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  چکیده

هاي محیط ها براي ادامه حیات خود و باقی ماندن در عرصه رقابت نیازمند افرادي هستند که به چالشسازمان: مقدمه

هاي سازمانی و با اشتراك گذاشتن ها در مورد مشکالت و چالشگیري و ارائه ایدهوده و از تصمیماطراف خود پاسخگو ب

هاي در همه ترین پیشرفتکانون عالیجوانان مرتبط با ویورزش سازمانهاي. العات و دانش هراسی نداشته باشنداط

.شودجامعه میافراد هاست که موجب اعتالي زمینه

و از حیث ارتباط بین  گرفتتحلیلی بود که به صورت میدانی انجام  -اضر از نوع توصیفیپژوهش ح:شناسیروش

و مدیرانکلیهتحقیقآمارييجامعه .متغیرها از نوع علی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادالت ساختاري بود

تصادفیطوربهنفر75ه آماريجامعبیناز).  = 77N(شرقی بود جوانان استان آذربایجانوورزشاداره کلکارکنان

و سازمانیسکوتاستاندارد پرسشنامهدوازتحقیقاهدافبهیابیدستبراي. انتخاب شدندتحقیقنمونهبراياي طبقه

  .استفاده شدکم کاري اجتماعی پرسشنامه محقق ساخته 

کم کاري اجتماعیباو نوع دوستانهمطیعسکوتداري میان رابطه معنینتایج به دست آمده نشان داد که :یافته ها

  .مشاهده نگردیدکم کاري اجتماعیوتدافعیسکوتاما رابطه معنی داري بین .وجود دارد

اگر . سازمانی است کاهش کم کاري اجتماعی در محیطها در گرو  کلید اصلی موفقیت و اثربخشی سازمان:گیرينتیجه

افراد در سازمان توسعه پیدا کند ضروري است که مدیریت فضاي  عیکارکرد اجتماقصد بر این است که کار تیمی و 

ها گونه تهدیدي از جانب مدیریت براي کارکنان هنگام ابراز ایدهکن کند، بدین ترتیب هیچسکوت را در سازمان ریشه

  .وجود نخواهد داشت

جوانانوورزشکلاداره،کاري اجتماعی کم ، سکوت سازمانی : واژگان کلیدي



  :ان مسئلهبی

ها در عصر حاضر به دلیل رقابت بیشتر و فشرده، باال رفتن سطح انتظارات مشتري، تمرکز بیشتر روي کیفیت، سازمان

هاي سازنده در بهبود کار و سازمان از ها و روشخواهان بیشتر و بیشتر ابتکار، بداعت، پذیرش مسؤولیت، ارائه ایده

ها تا حد زیادي به دانشی وابسته است که زاییده اندیشه نمندي و بقاي سازمانتردید توابی. ]13[کارکنان خود هستند

ها براي ادامه حیات خود و باقی ماندن در عرصه رقابت نیازمند افرادي هستند که به سازمان. منابع انسانی است

هاي سازمانی و با و چالش ها در مورد مشکالتگیري و ارائه ایدههاي محیط اطراف خود پاسخگو بوده و از تصمیمچالش

ترین کانون عالیجوانان مرتبط با ویورزش سازمانهاي. العات و دانش هراسی نداشته باشنداشتراك گذاشتن اط

  . ]1[شودجامعه میافراد هاست که موجب اعتالي هاي در همه زمینهپیشرفت

به واسطه ماهیت این گونه . ]10[رقابتی استهاي دانشی براي هر سازمانی رمز ماندگاري در دنیاي تردید سرمایهبی

ها و نقش مهم و حیاتی نیروي انسانی به عنوان عامل استراتژیک در تحقق اهداف سازمان و حفظ و بقاي سازمان

از سوي دیگر، در دو دهه گذشته . کندها در محیط رقابتی موضوع سکوت کارکنان بیش از پیش اهمیت پیدا میسازمان

درعرصه بازار . در سطح جهانی مورد توجه بوده استگیري هاي کاري به طور چشمبه کارگیري تیم ها وموضوع تیم

ها لزوم بسیج توان، دانش، متحول امروزي با توجه به رقابت اقتصادي جهانی و تغییرات مستمر تکنولوژیک سازمان

روزه با توجه به رقابت شدید و سرعت از سویی دیگر ام. شودمهارت و تخصص تمامی کارکنان بیش از پیش احساس می

یک شکست براي سازمان محسوب  کار کارکنان کمهاي امروزي، داشتن هاي پیش روي سازمانحجم اطالعات و چالش

  .]7[می شود

ها است، همین کارکنان هستند که به عنوان ها در سازمانابزار تعامل انسان مراوده هاي اجتماعیکه با توجه به این

