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Abstract
The purpose of this research is to determine the
causal
relationship
between
culture
and
organizational silence with the mediating role of
organizational identity in the staff of Alborz Province
Youth and Sports Organization. Therefore, the
methodology of this work is practical in purpose and
correlative in data gathering which is specifically
based on structural equation modeling using Smart
PLS3 software. The statistical community included
all the staff of Head Office of Sport and Youth,
Alborz province which was the sample equal to the
population of 160 persons. The utilized tools of this
research
were
the
organizational
silence
questionnaires of Vakola and Bouradas (2005),
Denison’s organizational culture (2000), and
Chenni’s organizational identity (1983); the content
and validity of which was accredited by 10 professors
of sports management in the field of organizational
behavior. To approve the structure validity, the two
methods of convergent and divergent validities were
employed which particularly included the Average
Variance Extracted and Heterotrait- M onotrait Ratio;
the validity of the questionnaires was evaluated with
a suitable composite reliability method. The findings
of this research proves that there is a significant and
intense reverse negative relationship between culture
and organizational silence; Furthermore, the
mediating role of organizational identity was found
significant according to which some practical
suggestions are noted separately in each section for
the intended managers in order to reduce the silence
and increase the organizational identity of the staff in
a tangible way.

چکیده
هدف از پژوهش حاضر تعیین روابط علی بین فرهنگ و سکوت
سازمانی با مالحظه نقش میانجی هویت سازمانی کارکنان اداره کل
 از این رو روششناسی پژوهش حاضر.ورزش و جوانان استان البرز است
 از نوع، کاربردی و از حیث نحوهی گردآوری اطالعات،از منظر هدف
همبستگی است که به طور مشخص مبتنی بر مدلسازی معادله
 جامعه آماری. استSmart PLS 3 ساختاری با استفاده از نرم افزار
مورد نظر را کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز به صورت
 ابزارهای استفاده شده در پژوهش.) نفر تشکیل دادند314( کل شمار
،)5442( حاضر نیز پرسشنامههای سکوت سازمانی واکوال و بورادس
) بود3391( ) و هویت سازمانی چنی5444( فرهنگ سازمانی دنیسون
 تن از34 که روایی صوری و محتوایی هر یک از پرسشنامهها به تأیید
 جهت تأیید.اساتید مدیریت ورزشی در حوزهی رفتار سازمانی رسید
 بهطور مشخص معی ارهای متوسط واریانس،روایی همگرا و واگرا
 خصیصه ی کسان استف اده گردید؛-  و از نسبت خصیصه متفاوت،استخراج
.اعتبار پرسشنامهها نیز با روش پایایی ترکیبی مناسب ارزیابی شد
یافتههای پژوهش حاضر حاکی از آن بود که بین فرهنگ و سکوت
سازمانی ارتباط معنادار و با شدت اثر معکوس و منفی وجود دارد؛ از
طرفی نقش میانجی هویت سازمانی نیز معنادار بهدست آمد؛ از این رو
 در هر بخش بهصورت جداگانه پیشنهادات،با توجه به نتایج پژوهش
کاربردی به مدیران مربوطه در جهت کاهش سکوت و افزایش هویت
.سازمانی کارکنان خود ارائه گردیده است
واژه هاي کليدي
 اداره کل ورزش و جوانان، فرهنگ سازمانی، هویت،سکوت
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مقدمه
ساازمانها برای بقای خود نیازمند افرادی هستند که
نسابت به چالشهای محیطی پاسخگو بوده و از تسهیم
اطالعات و دانش هراس نداشاته باشند و بر اعتقادات و
ارزشهای خود و سااازمان پایبند باشااند ( .) 30از این رو
امروزه بساایاری از سااازمانها بیش از پیش از کارکنان
خود می خواهناد که در دنیای مدام در حال تغییر ،خالق
باشاند ،اههار نظر کنند و مسا ولیت بیشتری را بپذیرند؛
ولی بااا وجود آن کاه نیال باه این مقصاااود مساااتلزم
توانمندسااازی کارکنان و کانالهای ارتباطی باز اسااات،
بسایاری از کارکنان بر این باورند که ساازمانهایشاان از
کانالهای ارتباطی باز و تسهیم اطالعات و دانش حمایت
نمیکنناد ( .) 04از طرفی دیگر ،اگر زباانها به حرکت
نیایند ،دانشای برای سازمان تولید نخواهد شد؛ زبان ابزار
تعامالت انساانی در ساازمانهاساات .انساان الهامبخش
ساازمان اسات و به عنوان سارمایهی استراتژیک سازمان
دیده میشااود .باید این واقعیت را پذیرفت که کارمندان
به مشاکالت ساازمان رسیدگی و برای حل آنها راه حل
ارائه میکنند ( .) 39با این حال اگرچه امروزه به دلیل
اینکه کارکنان تحت فشااار مالی زیادی به ساار میبرند،
بیشاتر توجه و تمایل آنها به مسائل اقتصادی کار است،
ولی به تدریج کارکنان عالقهمند به انجام کارهای با
مفهوم و خواهان اساتقالل شاغلی بیشاتری در کار خود
هساتند ،تا بدین طریق احساس ارزشمندی به آنها دست
دهد و اگر این کارکنان با موانعی در زمینه خواسااتههای
شااغلی خود روبهرو شااوند یا به عبارتی از طرف مدیران
تحویل گرفته نشااوند ،دچار ساارخوردگیهای شااغلی و
گوشاهگیری در ساازمان خود خواهند شاد که این امر به
نوبه خود منجر به پدیدههایی همچون ساکوت سازمانی
میشاود ( .)1سکوت به یک نیروی قدرتمند در سازمانها
تبدیلشاده اسات ،اما بررسای و پژوهش جدی درباره آن
انجام نگرفته اساات .موریساان و میلیکن این مفهوم را
معرفی کرده و بیان داشاتند ساکوت سااازمانی  3پدیدهای
اجتماعی اسات که در ساط ساازمانی به وجود میآید و
توسااط بساایاری از ویژگیهای سااازمانی تحت تأثیر قرار
میگیرد .ویژگیهاای ساااازماانی شاااامال فرآیندهای

