
  شرقیآذربایجاناستانجوانانوورزشکلادارهدرسازمانی و تعهد سازمانی سکوتطراحی رابطه بین

  

  

  چکیده

آذربایجاناستانجوانانوورزشکلادارهدرسازمانیتعهدوسازمانیسکوتبینرابطهطراحیهدف اصلی این تحقیق 

پیمایشی - و با توجه به ماهیت موضوع از نوع توصیفیپژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردي . می باشد شرقی

از آنجایی که این پژوهش درصدد شناسایی رابطه بین دو متغیر است، و با توجه به کمی بودن تحقیق، لذا از . میباشد

وورزشاداره کلو کارکنانمدیرانکلیهتحقیقآمارييجامعه. باشدلحاظ نوع روش تحقیق از نوع همبستگی می

لذا  .در دسترس بدست آمده است يریبا استفاده از نمونه گ قیتحق نیا ينمونه آمار. انان استان آذربایجام شرقی بودجو

تحقیقاهدافبهیابیدستبراي.ی گرددانتخاب م 75حجم نمونه آماري این تحقیق برابر  ،با استفاده از فرمول کوکران

. استفاده شد) 1999(مایروآلنسازمانیپرسش نامه تعهدو  )2003(تروبوواگردین،سازمانیسکوتپرسشنامهدواز

گیریهاي گرایش  فراوانیها، اندازه(و از طریق آمار توصیفی spss18با استفاده از نرم افزار  اتیتجزیه و تحلیل داده ها و فرض

جهت آزمون  نیهمچن ورنوف اسمی -ها از آزمون کولموگروف  و براي بررسی نرمال بودن داده)مرکزي و پراکندگی

نتایج تحقیق نشان داد که بین سکوت سازمانی با تعهد سازمانی رابطه معنی . شداستفاده  یب همبستگیاز ضر اتیفرض

همچنین بین بین سکوت مطیع و سکوت تدافعی با تعهد سازمانی رابطه معنی دار و معکوسی . دار و معکوسی وجود دارد

  .وجود دارد

کاري اجتماعی سکوت مطیع ، سکوت تدافعی،،کوت سازمانی س: واژگان کلیدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :مقدمه

شرایطناپایداريوسریعتغییراتدلیلبهامروزهمیکنند،تالشاهدافتحققبرايکهاستافراديازمتشکلسازمان

ازبیشکهمیباشندکارکنانینیازمندموفقسازمانهايودارد،اهمیتپیشازبیشگروهیتالشبهنیازسازمانها،

بهوظایفکهامروز،پویايکارمحیطدر. باشندداشتهانتظاراتازفراترعملکرديودهندانجامراخودمعمولفعالیتهاي

رفتارهايدرکهباشدداشتهکارکنانیبایدسازماناست،مهمبسیارانعطافپذیريمیشود،انجامتیمهادرفزایندهاي  طور

درگیریهايازاجتناباضافی،کاربرايشدنداوطلبخود،تیمدردیگرانبهکمکمانند"خوبروندشه"یک

.]15[نمایندمشارکتکار،بهمربوطدهندهآزارشرایطتحملومقرراتوقوانینروحبهاحترامغیرضروري،

رفتارهاییمیگیرد،بردررارکنانکارسمینقشهايازبیشیعنیاست،فرانقشیعملکرديسازمانی،شهرونديرفتار

عهدهبهوپذیرشمانندمتنوعیرفتارهايکهاستشهرونديسازمان،خوبشهروند. پاداشبدونغالبًاواختیاري

مشکالتونارضایتیتحملومثبتنگرشتوسعهوحفظسازمان،هايرویهومقررات  ازپیروياضافی،وظایفگرفتن

اثربخشیوکاراییبهوباشدتاثیرگذارسازمانعملکردورقابتپذیريبرمیتواندرفتارهااینقطعًا. باشدداشتهراسازمان

.]2[دهندانجامشغلشانشرحازبیشفعالیتهاییکههستندکارکنانینیازمندوخواستارسازمانها. شودمنجرسازمان

اطالعاتگستردهقطعیاونیافتداتفاقهمکارياگراست،اهمیتحائزبسیارکارکنانسويازهمکاريشرایطی،چنیندر

