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چکیده
هـاي  وع سکوت سازمانی جایگاه مهمی را در بین پـژوهش هاي اخیر موضدر سال

اي سـکوت سـازمانی پدیـده   . مربوط به حوزه سازمان و مدیریت بدسـت آورده اسـت  
شود که در اثر عوامل متعددي در سازمان بـروز کـرده و نتـایج    اجتماعی محسوب می

حلیـل و  این پژوهش با بکارگیري روش فرات. دهدمهم سازمانی را تحت تأثیر قرار می
هاي انجام شده در حوزه عوامل مؤثر بر سـکوت  با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش

انجام CMAافزار جامع فراتحلیلآن در ایران و با استفاده از نرمسازمانی و پیامدهاي
21متغیـر مسـتقل و   30مطالعه منتخـب، تعـداد   51در این بررسی از تعداد . شده است

داد کـه متغیرهـاي   نتیجه این بررسی فراتحلیل نشان . ی شدمتغیر وابسته مختلف شناسای
گـرا، عوامـل فـردي، عوامـل     هویت سازمانی، ارتباط اثربخش، رفتـار سـازمانی مثبـت   

ــرش    ــازمانی و نگ ــل س ــاعی، عوام ــل اجتم ــدیریتی، عوام ــترین  م ــدیریتی بیش ــاي م ه
تـایج ایـن   همچنـین ن . انـد هاي ایرانی داشتهسکوت سازمانی در سازمانگذاري برتأثیر

تحقیــق نشــان داد کــه ســکوت ســازمانی، متغیرهــاي مهــم ســازمانی مثــل کــارآفرینی  
سازمانی، توانمندسازي روانشناختی کارکنان، اشتیاق شغلی، استرس شغلی، کارتیمی، 

.دهدحمله عاطفی و شادي در کار را به عنوان پیامدهاي آن تحت تأثیر قرار می

ــدي  ــان کلی ــازمانی، فرات :واژگ ــکوت س ــازمانی،   س ــکوت س ــدهاي س ــل، پیام حلی
پیشایندهاي سکوت سازمانی

نویسـنده  ( اه پیام نور، ایراناستادیار، گروه مدیریت دولتی و گردشگري، دانشکده مدیریت، اقتصاد و حسابداري، دانشگ. 1
Panahi1980@yahoo.com)مسئول
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مقدمه
یکی از عناصـر حیـاتی در موفقیـت سـازمانی     انسانی و عملکرد آنهامنابعهاي نتایج فعالیت

. دهدمیقرارتأثیرتحتسازمانی راشود و کیفیت این نتایج، به نوبه خود عملکردمحسوب می
بـوده و  پاسـخگو هـا، بایـد  منبع مزیـت رقـابتی پایـدار سـازمان    ترین نیروي انسانی به عنوان مهم

هاي احتمالی از طریق مشـارکت، بیـان عقایـد و تفکـرات جدیـد و سـهیم      سازمان را در تالطم
همکـاري وهمچنـین مشـارکت  ). 42: 1395پسـند  و طالععلیجانی(کردن دیگران یاري کند 

ضـروري هـا آنتوانمندسازيو هم برايهم براي عملکرد سازمانی سازمان،اموردرکارکنان
وجود شرایط .شونددر سازمان محسوب مینوآوريتغییر وبه عنوان منبعزیرا کارکناناست،

کارکنـان بتواننـد براحتـی انتقـادات و     شـود کـه  مساعد و مناسب براي این همکاري باعـث مـی  
سـازمانی اقـدامات ترتیب،بدینو کردهبیاندر رابطه با معضالت سازمان راخودهايدیدگاه

در کیفیـت ایـن   متعدديمتغیرهاي.)139: 1395یوسفی وابراهیمنوه(قرار دهند تأثیرتحترا
رامحققـان نظـر کـه مهـم ایـن متغیرهـاي  ازیکیکنند وآفرینی مینقشانسانیمنابععملکرد

بـا نظـر محققـان،    مظـابق  . اسـت سازمانیسکوتمتغیرکرده،جلبخودبهتحقیقاتدراخیراً 
سـکوت نـام بـه ايپدیـده گیريمنجر به شکلهاسازماندرکارکنانطرفازعقیدهبیانعدم

شـود کـه مـانع ارائـه نظـرات،      جمعی تعریف میايپدیدهسازمانی،سکوت. گرددمیسازمانی
و؛ موریسـن 22018؛ تینـوك 12018اردگـدو (شـود  همفکري اعضـاء سـازمان مـی   وفعالیت
بنـی و  ولیک؛ نصیري1396پور و مرادي ؛ کریمیان1389فرد و پناهی دانایی؛ 32000میلیکن

سـازمانی بـه طـرق مختلـف     در  نهایـت سـکوت  ). 1396خـواه  خالق؛نجفی و1394همکاران 
هـاي ایـده ابـراز بر علیهرامنفیجو؛ طوري که یککندعملکرد سازمانی را دچار اختالل می

مـانع منفـی، بـازخورد از دریافـت کنـد؛ و بـا جلـوگیري   مـی راهمفـ اطالعـات تسهیموجدید
؛ 52001هـارلوز وپینـدر ؛ 42018مناقب و همکـاران (شود مؤثر میتوسعه سازمانیوتغییرات
پور و ؛ کریمیان1389فرد و پناهی ؛ دانایی62007؛ دیمیترس و وکال2000میلیکن وموریسن
خـواه  خـالق ؛ نجفـی و 1395یوسـفی  وابـراهیم نـوه ؛1394؛ قالونـدي و مـرادي   1396مـرادي  
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سازمانی نقـش  سکوتيعوامل متعددي در خلق این جو سکوت و به دنبال آن پدیده). 1396
فرهنـگ  مـدیریتی، گیـري، فرآینـدهاي  تصمیمفرآیندهاي: ترین آنها عبارتند ازدارند، که مهم

و علیجـانی ؛2018تینـوك   (مـدیر  يهـا نگرش؛ باورها و)1389فرد و پناهی دانایی(سازمانی 
عوامل فـردي  وگروهیمحیطی، عواملوسازمانیمدیریتی، عواملعوامل) 1395پسند  طالع

از ارائـه بـازخورد  کارکنـان ؛ تـرس )1396پور و مـرادي  کریمیان؛ 12012و همکارانپناهی(
؛ 2018تینـوك  ؛22018اردگـدو (مدیریت دربـاره آنهـا   پیچیدهعقایدازآنهامنفی و برداشت