تصاامیمگیری ،مدیریت ،فرهنگ و ادراکات کارکنان ،از
عوامل مؤثر بر رفتار ساکوت اسات ( .)53موضوع سکوت
کارکنان اهمیت بساایار بیشااتری پیدا میکند اگر بر افواه
ساازمانی مهر ساکوت زده شود .وقتی کارکنان بهعنوان
سارمایه اساتراتژیک ساازمان ،سکوت میکنند ،مدیر باید
متوجه خطر بزرگی باشااد که در حال اتفاق افتادن اساات
( .)1از این رو در دنیاای متغیر امروزی ساااازماانها به
کاارمنادانی نیااز دارناد کاه ایدههایشاااان را ابراز کنند.
همچنین سازمانها افرادی را انتخاب می کنند که بتوانند
نظراتشاااان را بیان کنند؛ زیرا هم مدیران و هم کارکنان
در محیطی که سااکوت وجود نداشااته باشااد انگیزه و
عملکرد باالتری از خود نشاااان میدهند ( .)14پیندر و
هارلوز  5سااکوت سااازمانی را خودداری کارکنان از بیان
ارزیاابیهاای رفتااری ،شاااناختی و اثربخش در مورد
موقعیتهای ساااازمان ،تعریف میکنند ( .)12ساااکوت
سااازمانی ،با محدود کردن اههار نظر کارکنان ،ساابب
کاهش اثربخشی تصمیمگیریهای سازمانی و فرایندهای
تغییر میگردد و این موضااوعی اساات که بساایاری از
سازمانها از آن گله دارند ( .) 10در مفاهیم سنتی ،سکوت
رفتااری منفعل بود ،اما امروزه بر این باورند که همهی
اشاکال سااکوت منفعالنه نیسات؛ هرچند ممکن اساات
ساکوت مخالف صاحبت باشد ،اما همهی اشکال سکوت،
نقطۀ مقابل آوای  1سااازمانی نیسااتند؛ افراد در سااازمان
اغلاب دارای ایادههاا ،نظرات و اطالعاتی برای ارائه
روشهای ساازنده در بهبود کار و ساازمان خود هساتند.
این کارکردها بیانکننده مفهومی به نام آوای سااازمانی
اسات .درگذشاته ساکوت و آوای ساازمانی را دو سر یک
طیف میدانساااتند؛ آوای ساااازمانی بیانکننده ایدهها،
اطالعات ،نظرات و نگرانیها تعریف میشااد و سااکوت،
عدم ابراز آنها ( .) 03در این راسااتا موریسااون و میلیکن 0
( ) 5444در مطاالعه خود نشاااان دادند کارکنانی که از
ارتباطات جاری سااازمانی جلوگیری میکنند ،تنشهای
کاری و مسااائل تجربهشااده روانشااناختی را افزایش
میدهند .چنین کارکنانی تمایل اندکی به مشااارکت در
تالشهای تغییر ساااازمانی داشاااته و انطباق با تغییر
سازمانی را دشوارتر از سایرین میدانند (.) 11
مروری بر پژوهشها در زمینهی سااکوت سااازمانی
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Organizational Silence
Pinder & Harlos
3 . Voice
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& Milliken
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نشاااان میدهااد کاه پژوهشاااگران ،ترس ماادیران از
بازخوردهای منفی از ساااوی کارمندان به دلیل به خطر
افتادن منافع و موقعیتشان و مجموع اعتقادات ضمنی که
مدیران غالباً در مورد کارمندان و ماهیت مدیریت دارند را
به عنوان عوامل ایجادکننده سااکوت سااازمانی بررساای
کردهاند ( .) 11داین و همکاران ( ) 5441به بررسی دالیل
پیامدهای منفی سکوت کارکنان پرداختند و به این نکته
رسایدند که واقعیت ساکوت نسابت به مشارکت ،بسیار
مبهمتر اسااات و صااااحب نظران انگیزههای کارکنان را
بیشتر به مشارکت نسبت میدهند تا سکوت (.) 55
برینساافیلد  )5443( 3در مطالعه خود نشااان داد که
سااکوت کارکنان پدیدهای اساات مسااری ،چندبعدی و
قابلاندازهگیری که بهطور معناداری با دیگر پدیدههای
سازمانی در ارتباط است (.) 05
واکوال و بورادس  ) 5442( 5در تحقیق خود بااه این
نتیجه رساایدند که رابطهی رفتار سااکوت کارکنان در
ارتباط با نگرش مدیران و سارپرساتان آنها ،معنادار اسات؛
اماا باا فرصاااتهای ارتباطی آنها رابطه معکوس دارد؛
همچنین هر چه فرصتهای ارتباطی بیشتر باشد ،سکوت
ساازمانی کمتر خواهد بود ( .) 04در پژوهشی دیگر باقری
و همکاران ( )5435مطالعهای در مفهوم سکوت سازمانی
انجام دادند و هفت عامل اصالی را در گساترش سکوت
بیان کردند ( .)30در مطالعه دیگر طهماسابی و همکاران
( )5431رابطۀ سااکوت سااازمانی و فرسااودگی شااغلی،
بیهویتی و خساتگی عاطفی معنادار تشاخیص داده شد
( .) 19دلوی و ساافیددشااتی ( )3133به دنبال بررساای
عوامل با تأثیر مثبت بر سااکوت سااازمانی بودند و تأثیر
بازاریابی داخلی را بر سااکوت ،معنادار ارزیابی کردند (.) 2
آجی جیان  ) 5432( 1در پژوهشااای با عنوان چشااامانداز
فردی ،به مطالعهی ساکوت ساازمانهای هند پرداخت و
چهاار بعاد ترس از اقدامات تالفیجویانه ،انگیزه درونی،
خود کارآمدی و خودبینی را بهعنوان علل احتمالی قصااد
ترک خدمت در اثر سااکوت شااناسااایی کرد و همچنین
برخالف مطالعات گذشاااته ،این مطالعه نشاااان داد که
ساااکوت تأثیر مثبتی بر رضاااایت کارمند دارد ( .) 52در
پژوهشاای دیگر اکبریان و همکاران ( ) 5432به بررساای
عوامل ساکوت سازمانی پرداختند و عوامل شایع سکوت

