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تعیین رابطة بین سکوت سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان
استان همدان
غالمرضا شعبانی بهار ،5اعظم شریفی اسکندری

*2

تاریخ دریافت34/10/19 :

چکـیده

تاریخ تصویب31/6/1 :

هدف از پژوهش حاضر تعیین رابطة بین سکوت سازمانی و تحلیلرفتگی شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان همدان بوده است .این پژوهش از
نوع کاربردی و به روش توصیفی -همبستگی است .جامعة آماری پژوهش شامل کلیة کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان همدان( 051 ،نفر) که
برحسب جدول مورگان و کرجسی  011نفر نمونه بهدست آمد .در این پژوهش از روشهای آماری کلموگروف -اسمیرونوف ،همبستگی پیرسون t ،مستقل
و رگرسیون تکمتغیره استفاده شد .یافتههای پژوهش حاکی از آن است که بین سکوت سازمانی با تحلیلرفتگی شغلی ( )r=1/555و ابعاد آن اعم از
خستگی عاطفی ( ،)r=1/654مسخ شخصیت ( )r=1/624و فقدان موفقیت فردی کارکنان ( )r=1/423رابطه مستقیم و معنیداری وجود دارد .همچنین بین
سکوت سازمانی زنان و مردان تفاوت معنیداری وجود نداشت (t=0/461؛  ،)p=1/010نتایج رگرسیون تک متغیره نشان داد که سکوت سازمانی توان تبیین
تحلیلرفتگی شغلی را دارد .در واقع ،پدیدۀ سکوت سازمانی میتواند مانعی برای ابراز ایدهها و نظرات افراد در سازمان باشد و موجبات تحلیلرفتگی شغلی
افراد را فراهم آورد .از این رو ،شناسایی عوامل مؤثر بر آن و تالش بهمنظور رفع آنها ،میتواند شرایط ابراز عقاید ،بیان ایدهها و ارائه نظرات کارکنان را
تسهیل نموده ،قدرت خالقیت آنها را افزایش داده و بالطبع سازمانها با بهرهمندی از مشارکت فعاالنه و آگاهانه کارکنان ،مسیر رشد و تعالی و موفقیت خود
را با سرعت بیشتری طی کنند.
کلید واژهها :سکوت سازمانی ،سکوت کارکنان ،تحلیلرفتگی شغلی ،ادارات ورزش و جوانان

