
 مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش

 44-41، صص: 4931 پاییز، 7دوره دوم، شماره 

Organizational Behavior Management in Sport Studies 

Vol. 2, No.7, Autumn 2015, Pp: 11-18 

 

 فاطمه صیادی نویسنده مسئول: *

*Corresponding Author:  Fatemeh Sayadi  E-mail: f.sayadi70@yahoo.com 

بینی عملکرد سازمانی کارکنان ادارات ورزش هدف این پژوهش، پیش
و جوانان استان کرمانشاه براساس سکوت سازمانی بود. در این پژوهش 

آماری تحقیق را تمامی کارکنان ادارات ورزش و  توصیفی همبستگی، جامعه
آماری براساس جدول  نفر( تشکیل داد. نمونه 221جوانان استان کرمانشاه )

ای تعیین خوشه -نفر و به صورت تصادفی 469کرجسی و مورگان به تعداد 
ابزارهای تحقیق، شامل دو پرسشنامه سکوت سازمانی ونداین و  شد.

( بودند که 2009)و عملکرد سازمانی هرسی و گلداسمیت ) 2009همکاران)
نفر از  00ر بین ها از طریق یک مطالعه مقدماتی که دپایایی اولیه آن

کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه انجام شد مورد تایید قرار 
آزمودنی  469گرفت و در ادامه پایایی کل از طریق روش آلفای کرونباخ، با 

گزارش شد. . به منظور تحلیل  39/0و  79/0( به ترتیب 4931در سال )
اسمیرنوف، ضریب -گروف)کولمو ها، از آمار توصیفی و استنباطیداده

همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه( استفاده شد. نتایج نشان داد، بین 

( و عملکرد سازمانی ارتباط معناداری p ،43/0-=r<00/0سکوت سازمانی)
 27وجود داشت. نتایج رگرسیون گام به گام نیز نشان داد سکوت سازمانی 

ی نمود. بنابراین به مدیران درصد از تغییرات عملکرد سازمانی را پیش بین
شود که از طریق توجه ویژه به متغیر ادارات ورزش و جوانان پیشنهاد می

 سکوت سازمانی؛ شرایط را برای افزایش عملکرد سازمان فراهم نمایند.
 

 هاي کليديواژه
 اداره ورزش و جوانان ؛یعملکرد سازمان ؛یسکوت سازمان

 
 
 
 

 

 

The purpose of this study was to Predict Employee 

Organizational Performance, According to the 

Organizational Silence in Office of Youth and Sports of 
the Kermanshah Province. The research method was 

descriptive and type of correlation. The statistical 

population of the study (228 person) consisted of all 
Employees in the Sports and Youth Offices in Kermanshah 

Province. According to Kerejci & Morgan, 163 person 

were randomly cluster. Instruments used in the study, were 
Questionnaires of Van Dyne et al (2003) Organizational 

silence and Hersey and Goldsmith (2003) Organizational 

performance that Primary reliability Was conducted 
Through a pilot study in between 50 person of the 

Employees in the Sports and Youth Offices in Kermanshah 

Province and was approved Then Total reliability were 
reported through Cronbach's alpha, with 163 participants 

in the year (1394) of the 0/73 and 0/93 For data analysis, 

descriptive and inferential statistics was used (K-S Test, 
Pierson correlation coefficient and multiple regression). 

The results showed that, significant relationship between 

organizational silence) r= -./19, P˂. /05 (and organizational 
performance. Also, the results of stepwise regression 

analysis Showed that organizational silence respectively 

can 27 percent of changes from organizational 

performance to predict. Therefore, we suggest to managers 

in the sports and youth offices that, through special 

attention to organizational silence provide Conditions for 
increase organizational performance.  
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 مقدمه
 جامعه، در اجتماعی مسائل و ورزش جایگاه و اهمیت به توجه با

 ار اصلی نقش ورزش امر متولی مثابه به جوانان و ورزش وزارت
 قهرمانی و همگانی ورزش بعد در ورزش رشد و ترویج ،توسعه در
 هایسازمان در شده ذکر اهداف به رسیدن الزمه و دارد عهده به

 تصور در و کنند عمل موثر طور به که است این کشور ورزشی
 هب را کشور ورزشی سیستم توانست خواهند نمودن عمل موثر
 زدیکن مطلوب اثربخشی به و کنند مدیریت آمیزی موفقیت طور

 مهم مسائل جمله از .(221: 2931 عیدی پور و همکاران،) شوند
ی مدیریت نوین مفاهیم به توجه هاییسازمان چنین عملکرد در