سازمانی را فرهنگ سازمانی ،ترس و بازخورد منفی مدیر،
عدم اعتماد و تجارب بد درگذشته ذکر کردند (.) 35
در واقع با مطالعه پیشاینه موجود ،در رابطه با اهمیت
سااکوت سااازمانی باید بیان شااود که این موضااوع با
متغیرهای درونی سااازمان مثل انگیزه ،رضااایت ،هویت،
تعهد و همچنین متغ یرهای بیرونی مثل کاهش بهرهوری
و کاهش ساود ،دارای ارتباط معکوس قوی است .به این
معنا که اگر ساااکوت بر ساااازمان حاکم گردد ،کارکنان
انگیزهی الزم را از دسااات داده و این امر باعث کاهش
رضااایت شااغلی آنها میگردد که این موضااوع میتواند
منجر به کاهش عملکرد کلی ساااازمان گردد .در همین
راساتا یکی از عوامل مرتبط با سکوت سازمانی ،توجه به
فرهنگسازمانی است.
در عصاار حاضاار ،مقوله فرهنگ  0بیش از پیش مورد
توجه اندیشاامندان قرار گرفته و یکی از موضااوعات بحث
برانگیز مجامع گوناگون به ویژه جوامع در حال توسااعه
اساات .توجه به فرهنگ بهعنوان نقطه شااروع تغییر در
جامعه ،برای اساتوار ساختن و توسعه هویت و ارزشهای
اخاالقای و ماعنوی ملااتهاااساااات .در این میااان
فرهنگساازمانی ،مجموعهای از معانی ،اعتقادات ،باورها و
ارزشهای مشااترک اساات که بهوساایله یک گروه یا
ساازمان حفظ شاده و بر اندیشاه و رفتار اعضای گروه و
سااازمان اثر میگذارد ( .) 59در واقع مرور نوشااتههای
صاااحبنظران مدیریت ،مبین این واقعیت اسااات که
فرهنگ سااازمانی رفتار کارکنان را در سااازمان شااکل
میدهاد .باا توجاه باه اینکه فرهنگ ساااازمانی تأثیر
بهساازایی بر رفتار مدیران و کارکنان در تمام سااطو
ساازمان دارد ،آنها با قدرت میتوانند توانایی یک شارکت
را در تغییر جهتگیری اسااتراتژیک آن تحت تأثیر قرار
دهند ()3؛ این در حالی است که در بسیاری از سازمانها
پرورش فرهنگ سااازمانی مورد توجه کافی قرار نگرفته
اسات؛ در حالی که بهوضاو قابلدرک است که فرهنگ
سااازمانی بر تمامی جنبههای سااازمان اثرگذار بوده و در
هر سااازمانی ،پدیدهای به دور از تأثیر فرهنگ نیساات
( .) 32آندرو پتیگرو  )3323( 2برای نخسااتین بار واژهی
فرهنگ سااازمانی را در ادبیات دانشااگاهی مطر کرد؛
پس از آن در طی زمان مطالعهی فرهنگ گسترش یافت
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Vakola & Bouradas

2.

Jain, A

3.

Culture
Andrew Pettgrew

5.

13

13

مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ،دوره چهارم ،شماره  ،31بهار 3131
و نظریهپردازان سااازمان به کیفیت متحد کردن گروهها
توجه کرده و آن را در مطالعات سااازمان به کار گرفتند
( .) 9به اعتقاد دنیسون  ،1فرهنگ سازمانی ،به ارزشهای
اساااساای ،باورها و اصااولی مربوط میشااود که مانند
شااالودهای محکم ،به نظام مدیریتی سااازمان خدمت
میکند ( .) 54در تعریفی دیگر دنیساون فرهنگ سازمانی
را سایساتمی از اساتنباط مشاترک اعضا نسبت به یک
سازمان تعریف مینماید که همین ویژگی موجب تفکیک
دو ساااازمان از یکدیگر خواهد شاااد .هرچند فرهنگ
محیطی بر فرهنگ سازمانی اثرگذار است ،ولی باید توجه
داشات که ساازمانها دارای فرهنگ سازمانی منحصر به
خود میباشاند .دنیسون مدل فرهنگ سازمانی را با چهار
زیربخش مشاارکت در فعالیتها ،ثبات در رفتار ،سازگاری
با محیط و مأموریت سااازمانی ارائه کرد ( .) 33فرهنگ
ساازمانی در مدل دنیساون شامل چهار ویژگی است که
عبارتاند از . 3 :درگیرشادن در کار (مشارکت)؛ بدان معنا
که اعضاای ساازمان به کارشان متعهد هستند و خود را
بهعنوان پارهای از پیکرهی سااازمان احساااس میکنند.
افراد در هماهی ساااطو احسااااس می کننااد کااه در
تصامیمگیری نقش دارند و این تصامیمات اسات که بر
کارشااان مؤثر اساات .5 .سااازگاری (ثبات و یکپارچگی)؛
پژوهشها نشاااان داده اسااات ساااازمانهایی که اغلب
اثربخش هسااتند ،باثبات و یکپارچهترند و رفتار کارکنان
از ارزشهای بنیادین نشاأت گرفته است .سازمانهایی با
اینگوناه ویژگیهاا ،دارای فرهناگ قوی ،متمایز و نفوذ
کاافی بر رفتااار کااارکناان اسااات .1 .انطبااقپااذیری
(انعطافپذیری)؛ ساازمانهایی که از یکپارچگی مناسبی
برخوردارند ،بهسختی تغییر مییابند؛ لذا یکپارچگی درونی
و انطباااقپااذیری بیرونی را میتوان مزیاات و برتری
دانسات . 0 .رسالت؛ یکی از مهمترین ویژگیهای سازمان
رساالت و مأموریت آن اسات .سازمانهایی که نمیدانند
کجا هستند و وضع موجودشان چیست معموالً به بیراهه
میروند .سااازمانهای موفق ،درک روشاانی از هدفها و
جهتگیری خود دارند؛ آنها اهداف ساااازمانی و اهداف
اسااتراتژیک را تعریف و چشاامانداز سااازمان را ترساایم
میکنناد ( .) 54از آنجااییکه فرهنگ بر رفتار کارکنان