.1

 .0استاد دانشگاه بوعلی سینا
 .2کارشناس ارشد دانشگاه بوعلی

سینا*

Email: shabani1345@gmail.com
Email: Azamsharifi1990@gmail.com
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مقدمه
بهرهوری و توسعه هر سازمانی تا حد زیادی به کاربرد صحیح منابع انسانی وابسته است؛ از اینرو مدیران بصیر همواره مترصد
آنند تا افراد توانمند را شناسایی کرده و آنها را برای تصدی مشاغل مهم در حوزهی مسئولیت خود جذب کنند؛ موفقیت در این
امر مستلزم اهتمام مدیران به مدیریت صحیح و دقیق فراگردهای برنامهریزی منابع انسانی ،تحلیل نیازهای سازمان به نیروی
انسانی و برنامهریزی برای رفع این نیازهاست (رضائیان .)0451 ،در این سازمانها مدیران بهطور فزایندهای از کارکنان خود
تقاضا دارند که نوآور بوده ،به اظهارنظر پرداخته و به دلیل رقابت هرچه بیشتر ،انتظارات باالتر مشتریان و تمرکز بیشتر بر
کیفیت که نشان دهندۀ دنیای در حال تغییر است ،احساس مسئولیت داشته باشند .مدیران در ارتباط با مسائل گوناگون سعی
در کنترل مداوم کارکنان خود دارند .تصور آنها این است که وقتی شخصی در یک محل استخدام میشود باید تمام شرایط آن
سازمان را بپذیرد ،ولی به تدریج کارکنان عالقمند به انجام کارهای بامفهوم و خواهان استقالل بیشتری در کار خود هستند تا
بدین طریق احساس ارزشمندی به آنها دست دهد و اگر با موانعی در زمینه خواستههای شغلی خود روبهرو شوند دچار
سرخوردگیهای شغلی و گوشهگیری در سازمان خود خواهند شد که این امر به نوبهی خود منجر به پدیدههایی مثل سکوت
سازمانی و رکود سازمانی میشود (زارعیمتین و همکاران .)0451 ،سکوت سازمانی ممکن است به اشکال مختلف ،مانند
سکوت دسته جمعی در جلسات ،میزان مشارکت کم در طرحهای پیشنهادی ،میزان پایین صدای جمعی و ...باشد و اثرات
مضر بر تصمیمگیری و فرایندهای تغییر داشته باشد (لیو و همکاران .)2115 ،سکوت فقط به معنای سخن نگفتن نیست بلکه
میتواند به معنای ننوشتن ،حاضرنشدن ،نشنیدن و نادیده گرفتن هم باشد ،سکوت همچنین شامل صحبت یا نوشتهای بدون
اعتبار و سندیت هم است .عالوه برآن خاموشسازی میتواند اشاره به ساکت کردن ،سانسور ،بازداری و سرکوب ،حاشیهنشین
سازی ،ناچیزشماری ،محرومیت و دیگر شکلهای تخفیف و کاستن داشته باشد (فلنچر و واتسون.)2113 ،
موریسون و میلیکن 0سکوت سازمانی را پدیدهی اجتماعی تعریف کردهاند که در یک سطح سازمانی بهوجود میآید و
توسط بسیاری از ویژگیهای سازمانی تحتتأثیر قرار میگیرد .این ویژگیهای سازمانی شامل فرایندهای تصمیمگیری،
فرایندهای مدیریت ،فرهنگ و ادراکات کارکنان که از عوامل مؤثر بر رفتار سکوت است (دمیتریس و واکوال.)2113 ،
موریسون و میلیکن ذکر میکنند که سکوت به یک نیروی قدرتمند در سازمانها تبدیل شده است؛ اما بررسی و پژوهش
جدی دربارۀ آنها انجام نگرفته است .آنها این مفهوم را معرفی کرده و نشان میدهند که جو سکوت میتواند بر توانایی
سازمان در جهت کشف خطاها و یادگیری تأثیر بگذارد ،بنابراین اثربخشی سازمانی بهطور منفی تحتتأثیر قرار میگیرد
(زارعمتین و همکاران .)0451 ،از طرفی دیگر «ونیستانلی و وارد »2سکوت را رفتاری نه صرفاً اعتراضی بلکه ابزاری برای
نشان دادن خصومت و دشمنی با سازمان میدانستند« .هنریکسون و دایتون »4نیز سکوت در سازمان را یک پدیده دسته
جمعی میدانند که در آن افراد مشارکت بسیار کمی در واکنش به مسائل و مشکالت از خود نشان میدهند (حسنپور و
عسگری )0450 ،و پیندر و هارلوس ،)2110( 6سکوت کارکنان در سازمان را به عنوان «خودداری کارکنان از انتقال اظهار
خالصانه و حقیقی خود دربارهی اوضاع و احوال و وقایع سازمانی به آنهایی که در جایگاهی قرار دارند که میتوانند روی این
شرایط تأثیرگذار باشند» تعریف کردهاند (فدای و دمیر.)2101 ،
پیندر و هارلوس معتقدند در حالیکه سکوت در سازمانها گسترده شده ،ولی عموماً توسط محققان نادیده گرفته میشود،
یا با بیتوجهی از کنار آن رد میشوند (پیندر و هارلوس .)2110 ،بنابراین سکوت سازمانی ،با محدود کردن اثربخشی تصمیم-
گیریهای سازمانی و فرایندهای تغییر در ارتباط است .مشکلی که هماکنون گریبانگیر سازمانهاست ،آن است که بیشتر
سازمانها از اظهار نظر خیلی کم کارکنان ناراحتند ،در چنین شرایطی کیفیت تصمیمگیری و انجام تغییر کاهش مییابد.
1. Morrison & Milliken
2. Winstanley & Ward
3. Henrikson & Dayton
