيماري مدير ارشد(سبك رهبري مدير  - 

ترسند، به ويژه زماني كه شيوه اصلي رهبر آمرانه  رهبر ميگاهي اوقات افرادي كه مي بايست حقايق را بيان كنند از خشم 

هر كسي كه براي چنين رهبري حامل خبر بدي باشد به جرم رساندن پيام، به شكلي نمادين اعدام . يا پيشتازانه است

آنان . زنند هاي گروه حرفي نمي در چنين اوضاعي، افراد به خاطر ترس از گستاخ قلمداد شدن بر ضد خط مشي. خواهد شد

 اين بيماري ممكن است واگير دار باشد و در سازمان و در. زنند براي اينكه خوش بين به نظر آيند، حقايق منفي را كنار مي

اي را به دادن  نتيجه طبيعي اين امر خرسند نگه داشتن رئيس است كه تمايل گسترده. تمام سطوح مديريتي منتشر شود

منفي در افراد ايجاد مي كند و مانع انتقال اطالعات به سطوح باالي سازمان  بازخوردهاي مثبت و پنهان كردن نكات

كاركنان تمايل . توان بيان نمود كه سبك رهبري مدير تاثير زيادي بر رفتار سكوت در كاركنان دارد به عبارتي مي .شود مي

يعني افراد سعي در خرسند نگه . كنند يبه دادن بازخوردهاي مثبت به مديران دارند و از دادن بازخوردهاي منفي اجتناب م

  ..داشتن مدير دارند

  ترس از بازخورد منفي - 

شود يا  شواهد قوي در مورد واكنش منفي مديران عالي و سرپرستان در مورد بازخورد منفي كه اغلب از آن اجتناب مي

آرجريس و شان، . كنند وجود دارد ف ميشود و آن را تحري گردد و يا زماني كه بازخورد ارائه مي انجام آن به بعد موكول مي

اين تحليل نشان مي دهد كه كارمندان از خجالت، تهديد . ترس از بازخورد منفي را در ميان مديران تجزيه و تحليل كردند

بنابراين مديران از بيان اشتباهاتشان، تقاضا براي كمك از همكارانشان يا زير . كنند و احساس ناشايستگي دوري مي

ايجاد جو سكوت در مقياس  اين عكس العمل ها منجر به. كنند ن و اجازه به ديگري براي ارائه راه حل دوري ميدستانشا

  .گردد بزرگ مي

  اي از تفاوتهاي جمعيت شناختي مابين كاركنان و مديران عالي درجه - 

بين مديران عالي و  ما) …عوامل قومي و نژادي، سن، جنسيت و (كنند تفاوتها و اختالفات  ن بيان مياموريسن و ميليك

كنند كه  ويژه آنكه آنها بيان مي  به. كارمندان سطوح پايين تر ممكن است به پيدايش جو سكوت سازماني كمك كند
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هنگامي كه جمع زيادي از كارمندان مشاهده كنند افرادي كه شبيه آنها هستند اما از امتيازات باالتري در ميان مديريت “

چنين “ .هاي افراد ارزش يكساني را قائل نيست كنند كه سازمان براي آورده احتماال نتيجه گيري مي عالي برخوردار هستند،

اين نتيجه برسند كه مشاركت و ابراز عقيده براي آنها خطراتي را به همراه  اعتقاداتي ممكن است باعث شود كه افراد به

توان بيان نمود كه كاركناني كه  به عبارتي مي  .ن عالي دارنددر ميان كارمنداني كه تشابه شناختي با مديرا دارد، مخصوصاً

تواند باعث سرخوردگي شغلي و  با مدير خود تشابهات كمي داشته باشند ممكن است ناديده گرفته شوند و اين خود مي

  .گوشه گيري كاركنان شود

  اعتمادي و سوء ظن در سازمان جو بيايجاد  - 

في از اشتباهات احتمالي كارمندان وجود دارد و مدير آماده و مستعد سرزنش سكوت سازماني در شرايطي كه گزارش كا

تحت اين شرايط رهبري، . كردن و نسبت دادن اشتباهات به بي توجهي ها و عدم شايستگي كارمندان است، اتفاق مي افتد

رود كه افراد  في، انتظار ميشود با توجه به بدگماني ها و سوءظن هاي ناشي از ترس جبران تال هنگامي كه بحثي مطرح مي

همانطور كه سنگه بيان مي كند؛ مشخصه يادگيري گروهي، فردي و سازماني، توانايي نهادي يادگيري از . سكوت كنند

كنند تا از انجام كارهايي كه جو بي  در انجام اين امر رهبران با دقت به رفتار خود توجه مي. اشتباهات و نابخردي هاست

  .را در سازمان بوجود مي آورند خودداري كنند اعتمادي و سوء ظن

  عوامل سازماني  

  )سكون شغلي(فالت شغلي  - 

تعامل با همكاران حرفه شغلي از جمله نمودهاي تعامالت اجتماعي است كه نقش محوري و مهمي را در سازمانها ايفا مي 

اجتماعي نظير  - كند و افراد براي مقابله با چالشهاي موجود در دنياي سازماني خود بايد مهارتهاي اساسي شناختي 

به همين جهت روابط بين همكاران و سازمان  .ن فردي را بياموزنده مشكالت مياهمكاري، مشاركت و حل مشكالت، به ويژ

بنابراين فالت در مسير شغلي . تواند يكي از عوامل مهم انگيزش باشد هاي مهمي را براي افراد فراهم آورده و مي مشوق

سكون . مي باشدكننده نوعي احساس افسردگي و شكست  ءبيانگر ركود، عدم پيشرفت و كاهش يادگيري فردي بوده و القا

چرا كه در چنين وضعيتي آنها مجبور به انجام اموري مي . در مسير شغلي ارتباط نزديكي با بي انگيزگي كاركنان دارد

بنابراين فالت شغلي منجر به ركود و توقف فرد شده و سكون . شوند كه به آنها عالقه نداشته و كم كم دچار ركود مي شوند

  .اني بوجود مي آوردفرد، و به تبع آن سكوت سازم

  ها و ساختار هاي سازماني سياست - 

ها به صورت سلسله مراتبي به طور خودكار از ارتباطات آزادانه در سازمان  بيان مي كند كه ساختاربندي گروه  فستينگر