.شدخواهدمشکلتراهدافبهدستیابینتیجهدروحاکمسازماندرسکوتجوباشد،داشتهوجودسازماندر

از این رو . ]7[و فعال بیش از پیش احساس میشود متعهدبا افزایش رقابت سازمانها در سالهاي اخیر، نیاز به کارکنان 

صورت گرفته است، چرا که بررسی اقداماتی که میتواند زمینه ساز این  کارکنان طالعات زیادي در حوزة رفتار سازمانیم

لذا این تحقیق به  .ك موثري براي توسعه سازمان باشدرفتار در میان کارکنان شود، حائز اهمیت است و میتواند محر

سازمانی وجود دارد؟تعهدوسازمانیسکوتبین دنبال پاسخ به این سوال اساسی است که چه ارتباطی

  :مبانی نظري

سازمانیتعهد

رو،اینازهاست، سازمانانسانیمنابعرقابتی،مزیتکسبعاملترین مهمکهاند دریافتهخوبیبهها سازمانمدیران

حتیوآنهابهیافتهاختصاصهاي نقشبهترچههرانجاموسازمانبهانسانیمنابعوفاداريوتعهدمقولهبهتوجه

  . ]16[هاست سازمانمدیرانجديهايدغدغهازیکیانسانی،منابعنقشیفراوظایف

. استشدهشناختهسازمان،وافرادمیانرابطهدرکلیديعاملیعنوانبهاي گستردهطوربهمدیریت،درسازمانیتعهد

افزایشسازمانبهرافرددلبستگیوعالقهکهاستعاملیسازمانی،دتعهکهباورنداینبرمحققانازبرخیمثال،براي

دههاوایلاز. ]21[رود میمیانازها سازماندرناخواستهعواقبازبسیاريکارکنان،تعهدمدیریتباهمچنیندهد؛ می

رأسدرهمیشهکهستاهاییموضوعازیکیمقولهاینشد،مطرحسازمانیرفتارزمینهدرسازمانیتعهدکه1950

: قبیلازسودمندينتایجبهتواند میسازمانی،تعهدصحیحمدیریتمعتقدند،آنانکهچراگرفته؛قرارمحققانعالیق

  .]11[شودمنجرغیبتکاهشهمچنینوجاییجابهکاهشعملکرد،بهبودسازمانی،اثربخشی

کسیمتعهدفرد«همچنیناستمعتقدآنهابهنسبتانسانکه]15[استقراردادهاییواصولبهپایبنديمعنیبهتعهد

اختیاردربهافرادتمایلراتعهدکانتر. ]8[»نمایدتالشآناهدافبرايوباشدوفادارخودپیمانوعهدبهکهاست

وعواملبهفرددادنپیوندازعبارتراتعهدساالنکیک. ]18[داند میاجتماعینظامبهخویشوفاداريوانرژيگذاشتن

ومسؤولیتاحساسخودرفتارواقداماتبهنسبتفردکهکند میپیداواقعیتزمانیتعهدیعنیداند؛ میفردياقدامات



بیانگرنگرشیتعهد. دانند می) رفتاريونگرشی(مرتبطامامجزا،جزءسهراتعهدپژوهشگراناکثر.]4[نمایدوابستگی

فرآیندبیانگررفتاري،تعهد. دارداشارهسازماندرافرادمشارکتوتطبیقبرکهاستزمانسابهافرادوفاداريدرجه

.]17[دانند مینگرشیتعهداجزايازراهنجاريومستمرعاطفی،تعهدیرمیوآلناما. استسازمانباافرادپیوند

پردازان، نظریهتحقیقاتدرامادانست،توصیفیومفهومیابتدادرراسازمانیتعهدبرايشدهارائهتعاریفتوان می

متعلقتعاریف،اینازنمونهبارزترین. استشدهبعديچنداي پدیدهسازمانیتعهدوآمدهعملبهآنازعملیاتیتعاریف

وزنیاتمایل،نوعیدهنده نشانکهروانیحالتیکاست؛نگرشیکسازمانیتعهدآنهانظراز. استیرمیوآلنبه