سـاختار  درزیـاد عمـودي ؛ تفکیـک )1395عسـکري و همکـاران    ؛ 2012و همکـاران  پناهی
هـاي سـبک وهـاي مـدیریتی  شـیوه انـواع ازاستفاده؛ نحوه)1394نظري و همکاران (سازمانی 

). 1396خواه  خالقنجفی و(سازمان رهبري توسط مدیریت
رضـایت  کـاهش شـغلی، عملکـرد کاهشبهمنجرتسازمانی در بلندت مدسکوتيپدیده

و ؛ پنـاهی 1389فـرد و پنـاهی   دانـایی (هـاي خـود   دغدغـه وهاایدهبیانازشغلی، امتناع کارکنان
وري وبهـره ؛ فسیل شـدن اذهـان سـازمانی، کـاهش    )1396خواه  خالقنجفی و؛ 2012همکاران 

پـور و مـرادي    کریمیـان (ارکنـان  کبـین ارتباطـات صـحیح  برقـراي عدمعملکرد، استرس زیاد و
؛ عـدم توانـایی  )1394بنـی و همکـاران   ولیـک نصـیري (روانـی  اخـتالالت و؛ افسردگی)1396

هـاي گیـري تصـمیم عـدم اثربخشـی در  ؛)1396امـانی و همکـاران    (خطاهـا  تصـحیح وبررسـی 
ابراهیموه؛ ن1397و کریمی ؛ گشتاسبی فرد2007دیمیترس و وکال (تغییرفرآیندهايوسازمانی

. شودمی... و)32019هیتال(؛ افزایش ترس و اضطراب در بین افراد )1395یوسفی  و
در طی سالیان اخیر تحقیقات علمی متعددي در زمینه موضوع سـکوت سـازمانی در کشـور    

اي در ارتباط بـا موضـوع سـکوت    ایران انجام شده طوري که جامعۀ علمی با اطالعات پراکنده
اجه شده است به دلیـل تعـدد تحقیقـات انجـام شـده در ایـن حـوزه و حتـی وجـود          سازمانی مو

ها و واگرایی نتایج در برخی موارد، در این تحقیق تالش شد تـا بـا رویکـرد فراتحلیـل،     تناقض
بنـدي  هاي انجام شده بررسـی و جمـع  پیشایندها و پیامدهاي متغیر سکوت سازمانی در پژوهش

هـاي  کننـده طیـف وسـیعی از ویژگـی    یج مطالعات فراتحلیل مـنعکس با توجه به اینکه نتا. شوند
گیري از اصـول و قواعـد روش فراتحلیـل    باشد؛ لذا این تحقیق با بهرههاي ارزشمند میپژوهش
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هاي قبلی دربارة موضوع مـذکور  انجام شده و درصدد رفع تناقضات به وجود آمده از پژوهش
پیشـایندها و  : بـه صـورت زیـر مطـرح شـده اسـت      در این راستا، سـؤال ایـن تحقیـق   . بوده است

بنـدي  هاي انجام شده در کشور ایران کدامند؟ و الویـت پیامدهاي سکوت سازمانی در پژوهش
ها چگونه است؟آن

مبانی نظري و پیشینه
مهم مطرح اسـت  در طی حدود یک دهه اخیر موضوع سکوت سازمانی به عنوان یک پدیده

هایی غیـر از علـوم اداري دربـاره آن در کشـور ایـران      حتی در رشتهاي که تحقیقات قابل مالحظه
وموریسـن (معرفی این پدیده به صورت شفاف و علمی توسـط محققـانی مثـل    . انجام شده است

در ) 2007؛ دیمیتـرس و وکـال    2003؛ داین، انگ و بـوترو   2001هارلوز  و؛ پیندر2000میلیکن 
در انجـام  . انجـام شـد  ) 1389فرد و پناهی دانایی(افرادي مثل خارج از کشور و در ایران با تحقیق 

هاي منتهی به سکوت سازمانی، اثرات سـکوت سـازمانی،   پویایی(هاي این تحقیقات اغلب از مدل
و ابعـاد آنهـا   ) سازي سکوت کارکنان، عوامل اصلی جو سکوت و نتایج سـکوت سـازمانی  مفهوم

.گیرندمورد بررسی قرار میاستفاده شده است که در ادامه به اختصار 

هاي منتهی به  سکوت سازمانی مدل پویایی
) 2000(اولین مدل ارائه شده در زمینه سکوت سازمانی، مدلی اسـت کـه موریسـن و میلـیکن     

در ایـن مـدل هـدف،    . هاي منتهی بـه  سـکوت سـازمانی معرفـی کردنـد     تحت عنوان مدل پویایی
این مـدل سـکوت را   . شودها میرفت سکوت در سازمانتشریح فرآیندهایی است که منجر به پیش

در ایـن مـدل هـدف توضـیح ایـن      . دهـد اي و جمعی مورد توجه قرار میاي، مرتبهبه عنوان پدیده
کند، بلکه تشریح ایـن اسـت   موضوع نیست که چرا یک کارمند، گفتگو یا سکوت را انتخاب می

گیـري جـو سـکوت و بـه دنبـال آن      کلهـا منجـر بـه شـ    که چرا و چطور عوامل مهمی در سازمان
ایـن جـو سـکوت را    1هسـنگ ). 708: 2000میلـیکن  وموریسـن (شـوند  ساکت شدن کارکنان می

و در شـرایط خاصـی   کننـد  عمـل مـی  خاصیها در یک ذهنیتکند که سازمانتشریح میاینطور 
پیچیـده بـین   ي تخصصی خود حل کننـد و تعامـل   افراد تمایل دارند مشکالت را با توجه به حوزه

1 - senge
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مسـائل را فقـط بـه روش    کننـد کـه  پیدا میافراد تمایل بنابراین. هاي دیگر را نادیده بگیرندحوزه
گیـري  کـار  بـا جلـوگیري از شـکل    ایـن  ومورد بررسی قرار دهنـد  و با دید خودخصوصی خود

بـا  .دکنـ میخلق عدم رضایت را بوجود آمده، در نهایت سکوت ومسائلگفتمان صحیح درباره
تـرس، ارعـاب و   سرشـار از هـاي مدت خیلی زیادي در محـیط بهکه بعضی از مدیران توجه به این