تأثیرگذار اساات ،با مطالعه فرهنگ سااازمانی میتوان به
علل کامیابی و یا شاکسات سازمان پی برد .تأثیر فرهنگ
ساازمانی بر کارکنان و اعضای سازمان به حدی است که
میتوان با بررساای زوایای آن نساابت به چگونگی رفتار،
احسااساات ،دیدگاهها و نگرشهای اعضاای آن پی برد و
واکنش احتماالی آناان را در قبال تحوالت مورد نظر
پیشبینی و ارزیابی کرد ( .) 53از تحقیقات انجامشااده در
مورد فرهنگ سااازمانی و سااکوت سااازمانی میتوان به
مطالعه داناییفر و همکاران ( ) 3134اشااااره کرد که در
این مطالعه نتایج تحقیق حاکی از ارتباط معنادار فرهنگ
ساازمانی و سکوت سازمانی در ادارات دولتی بود ( .) 0در
مطالعه دیگر سااینار و همکارن  )5431( 5به این نتیجه
رسایدند که ارتباط قوی و منفی بین رفتار شاهروندی با
سکوت سازمانی ،در قالب مدلی با عنوان انتخابِ سکوت
وجود دارد ( .) 31شریفی و همکاران ( ) 3135در پژوهشی
با عنوان تحلیل روابط بین ویژگیهای شاااخصااایتی
کارکنان با فرهنگ و سااکوت سااازمانی ،به این نتیجه
رسیدند که بین ویژگیهای شخصیتی کارکنان و فرهنگ
و ساکوت سازمانی رابطهی معناداری وجود دارد ( .) 2در
پژوهشی دیگر جهانبخش و همکاران ( ) 5432به بررسی
ارائاهی یااک چاارچوب مفهومی بین اجزای فرهنااگ
سااازمانی و درک جو سااکوت سااازمانی و سااکوت رفتار
ساااازماانی پرداختند و به این نتیجه رسااایدند که رفتار
ساکوت کارکنان میتواند به اسااترس عملکرد ،بدبینی و
نارضاایتی منجر شاود .همچنین سکوت تأثیری منفی بر
فرآیند سااازمانی و ناتوانی سااازمان برای شااناسااایی و
اصال اشتباهات و واکنشهای نامطلوب توسط کارکنان
دارد (.)51
مفهوم دیگری کاه از اوایل دهه  3394مورد توجه
قرار گرفت ،هویت سااازمانی  1بود ( .) 31هویت سااازمانی،
مفهومی اسات برای توصایف رابطه بین فرد با سااازمانی
که در آن کار می کند .صاااحبنظران این عرصااه ،هویت
سااازمانی را چنین تعریف مینمایند :ادراک یکی بودن با
سااازمان ،جایی که افراد خود را بر اساااس خصااوصاایات
ساازمانشان تعریف میکنند ( .) 13آلبرت و هتن )3392( 0
همچنین مطر کردند که فرهنگ ساااازمانی و هویت
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سااازمانی بهشاادت به هم مرتبط هسااتند ( .) 51هویت
سااازمانی یک متغیر شااناختی مهم اساات که نهتنها بر
احسااس عضاویت فرد در ساازمان تأثیرگذار اسات ،بلکه
تعیینکننده رفتار افراد در محیط سااازمانی نیز هساات
( .) 11بنا بر نظر هچ و شااولتز  ) 3332( 3هویت سااازمانی
توساط فرهنگ ساازمانی در برگرفته شده است ،بهعبارت
دیگر ،فرهنگ سااازمانی زمینهای را برای توسااعه هویت
سااازمانی فراهم میکند .)51( .در عملیاتی کردن سااازه
هویاتیاابی ساااازماانی ،چنی ( ) 3391عقیده دارد که
هویتیابی از ساه پدیده بههم آمیخته تشکیل شده است:
 .3احساااس همبسااتگی یا عضااویت ،احساااس تعلق،
دلبساتگی و یا جاذبههای عاطفی؛ که اشاره به عضویت
خود در سااازمان و غرور و افتخار از عضااویت در سااازمان
دارد .5 .حماایات از ساااازمان یا وفاداری؛ وفاداری به
سااازمان و شااور و شااوق در مورد اهداف سااازمانی و .1
ادراک مشاخصههای مشترک؛ به معنای درک شباهت از
نظر ویژگیهاای مشاااترک و باا توجاه باه اهداف و
ارزشهای مشترک است (.) 15
در خصااوا ارتباط بین هویت و سااکوت ،مطالعات
اندکی انجام شده است؛ به نحوی که در مطالعه انجامشده
در این زمینه ،نصاار اصاافهانی و همکاران ( )3133بیان
کردند که همبستگی معناداری بین سکوت سازمانی و هر
یک از مؤلفههای هویت سااازمانی (عضااویت ،وفاداری و
شاباهت ) وجود دارد ( .) 33از طرفی میتوان به تحقیقات
انجامشده در رابطه با فرهنگ و هویت سازمانی نیز اشاره
کرد؛ باه نحوی کاه در یکی از پژوهشهاا ضااایا بری و
شااایروانی ( ) 3133در مطالعهای با عنوان رابطه فرهنگ
ساازمانی با تصااویر سااازمانی و هویت سااازمانی به این
نتیجه رساایدند که رابطه معناداری بین فرهنگ و هویت
سازمانی وجود دارد (.)5
با عنایت به مطالب بیانشده و بررسی پیشینه تحقیق،
میتوان چنین بیان کرد که اگرچه در زمینهی متغیرهای
پژوهش حاضار بهصاورت جداگانه تحقیقاتی انجام شده
اسات ،ولی تحقیقی که بهصورت همزمان (انجام تحلیل
به صااورت جزئی) که همه متغیرهای تحقیق حاضاار را
مورد بررساای قرار دهد ،یافت نشاد .از طرفی در زمینهی
سنجش هویت و سکوت سازمانی نیز تحقیقات محدودی
انجام شده است؛ سکوتی که با توجه به پیشینه بیانشده
Hatch & Schultz

1.

در ارتبااط باا هویات و فرهناگ اسااات و این امر خود
میتواند زمینهسااز پژوهش در عرصاههای مختلف باشد.
یکی از این عرصاهها ساازمانهای ورزشی میتواند باشد
و از آنجاا کاه ادارات ورزش و جواناان نقش مهمی در
توسعه ورزش کشور دارند ،به همین جهت ابراز نظرات و
ایادههاای کاارکنان در مساااائل مربوطه میتواند نقش
مهمی در پیشاابرد اهداف سااازمانی ایفا کند؛ اهدافی که
میتواند در صاورت تحقق و پیشبرد اصولی آن زمینهساز
توسااعه ورزش کشااور باشااد .از طرفی توجه به فرهنگ
سااازمانی کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان نیز در این
راستا حائز اهمیت است؛ چراکه بر اساس پیشینه تحقیق ،
سااکوت سااازمانی کارکنان و فرهنگ سااازمان به هم
وابساته هساتند .با توجه به اهمیت موضاوع و همچنین
عدم مشااهده تحقیقی مبنی بر ارزیابی ساکوت سازمانی
کارکنان در ساازمانهای ورزشای ،محققین بر آن شادند
که در پژوهش حاضار رابطه علی بین فرهنگ و سکوت
سااازمانی را بررساای نمایند؛ همچنین در راسااتا تجزیه و
تحلیل جزئیتر نتایج و پیشنهادهای کاربردی به ذینفعان
مورد نظر ،در پژوهش حاضر هویت سازمانی کارکنان نیز
به عنوان نقش میانجی در نظر گرفته شد تا بتوان برداشت
جزئیتر و دقیقتری از رابطه علی بین فرهنگ و سکوت
سازمان داشت و در نتیجه با استفاده از رویکرد مدلسازی
معادله ساختاری ،پیشنهادهای کاربردی برآمده از تحقیق
را به مدیران مربوطه ارائه داد.