4. Pinder & Harlos
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سکوت به وسیله ممانعت از بازخورد منفی مانع تغییرات و توسعه سازمانی میشود و سازمان توانایی بررسی و تصحیح خطاها
را ندارد .بنابراین بدون بازخوردهای منفی ،خطاها بیشتر و حتی شدیدتر میشوند و به همین دلیل فعالیتهای اصالحی در
زمان ضرورت انجام نمیگیرند .از اینرو موضوع سکوت سازمانی و یافتن راههای رفع آن از اهمیت شایانی در مباحث
سازمانی معاصر برخوردار بوده و توجه جدی مدیران سازمان را میطلبد (پناهی و داناییفرد .)0415 ،در واقع سکوت سازمانی،
فرایند سازمانی ناکارآمدی است که هزینهها و تالشهای انجام شده را از بین میبرد و میتواند شکلهای متفاوتی بهخود
بگیرد مانند :سکوت دسته جمعی در یک مالقات ،نرخ پایین مشارکت در نظرخواهیها و میزان کم ابراز ایدهها و نظرات (دن
و همکاران .)2115 ،بدین ترتیب وجود ساختار سازمانی مناسب ،روشهای اجرایی کارآمد ،تجهیزات و ابزارکار سالم ،فضای
کار متعادل و از همه مهمتر نیروی انسانی واجد صالحیت و شایسته از ضروریاتی هستند که برای نیل به بهرهوری مطلوب
باید مورد توجه مدیران قرار گیرد (وردینژاد و حسنزادی.)0415 ،
استفاده بهینه از امکانات و منابع انسانی موجب توانمندی ،قدرت اقتصادی و رفاه آن سازمان است .در این راستا هر چه
نیروی انسانی شاغل در بخشهای مختلف توانمندتر ،با انگیزهتر و سالمتر باشند پیشرفت و توفیق آن سازمان در عرصههای
گوناگون اقتصادی و اجتماعی بیشتر خواهد بود .بدون شک دستیابی به چنین اهداف بزرگی نیازمند نگرش استراتژیک و
بلندمدت به حفظ و بهسازی منابع انسانی در هر سازمان خواهد داشت ،یکی از اصول مهم و تأثیرگذار در حفظ و بهسازی
منابع انسانی در هر سازمان ،مدیریت و کنترل فشارهای روانی و پیشگیری از تحلیلرفتگی شغلی در محیط کار است.
تحقیقات سالهای اخیر نشان می دهد ،یکی از معضالت جدی مدیران در سازمانها و شرکتهای بزرگ و همچنین مؤسسات
آموزشی تحلیلرفتگی نیروی انسانی و متعاقب آن کاهش بهرهوری فردی و سازمانی است .این سازمانها علیرغم
برنامهریزی و سرمایهگذاری زیاد در بخش آموزش تخصصی و تجهیزات بهدلیل تحلیلرفتگی نیروی انسانی از یک سو با
خسارات عملکرد ضعیف ،کاهش بازدهی و تولید و از سوی دیگر با هزینههای سرسام آور بهداشتی و درمانی ،بیماری و ناتوانی
نیروی کار مواجه هستند (خوروش و همکاران .)0411 ،فرد تحلیل رفته ،اهمیت و معنای خود را در کار از دست میدهد،
پرخاشگر ،بدگمان ،منفی باف ،بدبین و عصبانی است .چنین فردی ،حساس ،زودرنج و بیحوصله است و با کوچکترین ناراحتی
از کوره در میرود .اعتقاد بر این است که تحلیلرفتگی سرایتپذیری زیادی دارد و فرد تحلیل رفته ،خیلی زود بسیاری از
همکاران خود را به این مورد مبتال میسازد .تحلیلرفتگی ابتدا تعادل زیستی فرد و سپس تعادل سازمانی را بهمزده و کارایی،
بهرهوری و در نهایت اثربخشی را در سازمان مختل میسازد .از اینرو ،تشخیص فوری این پدیده و نشانگرهای آن و
جلوگیری از شیوع آن بسیار مهم است (پارسامعین و فتاح .)0415 ،در فرهنگ لغت مریام وبستر 0تحلیلرفتگی شغلی ،نوعی
فرسودگی تواناییهای جسمانی و یا عاطفی در نتیجه فشارها و سرخوردگیهای طوالنی مدت است (لمبرت و همکاران،
 )2101که نوعی پاسخ درون فردی به عوامل فشارزا در محیط کار است که طی آن حجم زیاد کار و تماسهای مکرر و بیش
از حد ظرفیت متصدی شغل با دیگران باعث ایجاد احساسات و نگرش منفی نسبت به خود و دیگران میشود (خوروش و
همکاران .)0411 ،این پدیدۀ شغلی با بدبین و سنگدل شدن نسبت به کار و کاهش سالمت ذهنی و جسمانی کارکنان همراه
است (یان و تانگ )2114 ،و بهعنوان نوعی خطر حرفهای (فدای و دمیر )2101 ،برای افراد یک تجربه دردآور و برای
سازمانها یک پدیدهی هزینهبر است.
2
از میان مطالعات انجام شده در زمینة سکوتسازمانی و تحلیلرفتگی شغلی لی و همکاران ( )2100سوابق و پیامدهای
سه بُعد تحلیلرفتگی شغلی در رواندرمانی را نشان دادند که متغیر رضایت شغلی بیشترین ارتباط را با ابعاد تحلیلرفتگی
شغلی داشت (لی و همکارن .)2100 ،پناهی 4و همکاران ( )2102به تجزیه و تحلیل تجربی در مورد عوامل مؤثر بر سکوت
سازمانی و ارتباط آن با تعهد سازمانی کارکنان پرداختند .نتایج نشان داد بین ابعاد سکوت و تعهد کارکنان با سکوت کارکنان
1. Merriam-Webster’s
2. Lee
3. Panahi