کنند، مسائل فراروي استراتژیک و عامل حیات بخش در سازمان به منزله متولیان رصدخانه سازمانی نقش ایفا می سرمایه

وقتی که کارکنان سکوت سازمانی را فرا . دهندها راه حل ارائه میسازمان و مدیران را شناسایی کرده و براي حل آن

معنا کند و مزیت رقابتی سازمان بیها رسوب میاجتماعی آن هاي فیزیکی وتحریکی در شبکهو بی کم کاريگیرند می

  ..]15[شودمی

شود، که این امر در همچنین این پدیده رفتاري به وسیله ممانعت از بازخورد منفی، مانع تحول و توسعه سازمان می 

موضوع سکوت را در گردد، اهمیت پرداختن به نهایت به عدم توانایی سازمان در بررسی و تصحیح خطاها منجر می

ها و تواند شرایط ابراز عقاید، بیان ایدهها مین و تالش به منظور رفع آنآشناسایی عوامل مؤثر بر . سازدسازمان آشکار می

توانند با ها میارائه نظرات را در کارکنان تسهیل نموده و قدرت روحیه کار تیمی را افزایش داده و بالطبع سازمان

شود، مسیر رشد، می کم کاري کارکنانبه کاهش منجر، النه و انجام وظایف به صورت تیمیرکت فعامندي از مشابهره

که مطالعات کمی در مورد پدیده سکوت با توجه به این. ]11[تعالی و موفقیت خود را با سرعت بیشتري طی کنند

تیمی و عملکرد سازمانی نپرداخته است،  اي به بررسی تأثیر سکوت بر کاهش کارسازمانی صورت گرفته و تاکنون مطالعه

اداره کل  کم کاري کارکنانبر کاهش  می تواند هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این سؤال است که آیا سکوت سازمانی

اثر گذار باشد؟ بر این اساس پژوهشگران امیدوارند با شناسایی ویژگی سکوت ورزش و جوانان استان آذربایجان شرقی

هایی سوق ها را به سوي فرهنگبه صورت کلی بتوانند سازمان کم کاري کارکنانن ارتباط این متغیر با سازمانی و آزمو



ها در محیط متالطم امروزي نیازمند زیرا سازمان. هاي کارکنان باشددهند که مشوق و پذیراي عقاید، نظرات، دغدغه

  .]6[چنین کارکنانی هستند

  

  سکوت سازمانی

میالدي مطرح شد که به  1970اولین بار توسط پژوهشگر اجتماعی بنام آلبرت هرچمن در سال سکوت سازمانی براي 

شد و بعدها توسط برخی از اندیشمندان دیگر از زوایاي عنوان نگرش منفعل در برابر وضعیت موجود و ناگوار تلقی می

ها درآمده اي شایع در سازماندهرغم وجود این واقعیت که سکوت کارمندان به صورت پدیعلی. مختلف توسعه یافت

سکوت کارکنان . است، اما مفهومی نه چندان شناخته شده است و تحقیقات علمی کمی بر روي آن صورت گرفته است

  .]12[هاي سازمانی در ارتباط است گیري و به طور معناداري با دیگر پدیدهاي است چند بعدي، قابل اندازهپدیده

ها و اهداف سازمان فقدان اطالعات، اعتماد و گرفته یکی از موانع مهم در موفقیت برنامههاي صورت بر اساس پژوهش

ها، نظرات و اطالعات اند که خودداري از بیان ایدهنام نهادهفقدان آن چیزي است که پژوهشگران آن را سکوت سازمانی

اي اجتماعی در نظر به عنوان یک پدیده صاحبنظران سکوت سازمانی را. ]2[شودراجع به مشکالت سازمانی تعبیر می

در تعاریف دیگر  .ورزندهاي خود در مورد مشکالت سازمانی امتناع میگیرند که کارکنان از ارائه نظرات و نگرانیمی

هاي سازمان و مسائل هاي رفتاري، شناختی و اثربخش در مورد واقعیتها، بیان ارزیابیخودداري کارکنان از ابراز ایده

ها، نظرات و اطالعات خود را نتوانند بیان کنند و سکوت افرادي که ایده. شودوط به کار و سازمان خود تعریف میمرب

کنند که هیچ اختیاري در جریانات به هایی در ساختار سازمانی تلقی میپیشه کنند اغلب خود را به مثابه چرخ دنده

ود به سطح باالیی از نارضایتی، استرس، افسردگی و اختالالت روانی اي از خچنین انگاره. وقوع پیوسته سازمانی ندارند

  .]5[کار و تعهد شغلی را از دست بدهندشود که افراد عالقه به شود و سبب می منجر می

ممکن است به لحاظ رفتاري دو فعالیت متضاد به ) سکوت سازمانی(ها یا مضایقه از ارائه آن) آواي سازمانی(ها ابراز ایده