شکل  .3مدل مفهومی پژوهش

روش تحقيق
از آنجا که هدف پژوهش حاضااار تعیین روابط علی
میان متغیرهای فرهنگ و سااکوت سااازمانی با در نظر
گرفتن نقش میانجی هویت سااازمانی کارکنان اداره کل
ورزش و جوانان استان البرز بوده ،روششناسی تحقیق از
منظر هاادف ،کاااربردی و از حیااث نحوهی گردآوری
اطالعاات ،از نوع همبساااتگی بوده اسااات کاه بهطور
مشااخص مبتنی بر مدلیابی معادله ساااختاری اساات.
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مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش ،دوره چهارم ،شماره  ،31بهار 3131
جاامعاه آمااری این تحقیق را کلیاه کاارکنان اداره کل
ورزش و جوانان اساتان البرز در ساال  30تشکیل دادند.
حجم نموناه برابر با جامعه مورد نظر بود که با توجه به
آخرین استعالم تعداد آنها  314نفر بوده است که پس از
توزیع پرسشنامهها در بین کارکنان ،تعداد  313پرسشنامه
به درسااتی عودت داده شااد و مورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفت.
ابزار اندازهگیری پژوهش حاضار شاامل  1پرساشنامه
اساتاندارد -تعدیلیافته بر اساس هدف تحقیق -هو یت
ساازمانی چنی ( ) 3391با  30ساؤال ،پرساشنامه سکوت
ساااازماانی واکوال و بورادس ( ) 5442باا  32ساااؤال و
پرساشانامه فرهنگ ساازمانی دنیساون با  02سؤال بود.
برای پاساخگویی به سؤاالت مربوطه از مقیاس  2ارزشی
لیکرت بهره گرفته شاااد .هر کدام از ساااؤاالت دارای
مقیاس پنج ارزشای لیکرت شامل کامالً مخالفم تا کامالً
موافقم ( 3تا  ) 2ارزشگذاری شاااد .بهمنظور تأیید روایی
صاوری و محتوایی ،پرساشنامههای مذکور به  34نفر از
خبرگان مدیریت ورزشای در حوزه رفتار ساازمانی ارساال
گردید و پس از جمعآوری ،نظرات اصااالحی آنان اعمال
شاد .در ضاامن به منظور تأیید روایی سااازه نیز از (روایی
همگرا و روایی واگرا) و همچنین بهمنظور تأیید همسانی
درونی پرساشانامهها از روش پایایی ترکیبی استفاده شد.
همچنین جهت تجزیه و تحلیل دادهها از نرم فزار SPSS
نسخه  55و  Smart PLS 3استفاده گردید.
یافتههاي پژوهش
اطالعات مربوط به آمار توصااایفی بهدساااتآمده از
نمونه آماری حاکی از آن اسااات که از تعداد نمونه مورد
نظر در این پژوهش 20/2 ،درصاااد برابر باا  21نفر را
مردان و  02/1درصاااد برابر با  11نفر را زنان تشاااکیل
دادند .از اطالعات مسااتخرج شااده نمونه آماری مذکور
 05/3درصاااد را افراد مجرد و  22/3درصاااد را گروه
متأهلین به خود اختصاا داد ند .در ارتباط با متغیر سن،
بیشااترین بازه مربوط به بازهی ساانی  13تا  04سااال با
 01/3درصاد و کمترین بازه مربوط به افراد بیشتر از 03
سااال با  39/5درصااد بود .در قساامت اطالعات مربوط
تحصیالت ،بیشترین حجم نمونه آماری را گروه لیسانس
با  29/9درصاااد و کمترین را گروه دیپلم و فوقدیپلم با
Composite Reliability
)Average Variance Extractad (AVE

1.
2.

 5/0درصاد تشاکیل دادند .در رابطه با ساابقه کار نمونه
آماری مورد نظر ،بیشاااترین و کمترین تراکم به ترتیب
مربوط به افرادی با ساابقه زیر  2ساال و باالی  31سال
به ترتیب با  03/3درصد و  9/9درصد بود.
جدول  .3ارزیابی پایایی و روایی همگرا پرسشنامهها
متغیر
فرهنگسازمانی
هویتسازمانی
سکوت سازمانی

CR

AVE

٫21
٫925
٫919

/235
/25
/151

در بخش مربوط باه ارزیاابی پاایاایی گویههای مورد
نظر ،از آنجاا کاه در این پژوهش از رویکرد مدل معادله
سااختاری استفاده شد ،جهت ارزیابی این شاخص در این
رویکرد از روش پاایاایی ترکیبی  3اساااتفاده گردید .دلیل
اساتفاده از این روش در مقایسه با ضریب آلفای کرونبا
این بود کاه ضاااریب آلفای کرونبا وزن تمام آیتمهای
مربوط به یک متغیر را یکسان در نظر گرفته و از این رو
جهات برآورد پایایی آیتمهای مربوط به متغیرهایی که با
رویکرد مدلساازی معادله ساااختاری اساتفاده میشااوند
مناساب نیست؛ مزیت روش پایایی ترکیبی دقیقاً بر این
امر اشااره دارد که روش پایایی ترکیبی وزن هر آیتم را با
توجه به بارهای عاملی مربوط به آن در نظر میگیرد (.) 3
در تفساایر نتایج مربوط به شاااخص پایایی ترکیبی نقطه
برش موردقبول بیشاتر از  . /2در نظر گرفتهشااده اساات
( ) 50که در این پژوهش این شرط برقرار گردید.
در باخاش مربوط بااه روایی همگرای متغیرهااای
پژوهش نیز از شااخص میانگین واریانس اساتخراجشده 5
استفاده شد .نقطه برش شاخص مورد نظر بر اساس نظر
هنسلر و همکاران ( ) 5431بیشتر از  ./2برآورد شده است
() 50؛ در تفسااایر این امر و مقایساااه شااااخص در نظر
گرفتهشده با نتایج دادهها شرط روایی همگرا بین متغیرها
رعاایات گردیاد .در بخش ارزیابی روایی واگرا یکی از
جدیدترین معیارهای ارزیابی در این بخش با اسااتفاده از
رویکرد واریانس محور ،اساتفاده از معیار نسبت خصیصه
متفاوت  -خصایصه یکسان  1است .نتایج جدول فوق بر
اساس ماتریس روشها و خصیصهها و طبق نظر (هنسلر
و همکاران )5432 ،مبنی بر نقطه برش مطلوب کمتر از
 ./92یا  ./3برای هر خصیصه ،در بخش مربوط به ارزیابی
) Heterotrait-Monotrait Ratio (HT MT
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(.)52