اين مسئله به خاطر انتقادها و عيب جويي هايي است كه از اعضايي كه مقام و منزلت پايين تري دارند . جلوگيري مي كند

بيان مي كند كه ارتباطات از پايين به باال فقط تحت تاثير ويژگي   رگلوس .به سمت آنهايي كه مقام و منزلت باالتري دارند

. هاي ارتباط برقرار كننده، پيام و محيط سازماني نيست، بلكه تحت تاثير ويژگي ارتباط بين رئيس و مرئوس نيز قرار دارد

كوت سازماني شكستن اين چرخه رفتاري، كه منجر به حفظ س. شكستن جو سكوت بين كارمند و مدير آسان نيست
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تمركز و ساختاريافتگي زياد  .قابل مشاهده باشد شود، بسيار سخت است، زيرا اين امر موضوعي نيست كه مستقيماَ مي

هاي رسمي  گيري ها و فقدان مكانيسم براي مثال تمركز در تصميم. تواند از ارتباطات آزادانه در سازمان جلوگيري نمايد مي

براي جلوگيري از اين جو، رهبران بايد به كارمنداني كه با . تواند باعث سكوت سازماني شود بازخورد از پايين به باال مي

همچنين بايد مكانيسم رسمي ايجاد شود تا كاركنان بتوانند . اطالعات ريسكي به سمت جلو پيش مي آيند، پاداش دهند

بعبارت ديگر تعامالت نامطلوب ممكن . فتدبدون ترس با مافوق خود صحبت كنند، البته اگر مايلند چنين امري اتفاق بي

  .است ناشي از رفتار كارمندان باشد مانند تعامالت فاقد ارزش، فقدان كنترل و اختالالت شناختي

  فقدان مكانيزم بازخورد از پايين به باال - 

ديل ها شود و ب ها و سكوت سازماني ممكن است منجر به فقدان بازخورد، فقدان اطالعات، فقدان تجزيه و تحليل ايده

   .گردد بنابراين سازمان از فرآيندهاي سازماني با اثربخشي پايين متحمل خسارت مي

  عوامل اجتماعي  

  )تطابق(همنوايي با جمع  - 

اين . كنند اند اتخاذ مي مطالعات نشان مي دهد كه افراد تصميمات و اعتقاداتشان را به تناسب محيطي كه در آن قرار گرفته

يكي از داليل همنوايي افراد با اعتقادات و نظرات ديگران و . تواند منجر به سكوت سازماني گردد ميويژگي گروهي 

خودداري از ابراز نظر و عقيده خود، كسب مقبوليت در يگ گروه و يا جامعه است، مخصوصا اگر گروه متشكل از 

وه هدف و اعضاي خاص گروه وجود داشته كارشناسان و خبرگان باشد و تفاوت اساسي در دانش و سطح اطالعات بين گر

  .باشد

  انتشار مسئوليت - 

و آن عبارتست . تواند اثر شديدي بر روي سكوت سازماني داشته باشد پخش مسئوليت يك ويژگي مهم گروهي است كه مي

الش با گرايش افراد به پذيرفتن مسئوليت كمتر در دنبال كردن يك هدف مشترك هنگامي كه در انجام فعاليت و ت”: از 

اين پديده اشاره به شانه “ .شود كنند در مقايسه با زماني كه مسئوليت افراد به طور فردي تعيين مي همديگر مشاركت مي

اين پديده و پيامدهاي ناسازگار . خالي كردن از مسئوليتها و پخش مسئوليت است كه بيشتر يك صفت ذاتي گروهي است

اي باشند و بتوانند عملكرد خود را مديريت و  راد پاسخگوي فعاليت تعيين شدهتواند كاهش پيدا كند كه اف آن زماني مي

  .نظارت نمايند

  انديشي روهگ - 

شان در رسيدن  ها در تالش هاي گروهي گيري گروهي بهتر از تصميمات فردي است اما بعضا گروه در واقع كيفيت تصميم

ها  اين دام اجتناب و نگاه  و با مهارت است تا از خطر افتادن بهانديشه گروهي نيازمند تفكر قوي . كنند به اجماع اشتباه مي

انديشي در واقع گرايش و تمايل به هم شكل شدن در تفكر گروهي و  گروه. و بينش هاي مختلف و واگرا آشكار گردد

از ارائه نظراتي كه  انديشي، فرد در گروه. هايي كه حامي و جانب رهبر است اشاره دارد رسيدن به اجماع به حمايت از ديدگاه

  .برخالف نظر گروه يا رهبر بوده خودداري كرده و سكوت مي كند
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  عوامل فردي  

  حفظ موقعيت كنوني - 

حفظ موقعيت كنوني . بدون توجه به سازماني خاص، بيشتر اعضاي سازمان تمايل به حفظ موقعيت كنوني خود دارند

گيري قرار مي گيرد، از عدم اطمينان و شك و  هايي تصميم موقعيتهايي از اقدام، كه در  مستلزم اين است كه فرد در دوره

شود كه نبايد كار خاصي را انجام دهد و انجام ندادن اقدامي خاص باعث  در نتيجه شخص متوجه مي. ترديد دوري كند

رايط عدم گيري در ش هايي تصميم حفظ موقعيت مستلزم اين است كه فرد از موقعيت .شود كه فرد ساكت باقي بماند مي

  .اطمينان و ريسك دوري كند

  بي اعتمادي و بدبيني به مدير - 

اگر كاركنان احساس بدبيني و بي اعتمادي نسبت به مافوق و رهبرشان داشته باشند و در تعامل خود با مدير احساس 

ئله موجب پيدايش جو اين مس. ساكت باقي مي مانند آرامش و امنيت نكنند، از ارائه نظر و صحبت خودداري نموده و نهايتاً

  .گردد سكوت در سازمان مي

  سازماني آواي و سكوت هاي انگيزه

. هستند خود سازمان و كار بهبود در سازنده روشهاي براي ارائه اطالعاتي و نظرات ها، ايده داراي اغلب سازمان در افراد

 سكوت) اآنه ارائه از مضايقه(سازماني  آواي) ها ايده ابراز.( هستند سازماني آواي نام مفهومي به بيانكننده كاركردها، اين