چویی در مورد مسائل و ها و چارهزیرا سکوت مستلزم صحبت نکردن است در حالی که آوا نیازمند بیان ایده. برسند نظر

. ها استتفاوت بین این دو قضیه در انگیزه افراد در امتناع از ارائه اطالعات و نظرات آن. مشکالت موجود در سازمان است

از جمله ترس از  ،سکوت سازمانی شامل عوامل مدیریتیایجاد کننده  مرور ادبیات بیانگر این مطلب است که عوامل

هاي بینی از ساختارها و سیاستبازخوردهاي منفی، به ویژه از جانب زیر دستان است که این امر به انواع قابل پیش

به توسعه آن  هااین ساختارها و روش. شود که مانع از جریان صعودي اطالعات هستندسازمانی و مدیریتی منجر می

هاي مشترك در میان کارکنان منظور از فضاي سکوت برداشت. شودکند که فضاي سکوت نامیده میچیزي کمک می

زمانی که چنین فضایی وجود . که صحبت کردن درباره مسائل یا موضوعات کاري عبث یا خطرناك استمبنی بر این

شواهد قوي حکایت از آن دارند . ها سکوت خواهد بودقاید و ایدهع داشته باشد واکنش کارکنان در سازمان به جاي اظهار

ها باشد و چه درباره اقدامی که کنند چه این اطالعات درباره شخص آنکه افراد در اثر بازخورد منفی احساس ترس می

ها را زیر سؤال ی آنها باشد و اقدامات فعلاز این رو از شنیدن اطالعاتی که ممکن است نشانگر ضعف آن. اندانجام داده

عالوه بر این، اعتقادات ضمنی که مدیران غالباً . ]14[جویندها باشد دوري میببرد و یا تهدیدي علیه قدرت و اعتبار آن

که در مورد کارکنان و ماهیت مدیریت دارند، از جمله اعتقاد به منفعت طلبی و غیر قابل اعتماد بودن کارکنان و این

همچنین عوامل سازمانی شامل ساختار سازمانی، فرهنگ . ترین مسائل سازمان آگاه استوجه از مهممدیریت به بهترین 

گیري، پرداخت نامنصفانه، ناکارآمدي سازمان، عملکرد ضعیف سازمانی، تمرکزگرایی باال، و جو سازمانی، روش تصمیم



تی و عوامل فردي شامل ادراکات عدالسبک مدیریت استبدادي، ارتباطات ضعیف، جو سازمانی به خصوص جو بی

و هنجارها و ترس  هاکارکنان، ترس از دست دادن شغل و مورد انتقاد قرار گرفتن از جانب سرپرستان و همکاران، ارزش

  .]9[از قدرت مدیران

مدي ها به طور عها و اطالعات و مقاومت براي حفظ آنبنابراین اگرچه سکوت سازمانی به عدم به اشتراك گذاشتن ایده

برخی . تواند ماهیت متفاوت داشته باشدهاي کارمند مبنی بر پیشه گرفتن سکوت میشود اما با توجه به انگیزهاطالق می

اوقات سکوت از احساس ناتوانی و ناخودکارامدي فرد در برابر تعییرات، گاهی به دلیل ترس و وجود رفتارهاي محافظه 

رهاي دیگرخواهانه بر اساس نوع دوستی، احساس تشریک مساعی و نوع پسندي کارانه و برخی اوقات به منظور وجود رفتا

، گرددمنجر میو سکوت نوع دوستانهاین سه نوع انگیزه در کارکنان به سه نوع سکوت مطیع، سکوت تدافعی. ]8[ستا

  :که عبارتند از 

است که وي به طور فعال ارتباط برقرار  ها آننامند، منظور آنهنگامی که اکثر افراد، فردي را ساکت می: سکوت مطیع

ها، اطالعات یا نظرهاي سکوت حاصل از این نوع رفتار سکوت مطیع نام دارد و به خودداري از ارائه ایده. ]3[کندنمی

گیرانه بنابراین سکوت مطیع نشان از رفتار کناره. شودمربوطه بر اساس تسلیم و رضایت دادن به هر شرایطی اطالق می

ورزد زیرا باور به آن به عنوان مثال کارمندي که از ارائه نظرات خود امتناع می. که بیشتر حالتی انفعالی دارد تا فعالدارد 

فایده است و ایجاد تفاوت و تغییر شرایط موجود با صحبت کردن و اظهار نظر دور از ذهن است دارد که صحبت کردن بی

در هر دو این موارد سکوت نتیجه . ]15[راي نفوذ بر شرایط نامطمئن باشدهاي شخصی خود بو یا ممکن است از توانایی

توانند تفاوتی ایجاد کنند تسلیم وقتی افراد در سازمان باور داشته باشند که نمی. تسلیم و تن دادن به هر شرایطی است