 .است چون سکوت سازمانیهم
اندرکاران مدیریت همواره در ها، دستدر فضای رقابتی سازمان

تالش هستند با ایجاد مزیت رقابتی پایدار از طریق ارتقا عملکرد 
 حالت یعنی لغت در سازمانی به رونق نهاد خود بیفزایند. عملکرد

 کلی ییک سازه سازمانی عملکرد ،بنابراین ؛کارکرد کیفیت یا

 دارد. اشاره سازمانی عملیات انجام چگونگی بر که است

ارائه شده  2تعریف عملکرد توسط نیلی و همکاران ترینمعروف
فرایند تبیین کیفیت و اثربخشی و کارایی اقدامات »است: 
(. برخی دیگر عملکرد را 261: 1001)نیلی و همکاران،  «گذشته

به نتیجه رساندن وظایفی که از طرف سازمان به عهده نیروی 
کرد این باورند که عملاند و برانسانی گذاشته شده، تعریف نموده

دارای ابعاد مختلفی بوده و به مثابه چتری است که تعالی، 
نگیرد )نمیسوددهی و بهره وری را در بر ، 1انی و همکارا

 توصیف که کارایی( 2 ( حال آن که بهره وری شامل:2330:91

 یا تولید خدمات در منابع از سازمان استفاده چگونگی یکننده

 نیل یی درجهکننده توصیف که اثربخشی (1 ،است محصوالت

ن و است )دالری اهداف سازمانی به (. 13: 2336 ، 9ورینگت
 و وظایف ها،مأموریت انجام چگونگی به سازمانی نیز عملکرد
-می اطالق هاآن انجام از نتایج حاصل و سازمانی هایفعالیت

 فرآیندهای نتیجه یا حاصل سازمانی چنین عملکردشود. هم

 جهانی، رقابت به توجه با است. سازمان اهداف تحقق و اجرایی
 صلیا است و دلیل نیاز مورد سازمان بقای برای عملکرد ارزیابی

 یافزایش اثربخش گیری عملکرد سازمانی،ارزیابی و اندازه برای
 رانمدی به کهوکار است و این کسب فرایندهای و سازمان کلی
 ،دارند بهبود به نیاز که هاییبربخش را خود توجه دهدمی اجازه

 سطح (. از جمله عاملی که بر ارتقای9: 1،1001متمرکزکنند )وسنا
 مقوله اثرگذار است، های ورزشیسازمان اثربخشی و عملکرد

                                                           
1. Neely et al 

2. Nani et al 

3. Dollery and Worthington 

4. Vesna 

 است. سکوت سازمانی
خالقیت،  تغییر، اصلی منابع عنوانبه کارکنان از مدیریت آثار در 

 هاییسازمان کنونی شرایط شود. درمی یاد نوآوری و یادگیری

 به خود حیاتی عوامل و منابع این از بتوانند که هستند ترموفق

 کارکنان که شرایطی وجود بنابراین کنند. شکل استفاده بهترین

 بسیار دهند نشان خود از را کارآیی و بهترین بازدهی بتوانند

 از افراد بین تعامالت و انسانی روابط وجود .است حیاتی و الزم

 در گیرد. متاسفانه قرار توجه باید مورد که است عواملی جمله

 بتوانند کارکنان که شودنمی فضایی فراهم هاسازمان از بسیاری

 چنین در بپردازند. شاننظردرمورد سازمان ابراز به راحتی به

 نیز سازمان و در پیش گرفته را سکوت رفتار کارکنان شرایطی

نماید  برداریارزشمند بهره منابع این از بود نخواهد قادر دیگر
ها و اهداف سازمان یکی از موانع مهم در موفقیت برنامه بنابراین

ها، نظرات و اطالعات راجع به مشکالت ایده خودداری از بیان
 آن را سکوت سازمانی 1سازمانی است که موریسون و میلیکن

 6هارلوس و (. پیندر903: 1000موریسون و میلیکن، ) نامیدند
 اری،رفت هایارزیابی بیان از کارکنان خودداری را سازمانی سکوت

 نندک می تعریف سازمان هایموقعیت مورد در اثربخش و شناختی
 ایپدیده به سازمانی (. سکوت991: 1002 هارلوس، و پیندر)

 غیر هایفعالیت مثل مسائلی به کارکنان آن در که دارد اشاره

 گرفتن نادیده و حرمت اشخاص هتک یا و اخالقی یا قانونی

 در و کنندنمی توجهی هیچ سازمان در قانونی استانداردهای

 تواندمی این پدیده دهند.نمی نشان واکنشی خود از آن برابر

وارد کند  مشکالت با سازمان برخورد نحوه به زیادی صدمات
 شایع ایسازمانی، پدیده (. سکوت1: 2939)دوستار و همکاران، 