بـراي کـارکردن و رفتـار    هـاي جدیـد و صـحیح    جـایگزینی روش اند بنابراینقرارگرفتهسکوت 
و ایـن ظرفیـت   .و باعث تقویـت چنـین جـوي در سـازمان خواهنـد شـد      کنندنمیتصور را کردن 
دیمیتـرس و  (شـد  د نـ هنجارهـاي سـکوت خواه  گیـري  نیز منجر به شـکل ه شدیت اعمالمحدود
: سازمانی عبارتند ازسکوتپیدایشدرمؤثرمطابق این مدل عوامل). 2007وکال،  

منفیبازخوردریافتازمدیرانترس
سازمانیسکوتبهنسبتمدیرانضمنیباورهاي

و متغیرهـاي ارشـد مدیریتتیمهايویژگی: مدیرانضمنیباورهايکنندةتقویتشرایط
سازمانیومحیطی

مدیریتیرفتارهايوسازمانیهايسیاستوساختارها
مسائلانجام شده درباره هايبرداشت

). 2000میلیکن  وموریسن(شناختی جمعیتتشابهعدم

مدل اثرات سکوت سازمانی
تحـت عنـوان مـدل    مدل دیگري که در زمینه سکوت سازمانی ارائـه شـده، مـدلی اسـت کـه      

در ایـن مـدل،   . معرفـی شـده اسـت   ) 2000(اثرات سـکوت سـازمانی توسـط موریسـن و میلـیکن      
ها و عوامـل پیشـرفت سـکوت    برعکس مدلی قبلی که چگونگی آشکار شدن سکوت در سازمان

را نشان داد، تمرکز بر روي اثرات ضمنی سازمانی سکوت است؛ طـوري کـه سـکوت سـازمانی،     
هـاي اطالعـاتی   ي سازمانی و فرآیندهاي تغییـر را بـا محـدود کـردن ورودي    گیراثربخشی تصمیم

هـاي  بنابراین الزم است دیدگاه. گیرندگان، تحت تأثیر قرار خواهد دادقابل دسترس براي تصمیم
این در حالی است که ادعـا شـده بیشـتر    . گیري مؤثر مورد توجه قرار گیردهمه افراد براي تصمیم

برنـد و زمـانی کـه چنـین اتفـاقی      ظر خیلی کم کارکنان در این زمینه رنـج مـی  ها از اظهارنسازمان
همچنین مطابق با ایـن مـدل،   . یابدگیري و ابتکارات در محیط کار کاهش میبیفتد کیفیت تصمیم
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سکوت سازمانی مانع از دریافت بازخورد منفـی شـده و در نتیجـه سـازمان نیـز توانـایی بررسـی و        
بنابراین با عدم دریافت بازخوردهاي منفـی، بـه   ). 11972میلر(دهد میتصحیح خطاها را از دست

گیرند، خطاها نیز پایدار شده و حتـی  هاي اصالحی در زمان ضرورت انجام نمیدلیل آنکه فعالیت
: ها عبارتند ازسازماندرسکوتمطابق این مدل پیامدهاي. شوندتر میقوي

اطالعاتیهايدادهشدنمحدود
گیريتصمیمهايبدیلوهاایدهیه و تحلیلتجزعدم

گیريفرآیندهاي تصمیموسازمانیتغییرفرآیندهاياثربخشیکاهش
منفیبازخورهايمسیر دریافتکردنسد

اشتباهاتاصالحوشناساییسازمان برايتواناییکاهش
اعتمادتعهد وتضعیف
حتـی ویـا جسـمانی  روانیايانزواسترس،بامرتبطمشکالتنارضایتی،انگیزش،کاهش
انحرافیاکارشکنی

).2000میلیکن  وموریسن(کارکنان شناختی درایجاد ناهماهنگی

مدل مفهوم سازي سکوت کارکنان
سـکوت تـدافعی، سکوتدوستانه،نوعسکوتهايدر پژوهش خود مؤلفه) 2003(داین ون

مهـم  ین چارچوب به عنوان یـک گـام   ي اارائه. سازمانی معرفی کرده استمطیع را براي سکوت
که انواع سکوت و انواع اظهـار نظـر   دوشمیمحسوب سکوت و اظهار نظر بهترسازي مفهومبراي

3خودحفـاظتی ،2درگیـري عدم(هاي کارکنان سازد و این تمایز بر مبناي انگیزهرا از هم متمایز می

تواننـد بـر   و اظهـار نظـر مـی   مشخص شده که سکوت همچنین .گیردانجام می)  4و دیگرمحوري
هـا را نشـان   اي از انگیـزه یک ترکیب پیچیـده نیز هاي دیگري هم قرار گیرند و اغلب مبناي انگیزه

ي کارکنـان تأکیـد دارد کـه    ددر مجموع این چارچوب بر رفتارهاي هدفمند و سطح فر. دندهمی
بـر اسـاس   .)1362: 52003داین، انـگ و بـوترو  (دهندها رخ میدر تعامالت رودررو در سازمان

1 - Miller
2 - Disengaged
3 - Self-Proactive
4 - Other-Oriented
5 - Van Dyne, Ang and Botero
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سـه طبقـه   . شـود شش رفتار ویژه بر مبناي سه نوع انگیزه کارکنـان از هـم متمـایز مـی    ،این بررسی
و سـه  ) عدم درگیري، خودحفـاظتی و دیگرمحـوري  (: عبارتند ازهاي کارکنان محوري از انگیزه

سه نـوع هـم   و) 3و سکوت موافق اجتماع2، سکوت تدافعی1سکوت رضایتمندانه(نوع از سکوت 
قابـل  )6و اظهـارنظر موافـق اجتمـاع   5، اظهارنظر تـدافعی 4اظهار نظر رضایتمندانه( سطح اظهار نظر 

.ذکر هستند

مدل عوامل اصلی جو سکوت و نتایج سکوت سازمانی
هاي خود را با یک عامل آغاز کردند کـه  تجزیه و تحلیل مدل) 2000(ماریسون و میلیکن 

است کـه ایـن عامـل همـان نگـرش مـدیر و عقایـد آن نسـبت بـه          سهیم » جو سکوت« در خلق
ترس مدیران از بازخورد منفی، باورهاي غلط و منفی مدیران راجع به طبیعت . باشدسکوت می