یعنینیازسازمان؛درفعالیتادامهبرايقلبیخواستوعالقهیعنیتمایل. استسازمانیکدرفعالیتادامهبرايالزام،

دین،ازعبارتالزاماست؛آندرخدمتادامهبهناچارکرده،سازماندرکههایی گذاري سرمایهخاطربهفرداینکه

  .]9[بیند میآندرماندنبهملزمراخودداشته،ازمانسبرابردرفردکهتکلیفیومسؤولیت

جلبخودبهتعهدوکارکنانجاییجابهغیبت،بینمنفیرابطهبهتوجهبارازیاديتوجهابتدادرسازمانیتعهدمفهوم 

نتایجاینارتباطهبتوجهبا. استارتباطدربهترشغلیعملکردهمچنینوغیبتپاییننرخبابیشترسازمانیتعهد. کرد

اداره ورزش و اینکهگرفتننظردربا. ]19[استسازمانیادبیاتدرتحقیققابلهايموضوعازیکیسازمانیتعهدمهم،

بهآشکارينیاز. استمرتبطسازمانیتعهدمفهومبادارد،نیازنتایجکیفیتکردنحداکثروکارکناننگهداريبهجوانان

جاییجابهباالينرخ.داردوجوددنیااطرافدرورزشیکارهايوکسبدرسازمانیتعهدويربربیشترتحقیقات

رفتاردرپیشینتحقیقات. شدخواهدخدماتکیفیتکاهشوبیشترهاي هزینهایجادباعثاین سازمان،درکارکنان

به. ]16[دادندتشخیصشغلیعملکردودبهبوجاییجابهکاهشدرمهمفاکتوریکعنوانبهراسازمانیتعهدسازمانی،

احتمالباشد،داشتهمطلوبتريکیفیتسرمایهاینچههروهاست سازمانسرمایهترین مهمانسانینیرويدیگر،بیانی

اینکهچراکرد؛فراوانسعیانسانینیرويکیفیبهبودمورددربایدلذا. شدخواهدبیشترسازمانارتقايوبقاموفقیت،

وسازمانیهاي ارزشواهدافباسازگارخشنود،وفادار،انسانینیروي. افرادنفعبههمواستسازماننفعبههماماقد

اثربخشیدرمهمیعاملتواند میکند،فعالیتمقرر،وظایفازفراتراستحاضرکهسازمانیعضویتحفظبهمتمایل

تركوتأخیرغیبت،میزانآمدنپایینوعملکردسطوحرفتنباالباتوأمسازماندرنیروییچنینوجود. باشدسازمان

فراهمسازمانتوسعهورشدبرايرازمینهداده،جلوهمناسباجتماعدرراسازمانوجههواستکارکنانخدمت

.]3[آورد می

  سکوت سازمانی

جلوگیري از کمده گرفتن وظایف اضافی، و به عه تعهداست که رفتارهاي متنوعی مانند  کارمنديخوب سازمان،  کارمند

قطعاً این رفتارها . ، حفظ و توسعه نگرش مثبت و تحمل نارضایتی و مشکالت سازمان را داشته باشدکاري در سازمان

سازمانها خواستار و . پذیري و عملکرد سازمان تاثیرگذار باشد و به کارایی و اثربخشی سازمان منجر شودمیتواند بر رقابت

در چنین شرایطی، همکاري از سوي کارکنان  .ند کارکنانی هستند که فعالیتهایی بیش از شرح شغلشان انجام دهندنیازم

بسیار حائز اهمیت است، اگر همکاري اتفاق نیافتد و یا قطع گسترده اطالعات در سازمان وجود داشته باشد، جو سکوت 

اي فراگیر در سازمانهاست، سکوت سازمانی پدیده. واهد شددر سازمان حاکم و در نتیجه دستیابی به اهداف مشکلتر خ

سکوت ) 1964بالو، (در نظریه مبادله اجتماعی . ولی با این وجود پژوهشهاي زیادي در این رابطه صورت نگرفته است

انع بالقوة سکوت سازمانی م. آیدسازمانی از مسائل مهم رفتار سازمانی است که در نبود رابطه عادالنه اجتماعی بوجود می