روایی واگرای متغیرهای تحقیق مناسااب برآورد شاادند
جدول  .3روایی واگرا با روش نسبت خصیصه متفاوت  -خصیصه یکسان ()HTMT
سکوت

هویت

فرهنگ

سکوت
فرهنگ

/145

هویت

/942

/901

جدول  .1شاخصهای ارزیابی کیفیت مدل
ضریب تعيين R2

سکوت
/112

توان پيش بينی کنندگی مدل Q2

/399

برازش مدلSRMR

/145

هویت

فرهنگ
/112

/319

جدول  .3اندازه اثر ( f2کوهن)

سکوت

فرهنگ

هویت

سکوت
فرهنگ

/420

هویت

/310

/223

جدول  .3اثرات مستقیم مدل ساختار ی با اثر میانج ی سکوت سازمانی
T
β

اثرررررررات
مستقيم

فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی
هویت سازمانی

سکوت سازمانی - . /521
هویت سازمانی . /231
سکوت سازمانی - . /125

-5/301
3/595
-0/302

جدول  .1اثرات غیرمستقیم مدل ساختار ی با اثر میانج ی سکوت سازمان ی
T
β

اثررررررات
غيرمستقيم

فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی
هویت سازمانی

سکوت سازمانی
هویت سازمانی
سکوت سازمانی

- . /551

-1/250

جدول  .7اثرات کل مدل ساختار ی با اثر میانج ی سکوت سازمان ی
T
β

اثرررررات فرهنگ سازمانی
فرهنگ سازمانی
کل
هویت سازمانی

سکوت سازمانی - . /033
هویت سازمانی . /231
سکوت سازمانی - . /125

-2/259
3/595
-0/302

P

. /441
. /444
. /444

P

. /444

P

. /444
. /444
. /444
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شکل  .3خروجی نرم افزار PLS

بر اساس نتایج جدول  1مربوط به معیارهای ارزیابی کیفی ،
مدل شااخصهایی برای این منظور در نظر گرفتهشاده اسات.
یکی از این شااااخصهاا باه نام توان پیش بینی کنندگی بین
متغیرها نامیده میشود (ضریب تعیین ) R2؛ بر این اساس طبق
نظر هیر و همکااران ( ) 5434دامناه مورد تاأییاد برای  R2در
مدلساازی معادله ساااختاری حداقل  ./3تا حداکثر  ./92متغیر
است؛ هر چه این اثر بزرگتر ،نشاندهنده و حاکی از آن است
کاه قدرت پیشبینی کنندگی متغیر پیش بین در رابطه با متغیر
مالک بیشاتر اسات (به نقل از  .) 12در این راستا و مطابق با
نتایج بهدستآمده مقدار R2برای متغیر سکوت سازمانی برابر با
 ./112و برای متغیر هویتسازمانی برابر با  ./112است؛ تفسیر
نتایج بهدستآمده نیز بدینصورت است که ضریب تعیین برای
متغیرهای مالک مورد نظر در تحقیق حاضر (سکوت و هویت
ساازمانی) بر اسااس نظر هیر و همکاران ( ) 5434یک ضریب
تعیین تقریباً متوسااط اساات؛ بدین معنا که به ترتیب  ./112و
 ./112از تغییرات سااکوت و هویتسااازمانی بهوساایله فرهنگ
ساازمانی پیشبینی میشاود .معیار ارزیابی کیفیت مدل بعدی
شاخص توان پیش بینی کنندگی مدل ( Q2استون گایسر) است.
این شااااخص به ما کمک می کند که توان پیشبینیکنندگی
مدل را مشااخص کنیم؛ در اصاال به ازای هر متغیر وابسااته
انعکاساای میتوان یک  Q2که نشاااندهندهی توان پیشبینی
کنندگی مدل است گزارش کنیم ( .) 12بر همین اساس و طبق
نتاایج باهدساااتآماده از جدول  ،1مقدار  Q2به ترتیب برای
متغیرهای ساکوت و هویت سازمانی برابر با  ./399و  ./319به
دساات آمد .جهت تفساایر نتایج با اسااتناد به مقادیر در نظر
گرفتهشده برای  )./311( Q2مقدار متوسط ،و نیز  1نقطه برش
در نظر گرفتهشده  ./32 ،./45و  ./12به ترتیب توان پیشبین ی
کنندگی ضعیف ،متوسط و قوی مدل میتوان چنین بیان ک رد
که نتایج بهدستآمده بر اساس مقدار  Q2مناسب ارزیابی شد و