54

تعیین رابطة بین سکوت سازمانی ...

رابطه معنیداری وجود دارد ،همچنین همبستگی منفی بین فرصتهای ارتباطی و تعهد سازمانی با سکوت کارکنان وجود دارد
(پناهی و همکاران .)2102 ،سینار 0و همکاران ( )2104در پژوهشی تحت عنوان تعیین رابطه بین سکوت سازمانی و
رفتارشهروندی سازمانی که در ایالت ارزروم ترکیه انجام شد مشاهده کردند که رابطه منفی معنیداری بین سکوت سازمانی و
رفتار شهروندی سازمانی وجود دارد و میزان سکوت سازمانی در زنان بیشتر از مردان است (سینار و همکاران .)2104 ،دنیز 2و
همکاران ( )2104در بررسی رابطه بین سکوت کارکنان و تعهد عاطفی در یک شرکت خصوصی بهداشت و درمان دریافتند
که رابطه منفی معنیداری بین سکوت کارکنان و تعهد عاطفی وجود دارد (دنیز و همکاران .)2104 ،وردینژاد و حسنزادی
( )0415ارتباط بین عوامل سازمانی با میزان تحلیلرفتگی شغلی کارکنان سازمان بنادر و کشتیرانی بندرانزلی را مورد بررسی
قرار دادند .نتایج نشان داد بیشترین تأثیر تحلیلرفتگی ناشی از ساخت سازمانی است (وردینژاد و حسنزادی.)0415 ،
رمضانینژاد و همکاران ( )0411در بررسی ارتباط بین جو سازمانی مدارس و تحلیلرفتگی شغلی معلمان تربیت بدنی دریافتند
بین جو سازمانی و تحلیلرفتگی شغلی رابطه معنیدار و معکوسی وجود دارد ،یعنی با افزایش میزان باز بودن جوسازمانی
مدارس از میزان تحلیلرفتگی شغلی معلمان کم میشود و برعکس .ولی بین رفتار دستوری مدیران و رفتار ناامیدانة معلمان
با تحلیلرفتگی بهترتیب رابطة مثبت و معنیداری مشاهده شد .رابطة بین جوسازمانی باز با دو بعد فرسودگی عاطفی و مسخ
شخصیت منفی و معنیدار و با بعد موفقیت معلمان مثبت و معنیدار بود (رمضانینژاد و همکاران .)0411 ،داناییفرد و
همکاران ( )0451به تبیین نقش فرهنگ سازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی پرداختند .نتایج حکایت از آن داشت که
همبستگی مثبتی بین ابعاد چهارگانه فرهنگ سازمانی و سکوت سازمانی وجود دارد (داناییفرد و همکاران.)0451 ،
نصراصفهانی و آقاباباپوردهکردی ( )0450به بررسی رابطه بین هویت سازمانی و سکوت سازمانی کارکنان پرداختند .نتایج
نشان میدهد همبستگی مثبت و معنیداری بین هویت سازمانی و سکوتسازمانی کارکنان وجود دارد ،همچنین بین دیدگاه
گروههای زنان و مردان در خصوص مؤلفههای هویت سازمانی و سکوت سازمانی کارکنان تفاوتی وجود ندارد (نصراصفهانی و
آقاباباپوردهکردی .)0450 ،زارعیمتین و همکاران ( )0451در بررسی اثر تحلیلرفتگی شغلی بر پیامدهای شغلی کارکنان به
شناسایی اثر تحلیل رفتگی شغلی بر تعهد سازمانی ،رضایتمندی شغلی و تمایل به ترک خدمت در میان کارکنان یکی از
شرکتهای دولتی جمهوری اسالمی ایران دریافتند تحلیلرفتگی کارکنان در سازمانها منجر به کاهش تعهد سازمانی و
رضایت شغلی در آنها میشود (زارعیمتین و همکاران .)0451 ،شریفی و اسالمیه ( )0452به تحلیل روابط بین ویژگیهای
شخصیتی کارکنان با فرهنگ و سکوت سازمانی پرداختند ،نتایج بهدست آمده نشان داد که بین ویژگیهای شخصیتی
کارکنان ،فرهنگ و سکوت سازمانی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد (شریفی و اسالمیه.)0452 ،
بنابراین سکوت سازمانی و تحلیلرفتگی شغلی کارکنان بخش بسیار مهمی در حوزۀ مدیریت منابع انسانی است .اگر بر
دهان کارکنان مهر سکوت زده شود ،موتور مولد دانش سازمانی از کار خواهد ایستاد .وقتی نیروی انسانی به عنوان مهمترین
سرمایة انسانی سکوت مینماید .مدیریت باید خطر بزرگی را احساس کند .در سازمانهای بستهای که فضا برای ابراز عقاید
وجود ندارد سرخوردگی افراد نیز بیشتر است .بسیاری از مدیران با عدم توجه در راستای بیان نظرات کارکنان ،گاه اهمیت آنرا
در سازمانها از جمله اداره ورزش و جوانان نادیده میگیرند .با آنکه تئوریپردازان ،هویت سازمانی را بهعنوان تجربهها،
احساسات و ایدههایی که کارکنان از سازمان دارند ،معرفی میکنند ،اما سکوت سازمانی میتواند مانعی برای ابراز ایدهها و
نظرهای افراد در سازمان باشد ،بهنظر میرسد یکی از دالیل تحلیلرفتگی افراد در بسیاری از سازمانها نیز همین موضوع
سکوت کارکنان میباشد که این پژوهش سعی بر آن دارد که رابطه بین سکوت سازمانی را با تحلیلرفتگی شغلی کارکنان
اداره ورزش و جوانان بررسی کند و با شناخت عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی و تالش به منظور رفع آنها ،شرایط ابراز عقاید،
بیان ایدهها و ارائه نظرهای کارکنان را تسهیل کند و قدرت خالقیت آنها را افزایش دهد و بالطبع اداره ورزش و جوانان با
بهرهگیری از مشارکت فعاالنه و آگاهانه کارکنان خود ،مسیر رشد ،تعالی و موفقیت خود را با سرعت بیشتری طی کند که با
1. Cinar
2. Deniz
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توجه به حجم روبه گسترش فعالیتهای آموزشی ،پژوهشی و ورزشی در کشور ،داشتن سازمان کارآمد و خالق جهت ارتقاء
سطح علمی ورزش یک امر ضروری است که با توجه به نوظهور بودن این پدیده ،کمبود اطالعات و تحقیقات در این زمینه،
اهمیت و نقش مفهوم سکوت و منابع انسانی در سازمانهای ورزشی این نیاز احساس میشود که آیا سکوت سازمانی میتواند
با تحلیلرفتگی شغلی و ابعاد آن رابطه داشته باشد؟ و اینکه آیا سکوت سازمانی توان تبیین تحلیلرفتگی شغلی کارکنان را
دارد؟