هـاي مشخصـی   ها طبیعت سست و تنبلی دارنـد؛ و همچنـین ویژگـی   انسانی و این باور که انسان
هـا نقـش   لـق و گسـترش سـکوت در سـازمان    مثل پیشینه مالی یا فرهنگ سازمانی و غیـره در خ 

کننـد کـه ممکـن    مطابق این مدل ماریسون و میلیکن برخی اعمال سـازمانی را ذکـر مـی   . دارند
گیري و نبود مکـانیزم رسـمی بـازخورد روبـه     است به یک جو سکوت مانند تمرکز در تصمیم

) 2000(یلـیکن  براساس فرضیات مذکور، مدل ماریسون و م. باال در یک سازمان، کمک نماید
روابط بین جو سکوت را که شامل نگـرش مـدیران ارشـد بـه سـکوت، نگـرش سرپرسـتان بـه         

ثانیـاً،  . کنـد هاي ارتباطاتی موجود و رفتار ساکت کارکنان هستند، بررسی میسکوت و فرصت
هاي شغلی که شـامل رضـایت شـغلی و    این مدل پیامد جو سکوت و رفتار ساکت را در نگرش

اگـر چـه برخـی    ). 3: 2007دیمیتـرس و وکـال   (کنـد  هستند تجزیه و تحلیـل مـی  تعهد سازمانی 
پردازان، تعهد سازمانی و رضایت شغلی یا عـدم رضـایت شـغلی را بـه عنـوان پـیش بینـی        نظریه
کننـد ولـی بـرخالف آنهـا ماریسـون و میلـیکن       ها یا عوامل اظهارنظر و سکوت بیـان مـی  کننده

ماریسون . به عنوان پیامدهاي سکوت سازمانی تأکید دارندبر متغیرهاي مذکور در باال) 2000(
دهند کـه سـکوت سـازمانی منجـر بـه ناهمـاهنگی شـناختی شـده و بنـابراین          و میلیکن نشان می

1 - Acquiecent Silence
2 - Defensive Silence
3 - Prosocial Silence
4 - Acquiecent Voice
5 - Defensive Voice
6 - Prosocial Voice
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خصوصاً شواهد قوي وجود دارد کـه  . تري در پی خواهد داشتانگیزش، رضایت و تعهد پایین
زخورد منفی شده یا آن را به تأخیر انداختـه و  مدیران عالی و سرپرستان ارشد مانع از دریافت با

اگرچه مدیران و سرپرستان به نقـش و وظیفـه خـود متعهـد     ). 11979فیشر(کنند یا تحریف می
در نتیجـه،  . بخش نباشدها همیشه کافی و رضایتهستند ولی ترس از این دارند که عملکرد آن

ی به زیردستان خود، اقدام به فرافکنی ها در صورت بروز هر مشکلی با انتساب اظهارات منفآن
ایـن نـوع رفتـار، جـوي را     . کرده و با ذکر اهداف نامشخص سـعی در توجیـه مشـکالت دارنـد    

سازد که در آن کارکنان قادر به تشخیص اشتباهات واقعی خـود نبـوده و بـه مـدیران     حاکم می
) 2000(ن و میلـیکن  مطـابق نظـر ماریسـو   ). 4: 2007دیمیترس و وکـال   (کنند خود اعتماد نمی

شود که بـه  ارزشی، فقدان کنترل و ناهماهنگی شناختی میسکوت سازمانی موجب احساس بی
).5: 2007دیمیترس و وکال  (گردد انگیزش و تعهد پایین منتهی می

شناسیروش
هـاي  روش فراتحلیـل یکـی از روش  . پژوهش حاضر به روش فراتحلیـل انجـام شـده اسـت    

یقات است که به دنبال ترکیب آماري نتایج پیشـینه پژوهشـی دربـاره یـک     جدید در انجام تحق
شـود کـه از   این روش به عنوان یک روش آماري منظم و سیسـتمی معرفـی مـی   . موضوع است

توان بنابراین می. کندهاي آماري براي انتخاب، گردآوري و تحلیل تحقیقات استفاده میروش
هاي تحقیقـات مختلـف روي یـک    ا تلخیص یافتهگفت که فراتحلیل یک روش کمی بوده و ب

در انجام مطالعه فراتحلیل در مرحلۀ اول سؤال پژوهشـی مطـرح   . گیردموضوع یکسان انجام می
هـا تعیـین   گیـرد و روش کدگـذاري داده  شود؛ سپس شناسایی مطالعـات مـرتبط انجـام مـی    می
شـود؛ سـپس   انجـام مـی  آوري شده و کدگـذاري اولیـه   در مرحلۀ بعد مطالعات جمع. گرددمی

هـاي اصـلی و   گردد؛ در مرحلۀ بعـد تحلیـل  افزار وارد شده و اندازة اثر محاسبه میها به نرمداده
در ). 31:1396زاده  قربـانی (گردد ها انجام شده و گزارش تحقیق تدوین میتکمیلی روي داده

گـردآوري  بـدین صـورت کـه بـراي    . این تحقیق نیز مراحل مذکور به ترتیب طـی شـده اسـت   
کـه کـار اسـتخراج، ضـبط،     شد استفادهچک لیستی از دقت بیشتر وها، کدگذاري دادههاداده

کـار  ،این چـک لیسـت  با استفاده از . ها با حساسیت بیشتري انجام شودکدگذاري و انتقال داده

1 - Fisher
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گـردآوري  چک لیسـت اطالعاتی که در . گرفتانجام تر تر و جامعآوري اطالعات دقیقجمع
نویسـندگان، سـال تحقیـق، عنـوان تحقیـق، متغیرهـاي       : ا درج شده بـود عبـارت بودنـد از   هداده

، تعداد نمونـه، روش  نمونه آماريات، جامعه وفرضیوتحقیق، اهدافو روش رویکرد اصلی، 
ي درج محتـوا .هـا داري آزمـون هاي مورد استفاده، روایی و پایایی و معنـی گیري، آزموننمونه

خبره و از معیارهـاي مـورد اسـتفاده    استاد نظرخواهی از چند ت بر اساس این چک لیسشده در 
. ده ؛ لذا از روایی محتوا و همچنین از پایایی الزم برخوردار استدر تحقیقات مشابه بدست آم

فقـط مقـاالت   (هاي تفکیک مطالعات شامل محـدوده و حـوزه مـورد بررسـی     ترین مالكمهم
هاي علمی ذکر شده و در دربازة زمـانی  بر، در پایگاهعلمی پژوهشی چاپ شده در مجالت معت