 در است نكردن صحبت مستلزم سكوت زيرا برسند، نظر به متضاد فعاليت دو رفتاري، لحاظ است به ممكن سازماني

 و سكوت با مرتبط نوع انگيزه سه چارچوب، اين در. است سازمان در موجود مشكالت و مسائل بيان نيازمند آوا، حاليكه

  .دارد وجود آوا

 ديگر رفتارهاي و ترس اساس حفاظتي بر خود رفتار چيز، هر به دادن رضايت و بودن تسليم براساس گيرانه كناره رفتار

 انگيزههاي كارمندان در انگيزه نوع سه اين .آنها با مساعي براي تشريك فرصت ايجاد و ديگران به عالقه بدليل خواهانه

 يا سكوت مطيع، آواي يا سكوت) آوا يا سكوت نوع سه به منجر( ديگرخواهانه، انگيزه كنارهگيرانه، انگيزه خودحفاظتي،

 و رفتارهاي انفعالي گونه دو از گرفته نشات خود انگيزهها كه ميگردد  دوستانه نوع آواي يا تدافعي وسكوت آواي

  )ميباشد(فعاالنه منفعالنه غير رفتارهاي

 بطور وي كه است آن اغلب آنها منظور مينهند، نام ساكت فرد بعنوان را فردي افراد، اكثريت كه هنگامي: مطيع سكوت

 ها، ايده ارائه از خودداري به و دارد نام مطيع سكوت رفتار، نوع اين حاصل از سكوت كند نمي برقرار ارتباط فعال،

 از نشان سكوت مطيع، بنابراين. ميگردد اطالق شرايطي هر به دادن رضايت و تسليم اساس بر يا نظرات مربوطه اطالعات

  .فعال  تا دارد انفعالي حالتي بيشتر كه دارد گيرانه كناره رفتار

  .برد نام را ركود و غفلت ،مسامحه اهمال، كم، مشاركت: سكوت نوع اين داراي افراد رفتاري هاي ويژگي
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 پذيرش يا موافقت از شكلي معموالً كه گيرند مي نظر در آوا با تقابل عاملي در عنوان به را سكوت نوع اين هارلوز و پيندر

 در براي تالش تمايلي هيچ و شده فعلي وضعيت تسليم سكوت، نوع اين داشتن با افراد .است وضعيت موجود منفعالنه

  .ندارند موجود وضعيت تغيير جهت در كوشش يا مشاركت كردن، صحبت جهت

 افراد است ممكن گاهي واقع رد. است اطالعات ارائه از فرد در ترس احساس سكوت، نوع اين گيزهان: تدافعي سكوت

 تدافعي، سكوت. بپردازند مربوطه نظرات يا اطالعات ها، ايده ارائه از خودداري خودبه شرايط و موقعيت از محافظت بدليل

 سكوت نوع اين اما. ميرود بكار خارجي تهديدهاي از خود حفظ منظور به كه است منفعالنه غير و تعمدي رفتاري

 در موجود گزينههاي و شقوق از بيشتر آگاهي برگيرنده در و دارد انفعالي غير حالتي بيشتر مطيع، سكوت برعكس

. است مقتضي زمان در استراتژي بهترين بعنوان نظرات و اطالعات ها ايده ارائه از خودداري حال عين در و تصميمگيري

 منفي براي پيامدهاي ايجاد يا افراد شدن آشفته بدليل بد خبرهاي انتشار از افراد كه است شبيه حالتي تدافعي سكوت

  .ورزند مي احتراز خبررسان شخص

 بيان از امتناع از شهروندي سازماني است عبارتست رفتار ادبيات بر مبتني دوستانه نوع سكوت: نوعدوستانه سكوت

 نوعدوستي، هاي اساس انگيزه بر و سازمان در افراد ديگر سودبردن هدف با كار با مرتبط نظرات يا و اطالعات ها ايده

  .دارد تاكيد و تمركز ديگران بر اساساً كه است منفعالنه غير و تعمدي نوعدوستانه، سكوت. همكاري و مساعي تشريك

  آن انواع و كاركنان آواي

 انگيزهي مثبت با كار به نظرات راجع و اطالعات ايدهها، شفاهي ابراز بعنوان را واژه اين آوا، به راجع ادبيات جامع مرور

  .اند كرده تعريف درسازمان ديگرخواهانه و مثبت انفعالي، غير بصورت مساعي، تشريك

 انگيزه اساس بر نوع دوستانه آواي شامل آوا نوع سه سكوت، مورد در شده ارائه عنصري سه چارچوب همانند

 موجود شرايط به دادن رضايت و تسليم مطيع براساس آواي و حمايتي خود انگيزه اساس بر تدافعي آواي ديگرخواهي،

  .دارد وجود

 در مثبت قصد و نيت با عنوان رفتاري به را آن آوا، مورد در پژوهشگران نظرات اتفاق به قريب كثريتا :نوعدوستانه آواي

 تشريك بر مبتني هايي انگيزه اساس بر و بهبود و رشد انگيزه با محور نظرات تحول بيان بر تاكيد .گيرند مي نظر

 ديگرخواهانه و انفعالي غير تعمدي، رفتاري آوا، از خاص نوع اين بنابراين. دارد موقعيت از صرف جاي انتقاد به مساعي،

  .تاكيد سازمان و ديگران به رساني منفعت بر اساساً رفتار اين. است

 سكوت( تدافعي سكوت و) اساس بر سكوت( مطيع سكوت سازي مفهوم از تدافعي، آواي توصيف براي: تدافعي آواي

 مي كمك است تدافعي آواي و مطيع آواي شبيه ترتيب كه به) موجود شرايط در تفاوت ايجاد در توانايي عدم براساس

اخذ  و كمتر شخصي پذيري مسئوليت مستلزم رفتار نوع اين بروز. باشد مي حفاظتي خود بر مبتني تدافعي گيريم آواي

 نظرات يا اطالعات ها، ايده اظهار تدافعي بعنوان آواي ويژگيها، اين به توجه با. است ريسك گونه هر بدون تصميمات

  .است خود حفاظت از هدف با ترس اساس بر كار با مرتبط
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 تسليم احساس اساس بر نظرات و اطالعات ها، ايده بيان آن، بوجودآورنده هاي انگيزه به توجه با مطيع آواي :مطيع آواي