. بزرگی براي توسعه و تغییر سازمانها است، اغلب کارکنان احساس میکنند مجبورند در مقابل مشکالت ساکت باقی بمانند



هاي مهمی در رابطه با مسائل و مشکالت سازمان داشته باشند اما از ترس در واقع ممکن است کارکنان افکار و ایده

ض دائمی، یا از دست دادن عزت و احترام میان همکاران، یا از دست دادن مقام، شناخته شدن با عنوانهایی مانند معتر

  . ]10[ترجیح دهند، سکوت اختیار کنند

دالیل متفاوتی براي سکوت در سازمان ذکر شده است، ادراك کارکنان مبنی بر عدم پذیرش عمومی دربارة یک موضوع، 

ا آن موضوع شود، همچنین بیمیلی دربارة صحبت نیز، ادراك حمایت میتواند منجر به افزایش تمایل به سکوت در رابطه ب

براي عمومی عدم پذیرش در خصوص موضوع را تقویت مینماید و تکرار چرخه سکوت و ادراك عمومی ضعیف، مارپیچی 

 مارپیچ سکوت یک مکانیسم روانی اجتماعی است که از چهار عنصر کلیدي، تهدید. افزایش سکوت ایجاد خواهد کرد

دلیل دیگر سکوت، . انزوا، ترس از انزوا، عدم تمایل به صحبت کردن و عدم حمایت عمومی ادراك شده تشکیل میشود

ترجیح افراد به ارائه اخبار خوب است، در واقع اغلب افراد تمایل دارند خبرهاي خوب را منتقل نمایند و در مورد پیامهاي 

فتاري است که به وسیله آن گروهی از افراد در محل کار نیز  یک فرد را همچنین آزار دادن نیز ر. سکوت کنندنامطلوب 

هدف و او را مورد آزار روانی قرار میدهند، این پدیده به عنوان ترور روانی شناخته میشود، در این حالت ارتباطات 

، عدم اعتماد و خصمانه به وجود میآید و موجب سکوت در سازمان میشود، و چهار عامل، فاصله قدرت ، جمعگرایی

  .]16[فرهنگ شایعات بیاساس میتواند در این مورد موثر باشد

یکی این که کارکنان تصور میکنند، صحبت کردن : موریسون و میلیکن، دو دلیل مهم براي سکوت در سازمانها برشمردند

باشد و تفاوتی ایجاد نمی میتواند پیامدهاي منفی داشته باشد و دیگري این که معتقدند صحبت کردن، نمیتواند مفید 

هاي متفاوت کارکنان میتواند سه نوع سکوت در انگیزه .البته سکوت میتواند شامل طیفی از تائید تا اعتراض باشد. نماید

این . گیرانه است و بیشتر حالت انفعالی دارد تا فعالاي از رفتار کنارهمطیع سکوتی که نشانهسکوت . سازمان پدید آورد

وعی پذیرش منفعالنه وضعیت موجود است، این افراد تسلیم وضعیت موجوداند و تالشی در جهت تغییر آن نوع سکوت ن

سکوت تدافعی ، نوعی سکوت ناشی از احساس ترس در افراد است، در . انجام نمیدهند و مشارکت کمی در امور دارند

و به عنوان یک یکنند، این نوع سکوت غیرمنفعالنهها و نظرات خودداري مواقع افراد براي محافظت از خود از ارائه ایده

و سکوت بشردوستانه که با انگیزه نوع دوستی و همکاري از ارائه نظرات خودداري . استراتژي از طرف فرد اتخاذ میشود

  . ]20[میشود، محور این نوع سکوت بر دیگران متمرکز است

یر مثبت و معنادار بر سکوت سازمانی دارد و ارتباط معناداري بر اساس مطالعات صورت گرفته رفتار سازمانی مثبتگرا تاث

سکوت سازمانی نیز تاثیر مثبت و معنادار بر قصد جابه. میان ارتباطات اثربخشی سازمانی و سکوت سازمانی وجود دارد

از میان  همچنین سبک رهبري نیز بر سکوت سازمانی تاثیرگذار است، مثًال مولفۀ ترغیب ذهنی. جایی کارکنان دارد