روش تحقیق
تحقیق حاضر توصیفی -همبستگی است و از لحاظ ماهیت ،کاربردی میباشد که دادههای آن به شکل میدانی جمعآوری
شده است .جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان همدان میباشند که در سال  0454در
این اداره مشغول به فعالیت هستند که تعداد کل آنان  051نفر میباشد .حجم نمونه با برآوردی از جامعه آماری و با استفاده از
جدول مورگان و کرجسی به تعداد  011نفر انتخاب گردید .همچنین نمونهگیری بهصورت تصادفی طبقهای انجام شد .ابزار
اندازهگیری متغیر مستقل سکوت سازمانی پرسشنامه  05گویهای واکوال و بوراداس )2115( 0بوده و شامل مؤلفههای نگرش
مدیریت عالی به سکوت ،نگرش سرپرست به سکوت و فرصتهای ارتباطی میباشد .هر کدام از مؤلفهها با تعدادی سؤال
مشخص شدهاند .از طرفی این پرسشنامه براساس طیف پنجگزینهای لیکرت تنظیم و نمرهگذاری شده است (واکوال و
بوراداس .)2115 ،همچنین ابزار اندازهگیری متغیر وابسته تحلیلرفتگی شغلی ،پرسشنامه  22گویهای مسلش 2بوده که در
سال  0512طراحی گردیده که شامل  4مؤلفه خستگی عاطفی ،مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی میباشد که هر کدام
از ابعاد با تعدادی سؤال مشخص شدهاند (مسلش و جسکون.)0554 ،
پایایی پرسشنامهها با استفاده از نرمافزار  spssمقدار ضریب آلفای کرونباخ 4پرسشنامههای سکوت سازمانی و تحلیل
رفتگی شغلی به ترتیب  α=1/50و  α=1/33اندازهگیری شد و روایی صوری و محتوایی پرسشنامهها به تأیید استاد راهنما و 4
تن از اساتید مدیریت ورزشی رسید .در مطالعه اصلی ضریب آلفای کرونباخ متغیر سکوت سازمانی  α=1/13برآورد شده است،
و خوروش و همکاران ( )0411ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه تحلیلرفتگی شغلی را  α=1/10گزارش نمودهاند (خوروش و
همکاران .)0411 ،بهدنبال اجرای فرضیهها و جهت بررسی متغیرهای پژوهش و رابطه آن با سایر متغیرهای وابسته مورد نظر
در این پژوهش ،از روشهای آماری کلموگروف اسمیرنوف ،6همبستگی پیرسون ،آزمون تی برای گروههای مستقل ،و
رگرسیون تک متغیره استفاده گردید.

یافتههای پژوهش
از میان  011نفر  41درصد زن ( 60نفر) و  42درصد مرد ( 43نفر) بودهاند 05/3 .درصد (03نفر) مجرد و  16/4درصد ( 50نفر)
متأهل بودند .بیشتر آنان مابین  61-40سال سن ( 62/4درصد) داشتند 25 .درصد ( 23نفر) زیر  5سال 25 ،درصد ( 23نفر) 4
تا  01سال 26/0 ،درصد ( 24نفر)  00تا  05سال00/0 ،درصد ( 02نفر)  04تا 21سال06/1 ،درصد ( 04نفر) باالی  21سال
سابقه خدمتی داشتند 03/4 .درصد ( 05نفر) دیپلم و پایینتر 04/5 ،درصد ( 05نفر) فوقدیپلم 65/0 ،درصد ( 54نفر) کارشناسی،
 04/3درصد ( 01نفر) کارشناسی ارشد و  2/1درصد ( 4نفر) دارای مدرک دکترا میباشند.
اجرای آزمون کلموگروف اسمیرنوف نشان داد که تمامی دادههای گردآوری شده از توزیع طبیعی برخوردارند ،بنابراین برای
آزمون فرضیههای پژوهش ،از روشهای آمار پارامتریک استفاده شد.
1. Vakola & Bouradas
2. Maslach
3. Cronbach's Alpha
4. Kolmogorov Smirnov
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جهت آزمون فرضیه اصلی پژوهش (بین سکوتسازمانی و تحلیلرفتگی شغلی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان
همدان رابطه معنیداری وجود دارد) از آزمون همبستگی پارامتریک پیرسون استفاده گردید .لذا جدول شماره  0با استفاده از
آزمون فوق به بررسی ارتباط بین دو متغیر میپردازد.
جدول  :1ارتباط بین سکوت سازمانی و تحلیل رفتگی شغلی کارکنان