. نيست شرايط در تغيير ايجاد به قادر او كه است فرد در اين احساس بر مبتني مشاركتي غير رفتاري آوا، نوع اين. است

 شده مطرح انگيزهي به توجه با موجود وضع از حمايت و گونه موافقت اظهارات به بروز منجر آوا، نوع اين بنابراين

 اما. است كار با مرتبط نظرات و اطالعات ها، ايده اظهارات تعمدي اساس بر نيز آوا اين قبلي، آواي دو همچون. ميگردد

  .است انفعالي غير كمتر آنها به نسبت است كه اين قبلي آواي دو با آن تفاوت

  مديريتي و سازماني متغيرهاي: سازماني سكوت پيدايش در موثر عوامل

 اشاره فردي تعدادي متغيرهاي و سازماني و محيطي متغيرهاي تعدادي به توان مي سكوت پيدايش در موثر عوامل از

 باورهاي از اي مجموعه و منفي بازخور از مديران ترس عامل دو كه مديون است پيامدي سكوت شكل، اين اساس بر كرد

 فردي، نيز متغيرهاي و محيطي و سازماني شرايط يكسري به ميتوان باورها اين آورنده بوجود ازعوامل. آنهاست ضمني

 سياست و ساختارها از بيني پيش قابل به انواع منجر منفي، بازخورهاي از مديريت ترس همراه به باورها، اين .كرد اشاره

  .هستند اطالعات جريان صعودي مانع كه شود مي مديريتي و سازماني هاي

  منفي بازخور دريافت از مديران ترس

 به منفي بازخور دريافت از ارشد مديريت ترس نمايد، مي تسهيل ها سازمان در را سكوت فضاي ايجاد كه مهم عامل يك

 اين چه كنند؛ مي ترس احساس منفي بازخور اثر در افراد كه دارند آن از حكايت قوي شواهد. است زيردستان از ويژه

  .اند داده انجام كه اقدامي دربارة چه و باشد آنها شخص دربارة اطالعات

  سازماني سكوت به نسبت مديران ضمني باورهاي

 دربارة تلويحي صورت به مديران اغلب كه است باورهايي مجموعه دارد، سازماني سكوت در ريشه كه ديگر عامل يك

 قابل و هستند شخصي مصالح داراي كاركنان كه آن است باورها اين از يكي. دارند مديريت ماهيت دربارة و كاركنان

 ارزش و هستند منافع شخصي دنبال به كاركنان كه كنند مي باور سازمان يك ارشد مديران نيستند وقتي اطمينان

 دلسرد را صعودي ارتباطات ضمني و آشكار به شكل كه داد خواهند نشان واكنش طرقي به آنگاه ندارند، كردن اعتماد

 كه است شرايطي ايجاد احتمال ضمني، باور دومين. نيستند آگاهانه اساساً چنين باورهايي كه است ذكر شايان. كنند مي

 سازماني موضوعات ترين مهم دربارة را اطالعات بيشترين مديريت كه باور اين يعني. گردد مي سازماني سكوت به منجر

 زيردستان و باشند داشته كنترل و دهند فرمان بايد مديران كه داند مي حالتي را مديران در باور اين وجود گليسر .دارد

 سكوت فضاي ايجاد جهت در عاملي كه نشده بيان باور سومين. كنند ايفا را كردن سوال حق بدون پيروان، نقش بايد نيز

 حال درعين و است؛ سازماني سالمت هاي نشانه نظر، اجماع و توافق اتحاد، آن طي كه است درسازمان حالتي باشد، مي

 سازمان، مديران كه كنند مي اي توصيف بگونه را وضعيت اين مورگان و بارل. شود پرهيز بايد مخالفت و نظر اختالف از

 پژوهشگران. گردند مند بهره نگرشها تعدد و تنوع از آنكه به جاي گردد برقرار سازمان در واحد نگرشي عالقه دارند

 هاي گيري تصميم در بخصوص مطلوبي امر توافق، وجود كه هستند باور اين بر مديران ارشد كه كنند مي استدالل
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 منفي تاثير آن و نتايج تصميمگيري كيفيت بر حالت اين كه است آن نشانگر مختلف تحقيقات چند هر سازماني است؛

  .گذارد مي برجاي

  سازماني و محيطي متغيرهاي و ارشد مديريت تيم ويژگيهاي :مديران ضمني باورهاي كنندة تقويت شرايط

 زمينه عوامل يكسري در ريشه خود گردد، مي سازماني سكوت مسبب آنچه و كارمندان مورد در مديران ضمني باورهاي

 اند، كرده رشد آن در كه محيطي مديران، شخصيتي به ويژگيهاي بسته است ممكن اي زمينه عوامل اين .دارد ديگر اي

  .باشند برخوردار بسياري تنوع از ديگر، متعدد بسياري عوامل و آنها آموزشي نظام

 از .كرد اشاره يكسان مالي و نگرشهاي اقتصادي و ها پيشينه با افراد وجود به توان مي ارشد مديريت تيم ويژگيهاي از

 غيرقابل افرادي بعنوان و بوده خود شخصي منافع دنبال به اينكه آنها بر مبني كاركنان دربارة باورها يكسري كه آنجا

 را شده مطرح ضمني باورهاي كساني اغلب، لذا دارد، انساني رفتار اقتصادي هاي مدل ريشه در شوند، مي شناخته اعتماد

 شوند مي تقويت باورها زماني اين و باشد مالي منابع يا اقتصاد بر مبتني آنها شغلي تجربيات و آموزش كه كنند پيدا مي

   .كنند مي پيدا اعتقاد آن به نيز آنها همتايان كه

 مديريت تيم اگر مثالً. تاثيرگذار باشد كاركنان دربارة آنان باورهاي بر تواند مي نيز ارشد مديريت تيم فرهنگي پيشينة

 بيشترين كه هستند باور اين بر اغلب مديران، آنگاه اين باشد، مراتبي سلسله هاي فرهنگ با افرادي از متشكل ارشد

 ديگر از. است رييس او كه چرا است رييس با حق هميشه معتقدند افراد هايي، فرهنگ چنين در .دارند را اطالعات

 ميان هايي اتحاد فرهنگ چنين در كه آنجا از .است گرا جمع هاي فرهنگ مديران، باورهاي بر هاي تاثيرگذار فرهنگ