در نهایت سکوت مطیع شامل رفتار . پردازندها یا پیشنهادات خود به طور فعال نمیهر نوع وضعیتی شده و به ارائه ایده

هاي گروه که تغییرات مؤثر فراي قابلیتعمدي و منفعالنه و خودداري از ارائه اطالعات بر اساس تسلیم یا احساس این

  .]13[باشد است، می

 انگیزه این سکوت خود حفاظتی در راستاي محافظت از موقعیت و شرایط خود از تهدیدهاي خارجی به: سکوت تدافعی

. ها و اطالعات به عنوان بهترین استراتژي در زمان مقتضی استصورت غیر تعمدي و غیر منفعالنه با امتناع از ارائه ایده

راي سکوت تدافعی شبیه حالتی است که افراد از انتشار خبرهاي بد به دلیل آشفته شدن افراد یا ایجاد پیامدهاي منفی ب

  .]4[ورزندشخص خبررسان احتراز می

ها و اطالعات با این نوع سکوت به عنوان رفتار عمدي و فعال به منظور امتناع از ارائه دیدگاه: ت نوع دوستانهسکو

هاي تشریک مساعی، نوع دوستی و حفظ هدف سود بردن یکپارچه و هماهنگ همه افراد درسازمان که بر اساس انگیزه

به وسیله تمایل به کمک به دیگران و تسهیم وظایف  هایی همچون محرم اسرار بودن است، این نوع از سکوتویژگی

  .]13[شود برانگیخته می

  کم کاري اجتماعی

ه طور کلی کمکاري اجتماعی یعنی انگیزهی پائین افراد براي کار در فعالیتهاي گروهی به خاطر عدم توجه به تالشهاي ب

.تجتماعی و تجربه نارضایتی شغلی اسراك نابرابري اانفرادي افراد و ارزش قائل شدن به آنها که خود به نوعی انعکاس اد

هر چند عوامل دیگري مانند ویژگیهاي شخصیتی و انگیزشی در افراد است که باعث میشود آنان مناسب کار در 

لیکن منظور پژوهشگران در این پژوهش از کمکاري اجتماعی فقدان یا انگیزش پائین افراد در . فعالیتهاي گروهی نباشند



نابرابري اجتماعی  ادراك یا تجربهبه خاطر) م میباشدکه نیاز ضروري هر سازمانی به عنوان یک سیست(تهاي گروهیفعالی

  .]12[و استرس شغلی است

هاي راهبردي سازمان محسوب میشوند که به طور مستقیم بر امروزه کارکنان سازمانها، داراییهاي نامشهود و سرمایه

سازي آن بنابراین کشف و درك رفتار کارکنان در سازمان و بهینه]. 1[ثیرگذار هستندوري سازمان تأعملکرد و بهره

رفتار سازمانی از . ]8[اي براي مدیران سازمانهاي گوناگون برخوردار استالعادهمتناسب با اهداف سازمان از اهمیت فوق

از جمله . و کارکنان در سازمان می پردازد اساسی ترین مباحث سازمان و مدیریت است؛ که به بررسی و تحلیل رفتار افراد

تعهد سازمانی کارکنان است که در پیشرفت کار یک سازمان  کم کاري اجتماعی و متغیرهاي اصلی حوزه رفتار سازمانی،

، خالقیت و مولد کم کاري اجتماعیمیزان  کاهشاند که با بررسیها نشان داده]. 6[وري آن نیز نقش ایفا می کندو بهره

تعهد سازمانی بیشتر و سود آوري کسب و کار افزایش ، هاي کاري بیشتر و غیبت از کار کمترفرد افزایش انگیزه بودن

  ].2[می یابد

  :روش تحقیق

و از حیث ارتباط بین متغیرها از نوع علی و  گرفتتحلیلی بود که به صورت میدانی انجام  - پژوهش حاضر از نوع توصیفی

جوانان وورزشاداره کلو کارکنانمدیرانکلیهتحقیقآمارييجامعه .بود همبستگیل به طور مشخص مبتنی بر مد

انتخاب تحقیقنمونهبراياي طبقهتصادفیطوربهنفر75جامعه آماريبیناز).  = 77N(شرقی بود استان آذربایجان

ازسازمانیسکوتسنجشرايب. شدي استاندارد استفاده  پرسشنامهدوازتحقیقاهدافبهیابیدستبراي. شدند

نوعسکوتوتدافعیسکوتمطیع،سکوت(مؤلفهسهدارايکه) 2003(وکوالودیمیترسمدلاستانداردپرسشنامه

. استشدهطراحیلیکرتايدرجهپنجطیفاساسبرکهاستپاسخبستهسؤال23دارايپرسشنامه. است) دوستانه

همچنین جهت سنجش کم کاري اجتماعی  .آمددستبهα=83/0کرونباخآلفايضریباساسبرپرسشنامهاینپایایی