-باشد و به یک نیروی قدرتمند در سازمانمی هاسازمان اغلب در

 تحت سازمانی هایویژگی از بسیاری و توسط استها تبدیل شده
 ایفراینده شامل سازمانی هایویژگی این. گیردمی قرار تاثیر

 از کارکنان ادراک و فرهنگ مدیریت، فرایندهای ،گیریتصمیم
: 1009 ،9واکوال و دمیتریس)است  سکوت رفتار بر موثر عوامل

 و قایدع پیامد سکوت، که دهندمی نشان میلیکن و موریسون(. 1
 باورهای منفی، بازخورد مدیر، از ترس. باشدمی مدیر هاینگرش
 ورط به افراد که اساس این بر انسان ماهیت مورد در مدیر ضمنی
ازمانس در سکوت توسعه و ایجاد به منجر هستند، تنبل طبیعی

ها باید . سازمان(1000:921 میلیکن، و موریسون. )شودمی ها
بدانند که اگر بر افواه سازمانی مهر سکوت زده شود اذهان 

اند فسیل خواهند شد و عالوه مولد دانش سازمانیسازمانی که 

5. Morrison and Milliken 

6. Pinder and Harlos 

7. Dimitris and Vokala 
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این کاهش بهره وری، عملکرد، رضایت شغلی و تعهد در بر
: 2930سرمایه انسانی روی خواهد داد )دانایی فرد و همکاران، 

 در هک هاییانگیزه به معتقدند که با توجه 2(. ونداین وهمکاران9
 .بود خواهد تمتفاو آن ماهیت وجود دارد، برای سکوت کارمند
 به سبتن بودن فرد تسلیم دلیل به تواندمی سکوت اوقات برخی

 به گاهی شود،نامیده می 1که سکوت مطیع شرایطی باشد و هر
کارانه که آن را سکوت  محافظه رفتارهای وجود و ترس دلیل

 ایجاد منظور به تواندنیز می اوقات و برخی خوانندمی 9تدافعی
باشد که سکوت نوع  هاآن عقاید اظهار و دیگران برای فرصت

ه (. 1009:2961ونداین و همکاران،) شودنامیده می  1دوستان
موفقیت هر سازمان در گرو عملکرد کارکنان است اما سکوت 

 چون استرس و افسردگیتواند از طریق آثار منفی همسازمانی می
و نارضایتی، کاهش تعهد، خالقیت و نوآوری باعث کاهش کارایی 

: 2939عملکرد کارکنان در سازمان گردد )دوستار و همکاران، و 
تواند باعث کاهش ( و از طرفی دیگرسکوت سازمانی می20

 (.191: 1006، 1گیری سازمانی شود )ماریاکیفیت تصمیم
دهد که بین سکوت های مختلف نیز، نشان مینتایج پژوهش 

 سازمانی و عملکرد سازمانی ارتباط وجود دارد.
ن و زهیر  عملکرد بین رابطه در پژوهشی (،1022)  6اردوقا

از  مورد سه هاآن نمودند. بررسی را سازمانی سکوت و سازمانی
 سکوت مطیع، سکوت از اند عبارت که را سازمانی سکوت موارد

 هر رابطه سپس و بیان کردند را دوستانه نوع سکوت دفاعی،

 نهایت در و کردندمقایسه  سازمانی عملکرد با را ابعاد از این یک

 عملکرد با مثبت رابطه دوستانهنوع سکوت که نتیجه گرفتند

 افزایش صورت در که است معنی این به که سازمانی دارد

 با مطیع یابد. سکوتمی افزایش نیز عملکرد دوستانهنوع سکوت

 که معنی این به دارد معکوس یا منفی سازمانی رابطه عملکرد

می کاهش سازمانی عملکرد مطیع، سکوت افزایش صورت در
 عمکرد و تدافعی سکوت بین ارتباطی هیچ نهایت در یابد و

 .نشد یافت کارکنان
 دعملکر تحلیل عنوان با تحقیقی در ،(1020) 9سهیتگلو و زهیر 

 اتموسس در سازمانی شهروند رفتار و سکوت کارمندان براساس
 بین فیمن معنادار رابطه که رسیدند نتیجه این به ترکیه عمومی
 ینب معناداری مثبت رابطه و کارکنان عملکرد و تدافعی سکوت
 طرفی از دارد و وجود کارکنان عملکرد و دوستانه نوع سکوت

 جودو کارکنان عملکرد و مطیع سکوت بین معناداری رابطه هیچ
(، در پژوهش خود اثر سکوت سازمانی را 2931) مهیمنیندارد. 