  .شود مي زيادي تالش عقايد، بودن يكسان و هماهنگي براي لذا است، برخوردار بااليي ارزش از اعضا

 هاي محيط در .گذارند مي تأثير به سكوت نسبت ارشد مديريت تيم باورهاي تقويت بر نيز محيطي يا سازماني متغيرهاي

 اغلب و است پايين متضاد هاي ديدگاه پذيرش ظرفيت دارد، وجود كنترل بيشتري ميزان ، 21 پايين بخشندگي داراي

 كه شود مي بيني پيش همچنين. شوند مي عملكرد بهبود باعث ارشد، مديران هاي ديدگاه صرفاً، كه دارد وجود باور اين

 با و تر بالغ صنايع در كه باشند مديريتي تفكر يك سيطرة تحت احتماالً سازماني، سكوت بر تأثيرگذار باورهاي ساختار

 در كه هايي سازمان .جديداست هاي رسانه اينترنت، ثبات مانند بي و جديد صنايع از بيشتر كمتر تغيير سرعت تر ثبات

 محيط در تغييرات و رقبا با را خود بايد بقا منظور به كنند مي فعاليت شديد، رقابت و تغيير باالي سرعت با هاي محيط

 بعنوان آنها از و شده قائل ارزش خود هاي كاركنان ايده به نسبت ها سازمان تا است الزم منظور، بدين .دهند تطبيق

 تغيير سرعت با و بالغ هاي محيط در وضعيت، اين عكس .كنند استفاده جديد هاي استراتژي كنكاش براي مفيد ابزاري

  .ندارد وجود تحول جهت كاركنان به پيشنهادات نيازي چندان پايين،

 استفاده شود، مي سازماني نتيجه سكوت در و كاركنان به نسبت مديران ضمني باورهاي تقويت سبب كه موردي آخرين

 منافع دنبال به كه گيرند مي نظر در افرادي را كاركنان اين مديران،اغلب،. است سازمان وقت در پاره موقت كاركنان از

  .نيستند اعتماد قابل سازمان در موقتشان جايگاه دليل به و ندارند كافي اطالعات. هستند خود شخصي

  مديريتي رفتارهاي و سازماني سياستهاي و ساختارها
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 ايجاد سببساز سازماني، محيطي و متغيرهاي نيز و ارشد مديريت تيم هاي ويژگي يكسري كه شد مشخص اينجا تا

 منجر باورها اين چگونه كه ميپردازيم موضوع اين به اين بخش، در .ميگردد كاركنان مورد در مديران در ضمني باورهايي

 در كه هستند محيطي ايجاد سببساز خود كه ميگردند مديريتي رفتارهاي و هاي سازماني سياست و ساختارها بروز به

 خاطرنشان )1960( گريگور پيش،ك سالها .ندارند خاص موضوعات دربارة اظهارنظر براي راحتي احساسي آن،كاركنان

 مثال، بعنوان .دارد كاركنان رفتار نحوة بر متعاقباً و با كاركنان برخورد نحوة بر مهم تأثيري مديريتي باورهاي كه ساخت

 اعتماد آنها به بدرستي، كار يك انجام براي توان نمي و ندارند دوست را كارشان كاركنان. كنند مي فرض مديران وقتي

  كرد،

  جمعي مفهومسازي طريق از مشترك هاي برداشت ايجاد

 سياستهايي و ساختارها به تدوين اقدام ها سازمان بسياري شوند مي باعث كه گرفتند قرار بحث مورد عواملي اينجا، تا

 طور به بايد موضوع اين اما .گردند مي مشكالت و مسايل مورد در كاركنان نظرات و اطالعات ارائه از مانع كه نمايند

 فضاي مفهوم منظور، بدين .شوند مي منجر سازماني سكوت به ها روش و اين ساختارها چگونه كه شود درك كامل

  .گيرند مي قرار بررسي مورد است، موثر فضا اين ايجاد در كه جمعي مفهومسازي نيز و سكوت

 داراي كاري سازمانهاي .شود ياطالق م كاري محيط يك در مشترك موجود هاي برداشت به سازماني فضاي عبارت

 اين بر محققان .است سازمان آن در رايج تهاي فعالي از نوع خاصي نمايانگر آنها از يك هر كه هستند گوناگوني فضاهاي

باشد  انگيزشي حاالت يا فردي نيازهاي بر موثر قوي، رفتاري شاخص يك تواند مي فضاي سازماني كه دارند تأكيد نكته

  :است آن اصلي ويژگي مشترك باور دو كه است سازمان در فضايي سازماني، سكوت فضاي

  .است ثمر بي و بيهوده تالشي سازماني، مشكالت مورد در نظرات و اطالعات عقايد، اظهار براي تالش - 1

  .استخطرناك  امري مشكالت، مورد در افراد هاي نگراني يا و ها ايده اين بيان - 2

 ديگران ها برداشت و باورها با را آن هستند، خود هاي برداشت و باورها ارزيابي به نيازي قوي داراي افراد كه آنجا از

 نگرش، اين .يابند يمدست  مشترك معاني و ها برداشت از اي مجموعه به افراد فرآيند، اين طريق از .كنند ميمقايسه 

  .است اجتماعي ساختاريافته لحاظ به ها سازمان در واقعيت كه است ايده اين مشابه

 اجتماعي تعامالت از بلكه برخاسته دارد، كاري هاي محيط عيني يهاي ويژگ در ريشه تنها نه سازماني سكوت بنابراين،

 و ها روش نيز و محيطي و سازماني ويژگيهاي .هستند تأثيرگذار سازي مفهوم ضمني فرآيند يك بر كه است سازمان در

 مواد مثابة به را آنها توان مي ولي است، زيادي اهميت داراي سكوت ايجاد در قبل دربخش شده مطرح مديريتي باورهاي

 معدودي هاي كانال است و متمركز شدت به سازماني گيري تصميم وقتي مثال، بعنوان گرفت نظر در سكوت خام ايجاد

 كنند نمي فكر مديران كه است اين رود، مي آن اظهار احتمال كه جمعي تفسير يك دارند، وجود صعودي ارتباطات براي

 دهند، مي پاسخ زا مخالفت و منفي هايي واكنش با كاركنان آراء مديران به وقتي .هست مهم كاركنان هاي ديدگاه