هاي رهبري تبادلی رابطه هاي رهبري تحولی رابطه منفی و معنادار و مولفۀ مدیریت بر مبناي استثناء از مولفهمولفه

.]11[مثبت و معنادار با سکوت سازمانی دارد و هبري اخالقی نیز تاثیر مثبت بر سکوت و عملکرد کارکنان دارد

  

  :روش تحقیق

از آنجایی که . پیمایشی میباشد- ع کاربردي و با توجه به ماهیت موضوع از نوع توصیفیپژوهش حاضر از لحاظ هدف از نو

این پژوهش درصدد شناسایی رابطه بین دو متغیر است، و با توجه به کمی بودن تحقیق، لذا از لحاظ نوع روش تحقیق از 

 ضریب همبستگی پیرسون استفاده نوع همبستگی میباشد که بمنظور تفسیر رابطه بین متغیرهاي مستقل و وابسته از

نمونه . جوانان استان آذربایجام شرقی بودوورزشاداره کلو کارکنانمدیرانکلیهتحقیقآمارييجامعه. نمودیم



حجم نمونه  ،با استفاده از فرمول کوکرانلذا  .در دسترس بدست آمده است يریبا استفاده از نمونه گ قیتحق نیا يآمار

. ي استاندارد استفاده شد پرسشنامهدوازتحقیقاهدافبهیابیدستبراي.ی گرددانتخاب م 75برابر  آماري این تحقیق

گویه، پرسش نامه دهتدافعی وسکوتمطیع،سکوتبخشدوبا) 2003(بوتروواگردین،سازمانیسکوتپرسشنامه

 spss18با استفاده از نرم افزار  اتیحلیل داده ها و فرضتجزیه و ت.گویه استفاده شده است 13مایر با وآلنسازمانیتعهد

ها از آزمون  و براي بررسی نرمال بودن داده)گیریهاي گرایش مرکزي و پراکندگی فراوانیها، اندازه(و از طریق آمار توصیفی

.شده استاستفاده  یب همبستگیاز ضر اتیجهت آزمون فرض نیهمچن واسمیرنوف  -کولموگروف 

  

  تحقیقیافته هاي 

میانگین . ، انحراف معیار، مینیمم و ماکزیمم محاسبه شده استواریانسهاي تحقیق، میانگین، براي متغیر

میانگین همچنین . است 71/4و بیشترین مقدار برابر  00/3، کمترین مقدار برابر 85/3برابر سازمانیسکوت

  .است 49/3برابر تعهد سازمانیگین میان و 65/3برابر  سکوت تدافعیمیانگین ، 59/3برابر مطیعسکوت

آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق): 1(جدول

معیارانحرافواریانسمیانگینماکزیمممینیممتعداد  متغیرها

  371/485/3386/0150/0  75  سازمانیسکوت

7586/171/459/3544/0296/0  مطیعسکوت

75350/465/3428/0184/0  تدافعیسکوت

75330/449/3332/0111/0  سازمانیتعهد

ها را مورد بررسی قرار دادیم کـه نتـایج آن بـه صـورت     با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنف نرمال بودن داده

. نشان داده شده است 2جدول شماره 

  نتایج آزمون نرمال بودن مربوط به متغیرهاي تحقیق): 2(جدول 

نتیجه  p-مقدار  ف اسمیرنفآماره کلموگرو  تعداد   متغیرها

نرمال  258/0  29/2  75  سازمانیسکوت

نرمال  098/0  7519/4  مطیعسکوت

نرمال  124/0  756/2  تدافعیسکوت

نرمال  698/0  756/2  سازمانیتعهد

بدست آمده ) p(، در هریک از متغیرها که سطح معنی داري2آمده از جدول شماره با توجه به نتایج بدست       

- توان براي بررسی فرضیهها را پذیرفته و میمی باشد فرض نرمال بودن داده 05/0معنی داري  سطحبزرگتر از 

  . هاي این متغیرها از روشهاي پارامتریک استفاده کرد

  

  

  

  



  آزمون فرضیات

  .داردوجودداريمعنیارتباطسازمانیتعهدوسازمانیسکوتبینددارمیبیان اولفرضیه 

  