                                                           
1. Van Dyne et al 

2. Acquiescent Silence 

3. Defensive Silence 

4. Pro-Social Silence 

بر عملکرد کارکنان بانک مورد برسی قرار داد و به این نتیجه 
رسید که سکوت سازمانی اثر منفی بر عملکرد کارکنان دارد. 

رابطه »(، در تحقیقی با عنوان 2939) عنایتیبزرگ نیا حسینی و 
 212که بر روی  «سکوت سازمانی با عملکرد کارکنان دانشگاه

جه ن انجام گرفت به این نتینفر از کارکنان علوم پزشکی مازندرا
 ایرابطه کارکنان عملکرد و سازمانی رسیدند که بین سکوت

 عملکرد سکوت، با افزایش که معنی این به دارد، وجود منفی

 با بایستی مدیران ،بنابراین ؛برعکس و یابدمی کاهش کارکنان

 و نحوه رفتار که کنند برخورد آگاهانه ایگونه به موضوع این

 کاهش آن متعاقب و سکوت جو ایجاد باعث هاآن مدیریت

(، در تحقیقی 2939) همکاراننگردد. دوستار و  کارکنان عملکرد
تبیین روابط بین سکوت سازمانی، عدالت سازمانی و »با عنوان 

نفر از کارکنان هیئت  119 که بر روی «تعهد عاطفی در سازمان
نتیجه  اینعلمی و غیر هیئت علمی دانشگاه گیالن انجام شد به 

 فرصت سکوت و سکوت دفاعی مطیع، سکوت رسیدند که

-دارد هم چنین منفی تاثیرگذاری عاطفی تعهد روی بر طلبانه

 سازمانی عدالت ابعاد از یک هر دهنده تاثیرگذاری نشان نتایج

 همکارانو  پناهی .سازمانی است سکوت ابعاد از برخی بر
 بر مؤثر عوامل تحلیل و تجزیه» عنوان با درپژوهشی (1021)

 نتیجه این به «سازمانی تعهد با آن ارتباط و سازمانی سکوت

 با کارکنان سازمانی تعهد و ارتباطی هایفرصت بین که رسیدند

 دارد. وجود منفی همبستگی کارکنان، سکوت رفتار
 
 کی عنوانبه جوانان و ورزش ادارات شده گفته مطالب به توجه با

 ورزش توسعه و ریزی برنامه در مهمی نقش ورزشی، سازمان
 سازمانی عملکرد با آن رابطه و سازمانی سکوت دارند و مفهوم

 ست.ا برخوردار توجهی قابل اهمیت از ادارات این کارکنان بین در
 است و مدیریت عرصه در نو مفهومی سازمانی از طرفی سکوت

است وگاها دیده  نشده انجام زمینه این در زیادی هایپژوهش
های ورزشی ها، ازجمله سازمانکه اهمیت آن در سازمانشود می

 سمی چونهم تواند می موضوع این .شودنادیده گرفته می

 به منجر نشود توجه آن اگر به که باشد سازمان برای مهلک
های فیزیکی و و رکود در شبکه کاهش تعهد و کارایی کارکنان

-معنا میشود و مزیت رقابتی سازمانی بیاجتماعی سازمان می

 نطلبد بنابرایها را میبنابراین توجه جدی مدیران سازمان ؛شود
-شپی پژوهش اصلی هدف فوق، در شده گفته موارد به توجه با

بینی عملکرد سازمانی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان 

5. Maria 

6. Zehir and Erdogan 

7. Sehitoğlu and Zehir 
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سکوت  تأثیر از آگاهی جهت کرمانشاه براساس سکوت سازمانی
 .استعملکرد سازمانی کارکنان  میزان بر سازمانی

 

 تحقیق شناسیروش
روش تحقیق توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی است که از 
نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد. جامعه آماری 

( ادارات ورزش و جوانان نفر 111) کارکنانتحقیق، شامل کلیه 
به صورت  نفر 269استان کرمانشاه بود. مطابق جدول مورگان، 

ای به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند به این خوشه -تصادفی
ای هشهرستان) شمالصورت که استان کرمانشاه به پنج خوشه 

 -آبادغربشهرستانهای اسالم) جنوبسنقر، پاوه، روانسر(، 
ذهاب، سرپل هایشهرستان) غربگیالنغرب، داالهو(، 

-ر،کنگاوهای شهرستان) شرققصرشیرین، ثالث بابا جانی(، 
یم شهرستان کرمانشاه( تقس) مرکزی( و بیستون ،هرسین صحنه،