سطح معناداری
1/110

ضریب همبستگی
1/555

نتیجه
وجود ارتباط معنادار

جدول شماره  0نشان میدهد ،سطح معناداری بهدست آمده از آزمون پیرسون ،کوچکتر از  1/10میباشد که نشان میدهد
با سطح اطمینان  1/55بین دو متغیر ارتباط معناداری وجود دارد .همچنین ضریب همبستگی مثبت ( )r=1/555گویای این
مطلب است که هرچه میزان سکوت سازمانی بیشتر باشد ،تحلیلرفتگی کارکنان نیز افزایش مییابد .لذا میتوان گفت سکوت
سازمانی در تحلیلرفتگی کارکنان مؤثر میباشد.
همچنین جدول شماره  2به بررسی رابطه بین سکوت سازمانی با ابعاد تحلیل رفتگی شغلی کارکنان پرداخته است.
جدول  :2ضرایب همبستگی بین سکوت سازمانی و ابعاد تحلیل رفتگی شغلی

سکوت سازمانی
**
1/654
**
1/624
**
1/423

خستگی عاطفی
مسخ شخصیت
فقدان موفقیت فردی

**p˂0.05*, p˂0.01

جدول شماره  2نشان میدهد که سکوتسازمانی با تمامی ابعاد تحلیلرفتگی شغلی اعم از خستگی عاطفی (،)r=1/654
مسخ شخصیت ( )r=1/624و فقدان موفقیت فردی کارکنان ( )r=1/423با سطح اطمینان  1/55دارای ارتباط مستقیم و
معنیداری میباشد.
جدول  :3مقایسه سکوت سازمانی کارکنان زن و مرد

جنسیت
شاخص
سکوت سازمانی

مرد
زن

تعداد

میانگین

انحراف معیار

مقدار آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

43
60

2/541
4/050

1/435
1/341

0/461

014

1/010

در جدول شماره  ،4نتایج آزمون  tبرای مقایسه گروههای مستقل نشان داد که بین سکوت سازمانی کارکنان زن و مرد
تفاوت معناداری وجود ندارد.
جدول شماره  ،6تحلیل رگرسیون تک متغیره را در خصوص متغیر مؤثر بر تحلیلرفتگی شغلی کارکنان نشان میدهد.
به منظور استقالل خطاها از آزمون دوربین واتسون 0استفاده شده است .چنانکه آماره دوربین واتسون در بازه  0.5تا 2.5
قرار گیرد عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته میشود و در غیر اینصورت بین خطاها همبستگی وجود دارد .نتایج اجرای

1. Dorbin- Watson
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آزمون دوربین واتسون (جدول  ،)6نشان میدهد که آماره دوربین واتسون مابین این بازه قرار دارد ( .)DW=0/515بنابراین
عدم همبستگی بین خطاها پذیرفته میشود (سعادت.)0454 ،
جدول شماره  :4نتایج رگرسیون تک متغیره سکوت سازمانی برای پیشبینی تحلیلرفتگی شغلی کارکنان

مدل
سکوت سازمانی

R

مجذور R

1/555

1/404

مجذور  Rتنظیم شده
1/414

مقدار F

DW

61/216

0/515

معناداری
1/110

در جدول شماره  6مشاهده میشود که مقدار ضریب همبستگی بین سکوت سازمانی و تحلیلرفتگی شغلی (،)1/555
همچنین مقدار مجذور همبستگی ( )1/404میباشد ،بدین معنا که سکوت سازمانی قادر به تبیین حدود  40درصد از واریانس
تحلیل رفتگی شغلی خواهد بود .همچنین سطح معناداری آزمون  Fدر سطح  1/10معنادار میباشد.
جدول  :5رگرسیون تک متغیره تحلیلرفتگی شغلی براساس سکوت سازمانی

منبع تغییرات
رگرسیون
باقیمانده
مجموع

مجموع مربعات
4/046
04/556
05/303

درجه آزادی
0
014
013

میانگین مربعات
4/046
1/021

مقدار آمارهF

سطح معناداری

61/216

1/110

در جدول شماره  5مشاهده میشود که مقدار آماره  Fبا درجه آزادی  0و  014در سطح  1/10معنادار بوده بنابراین سکوت
سازمانی در پیشبینی تحلیلرفتگی شغلی کارکنان مؤثر بوده و میتوان تحلیلرفتگی را بر اساس سکوت سازمانی پیشبینی
کرد.