 ساختاراين  چه هر .ندارد كردن تالش ارزش يا است خطرناك كردن اعتراض كه شوند مي متوسل تفسير اين به كاركنان

 از كه شوند مي موضوع اين از مشترك كاركنان هاي برداشت تقويت باعث بيشتر باشند، تر گسترده مديريتي رفتارهاي و

 بيشتر زماني شوند سكوت فضاي به منجر اقدامات و اين ساختارها كه اين احتمال البته، .شد نخواهد استقبال اعتراض
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 فرآيند .دهد قرار اختيار در مشتركشان هاي برداشت دهي شكل جهت كاركنان براي هايي را فرصت محيط، كه است

 ديگر سويي از را فضاي سكوت و سو يك از مديريتي هاي روش و سازماني ساختارهاي ميان رابطة جمعي، مفهوم سازي

 عواملي و سازي مفهوم فرآيند تا است الزم سازمان، دريك سكوت فضاي توسعة نحوة درك براي اينرو، از .كند مي تعديل

  .كنند پيدا بروز بيشتر دهند، مي شكل را آن كه

 وجود صورت در كه يكند م جمعي كمك سازي مفهوم فرآيند به كه است ديگر متغير يك كاري جريان پيوستگي هم به

 تيفعال بايد كاري گروه يك در كاركنان وقتي. شود فضاي سكوت به منجر تواند مي ساختاري، خاص يهاي ويژگ

و  ها برداشت تبادل جهت آنها براي بيشتري فرصت نتيجه در و ارتباطات براي لزوم بيشتري سازند، هماهنگ را هايشان

 كاري هاي حوزه يا هاي كاري گروه در را هايشان فعاليت بايد كاركنان وقتي عالوه، به .داشت خواهد وجود تجربياتشان

 به كاري هاي گروه ميان ها برداشت و اطالعات تبادل برايبيشتري  فرصت سازند، هماهنگ تخصصي چند تيمهاي مانند

  .آمد خواهد وجود

  شناختي جمعيت تشابه عدم

 باورهاي تقويت سبب كه است عاملي پايين، سطوح كاركنان و ارشد مديران ميان در شناخت تجمعي تشابه عدم

 هاي برداشت و باورها بر تأثيرگذاري طريق از فضاي سكوت به مستقيماً متغير، اين. گردد مي سكوت ايجاد در مديريت

 زيادي تفاوت اينكه مورد در كاركنان ديدگاه كه دهد مي نشان تحقيقات .كند كمك مي سازمان پايين سطوح كاركنان

 كاركنان در پيش بيني قابل واكنشهاي يكسري به منجر دارد، وجود هستند قدرت هاي موقعيت در كه كساني و آنها بين

 ارزش داراي كنند مي فكر افراد كه صورت است بدين واكنشها اين از يكي .ميگردد سازمان پايين سطوح بخصوص

  .ورزند مي امتناع خود صادقانه نظرات ايدهها و ارائه از نتيجه در .نيستند سازمان براي خاصي

  سازمانها در سكوت پيامدهاي

 بطور .دگير مي قرار بررسي مورد سازماني پيامدهاي و فرآيندها بر سكوت منفي اثرات واقع در و پيامدها بخش، اين در

  .است تاثيرگذار كاركنان رفتارهاي و واكنشها و سازماني تغيير گيري، تصميم كيفيت بر سازماني سكوت كلي

  تغيير فرآيندهاي و سازماني گيري تصميم بر سكوت پيامدهاي - 

 دربارة تصميم گسترده تحقيقات .است تغييرسازماني و گيري تصميم بر آن تاثير سازماني، سكوت مهم پيامدهاي از يكي

 يك مختلف بديلهاي و اندازها بررسي چشم و توجه به سازماني گيريهاي تصميم كيفيت كه دهد مي نشان گروهي گيري

 هاي تيم در متضاد و مختلف هاي ديدگاه بررسي استراتژي نيازمند تدوين ترتيب، همين به. دارد بستگي تصميم

 در نوآوري نيز .دارند سازمان عملكرد بر هم و سازماني گيري تصميم كيفيت بر مثبت هم تأثيري كه است ارشد مديريت

 هاي ايده يا ها ديدگاه بتوانند و باشند داشته عمل آزادي احساس كاركنان آن در كه است بستري نيازمند سازمان،

 دارند آن از حكايت هم اتفاق به اين عوامل همه. ببرند سؤال زير را فعلي هاي روش و باورها يا كنند بيان را خود جديد

 كه اطالعاتي هاي داده كردن محدود دليل به را سازماني تغيير فرآيندهاي و گيري تصميم اثربخشي سازماني، سكوت كه

 و ها ايده تحليل تجزيه و عدم موجب سكوت، آن، بر عالوه .دهد مي كاهش دهند مي قرار گيرندگان تصميم اختيار در
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 براي جامع تحليل و تجزيه يك بتوان كه دارد وجود كمي احتمال اينصورت در كه گردد مي گيري تصميم بديلهاي

 و سازماني تغيير فرآيندهاي اثربخشي كاهش يا موفقيت عدم باعث خود امر اين .داد انجام گيري تصميم فرآيند

 مي سازماني ي توسعه و تغيير بر منفي تاثير سازماني سكوت آن در كه ديگري شيوه. گردد مي گيري فرايندهاي تصميم

 بدون .است اشتباهات اصالح و شناسايي براي سازمان توانايي كاهش اينرو از و منفي بازخورهاي مسير كردن سد گذارد،

 انجام نياز، مورد زمان در اصالحي اقدامات زيرا يابند مي شدت حتي و يابند ادامه مي اشتباهات منفي، بازخور دريافت

 يادگيري را آنآرگريس   كه است چيزي آن ظرفيت فاقد سازمان كه است آن معناي به سكوت حالت، دراين .شوند نمي

  .است واهداف ها سياست اصالح و بردن سؤال زير برگيرندة در كهنامد مياي  حلقه دو

 عقايد، و آراء تنوع از سطح بااليي با سازمانهايي در گيري، تصميم و سازماني تغيير بر سكوت منفي پيامدهاي تاثير

 محيط چنين در .است باال تغيير سرعت با هاي محيط برابر در مانع ترينممه پيامدها، اين همچنين .يابد مي تشديد