های سنقر، پاوه، اسالم نفر از کارکنان شهرستان 269و تعداد 
 و ذهاب، قصرشیرین، کنگاور، هرسینآبادغرب، گیالنغرب، سرپل

ها پاسخ دادند. ابزار مورد استفاده تحقیق نامهکرمانشاه به پرسش
نفر از اساتید مدیریت  1ها توسط امه بود که روایی آنپرسش ن

ه نامه سکوت سازمانی کورزشی مورد تایید قرار گرفتند. پرسش
(، ساخته شد و پایایی آن را 1009) همکارانتوسط ونداین و 

(، با آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار 2931شریفی و اسالمیه )
سوال بر اساس  21، نامهگزارش کردند. این پرسش 99/0دادند و 

مقیاس هفت ارزشی لیکرت دارد و سه مولفه سکوت مطیع، 
یق سنجد. در این تحقسکوت تدافعی و سکوت نوع دوستانه را می

پایایی کل آزمون توسط محقق از طریق روش آلفای کرونباخ  نیز
گزارش گردید  99/0محاسبه و  2931آزمودنی در سال  269با 

بول پرسش نامه فوق بود. پرسشنامه که نشان از پایایی قابل ق

ساخته شده  (1009) گلداسمیتعملکرد سازمانی توسط هرسی و 
-ای لیکرت میسوال براساس طیف پنج گزینه 11است و شامل 

باشد که هفت مولفه توانایی، وضوح، کمک، مشوق، ارزیابی، 
سنجد. پایایی این پرسشنامه را اعتبار و محیط عملکرد را می

( از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و 2939کاران )چناری و هم
 پایایی کل آزمون توسط گزارش کردند. در این تحقیق نیز 36/0

آزمودنی در سال  269محقق از طریق روش آلفای کرونباخ با 
گزارش گردید که نشان از پایایی خیلی  39/0محاسبه و  2931

از  ا نیز،هخوب پرسش نامه فوق بود. برای تجزیه و تحلیل داده
آمار توصیفی و استنباطی کلموگروف اسمیرنوف برای تشخیص 

ها، ضریب همبستگی پیرسون برای ارتباط بین توزیع نرمال داده
ای پژوهش هها و رگرسیون چند گانه برای پیش بینی متغیرمتغیر

 12نسخه  SPSSاستفاده شد. نرم افزار آماری مورد استفاده نیز، 
 بود.

 

 تحقیقهای یافته
 269 از جنسیت، لحاظ به ها،آزمودنی توصیفی تحلیل در

( زن بودند. در %1/11) نفر 16( و %1/92) مرد نفر 229آزمودنی،
 19سال(،  90 زیر) سنینفر در دامنه  22حالی که از لحاظ سنی، 

( قرار سال 10 باالی) نفر 19( و 10-12) نفر 11(، 10-90) نفر
( فوق دیپلم و %9/19) نفر 91داشتند. از نظر سطح تحصیالت، 

( فوق لیسانس %2/11) نفر 96( لیسانس، %11) نفر 11پایین تر؛ 
چنین از نظر سابقه /. %( دارای مدرک دکترا بودند. هم06) نفر 2و 

 نفر 16( سال، 20تا  1) نفر 11 سال(، 1نفر )کمتراز  92خدمت، 
سال به باال( بودند و از نظر وضعیت  21) نفر 61 سال، (21تا  22)

 نفر )مجرد( بودند. 12متاهل( و ) نفر 211تاهل 
 

 اسمیرنوف -کالموگروف نتایج آزمون .4 جدول

 شاخص
 متغیر

N Z Sig 

 06/0 911/2 269 سکوت سازمانی

 919/0 319/0 269 عملکرد سازمانی

 است لذا توزیع داده ها نرمال است. 01/0از ، چون مقدار سطح معناداری بزرگتر 2های جدول با توجه به داده

 با عملکرد سازمانی نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین سکوت سازمانی .2جدول 

 شاخص
 متغیر

N r Sig 

 021/0 * -231/0 269 سکوت سازمانی

                                 01/0>P 02/0* و>P ** 
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دهد، بین سکوت سازمانی نشان می 1های جدول داده
(01/0>p ،231/0- = r با عملکرد سازمانی ارتباط معنادار )

 منفی وجود دارد.