  سازمانیتعهدوسازمانیسکوتبین همبستگیضریب): 3(جدول 

  متغیر مالك  

  متغیر پیش بین   
  سازمانیسکوت

  سازمانیتعهد

  - 347/0  شدت

  000/0  معنی داري

  75  تعداد

) 05/0α(تحقیقيلفاآازکمتر )Sig=000/0(همدآبدستداريمعنیسطحنچوقفواولجدنتایجبهباتوجه

رابطه دجوو برهش مبنیوپژH1یه ـفرضو هدـشردH0یه ـفرضهـکتـسا نـیآن، ا یـکلنتیجهپس، میباشد

- میهمبستگیضریب347/0ارمقدبهتوجهباماا.شودمیپذیرفتهسازمانیتعهدوسازمانیسکوتبینبین 

تعهدوسازمانیسکوتبین کهمعنیبدین. باشدمیمعکوس آن  جهتو  خوببطهرا ینا تشدکهگفتانتو

هرتوان بیان داشت،میهمبستگیهمچنین با توجه به منفی بودن شدت.داري وجود داردرابطه معنیسازمانی

بروافزایش خواهد یافتتعهد سازمانیمیزانهمانبهکاهش یابد،سازمانی سکوتها،آزمودنیبیندرچقدر

  .عکس

  .ن فرضیه از آزمون رگرسیون استفاده شده استبراي آزمون تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته ای 

بر تعهد سازمانیسکوت سازمانیمدل رگرسیونی تأثیر  اصلیتحلیل واریانس فرضیه : 4جدول 

              

         

  

  

  

  

  

  

به تغییرات  xر که عبارت است از نسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغی R2با توجه به ضریب تشخیص 

 تعهد سازمانی، توسط تغییرات در سکوت سازمانیدرصد  9/29می توان بیان نمود که . می باشد 299/0کل، 

  .تبیین می گردد

  

  

  

خطاي استاندارد
  ضریب تشخیص

ΔRتعدیل شده

ضریب 

)R2(تشخیص
R

124/0197/0299/0347/0

  سطح 

معنی داري

سطح 

اطمینان
F  منبع تغییراتدرجه آزاديمربعاتمجموع میانگین مربعات

رگرسیون000/095/048/1467/1667/161

  : آزموننتیجه 

1Hتأیید فرضیه 

باقیمانده105/014/3973

کل82/5574------ 



  .مطیع و تعهد سازمانی ارتباط معنی داري وجود دارد سکوتبین:داردمیبیان دومفرضیه 

  

  نیسازماتعهدومطیعسکوتبینهمبستگیضریب: 5جدول 

  متغیر مالك  

  متغیر پیش بین   
  مطیع سکوت

  تعهد سازمانی

  - 319/0  شدت

  000/0  معنی داري

  75  تعداد

) 05/0α(تحقیقيلفاآازکمتر )Sig=000/0(همدآبدستداريمعنیسطحنچوقفواولجدنتایجبهباتوجه

رابطه دجوو برهش مبنیوپژH1یه ـفرضو هدـشردH0یه ـفرضهـکتـسا نـیآن، ا یـکلنتیجهپس، میباشد

انتومیهمبستگیضریب-319/0ارمقدبهتوجهباماا.شودمیپذیرفتهسازمانیتعهدومطیع سکوتبین بین

سازمانیتعهدومطیع بین سکوتکهمعنیبدین. باشدمیمعکوس آن  جهتو  خوببطهرا ینا تشدکهگفت

تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته این فرضیه از آزمون رگرسیون  براي آزمون. داري وجود داردرابطه معنی

بیندرچقدرهرتوان بیان داشت،میهمبستگیهمچنین با توجه به منفی بودن شدت.استفاده شده است

  .عکسبروافزایش خواهد یافتتعهد سازمانیمیزانهمانبهکاهش یابد،مطیع  سکوتها،آزمودنی

  .ون تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته این فرضیه از آزمون رگرسیون استفاده شده استبراي آزم       