  .باشند داشته را نياز مورد اطالعات همة كه دارد وجود كمي احتمال قراردارند رأس در كه افرادي براي هايي،

  كاركنان رفتاري واكنشهاي و احساسات بر سازماني سكوت پيامدهاي - 

 با را سازماني تغيير و گيري تصميم تنها نه بازخور، ارائه و افكار بيان براي كاركنان ترغيب عدم به ها سازمان گرايش

 شده انجام هاي پژوهش اساس بر .شود مي نيز كاركنان ازجانب نامطلوب هايي واكنش باعث بلكه سازد، مي مواجه خطر

كه  كاركناني شود، نمي دانسته قدرشان كنند مي احساس كه كاركناني :از عبارتند هاي رفتاري واكنش اين از دسته سه

  .كنند مي تجربه را شناختي ناهماهنگي كه كاركناني و كنند مي امور بر كنترل عدم احساس

 ابراز اجازه كاركنان به كه هاي سازماني رويه معتقدند پژوهشگران، :قدرشناسي عدم خصوص در كاركنان احساس

 سازمان ارزشمند اعضاي عنوان به كاركنان شود مي كه باعث چرا .شود مي قلمداد مثبت آنها نظر از دهند، مي عقيده

همكارانشان  و خود كنند مشاهده كه كنند مي ارزشي بي احساس زماني وتايلر،كاركنان اليند نظر اساس بر .شوند تلقي

 اعتماد و تعهد سبب كاهش احساسات اين كه دهد مي نشان ها پژوهش .كنند بيان را هايشان ديدگاه آزادانه توانند نمي

 ارزش نيز آنها نيست، قايل آنها براي ارزشي كه سازمان كنند احساس كاركنان اگر .گردد مي سازمان به نسبت اعضاء

 از برگرفته توانند مي كه پيامدهايي .داشت خواهند سازمان به كمتري واعتماد بود خواهند قايل سازمان براي كمتري

 .سازمان كاركنان از خروج حتي و رواني انزواي فردي، رضايت و انگيزه كاهش از عبارتند باشند اعتماد و تعهد تضعيف

 آنها بر كه هستند تصميماتي وخود محيط كنترل قدرت داشتن نيازمند سازمان، در افراد :كاركنان كنترل عدم احساس

 به نسبت كاركنان در كنترل حس ايجاد براي مهم روش دهديك مي نشان سازماني عدالت دربارة تحقيق .است تايثرگذار

 كنترل، به كاركنان نياز دهد مي نشان امر اين .است هايشان اولويت و افكار بيان براي آنها به فرصت ارائه شان، محيط

 احاطه اجتماعي هاي سرنخ با كاركنان وقتي اينرو، از .گردد نمي تامين شود نمي داده بيان ابراز فرصت آنها به زماني كه

  .هستند خود كاري محيط بر كافي كنترل فاقد. كنند مي احساس كنند، مي سلب آنها از را عقيده ابراز كه شوند مي

 با مرتبط مشكالت نارضايتي، انگيزش، كاهش جمله از است مهم پيامد چند داراي كاركنان، در كنترل فقدان احساس

 دهنده واكنش يا نشان كارشكني، همچون رفتارهايي بروز .انحراف يا كارشكني حتي و جسماني يا رواني انزواي استرس،
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 يا اعتراض طريق از توانند نمي احساس كنند كاركنان اگر واقع در .باشد مي كنترل به دستيابي براي كاركنان تالش

 در سعي مخرب، روشهايي با است ممكن آورند، دست به خودرا كاري محيط بر كنترل قدرت سازنده، ابزارهاي ديگر

 تفاوتي بي همچون واكنشهايي كنندهي منعكس انزوا و استرس همچون پيامدهايي برعكس، .كنند آن آوردن بدست

  .است سازمان به كاركنان نسبت

 ميان اختالف نوعي آن، در كه حالتي شود؛ مي شناختي ناهماهنگي باعث سازماني سكوت :كاركنان شناختي ناهماهنگي

 باورها و رفتارها تغيير به توسل انگيزة كنند، مي تجربه را اين مشكل كه افرادي در .دارد وجود افراد رفتارهاي و باورها

 اي را فروشنده .دهند كاهش را مشكل اين كه است دشوار بسيار كاركنان براي سازماني، بطن سكوت در .شود مي ديده

 به تا است مواجه زيادي بادشواري او .است مواجه خاص محصول يك از مشتريان روزانة نارضايتي با كه بگيريد نظر در

 اين نقص با ارتباط در خود نظر براحتي كه اين براي او روي گزينة پيش .دارد مشكل محصول اين كه كند اعالم مديريت

 راحتي تغيير به توان مي را رفتارها نه و باورها نه وقتي مواردي، چنين در .باشد مي خطر پر بسيار كند، بيان را محصول

 .شد خواهد استرس و اضطراب بهمنجر احتماالً كه بگيرد قرار دشوار وضعيتي در طوالني مدتي براي فرد است ممكن داد،

 كه آنچه ميان زيرا برد نمي بين از آنرا اما دهد كاهش را اين مسئله حدي تا تواند مي معتمد همكاران با ارتباط توانايي

  .دارد وجود فاحشي تفاوت شود، مي گفته عمومي انظار در كه آنچه و شود بيان مي بسته درهاي پشت

  پيشنهادات   پيشنهادات و گيري نتيجه

  نتيجه گيري -

سرپرستان تقويت كننده رفتارهاي منجر به سكوت  هر چقدر جو سكوت در سازمانها مهيا باشد، يا بعبارتي ديگر نگرش

كاركنان باشد و فرصت هاي ارتباطي در سازمان براي كاركنان كم باشد و نيز نگرش مديريت عالي در جهت تشويق 

رفتارهاي سكوت آميز باشد، اين امر باعث خواهد شد كه كاركنان در سازمان در قبال مسائل اغلب سكوت كرده و به دنبال 

هايي كه منجر به ترغيب  يكي از راه. رشهاي شغلي كاركنان مثل رضايت شغلي و تعهد سازماني پايين خواهد بودآن نگ

هاي رسمي جهت انتقال يا مبادله اطالعات،  شود فراهم نمودن فرصتهاي ارتباطي و ايجاد سيستم رفتارهاي مشاركتي مي