 
 نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین مولفه های سکوت سازمانی با عملکرد سازمانی .9 جدول

 متغیر
 بینپیش

 N r Sig متغیر مالک

 0002/0 **- 919/0 269 عملکرد سازمانی سکوت مطیع

 0002/0 **- 929/0 269 عملکرد سازمانی سکوت تدافعی

 0002/0 **991/0 269 عملکرد سازمانی دوستانهسکوت نوع

، p<02/0) مطیع، نشان داد که بین سکوت 9 جدولهای داده
919/0- =r( سکوت تدافعی ،)02/0>p ،929/0- =r با عملکرد )

سازمانی کارکنان ارتباط منفی و معنادار و بین سکوت نوع 

( با عملکرد سازمانی ارتباط مثبت p ،991/0= r<02/0) دوستانه
 و معنادار وجود دارد.

 

 رگرسیون الگوی خالصه .1 جدول

 R 2R Std.E متغیرها
 31/21 19/0 119/0 سکوت سازمانی

، نتایج ضریب تعیین نشان داد که 1 جدولبا توجه به داده های 
درصد از  19های آن متغیر سکوت سازمانی به همراه مولفه

 واریانس از عملکرد سازمانی کارکنان را تبیین نمود.

 سکوت سازمانی هایمولفه طریق عملکرد سازمانی از بینی پیش برای رگرسیون نتایج .5جدول 

 ص متغیرشاخ

 

 دهنش ضرایب استاندارد

 خطای استاندارد و بتا

 استاندارد شده ضرایب
 بتا

 مقدار
 تی

 سطح
 معناداری

 0120/000 -99/1 29/0- 19/0 -691/0 سکوت مطیع

 002/0 -99/9 -11/0 91/0 -233/2 سکوت تدافعی

 0002/00 92/1 96/0 91/0 320/2 سکوت نوع دوستانه

های سکوت ، نشان داد که از بین مولفه1یافته های جدول 
به  ؛29/0و سکوت مطیع  96/0سازمان، سکوت نوع دوستانه 

سازمانی رد بینی عملکترتیب بیشترین و کمترین سهم را در پیش
 .کارکنان داشتند

 گیریبحث و نتیجه

دهد در مجموع بین سکوت سازمانی و نتایج پژوهش نشان می
 به این معنی عملکرد سازمانی ارتباط منفی معناداری وجود داد

که با افزایش سکوت سازمانی در سطح سازمان میزان عملکرد 
 بی تواندمی کارکنان بنابراین سکوت ؛یابدسازمانی کاهش می

 موجب اغلب باشد و بار زیان مضرو ها سازمان برای نهایت

در نتیجه  شود، که می کارکنان درمیان نارضایتی سطح افزایش

 رفتارهای ودیگر کارکنان وجابجایی انتقال مکرر، هایغیبت

است  سازمانی هر موفقیت کلید یابد. ارتباطاتبروز می ناخوشایند
 هادرسازمان ارتباطات دهد، رخ هادر سازمان سکوت اگر اما

 فراگیر به طور سازمانی عملکرد آن و درنتیجه شودمی مخدوش

 سازمانی سکوت کند.بیند و کاهش پیدا میمی آسیب کلی و

 و نوآوری زیرا بردمی بین از ها سازمان در را خالقیت نوآوری و
 کارکنان آن در که است بستری نیازمند سازمان، در خالقیت

 خود جدید های ایده و بتوانند باشند داشته عمل آزادی احساس

 حاکم آن بر سکوت جو که های سازمان در کنند پس بیان را

 کنند.می خودداری ها ایده این بیان از است، کارکنان
پس اگر در ادارات ورزشی شرایطی فراهم باشد که مدیران بتوانند 
میزان سکوت کارکنان خود را کاهش دهند زمینه برای افزایش 
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 های این بخش بایافته عملکرد سازمانی فراهم خواهد شد نتایج

اردوقان  و و زهیر (1021اولسوی ) و تحقیقات کلینس نتیجة
سازمانی و عملکرد  که رابطه معناداری بین سکوت (1022)

که رابطه منفی  (1022) همکارانسازمانی بدست آوردند، پناهی و 
بین سکوت سازمانی و تعهد سازمانی بدست آوردند، بزرگ نیا 

( که رابطه معنادار منفی بین سکوت 2939) عنایتیحسینی و 
 منیمهیسازمانی و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد بدست آوردند، 

وهش خود اثر سکوت سازمانی را بر عملکرد که در پژ (2939)
کارکنان بانک مورد برسی قرار داد و به این نتیجه رسید که که 
سکوت سازمانی اثر منفی بر عملکرد کارکنان دارد هم سو است. 

دهد نشان می پیرسون همبستگی ضریب نتایج دیگر چنین،هم
بین دو مولفه سکوت مطیع، سکوت تدافعی با عملکرد  که

تانه سسازمانی رابطه منفی معنادار وجود دارد و بین سکوت نوع دو
 با عملکرد سازمانی رابطه مثبت معنادار وجود دارد.