منظور از کم کاري اجتماعی در این پژوهش . استفاده شده استپرسشنامه محقق ساخته و به صورت خودگزارشی از 

براي این منظور . کاهش انگیزه افراد براي کار کردن در موقعیتهاي گروهی و عدم اهمیت به نقش آنان در سازمان است

  . اي استدرجه 5پاسخ به آیتم به صورت . آیتم در ارتباط با نظریه تالش جمعی کارا و ویلیامز تهیه شد 10

استان جوانانوورزشادارهساختاربامطابقپرسشنامه دوهرها،پرسشنامهبودناستانداردعلیرغماستذکرشایان

درها آنپایاییرسید وتن از متخصصین 15تاییدبهها آنصوري و محتوایی رواییوشدسازي بومیآذربایجان شرقی

تحلیلوتجزیهمنظوربه. محاسبه شد89/0و 83/0کرونباخ به ترتیب آلفايبا  وآزمودنی30بامقدماتیآزمونیک

ونمودارفراوانی،توزیعجدولاستاندارد،انحرافمیانگین،مانندتوصیفیآماريهاي روشازشدهآوري جمعاطالعات

ارتباطتعیینبرايومسیرتحلیلاي، نمونهتکاستودنت  tاسمیرنوف،-کلموگروفجملهازاستنباطیآماريهاي روش

  .انجام گرفت spss20ضریب همبستگی پیرسون با استفاده از روشازمتغیرهابینعلی



الگوي مفهومی پژوهش

بینی احتمالی وجود رابطه بین متغیرهاي پژوهش با توجه به پیشینه ش، به منظور پیشبراي نیل به هدف اصلی پژوه

، با ارزیابی کم کاري اجتماعیبر  و مولفه هاي آن پژوهش الگویی طراحی شده و تأثیر ات مستقیم متغیر سکوت سازمانی

الگوي مفهومی . گیردروابط میان متغیرها و معنادار بودن روابط هر کدام و برآورد ضریب برازش الگو، مورد بررسی قرار می

  .نمایش داده شده است 1پژوهش حاضر در شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  مدل مفهومی پژوهش): 1(شکل

پژوهشهاي رضیهف

.داردوجود نی داريارتباط مع کم کاري اجتماعیومطیعسکوتبین .1

.داردوجود ارتباط معنی داريکم کاري اجتماعیوتدافعیسکوتبین .2

.داردوجود ارتباط معنی داريکم کاري اجتماعیونوع دوستانهسکوتبین .3

  

  یافته هاي تحقیق

همچنین . باشنددرصد نیز زن می  35درصد از نمونه آماري داراي جنسیت مرد و  65با توجه به داده هاي به دست آمده 

درصد کارشناسی  29درصد از شرکت کنندگان در این تحقیق داراي مدرك دکتري،  1تحصیالت ) 1(مطابق با جدول 

اطالعات مربوط به ویژگی سن و سمت . درصد داراي مدرك کاردانی و دیپلم می باشد 9درصد کارشناسی و  57ارشد، 

.شغلی نیز در جدول زیر مشاهده می شود

  تایج آمار توصیفی نمونه اماري تحقیقن: 1جدول 

درصدفراوانیآمارهمتغیردرصدفراوانیآمارهمتغیر

جنسیت
4965/0مرد

سن

29-201317/0

393242/0-2635/030زن

تحصیالت

491520/0-11/040دکتري

591114/0-2229/050کارشناسی ارشد

47/0سال 60بیشتر 4357/0کارشناسی

سکوت سازمانی تدافعیسکوت کم کاري اجتماعی

مطیعسکوت 

نوع سکوت 



  

  اجتماعیکاريسازمانی و کمسکوتمولفه هاي اي براي بررسی وضعیت  تک نمونه tنتایج آزمون : 2جدول 

متغیر

3:مقدار آزمون 

انگینمیاختالفداريمعنیسطحآزاديدرجهtانحراف معیارمیانگینتعداد

-7554/336/056/974000/011/0مطیعسکوت

-7536/326/088/117400/026/0تدافعیسکوت

-7509/341/026/774001/014/0  دوستانهنوعسکوت

-7536/344/088/1674011/038/0اجتماعیکاريکم

کمو 09/3، سکوت نوع دوستانه 36/3، سکوت تدافعی 54/3سکوت مطیعمیانگین دهد که  نشان می 2نتایج جدول 

 ،است 05/0کمتر از متغیر پنجداري آزمون هر لذا با توجه به این که سطح معنی. باشدمی36/3اجتماعی برابر کاري

کاريو کمدوستانهنوعسکوتوتدافعیسکوتمطیع،سکوتسازمانی، سکوتتوان نتیجه گرفت که میزان می