هـا، تعـداد   مربوط به سـازمان نمونه آماري، جامعه و)در ایران1398تا 1388ده ساله یعنی سال 
گیـري تصـادفی یـا کـامالً علمـی، متغیرهـاي اصـلی        هاي آماري، روش نمونهنمونه طبق فرمول

ات فرضـی و، اهـداف صیفی یـا همبسـتگی  توتحقیقبویژه حضور خود سکوت سازمانی، روش 
.شفاف و علمی بوده است

هـاي کمـی   این پژوهش از نظر هدف از انواع تحقیقات کاربردي بـوده و در حـوزة پـژوهش   
با توجـه بـه اینکـه    . ها استفاده شده استاي براي گردآوري دادهگیرد و از روش کتابخانهقرار می

بندي آماري به تلفیـق و تحلیـل   با ارزشیابی، ترکیب و جمعمند و در مطالعه فراتحلیل با مرور نظام
انـد  شود که قبالً پیرامون یک موضوع خـاص بـه رشـتۀ تحریـر درآمـده     هایی پرداخته میپژوهش

؛ در این پژوهش نیز تمرکز بر روي تحقیقـات انجـام شـده دربـارة یـک      )155: 1396زاده قربانی(
سکوت سـازمانی و پیامـدهاي سـکوت سـازمانی     موضوع خاص یعنی عوامل و متغیرهاي مؤثر بر

هاي انجـام  ها و پژوهشپژوهشی حاصل پایان نامه- جامعه مورد بررسی، تمامی مقاالت علمی. بود
در ایـران انجـام   1398تا 1388شده درباره این موضوع هستند که دربازة زمانی ده ساله یعنی سال 

تـر  تـر و شـفاف  جامعه مذکور به طور دقیق.اندشده و در مجالت علمی پژوهشی معتبر چاپ شده
- شامل تمامی مقاالت چاپ شده در مجالت علمی پژوهشی معتبر در ایـران و موجـود در پایگـاه   

، پایگـاه نظـام بانـک    (noormags)پایگـاه مجـالت تخصصـی نـور     (SID)هـاي جهـاد دانشـگاهی   
(irandoc)ایــران و پایگــاه مرکــز اســناد و مــدارك علمــی(magiran)اطالعــات نشــریات کشــور 

گیـري صـورت نگرفتـه    در پژوهش حاضر بررسی کامل جامعه آماري انجام شده و نمونـه . هستند
در ایـن  . است و محقق تالش کرده که مطالعه و گردآوري اطالعات از تمامی جامعه انجـام شـود  
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هـا،  گیري، حجم نمونـه، فرضـیه  هایی نظیر روش آماري، جامعه آماري، روش نمونهراستا ویژگی
هـا ارزیـابی شـد و در مجمـوع تعـداد      داري پژوهشها و سطح معنیچارچوب نظري و نتایج داده

هـا، تطـابق و تناسـب    مقاله اولیه دربارة موضوع تحقیق شناسایی شـد کـه بـا بررسـی ویژگـی     123
مقاله کامالً منطبق و مناسب براي فراتحلیل موضـوع  51مقاالت با موضوع تحقیق در نهایت تعداد 

براي تحلیل اطالعات بدست آمده از تحقیقـات مـذکور، پـس از اسـتخراج     . حقیق انتخاب شدندت
هاي الزم مثل ضریب همبستگی، رابطـه بـین متغیرهـا و حجـم نمونـه بـراي انجـام محاسـبات         داده

هاي بدسـت  مورد استفاده قرار گرفت؛ طوري که داده(CMA)افزار جامع فراتحلیل فراتحلیل، نرم
هاي اثر به روش هـانتر و  افزار به اندازة اثر تبدیل شدند و اندازهالعات پیشین توسط نرمآمده از مط

اشمیت ترکیب شدند که بدین ترتیب اثرات کاذب مواردي مثل حجم نمونه خیلی باال یا پـایین و  
براي تفسـیر انـدازه اثـر از معیارهـاي کـوهن      . میانگین وزنی اندازة اثرات مورد لحاظ قرار گرفتند

.ارائه شده است1استفاده شده که در جدول 
حدود اندازة اثر: 1جدول شماره 

حد پایین اندازة اثرحد باالي اندازة اثرنتیجه
3/01/0کوچک
5/03/0متوسط
8/05/0بزرگ

همچنین در تحقیق حاضر براي ارزیابی وضعیت سوگیري انتشار نمودار فانل مورد اسـتفاده قـرار   
هـاي دوال و  ها براي شناسـایی تـورش انتشـار اسـت و از روش    ترین روشاز معمولگرفت که یکی

.ایمن از خطاي روزنتال براي تعیین تعداد تحقیقات گم شده استفاده شده استNتوئیدي و 

هاي پژوهشها و یافتهتجزیه و تحلیل داده
هـاي بـه   حقیق، روشبررسی حاصل از متون تحقیقاتی برگزیده بیانگر آن است که در موضوع ت

49همبسـتگی بـه تعـداد    –کار رفته داراي تنوع زیادي نبـوده و اغلـب تحقیقـات بـه روش توصـیفی     
تحقیقـات انتخـاب شـده از    . انـد تحلیلی انجـام شـده  - مورد نیز با روش پیمایشی2مورد انجام شده و 

گیـري در  نمونـه اي واي، سـهمیه اي، خوشـه هـاي تصـادفی سـاده، تصـادفی طبقـه     گیـري انواع نمونه
گیـري تصـادفی   مـورد از روش نمونـه  23اند که از ایـن تحقیقـات بـه ترتیـب     دسترس استفاده کرده
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3اي، گیـري خوشـه  مـورد از روش نمونـه  5اي، گیري تصـادفی طبقـه  مورد از روش نمونه20ساده، 
ي در گیـر اي و یـک مـورد نیـز از  نمونـه    مورد به صورت سرشماري، یک مورد به صـورت سـهمیه  

.نفر بوده است11122تعداد نمونه بررسی شده در تحقیقات منتخب . انددسترس استفاده کرده
متغیر شناسایی شد و با توجه بـه اینکـه تعـدادي از    65به طور کلی از مطالعات پیشین تعداد 