  بر تعهد سازمانیتأثیر سکوت مطیعمربوط به تأثیر  2تحلیل واریانس فرضیه : 6جدول 

              

         

  

  

  

  

  
  

به تغییرات  xنسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر که عبارت است از  R2با توجه به ضریب تشخیص 

تبیین مطیع درصد تعهد سازمانی، توسط تغییرات در سکوت  4/21می توان بیان نمود که . می باشد 214/0کل، 

  .می گردد

  

  

  

  

خطاي استاندارد
  ضریب تشخیص

ΔRتعدیل شده
R2(R(ضریب تشخیص

387/0154/0214/0319/0

  سطح 

معنی داري

سطح 

اطمینان
F  مجموع مربعاتمیانگین مربعات

درجه 

آزادي
منبع تغییرات

رگرسیون000/095/0135/0020/0020/01

  : آزموننتیجه 

1Hتأیید فرضیه 

باقیمانده150/080/5573

کل82/5574------ 



  

  .تدافعی و تعهد سازمانی ارتباط معنی داري وجود دارد سکوتبینبیان می دارد فرضیه سوم

  

  سازمانیتعهدوتدافعیسکوت بینهمبستگییبضر: 7جدول 

  متغیر مالك  

  بینمتغیر پیش  
  تدافعی سکوت

  تعهد سازمانی

  - 135/0  شدت

  000/0  معنی داري

  75  تعداد

) 05/0α(تحقیقيلفاآازکمتر )Sig=000/0(همدآبدستداريمعنیسطحنچوقفواولجدنتایجبهباتوجه

رابطه دجوو برهش مبنیوپژH1یه ـفرضو هدـشردH0یه ـفرضهـکتـسا نـیآن، ا یـکلنتیجهپس، میباشد

- میهمبستگیضریب  -135/0ارمقدبهتوجهباماا.شودمیپذیرفتهسازمانیتعهدوتدافعی سکوتبین بین

تعهدوتدافعی بین سکوتکهمعنیبدین. باشدمیمعکوس آن  جهتو  خوببطهرا ینا تشدکهگفتانتو

هرتوان بیان داشت،میهمبستگیهمچنین با توجه به منفی بودن شدت. داري وجود داردرابطه معنیازمانیس

بروافزایش خواهد یافتتعهد سازمانیمیزانهمانبهکاهش یابد،تدافعی سکوتها،آزمودنیبیندرچقدر

  .عکس

  .آزمون رگرسیون استفاده شده استبراي آزمون تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته این فرضیه از 

  بر تعهد سازمانیتأثیر سکوت تدافعی مربوط به تأثیر 3تحلیل واریانس فرضیه : 8جدول شماره 

              

         

  

  

  

  

  

  

تغییرات  به xکه عبارت است از نسبت تغییرات توضیح داده شده توسط متغیر  R2با توجه به ضریب تشخیص 

تبیین تدافعی درصد تعهد سازمانی، توسط تغییرات در سکوت  4/11توان بیان نمود که می. می باشد 114/0کل، 

  .گرددمی

  

نتیجه گیري

خطاي استاندارد
  ضریب تشخیص

ΔRتعدیل شده

ضریب 

)R2(تشخیص
R

387/0024/0114/0135/0

  سطح 

معنی داري

سطح 

اطمینان
F   میانگین

مربعات
مجموع مربعات

درجه 

آزادي

منبع 

تغییرات

رگرسیون000/095/0450/0067/0067/01

  : آزموننتیجه 

1Hتأیید فرضیه 

باقیمانده150/075/5573

کل82/5574------ 



در این راستا اقدام به تدوین سه . بود سازمانیتعهدوسازمانیسکوتبینرابطهو بررسی طراحیهدف اصلی تحقیق 

با تعهد ) سکوت مطیع و سکوت تدافعی(بررسی رابطه سکوت سازمانی و مولفه هاي آن بدینصورت که به. فرضیه شد

نتایج تحلیل فرضیات تدوین شده نشان داد که بین سکوت سازمانی و مولفه هاي آن با تعهد . پرداخته شدسازمانی 

، )2015(اچرنورياکنتایج این این همسو با نتایج تحقیقات . سازمانی رابطه معنی دار و معکوسی وجود دارد