  . تفاوت معناداري دارد) 3(با مقدار آزموناستان آذربایجان شرقیورزش و جوانان  ادارهدرعی اجتما

مفروضه نخست . این روش چند مفروضه دارد. رگرسیون چند متغیره یکی از سخت گیرترین روش هاي آماري است

در عین . با یکدیگر نشان می دهدارتباط متغیرها را   3جدول . همبستگی بین متغیرهاي مستقل با متغیر وابسته است 

نباید خیلی زیاد ) عامل هاي آموزش ، تفاهم وحمایت همکاران وچشم انداز آینده(حال همبستگی بین متغیرهاي مستقل 

  .باشد

  همبستگی بین متغیرهاي تحقیق: 3جدول 

  
مطیعسکوت

سکوت

تدافعی

نوعسکوت

  دوستانه

کاريکم

اجتماعی

        087/0مطیعسکوت

      438/0  196/0تدافعیتسکو

    554/0  122/0  473/0  دوستانهنوعسکوت

  246/0  369/0  411/0  057/0اجتماعیکاريکم

نمودار پراکندگی باقی مانده  2شکل شماره. همگنی و نرمال بودن توزیع باقی مانده ها نیز باید مورد بررسی قرار گیرد

در (قی مانده ها توزیعی مستطیل شکل داشته و بیشترنمره ها در مرکزانتظار می رود با. را نشان می دهدهاي استاندارد

  .همانطور که مالحظه می شود توزیع باقی مانده ها در تحقیق حاضر به همین شکل است. تجمع کنند) امتداد نقطه صفر

79/0و دیپلم کاردانی
سمت

68/0مدیر

6992/0کارمند24/0دیپلم



  
  پراکندگی باقی مانده هاي استاندارد - 1نمودار 

در اینجا انتظار می رود نقطه ها در قالب یک خط . ها را نشان می دهدنیز بهنجاري باقی مانده 1نمودار احتمال نرمال

این توزیع نشان می دهد که نمرات . مستقیم از گوشه سمت چپ پایین تا سمت راست باال قرار بگیرد "مورب نسبتا

نحراف دیده می شود داده هاي تحقیق ا 3همانطور که درشکل شماره . واقعی به خط پیش بینی خیلی نزدیک هستند

  .شدیدي از حالت بهنجاري ندارد

  
  نموداراحتمال نرمال -2نمودار

واتسون استقالل خطاها را نشان می دهد، و  - آماره دوربین. رگرسیون چند متغیره استقالل خطاها استمفروضه دیگر

فرض بعدي رگرسیون  پیش. قابل مشاهده است 3میزان این آماره در جدول شماره . باشد 5/2تا 5/1اندازه آن باید بین 

عدم وجود هم خطی بین متغیرهاي مستقل را  4جدول شماره. چند متغیره عدم هم خطی بین متغیر هاي مستقل است

همچنین شاخص عامل تورم واریانس ). 0>تولرانس>1( همه متغیرها کمتر از یک است 2شاخص تولرانس. نشان می دهد

هردو این شاخص ها نشان ). VIF<2(است  2تغیرها این شاخص کمتر از براي همه م. نیز نشان داده شده است  VIFیعنی

جداول . لذا استفاده از رگرسیون چند متغیره بالمانع است. می دهند که بین متغیرهاي مستقل هم خطی وجود ندارد

را نشان سکوت سازمانیهاي  از روي مؤلفهکم کاري اجتماعی بینی  پیشجهتخطیرگرسیونآزموننتایج 5و4شماره  

  .دهد می

  

                                                            
1- Normal p-p plot
2- Tolerance



سکوت مولفه هاي (از روي متغیرهاي پیش بین اجتماعیکاريکمبینی  نتایج آزمون رگرسیون گام به گام جهت پیش -4جدول

  )سازمانی

سکوتو  تدافعیسکوت، مطیعسکوت(سکوت سازمانیمولفه  سهنمایان است از بین  4همانطور که در جدول شماره 

را به عنوان متغیرهایی که می توانند دوستانهنوعسکوتسکوت مطیع و ون فقط ارتباط دو مولفه رگرسی) دوستانهنوع

 224/0است ضریب تعیین سکوت مطیع وقتی متغیر پیش بین . را پیش بینی کنند، تایید کرده است کم کاري اجتماعی

وقتی در مدل . را تبیین می کند ماعیکم کاري اجتدرصد از  4/22سکوت مطیع مدل اول، یعنی به عبارت دیگردر. است

درصد را  2/2ضریب تعیین . هم اضافه می شود، ضریب تعیین خیلی کم افزایش می یابددوستانهنوعسکوتدوم متغیر 

تغییرات % 4/22است که دوستانهنوعسکوتمتغیر کم کاري اجتماعیقوي ترین متغیر پیش بین براي . نشان می دهد