نتایج حاکی از آن بود که تغییرات سااکوت و هویت سااازمانی
بهوساایله فرهنگ سااازمانی بهصااورت متوساااط رو به باال
پیش بینی میشود .معیار مورد نظر بعدی شاخص اندازه اثر f 2
(اندازه اثرکوهن) است؛ این شاخص تعیین می کند که هر یک
از متغیرهای مساتقل در مدل رگرسیونی تا چه اندازه در بزرگ
شدن یک ضریب تعیین نقش بازی میکنند .در واقع طب ق نظر
کوهن ( ) 3399مقادیر در نظر گرفتهشده  ./32 ،./45و  ./12به
ترتیب اندازه اثر ضعیف ،متوسط و قوی یک سازه بر سازه دیگر
اسات ( .) 12در همین راستا و با توجه به نتایج بهدستآمده در
جدول  0می توان چنین اسااتنباط کرد که مسااایر فرهنگ به
ساکوت ساازمانی با ضریب  /420یک اندازه اثر متوسط رو به
پایین ،مسایر فرهنگ به هویت ساازمانی با ضریب  /223یک
اندازه اثر قوی و مسایر هویت به ساکوت ساازمانی با ضاریب
 /310یک اندازه اثر تقریباً متوسااط اساات؛ و درنهایت یکی از
مهم ترین معیاارهاای مربوط باه ارزیاابی کیفیت مدل ،برازش
مدل اساات .به همین منظور شاااخص  SRMRدر نظر گرفته
شده است؛ مقدار برش مورد نظر در این شاخص کمتر از 4/49
برآورد شده است ( .) 50در همین راستا مقدار  SRMRبر اساس
نتایج حاصله برابر با  4/41به دست آمد که این نتیجه حاکی از
آن بود که برازش مدل مطلوب ارزیابی شاد .در قسامت بعدی
همانطور که نتایج تجزیه و تحلیل دادهها بر اساس جدول -2
 2مبنی بر خروجی نرمافزار نشان داد ،بهمنظور تحلیل خروجی
نرمافزار هر ساه مسیر اثرات مستقیم ،غیرمستقیم و اثرات کل
را مورد بررساای قرار دادیم .در همین راسااتا و بر اساااس
پیشفرضهای موجود مبنی بر شاارایط اسااتفاده از تحلیل
میانجی ،ابتدا اثر کل مسیر فرهنگسازمانی و سکوت سازمانی
را بررساای کردیم؛ نتایج نشااان داد که اثر کل در مجموع با
ضاریب رگرسایونی  – . /033و ضریب معنیداری  -2/259با
مقدار  P>43مورد تأیید قرار گرفت ،بر این اساااس این امکان
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فراهم شاد که نقش میانجی هویت ساازمانی را در ارتباط بین
فرهنگ و سکوت سازمانی مورد بررسی قرار گیرد .بدین منظور
نتایج مربوط به مساایر اثر غیرمسااتقیم فرهنگ و سااکوت
سازمانی بررسی شد و نتایج حاکی از آن بود که نقش میانجی
هویت ساازمانی در ارتباط بین فرهنگ و سکوت سازمانی یک
اثر معنادار با ضاریب رگرسایونی متوساط  – . /551با ضریب
معناداری  -1/250با سااط خطای  P >43به دساات آمد که
این امر نشاندهنده نقش میانجی هویتسازمانی در ارتباط بین
فرهنگ و سااکوت سااازمانی بود .در نهایت بر اساااس نتایج
جدول  2مبنی بر ارزیابی اثر مسااتقیم فرهنگ و سااکوت
سازمانی میتوان چنین استنباط کرد که اثر مستقیم مسیر مورد
نظر با ضریب رگرسیونی  - . /521و ضریب معناداری -5/301
در سااط خطای  P>43مورد تأیید قرار گرفت .عالوه بر این
اثر مستقیم فرهنگ و هویت سازمانی با ضریب به دست آوردن
ضااریب رگرساایونی نساابتاً قوی  . /231و ضااریب معناداری
 3/595در سااط خطای  P>43دارای یک اثر مسااتقیم و
معنادار بود .همچنین اثر مسااتقیم مساایر هویت و سااکوت
سازمانی نیز با ضریب رگرسیونی  – . /125و ضریب معناداری
 -0/302در سط خطای  P>43یک اثر معنادار به دست آمد.
بحث و نتيجهگيري
هدف از پژوهش حاضاار تعیین روابط علی میان متغیرهای
فرهنگ و سااکوت ساااازمانی با در نظر گرفتن نقش میانجی
هویت ساازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز
بود .هماانطور کاه نتاایج تجزیه و تحلیل دادهها نشاااان داد
فرهنگساااازمانی بر ساااکوت ساااازمانی یک رابطه منفی و
معناداری داشت بهنحوی که ضریب مسیر در ابتدا بدون در نظر
گرفتن نقش میانجی یک ضاریب مسایر نسبتاً متوسط به باال
 – . /033و معنادار بود .همین مسیر بعد از اعمال نقش میانجی
هویت سااازمانی به  – . /551تغییر پیدا کرد و نیز در قساامت
بعدی تحلیل دادهها پس از اعمال نقش میانجی اثر مساااتقیم
فرهنگ بر سکوت سازمانی  - . /521به دست آمد که بر این
اسااس میتوان نتیجه گرفت که هویت سازمانی بهعنوان یک
متغیر میانجی جزئی در ارتباط بین فرهنگ و سکوت سازما نی
نقش دارد .از طرفی بر اساس نتایج بهدستآمده از اثر مستقی م
فرهناگ بر ساااکوت ساااازماانی میتوان چنین بیان کرد که
فرهنگ سازمانی بر سکوت سازمانی یک اثر منفی و معناداری
دارد .این یاافتاه باا نتاایج تحقیق ( )31از لحاظ جهت ارتباط
همخوانی و با نتایج تحقیق ( ) 2همخوانی ندارد؛ شااااید علت
احتمالی این عدم همخوانی در تفاوت جامعهی مورد بررساای
باشاااد .داناییفر و همکاران ( ) 3134در مطالعهی تبیین نقش