  . دارد) 1396(و امیر خانی و آقابابایی) 2016(میلز و همکاران،)2016(کارتیس

عنـوان بـه اغلـب سازمانیتعهد. استسازمانعملکردبهبودنشاندهندةرشد تعهد سازمانیبرانسانیمنابعتوسعۀتمرکز

تبـادل نظریـه براسـاس . میشـود شـناخته دارد،راسـازمان اجتمـاعی ماشـین حرکتتسهیلتواناییکهرفتارهاازنوعی

درسـازمان مثبـت تالشـهاي جبرانموجبوشدخواهدمنجرکارکنانبیشترتعهدبهسازمانمطلوبوضعیتاجتماعی

ازکـه اسـت رفتاريتعهد سازمانی. شدخواهنداست،داشتههمراهبهراآنانرضایتکهمطلوبشرایطبرقراريبارابطه

بهسازماناثربخشیافزایشبراياجتنابقابلغیرنیازیکواستارزشبابسیارامانمیشودشناختهالزامیقمافوسوي

  .آیدمیشمار

مطالعات نشان میدهند که سکوت سازمانی منجر به ناهماهنگی شناختی در میان سایر متغیرها شده و بنابراین انگیزش، 

خصوصاً گواه نیرومندي در حمایت از عکس العمل منفی مدیران عالی و . شترضایت و تعهد پایین تري در پی خواهد دا

  . سرپرستان ارشد براي بازخورد منفی وجود دارد که مانع از آن شده یا آن را به تأخیر انداخته و یا تحریف می کند

ایجادسازماندربازاطیارتبکانالهايمیشودتوصیهرزش و جوانان اداره کل ومدیرانبهتعهدباکارکنانیخلقبراي

متنوعومتعدددیدگاههايبرهمچنین. استالزمسازمانسالمتبرايباالبهپایینازاطالعاتمناسبجریان. نمایند

بدهندکارکنانبهراچندگانههايدیدگاهبیاناجازهبایدسازمانها. استشدهتاکیدسازمانیگیريتصمیمجریاندر

.شودشناختهکارکنانمیانتفاوتکنندةمنعکسوارزشیکوانعنبهگراییکثرتو

باشدايگونهبهبایدسازماندرمدیرانرویکرد. دارندهمراهبهراتجربیاتونظراتارزشها،ازمتنوعیمجموعهکارکنان

پیشنهادات،وانتقاداتیزممکانارزیابی،جلساتقالبدرمیتواندکارایننمایدتقویتراارتباطاتواطالعاتجریانکه

  .استسازماندربازدرهايسیاستهايازحمایتورو،درروجلسات

کهشودمیدادهپیشنهادآتیمحققانبهکهایمبودهروروبهمتعدديمکانیوزمانیهايمحدودیتباتحقیقایندر

. کنندمقایسهتحقیقاینازحاصلنتایجباراشانتحقیقنتایجوکردهبررسیدیگرمکانهايوهازماندررااین عنوان

متغیرهايسایرباراتحقیقاینمستقلووابستهمتغیرهايکهشودمیدادهپیشنهاداتیمحققانطور بههمین

مستقلمتغیرهاياینازخودتحقیقاتدروکنندمطالعهوبررسیسازمانیبیرونوسازمانیاجتماعی، درونوسازمانی

به راراهکارهاییکهشودمیدادهپیشنهاداداره کل ورزش و جوانان مسئولینومدیرانبهلذا .کننداستفادهوابستهو

ببندندکاربهسازماندرونوبگیرندنظردرسازماندرونافرادکهنظر بگیرنددرنظراتوپیشنهاداتارائه: مثالعنوان 

ازخروججهتدرقدمیوگامگونهاینوکنندبازگوسازمان... وبه اهدافراخودپیشنهاداتونظراتبتوانندافرادکه

تاکننداستفادهسازمانیهايگیريتصمصمدرخودزیردستانازبایدمدیرانطورهمینوکردایجادسازمانیسکوت

  .کنندشرکتآندروبدانندسهیمخود راسازمانیاهدافبهرسیدنوتصمصماتاتخاددرافراد
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