كنند يا هنگامي كه محيطي را ايجاد كنند كه  ماني را بررسي ميمديران وقتي كه جو و فرهنگ ساز. هاست نگراني ها و ايده

همين . درآن افراد با استعداد و توانمند باقي بمانند، ممكن است سكوت سازماني را به عنوان يك متغير مهم در نظر گيرند

   .شود امر باعث از بين رفتن جو و فرهنگ سكوت سازماني مي

 نكته .است كاركنان و مديران ملموس براي و موجود واقعيتي و سازمانها در لمتداو و رايج پديدهاي سازماني سكوت

 آن، ي نتيجه در و دارد بدنبال را سازماني آواي يا سكوت خاصي از نوع كاركنان، مختلف هاي انگيزه كه است آن مهم

 پديد را آوا يا سكوت از شكلي و ورزند مي امتناع خود عقائد و ها ايده نظرات، ارائه اطالعات، از عمدي بصورت كاركنان

 و است مناسب و ارزشمند سكوت كه دهد مي نشان سكوت خصوص در ارتباطات و اخالق حوزه هاي پژوهش .آورند مي

 نشان وقت سكوت چه مذموم؛ و نامناسب پديدهاي زماني چه و است جايز سكوت زماني چه كه محور حول اين بيشتر

 همچنين .دارد تاكيد و تمركز باشد،-مي ادب و اخالق نقض موقع چه و اخالقي آداب و استانداردها رعايت دهنده

 مي اذعان و معتقدند اجتماعي تعامالت در اساسي عاملي سكوت بعنوان مثبت هاي جنبه بر ارتباطات علوم پژوهشگران
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 مديريت و الجتماع علما علماي و پژوهشگران اكثر حال عين در .است اثربخش ارتباطات مهم در عاملي سكوت كه دارند

 به و اند داده قرار بررسي و نقد مورد خود ديد زاويه از و مختلف رويكردهاي و ادراكات به توجه با را سكوت سازمان، و

 در سكوت موجب آنچه كه اند نموده مطرح پژوهشگران راستا همين در .اند كرده اشاره آن منفي و مثبت پيامدهاي

 متغيرها اين .دارد بسزايي تاثير آن بر سازماني و مديريتي متغيرهاي يكسري است كه فرايندي تابع گردد مي سازمانها

 پيشينه سكوت، نسبت به آنها ضمني باورهاي منفي، بازخور از مديران ترس همچون ضمني و تلويحي شامل باورهاي

 و سازماني بلند ساختارهاي سازمان، در ديگران و ارشد مديريت ميان شناسي جمعيت تفاوتهاي وجود مديران، فرهنگي

 مي مديريتي رفتارهاي و ها سياست ساختارها، بروز به منجر باورها اين سري .باشند مي موقت كارمندان به زياد اتكاي

 ي موضوعات درباره نظر اظهار براي راحتي احساس كاركنان آن در كه شوند مي محيطي ايجاد اصل باعث در كه شوند

 اين از .گذاشت خواهد بسزايي تأثيرمنفي سازماني پيامدهاي و فرآيندها بر شده ايجاد سكوت كلي بطور و ندارند خاص

 فرايندهاي شدن محدود آن دنبال به و سازماني هاي كيفيت تصميم كاهش :نمود اشاره زير موارد به توان مي موارد

هايي  واكنش اشتباهات، اصالح و شناسايي براي سازمان ناتوانايي اينرو از و منفي كردن بازخور بلوكه سازماني، تغيير

 سازماني امور كنترل به فقدان باور سازمان، در آنها از قدرشناسي عدم احساس :از عبارتند كه كاركنان جانب از نامطلوب

  .شناختي مشكالت تجربه و خود، به مربوط

  :گردد مي توصيه سازمان در رفتاري پديده اين كاهش براي زير پيشنهادهاي

  مشكالت در درگيري و گيري تصميم مهارتهاي آموزش براي انساني منابع مديريت بهبود هاي برنامه برقراري .1

 سازمانها در كاري هاي وكميته ها گروه به دادن اهميت و گروهي بصورت تصميمها اتخاذ .2

  سرپرستان و مديران براي ارتباط برقراري مهارتهاي آموزشي هاي كارگاه تشكيل .3

  سازماني؛ يادگيري و يادگيرنده سازمانهاي جهت در سازمانها فرهنگ تغيير .4

  تصميم گيري و اجرايي امور در آنها از استفاده و افراد قابليتهاي و توانمنديها شناسايي .5

  خالق پيشنهادهاي و نظريات براي مناسب دهي پاداش نظام استقرار .6

  آنها به مسئوليت واگذاري براي افراد شخصيتي و فردي ويژگيهاي شناسايي .7

  ارائه نظرات به كاركنان تشويق و كاركنان نظريات از حمايت براي هايي نامه آيين تدوين .8

  :توان پيشنهادات زير را براي كاهش سكوت در سازمانها ارائه كرد مي

  استقرار نظام پاداش دهي مناسب براي نظرات و پيشنهادات خالق؛ .1

  كوچكترين استرس و نگراني و ترس از بيان آزاد عقايد؛استقرار سيستم تريبون آزاد بدون  .2

  گيري؛ شناسايي توانمندي ها و قابليت هاي افراد و استفاده از آنها در امور اجرايي و تصميم .3

  كاهش تمركز سازماني و تفويض اختيار؛ .4

  شناخت ويژگيهاي فردي و شخصيتي افراد جهت واگذاري مسئوليت به آنها؛ .5

  شي روابط عمومي و برقراري ارتباط؛هاي آموز تشكيل كارگاه .6

  هايي براي حمايت از نظرات كاركنان؛ تدوين آئين نامه .7
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  دستيابي به موقعيت سازمانهاي يادگيرنده و يادگيري سازماني؛  تغيير فرهنگ سازمان در جهت  .8

  برقراري برنامه بهبود مديريت منابع انساني؛ .9

  راس از انتقاد؛ايجاد امنيت شغلي براي كاركنان و كاهش جو ترس و ه .10

  .ايجاد سيستم بازخورد مثبت و منفي توامان .11

  .استقرار سيستم آموزش كاركنان براي همگام بودن با تكنولوژي و فن آوري هاي روز دنيا .12
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