 کارکنان مطیع ( در سکوت1009) همکارانطبق نظر ونداین و  

 اساس بر نظرات مربوطه یا اطالعات ها،ایده ارائه از به خودداری

 با افراد پردازند ومی شرایطی هر به دادن رضایت و تسلیم

 تمایلی هیچ و شده فعلی وضعیت تسلیم سکوت، نوع این داشتن

 در کوشش یا مشارکت کردن، صحبت جهت در برای تالش

ندارند وجود این نوع سکوت در  موجود وضعیت تغییر جهت
سازمان یک پدیده نامطلوب است که در صورت وجود آن در 

ات ها تاثیرهای آنو نگرشتواند بر انگیزه کارکنان سازمان می
منفی بگذارد و در صورتی که انگیزه کارکنان کاهش یابد نگرش 

ها هیچ ارزشی ندارند به کند که آنها به این صورت تغییر میآن
شود و ابراز نظر یا امتناع از ابراز نظر ها بها داده نمینظرات آن

خود  تعهدها در مورد مسئولیت پذیری و تفاوتی ندارد مطمئنا آن
وان از فردی تنسبت به شغل خود تجدید نظر می کنند به تبع نمی

که چنین دیدگاهی در مورد شغل خود و یا مافوق خود دارد انتظار 
داشت که تالش کند در صورت بروز مشکل آن را گزارش کند 
و یا در صورتی که پیشنهادی برای رفع مسائل سازمان دارد آن 

ت سازمانی به این صورت ممکن است را بیان کند در واقع سکو
مت های این قسبر عملکرد کارکنان و سازمان تاثیر گذارد یافته

( که رابطه 1022های پژوهش زهیر و اردوقان )از پژوهش با یافته
منفی بین سکوت مطیع و عملکرد سازمانی بدست آوردند، دوستار 

 ( که رابطه منفی بین سکوت مطیع و تعهد2939) همکارانو 
 رزهیخوان و با نتایج سهیتگلو و سازمانی بدست آوردند، هم

که هیچ رابطه معناداری را بین سکوت مطیع و عملکرد  (1020)
باشد که علت آن شاید می نهمخواسازمانی بدست نیاوردند نا

 تفاوت در جامعه آماری پژوهش باشد.

                                                           
15. Gerdien et al 

با توجه به نتایج پژوهش حاضر افزایش سکوت تدافعی در  
-تهشود که با یافنیز منجر به کاهش عملکرد سازمانی میسازمان 

که رابطه منفی معناداری  (1020) های پژوهش سهیتگلو و زهیر
بین سکوت تدافعی و عملکرد سازمانی بدست آوردند، دوستار و 

( که رابطه منفی بین سکوت تدافعی و عملکرد 2939) همکاران
تایج کلینس و باشد و با نسازمانی بدست آوردند همخوان می

( که رابطه معناداری را بین سکوت تدافعی و 1021) اولسوی
ن باشد در تبییعملکرد سازمانی بدست نیاوردند، ناهمخوان می

توان عنوان کرد که در سکوت های پژوهش میاین بخش از یافته
تدافعی نیز افراد به دلیل محافظت از موقعیت و شرایط خود به 

پردازند؛ این طالعات یا نظرات مربوطه میها، اخودداری از ایده
نوع از سکوت با عملکرد سازمانی کارکنان ارتباط منفی دارند و 

 21شوند. گردین و سایرینمنجر به کاهش عملکرد سازمانی می
معتقدند بروز این پدیده در بین کارکنان باعث به و جود آمدن  نیز

کاهش های منفی نظیر گردد که با نگرشیک جو منفی می
اعتماد بین افراد و کاهش تعهد به سازمان همراه است. به وجود 

 های میانتواند با عواملی نظیر تعارضآمدن این جو منفی می
گروهی همراه بوده و در نهایت به نزول سطح عملکرد و رضایت 

اما یافته دیگر پژوهش نشان دهنده رابطه  ؛کارکنان منجر شود
ه دوستانه و عملکرد سازمانی بود کمثبت معنادار بین سکوت نوع 

 اردوقان(، زهیر و 1021) السویهای کلینس و با نتایج پژوهش
 باشد. سکوت نوعخوان می، هم(1020) زهیر(، سهیتگلو و 1022)

ها، اطالعات و نظرات مرتبط دوستانه از طریق بیان نکردن ایده
نوع  یهابا کار با هدف نفع رسانی به سازمان بر مبانی انگیزه