    . >p )005/0، 224/0=3تغییرات مجموع مربعات(می کند را تبیین سکوت مطیع 

مقادیر . توجه کرد 5می بایست به جدول . براي فهمیدن این که هر متغیر تا چه حد در معادله نهایی رگرسیون سهم دارد

ظ آماري نشان دهنده سهم یگانه هر متغیر است ، وقتی اثرات هم پوشان همه متغیرهاي دیگر به لحا Betaستون بتا 

  . حذف شده باشد

سکوت سازمانیاز روي مولفه هاي اجتماعیکاريبینی  نتایج آزمون رگرسیون گام به گام جهت پیش  - 5جدول

  عامل تورم واریانس   تولرانس  مقدار معناداري   مقدار بتا   ضریب برآوردشده  مدل

        923/65  ضریب پایدار

1  717/1492/0  000/0  984/0  016/1  

2  461/0  148/0  004/0  984/0  016/1  

فرضیه تحقیق  سهمشاهده می شود با توجه به نتایج حاصل از رگرسیون در تحقیق حاضر از  6لذا همانطور که در جدول 

را  کم کاري اجتماعیمی توانند واریانس متغیر دوستانهنوعسکوتسکوت مطیع و یعنی مولفه هاي  سهو یکدو فرضیه 

  .تبیین کنند

  تحقیقهايفرضیهآزمون-6هشمارجدول

مقدار معناداري  بتاBETA  فرضیه  ردیف

  004/0  148/0  .داردکم کاري اجتماعیبرداريمعنیاثرمطیعسکوت  1

  833/0  021/0  .داردکم کاري اجتماعیبرداريمعنیاثرتدافعیسکوت  2

  000/0  492/0  .داردکم کاري اجتماعیبرداريمعنیاثرنوع دوستانهسکوت  3

  

                                                            
  .یگر استمیزان اثر هر یک از متغیرهاي پیش بین بر روي متغیر مالك پس از حذف اثر متغیر هاي پیش بین د R changeتغییرات مجموع مربعات  -3

  مدل
ضریب 

  )R(همبستگی 

مجموع مربعات 

)R2(  

تغییرات مجموع مربعات 

)change(R  
Fآزمون 

مقدار 

  معناداري

 -دوربین

  واتسون

سکوت یر پیش بین وقتی متغ - 1

است مطیع
473/0  224/0  224/0  472/22  000/0  

032/2  
سکوت وقتی متغیر پیش بین -2

  است نوع دوستانه
495/0  022/0  022/0  694/17  004/0  



  :عبارت خواهد بود از کم کاري اجتماعیلذا معادله خط رگرسیون براي 

کم کاري اجتماعی= 923/65+ 717/1)  مطیعسکوت(  +461/0) نوع دوستانهسکوت(                             

  .نمایش داده شده است 1مدل رگرسیونی تحقیق در شکل شماره 

مدل رگرسیونی -1شکل شماره 

  

  نتیجه گیري و پیشنهادات

اگر قصد بر این . سازمانی است کاهش کم کاري اجتماعی در محیطها در گرو  کلید اصلی موفقیت و اثربخشی سازمان

افراد در سازمان توسعه پیدا کند ضروري است که مدیریت فضاي سکوت را در  کارکرد اجتماعیاست که کار تیمی و 

ها وجود نخواهد گونه تهدیدي از جانب مدیریت براي کارکنان هنگام ابراز ایدههیچکن کند، بدین ترتیب سازمان ریشه

هاي برون رفت از آن از اهمیت شایانی در مباحث سازمانی برخوردار است و بنابراین موضوع سکوت سازمانی و راه. داشت

مثبت و  کم کاري اجتماعیزمانی بر هاي پژوهش اثر سکوت سا با توجه به یافته. طلبدتوجه جدي مدیران سازمان را می

هاي حاصل با نتایج  یافته. نماید را تأیید میو سوم ها و نتایج تجزیه و تحلیل آماري فرضیه اول  بنابراین داده. معنادار است

و آکوزوم ) 2013(؛ وایت ساید و برکلی )2012(؛ سلب )2012(؛ سیمس و اکتاش )2013(هاي تایفون و کتر  پژوهش

  . سو استهم) 2014(

ها به دنبال دارد، چرا که اگر بر افکار سازمانی مهر ناپذیري براي سازمانجا که سکوت سازمانی پیامدهاي جبراناز آن

سکوت زده شود، اذهان کارکنان که موتور مولد دانش سازمانی هستند از تکاپو خواهد ایستاد و وقتی کارکنان به عنوان 

کنند، مدیریت باید خطر بزرگ مدیریتی خود را حس کند؛ چند نمونه از این یسرمایه استراتژیک سازمان سکوت م

هاي سازمانی، کند شدن سرعت تحول در گیريها اشاره کرد، محدود شدن کیفیت تصمیم توان به آنخطرات که می