بحث و نتیجهگیری
هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین سکوت سازمانی و تحلیلرفتگی شغلی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان همدان
بود .نتایج آزمون این فرضیه رابطه مستقیم و معنیداری بین این دو متغیر نشان داد .بنابراین با توجه به نتایج آزمون این
فرضیه و نتایج حاصل از پژوهشهای انجام شده میتوان گفت که سکوتسازمانی و تحلیلرفتگی شغلی کارکنان با هم
ارتباط دارند ،بهطوریکه هر چقدر جو سکوت در سازمانها مهیا باشد ،یا بهعبارتی نگرش سرپرستان منجر به رفتارهایی شود
که موجب سکوت کارکنان یا افزایش سکوت کارکنان باشد و نگرش مدیریت عالی سازمان در جهتی باشد که رفتارهای
سکوتآمیز را تقویت کند و فرصتهای ارتباطی در سازمان برای ابراز عقاید و خواستههای افراد کم باشد ،این امر باعث
خواهد شد که کارکنان مشغول در سازمان در قبال اغلب مسائل مهم سازمانی سکوت اختیار کرده و بهدنبال آن انگیزهی افراد
برای کار ،پیشرفت سازمان ،اثربخشی آن و همچنین نگرشهای شغلی کارکنان همچون رضایت شغلی ،تعهد سازمانی و...
پایین خواهد آمد همین امر دلیلی خواهد بود تا افراد به مرور زمان احساس خستگی از کار داشته و موجبات تحلیلرفتگی
شغلی را فراهم خواهد آورد.
در پژوهشی که زارعیمتین و همکاران ( )2102انجام دادهاند به این نتیجه دست یافتند که تحلیلرفتگی شغلی کارکنان
منجر به کاهش تعهد سازمانی ،رضایتمندی شغلی و افزایش تمایل به ترک خدمت در آنان خواهد شد (زارعیمتین و
همکاران .)2102 ،نیکمرام و همکاران ( )2102عنوان میکنند هرچه فضای سکوت در سازمانها مهیا باشد سکوت کارکنان
بیشتر شده و تعهد سازمانی کاهش خواهد یافت (نیکمرام و همکاران .)2102 ،سینار و همکاران ( )2104نیز بیان کردند که
اگر کارکنان اجازه بیان عقاید جدید خود را در زمینة کاری نداشته باشند رفتار شهروندی سازمانی آنان کاهش مییابد و بهتبع
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آن انگیزه آنان کاهش یافته که پیامدهایی را درپی خواهد داشت که همخوان با نتایج بهدست آمده از پژوهش حاضر میباشد
(سینار و همکاران.)2104 ،
در فرضیه دوم پژوهش رابطه معنیدار بین سکوتسازمانی با تمامی مؤلفههای تحلیلرفتگی شغلی وجود داشت .نتایج
آزمون در این فرضیه رابطه مستقیم و معنیداری بین سکوت سازمانی با مؤلفه خستگی عاطفی نشان داد .با به وجود آمدن
شرایط سکوت و سایه افکنی آن در سازمان و با توجه به حجم کارها و فشارهای روانی حاصل از کار ،انرژی عاطفی شخص
از دست میرود و فرد احساس میکند که از نظر عاطفی فرسوده شده ،با تداوم این احساس ،توان روحی فرد کاهش مییابد و
انگیزه او از دست میرود بهطوریکه به تدریج دچار نوعی سردی توأم با بیتفاوتی مفرط نسبت به شغلش میگردد ،انجام
دادن کار برایش خستهکننده میشود و این روند منجر به خستگیعاطفی و جسمی میشود و فرد در قبال شغلش تعهد
عاطفی نیز نخواهد داشت .نتایج حاصل از این پژوهش با بخشی از یافتههای دنیز و همکاران ( )2104که نشان دادند بین
سکوت سازمانی و تعهد عاطفی رابطه معنیدار منفی وجود دارد و رمضانینژاد و همکاران ( ،)0411همخوان میباشد (دنیز و
همکاران2104 ،؛ رمضانینژاد و همکاران .)0411 ،همچنین رابطه مستقیم و معنیداری بین سکوت سازمانی با مؤلفه مسخ
شخصیت وجود داشت .شخصیت یکی از ویژگیهای تأثیرگذار بر سکوت کارکنان میباشد ،یکی از دالیل در ایجاد سکوت
سازمانی این است که افراد میترسند اگر دربارۀ موضوعی زبان به سخن گشایند و ابراز عقیده کنند ،اخراج شوند و شغلشان را
از دست بدهند و این امر منجر به مسخ شخصیت در افراد میشود هرچه فضای سازمانی بازتر بوده افراد بهراحتی نظرات خود
را بیان کرده و سکوت در میان آنان کاهش مییابد .که نتایج حاصل از این پژوهش با بخشی از یافتههای رمضانینژاد و
همکاران ( ،)0411افخمیاردکانی و خلیلیصدرآباد ( ،)0450شریفی و اسالمیه ( )0452همخوان میباشد (رمضانینژاد و
همکاران0411 ،؛ افخمیاردکانی و خلیلیصدرآباد0450 ،؛ شریفی و اسالمیه .)0452 ،همچنین نتایج آزمون در این فرضیه
رابطه مستقیم و معنیداری بین سکوت سازمانی با مؤلفه فقدان موفقیت فردی نشان داد .سکوت سازمانی میتواند هم موجب
کاهش موفقیت فردی و هم پیامد آن باشد .معموالً انسانها مایلند که فردی مولد باشند و با حفظ سطح عملکرد خود پاداش
کافی ،قدرشناسی و پیشرفت بیشتری بیابند .چنانچه محدودیتها و موانع ظاهر شوند و کاهش عملکرد اتفاق بیفتد ،فرد