این متغیرها تکرار شده بودند و یا اینکه در برخی مطالعات به عنوان متغیـر مسـتقل و در برخـی   
دیگر به عنوان متغیر وابسته به کار رفته بودنـد، در مجمـوع تعـداد متغیرهـاي مـؤثر بـر سـکوت        

21متغیر مستقل و متغیرهاي تأثیرپذیر از سـکوت سـازمانی بـه تعـداد     30سازمانی تحت عنوان 
به طـور کامـل ذکـر    3و2متغیر تحت عنوان متغیر وابسته خالصه شدند که این نتایج در جداول 

توان مهمترین متغیرهاي تأثیرگذار بر سکوت سازمانی را که شـدت اثـر   ین ترتیب میبد. شدند
سبک رهبـري، هویـت سـازمانی، جـو سـازمانی،      : متوسط یا باالیی دارند به شرح زیر ذکر کرد

اي، وضعیت احساس همبستگی، وضـعیت حمایـت سـازمان، ارتباطـات اثـربخش،      صخرة شیشه
ازمانی، عوامل فردي، سرمایه اجتمـاعی، عوامـل مـدیریتی،    گرا، فرهنگ سرفتار سازمانی مثبت

هــاي عوامـل اجتمــاعی، عوامـل ســازمانی، نگـرش مــدیریت عـالی، نگــرش سرپرسـتان، ارزش     
.ذکر شده است2سازمانی را ذکر کرد که فراوانی و اندازة اثر هر کدام از آنها در جدول 

)وت سازمانی به عنوان متغیر وابستهسک(فراوانی و شدت اندازة اثر متغیرها : 2جدول شماره 
اندازه اثرفراوانیمتغیر وابستهمتغیر مستقل
40,46سکوت سازمانیسبک رهبري

40,28سکوت سازمانیسازمانیاعتماد
20,76سکوت سازمانیسازمانیهویت

30,45سکوت سازمانیجوسازمانی
10,44سکوت سازمانیايشیشهصخرة

10,11وت سازمانیسکتاب آوري
50,21سکوت سازمانیعدالت سازمانی

20,48سکوت سازمانیهمبستگیاحساس
20,41سکوت سازمانیسازمانازحمایت
20,29سکوت سازمانیمشتركادراك

30,51سکوت سازمانیاثربخشارتباطات
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10,82سکوت سازمانیرفتار سازمانی مثبت گرا
20,47سکوت سازمانیسازمانیفرهنگ

20,14سکوت سازمانیخوش بینی
10,13سکوت سازمانیامیدواري

10,21سکوت سازمانینیکوسیرت
10,89سکوت سازمانیعوامل فردي

20,32سکوت سازمانیسرمایه روانشناختی
20,44سکوت سازمانیاجتماعیسرمایه
10,24سکوت سازمانیکاربهاعتیاد

10,88سکوت سازمانیمدیریتیاملعو
10,87سکوت سازمانیعوامل اجتماعی
20,87سکوت سازمانیعوامل سازمانی

20,52سکوت سازمانیعالینگرش مدیریت
20,51سکوت سازمانینگرش سرپرستان

10,45سکوت سازمانیسازمانیهايارزش
10,27سکوت سازمانیخودپنداره

10,28سکوت سازمانیوجدانی بودن
20,17سکوت سازمانیخودکارآمدي
10,18سکوت سازمانیبرون گرایی

از طرف دیگر مهمترین متغیرهاي تأثیرپذیر از سکوت سازمانی کـه شـدت اثـر متوسـط یـا      
ــازي       ــازمانی، توانمندس ــد س ــازمانی، تعه ــارآفرینی س ــد از ک ــد عبارتن ــراه دارن ــه هم ــاالیی ب ب

کـه فراوانـی   ... اق شغلی، استرس شغلی، مدیریت دانش، ناهماهنگی شناختی،روانشناختی، اشتی
.ارائه شده است3و اندازة اثر هر کدام از آنها در جدول 

)سکوت سازمانی به عنوان متغیر مستقل(فراوانی و شدت اندازة اثر متغیرها : 3جدول شماره 
اندازه اثرفراوانیمتغیر وابستهمتغیر مستقل

10,11انسانینیرويوريبهرهزمانیسکوت سا
10,51سازمانیکارآفرینیایجادمانعسکوت سازمانی
50,10شغلیرضایتسکوت سازمانی
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80,36تعهد سازمانیسکوت سازمانی
20,16شغلیعملکردسکوت سازمانی
10,58کارکنانروانشناختیتوانمنديسکوت سازمانی
30,58لیشغاشتیاقسکوت سازمانی
50,23سازمانیعملکردسکوت سازمانی
10,50شغلیاسترسسکوت سازمانی
10,23شهرونديضدرفتارهايسکوت سازمانی
20,62دانشمدیریتسکوت سازمانی
10,24سازمانچابکیسکوت سازمانی
10,43شناختیناهماهنگیسکوت سازمانی
20,48انیسازمشهرونديرفتارسکوت سازمانی
10,43سازمانیتحولسکوت سازمانی
10,75تیمیکارکاهشسکوت سازمانی
10,83عاطفیحملهسکوت سازمانی
10,50کاهش شادي در کارسکوت سازمانی
50,44شغلیرفتگیتحلیلسکوت سازمانی
10,45کارکنانکاريخاطرتعلقسکوت سازمانی
10,28خدمتركتبهتمایلسکوت سازمانی

3و2هـاي اثـر ارائـه شـده در جـداول      با استناد به معیارهاي کوهن و مطابق با نتایج و اندازه
هـاي  توان بر اساس میزان شدت و صحت و قدرت تأثیر متغیرها، آنها را در سه دسـته انـدازه  می

آنهـا ضـعیف   اثر قرار داد که بدین ترتیب دسته اول شامل متغیرهـایی هسـتند کـه تأثیرگـذاري    
ایـن متغیرهـا،   . هـا در تحقیقـات دیگـر زیـاد اسـت     بوده و امکان رد شدن فرضـیه ایـن پـژوهش   

1/0متغیرهایی هستند که اندازة اثر آنها خیلی کوچک بوده و مقادیر اندازه اثـر آنهـا بـین بـازة     
-اب، متغیرهـاي تـ  3و2مطابق با وضعیت متغیرهاي ارائه شـده در جـداول   . گیردقرار می3/0تا

کـار،  بـه نیکو، اعتیـاد بینی، امیدواري، سیرتمشترك، خوشآوري، عدالت سازمانی، ادراك
رضـایت ، انسـانی نیـروي وريگرایـی، بهـره  خودپنداره، وجدانی بودن، خودکارآمدي، بـرون 