سوي کارکنان و در سازمان ناشی از بروز مقاومت کارکنان در برابر تغییر، عدم وجود بازخوردهاي منفی در سازمان از 

حرکت از جوي سکوت آفرین به . نتیجه آن عدم توانایی سازمان در اصالح خطاهاي خود و کاهش رضایت شغلی است

هایی یکی از شیوه. سوي جوي که ارتباطات باز و آزاد در آن مورد حمایت قرار بگیرد مشکل آسا ولی غیر ممکن نیست

یجاد کند اعتقاد مدیریت عالی سازمان به وجود جو ارتباطی باز در سازمان و تواند چنین تغییري را در سازمان اکه می

همچنین مدیران تدابیري را بیندیشند که در صورت بروز اختالفات بتوانند راه حلی را . حمایت از چنین جوي است

هاي تر از اذهان سازمانگیري هر چه بیشدر این راه مدیران با بهره. گزینش کنند که مورد قبول اکثریت کارکنان باشد

توانند با تغییر فرهنگ سازمانی در راستاي سازمان هاي همچنین مدیران می. توانند از رقبا پیشی بگیرندخود می

ها به ارائه نظر در چارچوب استقرار یادگیرنده و تدوین آیین نامه هایی در جهت حمایت از نظرات کارکنان و تشویق آن



گیري به کمرنگ شدن جو ها در امور اجرایی و تصمیمراي پیشنهادات خالق و استفاده از آندهی مناسب بنظام پاداش

توان شاهد بود که می کار اجتماعیدر راستاي اثرگذاري سکوت سازمانی بر . پدیده سکوت در سازمان کمک کنند

تماد میان کارکنان کاهش یابد، پذیریش مسؤولیت رفتار یا عملکرد، تعهد و پایبندي نسبت به تصمیمات و برنامه و اع

  . تواند در راستاي ترجیح نیازهاي فردي نسبت به نیازهاي تیمی مؤثر واقع افتدهمچنین می

  

  پیشنهادات کاربردي

 شود براي کاهش سکوت پیشنهاد میجوانان استان آذربایجان شرقی وورزشاداره کلمدیرانبه مسؤوالن

گیري را هاي ارتباطی و تصمیمزي منابع انسانی در راستاي افزایش مهارتهاي مدیریت و بهساکارکنان برنامه

  در اولویت قرار دهند؛

هاي فردي و شخصیتی هاي سازمانی، ویژگیهاي و مسؤولیتشود در انتخاب افراد براي پستپیشنهاد می

  کارکنان مورد توجه قرار گیرد؛

ها، تدابیري را براي آگاهی از خواستهن آذربایجان شرقی جوانان استاوورزشاداره کلشود مسؤوالن توصیه می

  ها در نظر بگیرند؛گیريها را در تصمیمپیشنهادات و نظرات کارکنان خود بیندیشد و آن

 ها، مقاصد، شود اهداف، مأموریتتوصیه میجوانان استان آذربایجان شرقی وورزشاداره کلمدیرانبه

روشن نبودن اهداف و . اي ارزشمند براي کارکنان خود تعریف کنندد را به شیوهاندازهاي خوها و چشماستراتژي

شود که اشتیاق و انگیزه الزم در کارکنان براي ارائه نظرات و پیشنهادهاي انداز سازمان سبب میمقاصد و چشم

  نوآورانه ایجاد نشود؛

هاي یت منابع انسانی براي آموزش مهارتهاي بهبود مدیرشود نسبت به برقراري برنامهبه مدیران پیشنهاد می

  ها در مشکالت؛ اهتمام بورزند؛گیري در کارکنان و درگیر کردن آنتصمیم

هاي مشارکت گروهی و تیمی سازي زمینهتوجه مدیران به ساز و کارهاي نهادي و حمایتی مناسب نظیر فراهم

  کارکنان؛

ازمان و توجه به توانمند سازي کارکنان؛ها و اقدامات منابع انسانی ستدوین و توسعه برنامه  

 تقویت و ایجاد روابط سازمانی مناسب از طریق کاهش قوانین زائد و سلسله مراتب پیچیده سازمانی، تشویق

  هاي کاري؛افراد به برقراري رابطه با یکدیگر و تشکیل گروه

ها؛ي در سازمانهاي کارها وکمیتهها به صورت گروهی و اهمیت دادن به گروهاتخاذ تصمیم  

هاي برقراري ارتباط براي مدیران و سرپرستان؛هاي آموزشی مهارتتشکیل کارگاه  

هاي فردي و شناسایی ویژگیهاي یادگیرنده و یادگیري سازمانی وها براي سازمانتغییر فرهنگ سازمان

  .هاشخصیتی افراد براي واگذاري مسؤولیت به آن
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