فرهنگساازمانی در سکوت سازمانی در بخش دولتی ،رابطه ی
فرهنگ و جو سااکوت را معنادار اعالم کردند که این نتیجه از
لحاظ اثر معناداری بین دو متغیر با نتایج این تحقیق همساو و
از لحااظ جهات اثر ناهمساااو بود .از علل احتمالی این نتیجه
میتوان به این امر اشاره کرد در تحقیق مذکور ( ) 0جامعه مورد
نظر را کارکنان دانشااگاههای علوم پزشااکی تشااکیل دادند و
همین امر میتواند خود زمینهساز تفاوت در مقایسه نتایج آن با
تحقیق حاضار باشاد؛ چراکه جو سکوت و فرهنگ سازمانی در
مراکز علمی با مراکزی همچون ادارات کل ورزش و جوانان با
توجه به فرهنگ ساازمانی حاکم ،میتواند متفاوت باشد؛ مؤید
این ادعا هم نتایج بهدساااتآمده در پژوهش حاضااار اسااات.
یاافتاههای این پژوهش دربردارندهی نکات قابل توجه و حائز
اهمیتی بود .بهطورکلی با توجه به مفهوم فرهنگساااازمانی و
نقشای که در شاکلگیری اصول ،ارزشها و باورهای حاکم بر
ساازمان دارد ،میتوان گفت چنانچه فرهنگ حاکم بر سااازمان
قوی و مثبات بااشاااد ،افراد احسااااس بهتری به آنچه انجام
میدهند دارند و وهایف خود را به نحو احساان انجام میدهند؛
در نتیجه ساکوت ساازمانی در کار کنان و سازمان کمتر خواهد
بود .بهبیان دیگر هرچه فرهنگ ساازمانی در سازمان مورد نظر
باالتر باشاد ،سکوت سازمانی کارکنان آن سازمان کمتر خواهد
بود .یافتههای این پژوهش نشان میدهد که فرهنگ سازمانی
در ای ن ساااازمان (اداره کل ورزش و جوانان اساااتان البرز) ،در
سط تقریباً باالیی وجود داشت و سکوت سازمانی کارکنان نیز
در ساااط متوساااط رو به پایین ،که این نشااااندهنده تأثیر
ماعاکوس این دو متغیر بر هماادیگر در این پژوهش بود.
همانطور که پیش از این گفته شاد ،سکوت سازمانی پدیدهای
رایج و متداول در سااازمانها و واقعیتی موجود و ملموس برای
مدیران و کارکنان اسات .نکتهی مهم آن است که انگیزههای
مختلف کارکنان نوع خاصاای از سااکوت را به دنبال دارد ،در
نتیجاه کاارکنان بهصاااورت عمدی از ارائه اطالعات ،نظرات،
ایدهها و عقاید خود امتناع میورزند که این حالت برای سازمان
مفید نخواهد بود و ساازمان را به سمت پیشرفت سوق نخواهد
داد .در همینراساتا میتوان پیشاانهادهایی را به منظور کاهش
سکوت در سازمان مربوطه ارائه داد:
 .3در نظر گرفتن پاداش از سااوی مدیران بهعنوان محرک به
منظور ارائاه نظرات و پیشااانهادهای خالق و ساااازندهی
کارکنان
 .5وجود آموزشهاای الزم و برگزاری کاارگااههاای ارتباااطی
مناسب مدیران و سرپرستان
 .1تبدیل فرهنگ سااازمانی به سااازمان یادگیرنده و یادگیری
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سازمانی.
نتایج دیگر تحقیق نشااان میدهد که فرهنگسااازمانی بر
هویتساازمانی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان البرز تأثیر
مثبت و معناداری دارد .این یافتهها با نتایج تحقیقات ( 5و )34
همخوانی دارد .الزم اسااات که مدیران ،فرهنگ موجود در
سااازمانهای خود را تجزیه و تحلیل کنند ،سااازمان مطلوب و
موردنظر خود را تعریف کرده و در مواقع لزوم به اصال بعضی
از فرهنگهای رایج سااازمان مبادرت ورزند که این امر موجب
بهبود هویتساازمانی افراد میشود؛ با توجه به این امر میتوان
پیشنهادهایی را در این خصوا ارائه کرد به نحویکه مدیران
ساازمان مربوطه در جهت ارتقاء سط هویتسازمانی از طریق
مؤلفههای فرهنگ سااازمانی مانند درگیر شاادن کارکنان در
کاارها در جهت مشاااارکت فعال کارکنان ،انجام فعالیت ها
بهصااورت گروهی ،بهمنظور ایجاد یکپارچگی و سااازگاری و
ارتقاء ساط هویت ساازمانی به ارزشهای بنیادین و اسااسی
سااازمان خود و هدفگذاری مناساااب در تمام ساااطو و
بخشهاای ساااازمان ،بهره گیرند .همچنین بهمنظور ایجاد
قابلیت انطباقپذیری و ارتقاء ساط هویت ،بهتر است مدیران
نسابت به تشاویق ریساکپذیری و نوآوری و ایجاد روشهای
کاری منعطف اقدامات الزم را به عملآورند؛ و در نهایت جهت
روشان نمودن مأموریت سازمان و ارتقاء سط هویت سازمانی
برای مدیران الزم اساات که اهداف بلندمدتی را در راسااتای
چشامانداز سازمان تدوین و نسبت به رفع ابهامات احتمالی به
مساایر راهبردی سااازمان مبادرت ورزند .یافتههای دیگر این
پژوهش نشاان میدهد که هویت سازمانی بر سکوت سازمانی
کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز یک اثر منفی و
معنادار دارد و این نتیجه از لحاظ معناداری بین دو متغیر هویت
و ساکوت ساازمانی با پژوهش ( ) 33که از معدود پژوهشهای
انجامشاده در رابطه با هویت و ساکوت ساازمانی است همسو
ولی از لحااظ جهت اثر با هم همخوانی ندارند .از این رو و با
توجاه باه نتایج پژوهش میتوان چنین بیان کرد که اگر بنا

باشااد که هویت کارکنان یک سااازمان تصااویر مثبتی از آن
ساازمان ارائه دهد ،یک مدیریت مناساب در سازمان الزم است
تا فضاای سااکوت را در ساازمان ریشااهکن کند ،بدین ترتیب
هیچگونه تهدیدی از جانب مدیریت برای کارکنان به هنگام
ابراز نظرات و ایدهها وجود نخواهد داشاات .بر اساااس نتایج
بهدسااتآمده از تحقیق و نقش میانجی هویت بر ساااکوت
سااازمانی ،یک اثر منفی و معنادار به دساات آمد و این بدان
معناسات که هر چه هویت کارکنان در سااازمان باالتر باشااد،
ساکوت آنها در ساازمان کمتر خواهد بود .مطابق با یافتههای
پژوهش میتوان پیشنهاد کرد که سازمان مربوطه هرچه بتواند
هویت ساازمانی و مؤلفههای آن را ارتقا دهد ،ساکوت سازمانی
کارکنان هم کاهش خواهد یافت .از این رو در این سااازمان
الزم اسات مدیران در چشمانداز خود همواره اهداف سازمانی را
مد نظر قرار داده و تالش کنند که اهداف شاخصی افراد را در
راساتای اهداف ساازمانی قرار دهند .از طرفی با توجه به وجود
مؤلفاههاایی همچون عضاااویات و وفااداری در تبیین نقش
هویتساازمانی کارکنان در راساتای پیشاانهادهای کاربردی به
مادیران مربوطه ،میتوان چنین بیان کرد که با در نظر گرفتن
عواملی همچون درگیر کردن کارکنان در فعالیتهای سازمانی،
تفویض اختیار مبتنی بر الگوی سابک رهبری هرسی بالنچارد
بر اساااس تواناییها و تمایل کارکنان میتوان وفاداری و نقش
عضاویت آنها را در ساازمان باالبرده و زمینه ساکوت سازمانی
آنان بدین ترتیب کاهش پیدا خواهد کرد.
از جمله پیشاانهادهای کاربردی برای محققان آتی میتوان
باه در نظر گرفتن متغیرهاای دیگری همچون ساااباکهااای
رهبری و تعهد اشااره کرد که محققان آتی بر اسااس پیشاینه
موجود میتوانناد در مطاالعات خود اقدام به ارزیابی ساااکوت
ساازمانی در سازمان مربوطه نمایند؛ همچنین در این راستا نیز
می توان پیشاانهاد کرد عوامل مؤثر بر رفتار ساااکوت کارکنان
شناسایی و مورد ارزیابی قرار گیرد.
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