بهتمایلو سازمانچابکی، شهرونديضدرفتارهاي، سازمانیعملکرد، شغلیعملکرد، شغلی
.گیرندمحدوده قرار میخدمت در این ترك
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باشد که مقادیر انـدازة اثـر آنهـا در حـد متوسـط بـوده و بـه        گروه دوم شامل متغیرهایی می
فرضیات این دسته نسبت به دسته اول از قـدرت  . قرار دارند5/0تا 3/0عبارتی در محدودة بین 

رح شـده بـین   توان گفت که فرضـیات مطـ  و اطمینان باالتري برخوردار بوده و بدین ترتیب می
در ایـن پـژوهش   . گیرنـد متغیرهاي این گروه با سکوت سـازمانی بیشـتر مـورد تأییـد قـرار مـی      

همبسـتگی،  اجتمـاعی، احسـاس  اي، سرمایهشیشهصخرة، جوسازمانی، متغیرهاي سبک رهبري
، سازمانی، تعهد سازمانیهايسرمایه روانشناختی، ارزش، سازمانیفرهنگ، سازمانازحمایت
تعلـق و شـغلی رفتگـی تحلیـل ، سازمانیتحول، سازمانیشهرونديرفتار، شناختیگیناهماهن

.در این محدوده قرار گرفتندکارکنانکاريخاطر
5/0دسته سوم شامل متغیرهایی است که شدت اثر خیلی باالیی دارند و اندازة اثر آنها بین 

اطمینـان و احتمـال خیلـی بـاالیی     می باشند، این متغیرها و فرضـیات مربـوط بـه آنهـا از     8/0تا 
توان این ادعا را مطرح کـرد کـه در صـورت    برخوردار هستند و دربارة این دسته از متغیرها می

انجام پژوهش و آزمون مجدد، به احتمال بسیار قـوي تأثیرگـذاري و تأثیرپـذیري آنهـا دوبـاره      
، اثـربخش ارتباطـات ، مانیسازمتغیرهاي هویت3و2هاي جداول مطابق با داده. گرددتأیید می

، عوامـل سـازمانی  ، عوامـل اجتمـاعی  ، مـدیریتی عوامل، عوامل فردي، گرارفتار سازمانی مثبت
روانشـناختی توانمنـدي ، سـازمانی کـارآفرینی ، نگـرش سرپرسـتان  ، عـالی نگـرش مـدیریت  

، عـاطفی حملـه ، تیمـی کـار کـاهش ، دانـش مـدیریت ، شـغلی استرس، شغلیاشتیاق، کارکنان
.   گیرنددر این طیف قرار میادي در کارکاهش ش

هـاي انجـام شـده در ایـن تحقیـق، بررسـی وضـعیت انتشـار و         هـا و تحلیـل  از دیگر بررسـی 
شـوند ممکـن اسـت در    مطالعاتی که با روش فراتحلیل انجام می. هاي تحقیق بودسوگیري داده

انتشار نتـایج مثبـت و یـا عـدم     گیري همراه با خطا شوند، که احتماالً این خطاها مربوط به نتیجه
انتشار نتایج منفی باشد، البته عدم رعایت وزن دادن صحیح به نتایج مطالعات مورد بررسی و یـا  

توانـد در سـوگیري   عدم توجه به تفاوت کیفیت مطالعات نیز خود عامل مهمـی اسـت کـه مـی    
دم رعایـت  هـاي متعـدد و مختلـف و عـ    انتشار نقش داشته باشـد و حتـی بـه کـارگیري آزمـون     

ها و عدم بررسی صحیح ضریب توافق در چنین مطالعاتی امتیازدهی صحیح در کدگذاري داده
هـاي مهـم در انجـام    بنابراین یکی از بخش. نیز در بروز خطا در مطالعات فرا تحلیل نقش دارند

مطالعات فـرا تحلیـل، بررسـی وضـعیت سـوگیري انتشـار اسـت کـه ناشـی از وضـعیت انتشـار            
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در . باشـد ها و انواع خطاهاي ذکر شده میچاپ شده و عدم انتشار برخی پژوهشهاي پژوهش
گیـرد و  شرایطی که سوگیري انتشار وجود داشته باشد، نتایج فراتحلیل نیز تحت تأثیر قـرار مـی  

در ایـن تحقیـق   . هاي حاصل از آن نیز داراي تورش و خطا خواهد بودگیريبدین ترتیب نتیجه
مطابق با ایـن نمـودار اثـر    . نتشار از نمودار قیفی یا فانل استفاده شده استبراي شناسایی تورش ا

مطـابق بـا   . گرددمداخله به دست آمده از هر مطالعه در مقابل اندازة نمونه آن مطالعه ترسیم می
منطق نمودارهاي فانل یا قیفی، تحقیقات داراي خطاي استاندارد پـایین داراي سـوگیري انتشـار    

شوند اما بـرعکس، تحقیقـات داراي خطـاي اسـتاندارد بـاال در      ي قیف جمع مینبوده و در باال
همچنـین در  . کنـد سمت پایین قیف جمـع شـده و سـوگیري انتشارشـان نیـز افـزایش پیـدا مـی        

صورتی که سوگیري انتشار وجود نداشته باشد، نمـودار نیـز حـول خالصـه انـدازة اثـر، حالـت        
سوگیري انتشـار در ایـن تحقیـق در حالـت سـطح مـورد       نتایج بررسی . گیردمتقارن به خود می

ارائه شده است که همچنان که این نمودارها نشـان  2و 1پذیرش و خطاي استاندارد در اشکال 
اند و این بیانگر عدم وجود سوگیري انتشار در این دهد مطالعات در باالي نمودار جمع شدهمی

.تحقیق است
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سی شدهنمودار فانل تحقیقات برر-1شکل
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فیشر تحقیقاتzنمودار خطاي استاندارد -2شکل

اصالح و برازش دوال و توئیدي
براي ارزیابی و تعدیل سوگیري انتشار، روشی توسط دوال و توئیدي مطرح شده است کـه  

شـوند و بـه   مطابق با این روش در طی فرآیندي مشاهدات نامنطبق از نمـودار فانـل حـذف مـی    
بنـابراین  . گـردد ه براي مطالعات مفقود اختصاص داده شده، اضـافه مـی  هایی کدنبال آن ارزش