احساس میکند که توان عملکرد قبلی را ندارد و بهرهوریاش کاهش یافته است ،در نتیجه او احساس افسردگی شدید
میکند و انگیزه خود را نسبت به کار از دست میدهد .وقتی فرد احساس کند که تالشهایش در کار بیفایده و غیر اثربخش
است ،یا احساس کند که این نوع تالشها مورد توجه و قدردانی دیگران قرار نمیگیرد ،و در این زمینه سکوت نماید موفقیت
وی در کار کاهش مییابد .در پژوهش زهیر و اردوغان ( )2100نتایج نشان میدهد که رابطه معنیدار بین رهبری معنوی و
سکوت کارکنان ،رهبری معنوی و صدای کارکنان ،رهبری و عملکرد کارکنان وجود دارد ،همچنین سکوت مطیع و دوستانه
رابطهی منفی با عملکرد و سکوت تدافعی رابطهای با عملکرد ندارد که با نتایج بهدست آمده همخوان میباشد (زهیر و
اردوغان.)2100 ،
فرضیه سوم پژوهش عنوان میکند که بین سکوت سازمانی کارکنان زن و مرد تفاوت معنیداری وجود دارد .نتایج آزمون
این فرضیه ،نشان داد که بین سکوت سازمانی کارکنان زن و مرد تفاوت معنیداری وجود ندارد .در پژوهش انجام شده با
توجه به شرایط سازمانی موجود زنان و مردان به یک اندازه در قبال مسائل سازمانی سکوت میکنند .نتایج حاصل از این
پژوهش با مطالعات انجام شده توسط نصراصفهانی و آقاباباپوردهکردی ( )0450همخوان است (نصراصفهانی و
آقاباباپوردهکردی .)0450 ،اما با نتایج مطالعات سینار و همکاران ( ،)2104افخمیاردکانی و خلیلیصدرآباد ( )0450همخوان
نیست (سینار و همکاران2104 ،؛ افخمیاردکانی و خلیلیصدرآباد .)0450 ،بنابراین باتوجه به نتایج آزمون این فرضیه و نتایج
حاصل از پژوهشهای انجام شده در این زمینه میتوان گفت بررسی نتایج تحقیقات گذشته در این زمینه نشان از
عدمهمخوانی نتایج برخی تحقیقات با یکدیگر و با نتایج تحقیق حاضر دارد .بهنظر میرسد علت عدمهمخوانی بین نتایج
بیشتر تحتتأثیر عواملی نظیر ساختار جامعهی تحتبررسی ،نوع شغل ،محیط کار و برخی عوامل شخصیتی باشد.
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فرضیه چهارم پژوهش عنوان میکند که سکوتسازمانی کارکنان اداره ورزش و جوانان ،توان تحلیلرفتگی شغلی را دارد.
نتایج آزمون این فرضیه ،نشان داد که سکوت سازمانی ،توان تبیین و پیشبینی تحلیلرفتگی شغلی را دارد .عملکرد یک
سازمان و کیفیت محیط کاری ،نگرشها و رفتارهای کارکنان آن سازمان را تحتتأثیر قرار میدهد .وقتی افراد باانگیزه و
توقعات باال بهکار مشغول میشوند ،برخی از توقعات عمومی (موفق و ارزشمند بودن) و برخی توقعات خاص آنها که مربوط
به شغل مورد نظر است (اظهارنظر آزادانه ،توجه و احترام به صحبتهای آنان و )...در یک محیط حمایتکننده ،تأمین میشود
و این موجب افزایش حس موفقیت و احساس معنای وجود میشود که انگیزۀ شغلی آنها را افزایش میدهد ،اما اگر همین
افراد در یک محیطی باشند که جنبههای منفی را افزایش و جنبههای مثبت را کاهش دهد و افراد نتوانند آزادانه صحبت،
اظهار نظر و بیانعقاید کنند و در این زمینه سکوت کنند در نتیجه این شرایط ،عامل مهمی در جهت تبیین و پیشبینی
تحلیلرفتگی آنان میشود.
در جمعبندی کلی میتوان گفت سکوتسازمانی پدیدهای است که در آن کارکنان سازمان بهدالیل مختلف از اظهارنظر
امتناع میورزند ،سکوت عالمتی برای بیماری سازمان در نظر گرفته میشود که افراد در رابطه با مشکالت سازمانی اظهارنظر
نمیکنند و این میتواند خود موجب سکون شود ،بیتوجهی به این موضوع ممکن است حتی موجب مرگ سازمان شود ،با
بهوجود آمدن شرایط سکوت و سایهافکنی سکوت در سازمان و با توجه به حجم کارها و فشارهای روانی حاصل از کار ،انرژی
عاطفی شخص از دست میرود و فرد احساس میکند که از نظر عاطفی فرسوده شده ،با تداوم این احساس ،توان روحی فرد
کاهش مییابد و انگیزه او از دست میرود و شرایطی جهت تحلیلرفتگی شغلی برای فرد فراهم میشود .از این رو به مدیران
توصیه میشود ویژگیهای فردی و شخصیتی افراد برای واگذاری مسئولیت به آنها را شناسایی نموده و با تشکیل کارگاههای
آموزشی مهارتهای برقرای ارتباط برای مدیران و سرپرستان و با تدوین آییننامههایی برای حمایت از نظریات کارکنان و
همچنین تشویق کارکنان به ارائه نظریات و با دائمی کردن تصمیمگیریهای گروهی و اهمیت دادن به گروهها و کمیتههای
کاری در سازمانها قدم مهمی را در کاهش سکوت در سازمانها بردارند.
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