 ودشو مشارکت منجر به افزایش عملکرد سازمانی می دوستی
این نوع سکوت تعمدی، غیر منفعالنه است که اساسا بر دیگران 
تمرکز و تاکید دارد در واقع این نوع سکوت ارتباط نزدیکی با 

(، 1022) 26روحیه جوانمردی دارد و طبق نظر آمفرس و وبینقام
-سازمان یا اعضای آن می کارکنانی که احساس تعلق شدید به

 شان سکوتکنند ممکن است با هدف نفع رساندن به سازمان
( که براساس 20: 2939به نقل از دوستار و همکاران،) کننداختیار 

های پیشین صورت گرفته این نوع نتایج این پژوهش و پژوهش
 شود.سکوت منجر به افزایش عملکرد سازمانی می

دهد که در مجموع نیز نشان مینتایج رگرسیون پژوهش حاضر 
از واریانس تغییرات عملکرد  19/0سکوت سازمانی توان تبیین 

سازمانی را در جامعه مورد بررسی دارد. همچنین ابعاد سکوت 
سازمانی یعنی سکوت مطیع، تدافعی و نوع دوستانه به ترتیب 

از عملکرد سازمانی را تبیین نمودند.  96/0 ،11/0 ،29/0
 تبیین عوامل از سکوت سازمانی دریافت توان مى بنابراین،

16.Amfrs and Vbingham 



 ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه براساس سکوت سازمانیبینی عملکرد سازمانی کارکنان پیش 29

 

 تغییرات از توجهى قابل مقدار که سازمانى است عملکرد کننده

، کلینس (1020) کند که با نتایج سهیتگلو و زهیرمی تبیین را آن
( که معتقدند سکوت 2939) مهیمنی( و 1021) اولسوسو 

خوان میبینی عملکرد سازمانی را دارد همسازمانی توانایی پیش
-تأیید می ا ر ها یافته این صحت نیز، تحقیق نظری باشد. مبانی

 سکوت کنند کهبیان می (1000) میلیکن و موریسون کنند.

 در شغلی تعهد و انگیزش، رضایت کاهش به منجر سازمانی

 ها درسازمان سکوت جو شدن حاکم زیرا شود.می کارکنان میان

 می تلقی سازمان ارزشمند اعضای که شود کارکنانباعث می

 احساس و کنند؛ بیان را خود هایدیدگاه آزادانه نتوانند شوند،

 به هاآن اعتماد و تعهد این احساسات نتیجه در نمایند. ارزشیبی

-یابد و منجر به کاهش عملکرد سازمانی میمی کاهش سازمان

 ترینبرجسته از ها معتقدند که یکی دیگرچنین آنشود هم
 تغییر و سازمانی گیریتصمیم به سازمانی سکوت دیگر تاثیرات
 روهیگ گیریتصمیم مورد در گسترده تحقیقات شودمی مربوط
 که ودشمی بیشتر زمانی گیریتصمیم کیفیت که داده نشان

ن شوند بنابرایمی گرفته نظر در مختلف هایگزینه و رویکردها
ی در روجود سکوت سازمانی منجر به کاهش کیفیت تصمیم گی

( معتقدند 1009) واکوالسازمان می شود. هم چنین دمیتریس و 
 نا و کنترل فقدان ارزشی،بی موجب سازمان در سکوت که پدیده
 و تعهد افزایش باعث آن کاهش و شودمی شناختی هماهنگی

شود بنابراین سکوت سازمانی یک پدیده می کارکنان کارایی
مدیران بایستی با عوامل  ها است واجتناب ناپذیر برای سازمان

. از گیری آن آشنا باشندگیری و عوامل تاثیرگذار بر شکلشکل
هرگونه سکوت در سازمان تاثیر منفی بر عملکرد  آن جایی که

-سازمان ندارد پس باید بین سکوت سازمانی اثربخش و غیر اثر

در نتیجه جهت ارتقا عملکرد سازمانی  تفاوت قائل شد. شبخ
ی به ابعاد سکوت سازمانی توجه ویژه داشته باشند مدیران، بایست

از بهره وری و کارایی الزم برخوردار باشد و هم  و تا هم سازمان
با آگاه کردن مدیران و کارکنان با این مولفه مهم و بکارگیری 

ها در سازمان از اتالف منابع جلوگیری کرد. صحیح و هدفمند آن
های آموزشی ها و دورهتوان با برگزاری کارگاههمچنین می

جدید  مدیران و کارکنان ادارات ورزش و جوانان را با این مقوله
عملکرد این سازمان مهم گام  و مهم آشنا نمود و در جهت ارتقا

 برداشت تا سازمانی با کارایی و اثربخشی باالتری داشت.
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