-اگر تعداد مطالعات کوچک واقع در سمت راست نمودار بیش از سمت چـپ آن باشـد، مـی   

ایـن روش، مطالعـات گـم    . انـد توان نتیجه گرفت که چنین مطالعاتی از سمت چپ حذف شده
کند و سپس خالصه اندازه اثر را محاسـبه  ارد میها وگیرد و آنها را به تحلیلشده را در نظر می

و مطابق این روش مطالعات گم شده، بعد از شناسایی در سمت چپ خالصـه انـدازه   . نمایدمی
در این تحقیق تعداد صفر تحقیق گـم شـده منظـور شـده اسـت و بیـانگر آن       . گیرنداثر قرار می

عـالوه بـر   . به مطالعات دیگري نـدارد است که این مطالعه و فراتحلیل به منظور کامل شدن نیاز
و فاصـله  17023/0اي برابـر  این مطابق با نتایج تحلیل براسـاس مـدل ثابـت اثـر، بـرآورد نقطـه      

است؛ با استفاده از اصالح و بـرازش دوال و توئیـدي   ) 18870/0، 15164/0(برابر%  95اطمینان
بدسـت  ) 18870/0، 15164/0(بـر  و فاصله اطمینان منتسـب برا 17023/0اي  برابر برآورد نقطه
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. دهد ارزش مشاهده شده بـا ارزش تعـدیل یافتـه در مـدل ثابـت برابـر اسـت       آمده که نشان می
و فاصـله اطمینـان   16068/0اي در این تحقیـق برابـر   براساس مدل اثرات تصادفی، برآورد نقطه

-توئیدي برآورد نقطه؛ با استفاده از اصالح و برازش دوال و )31307/0، 00024/0(برابر % 95

بدست آمده است که ) 31307/0، 00024/0(و فاصله اطمینان منتسب برابر 16068/0اي  برابر 
مقـدار  . دهد ارزش مشاهده شده با ارزش تعدیل یافته در مدل تصادفی نیز برابـر اسـت  نشان می

Q دست آمـده  ب45778/3570ارزش مشاهده شده و ارزش تعدیل یافته برابر نیز براي هر دوي
دهد توسط چینش و تکمیل در نمـودار در  همچنانکه نمودار فانل نیز نشان می). 4جدول (است 
اي که نشان دهندة تحقیق منتسب باشـد وجـود نـدارد، و در صـورت وجـود هـر       نقطه2شکل 

.تحقیق منتسب به صورت یک نقطه پررنگ در نمودار ظاهر خواهد شد

توئیدياصالح و برازش دوال و -4جدول 

ارزش
Qمقدار اثر تصادفیاثر ثابت

برآورد 
برآورد حد باالحد پاییناينقطه

تعداد حد باالحد پاییناينقطه
اتمشاهد

ارزش 
17023/015164/018870/016068/000024/031307/045778/3570اتمشاهد

ارزش 
17023/015164/018870/016068/000024/031307/045778/3570تعدیل یافته

Nایمن از خطاي کالسیک
کنـد کـه الزم   ایمن از خطاي روزنتال تعداد تحقیقـات گـم شـده را محاسـبه مـی     Nآزمون

در ایـن تحقیـق   . داري آماري اثر کلی به دسـت بیایـد  ها اضافه شده تا عدم معنیاست به تحلیل
3957معنی است که تعداد است و مفهوم آن بدان3957ایمن از خطاي روزنتال برابر Nمقدار 

جـدول  . (شـود 05/0دو دامنـه بزرگتـر از   Pتحقیق خنثی باید به مطالعات افزوده شود تا مقدار 
هـا خطـایی   مطالعه انجام شود تا در نتایج نهایی محاسـبات و تحلیـل  3957بدین ترتیب باید ). 5

آمـده از ایـن   رخ دهد و این نتیجه حاکی از دقـت و صـحت بـاالي اطالعـات و نتـایج بدسـت      
. پژوهش است  و این تعداد مورد مطالعه، فاصله از خطاي قابل توجهی است
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ایمن از خطاNمحاسبات -5جدول 
37376/17براي مطالعات مشاهده شدهZمقدار 
000/0براي مطالعات مشاهده شدهPمقدار 

05/0آلفا
2)دنباله(باقیمانده 

Z95996/1آلفابراي
51ات مشاهده شدهمطالعتعداد

3957رساندرا به آلفا میPتعداد مطالعات گم شده که مقدار 

آزمون معناداري اندازة اثر 
هـاي تحقیـق، بـا توجـه بـه سـطح معنـاداري        عالوه بر بررسی وضعیت سوگیري انتشـار داده 

ایمن از خطا و جـداول اصـالح و بـرازش دوال و توئیـدي بـه همـراه       Nبدست آمده از جدول
در قالب طرح یـک فرضـیه فرعـی بـه بررسـی همگـونی و یـا نـاهمگونی         ) Q(آزمون کوکران 

عبارت اسـت  H0براي بررسی این آزمون فرضیه. شودهاي اثر به دست آمده پرداخته میاندازه
: عبـارت اسـت از  H1فرضـیه . دار وجـود نـدارد  هاي اثر بدست آمده تفاوت معنیمیان اندازه: از

نتـایج بررسـی ایـن آزمـون در     .  دار وجـود دارد ثر بدست آمده تفـاوت معنـی  هاي امیان اندازه
.ارائه شده است6جدول شماره 

باشـد، در نتیجـه   با توجه به اینکه سطح معناداري بدست آمده کـوچکتر از میـزان خطـا مـی    
تـوان نتیجـه گرفـت کـه میـان      بدین ترتیب مـی . گرددرد میH0تأیید شده و فرضیه H1فرضیه 

هاي اثر بدست آمـده  داري وجود دارد و بنابراین اندازههاي اثر بدست آمده تفاوت معنیزهاندا
همگونی بیانگر وجود متغیري تعدیلگر است کـه نتـایج بررسـی روي    نااین . باشندهمگون مینا

. متغیرها را تحت تأثیر قرار داده است

نتایج آزمون معناداري اندازة اثر-6جدول 
نتیجه آزمونسطح خطاناداريسطح معZآماره 

37376/17000/005/0H0 رد
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گیري نتیجه
در مطالعـات  1398هدف این مقاله شناسایی و بررسی متغیرها و فرضیاتی بود کـه تـا سـال    

مربوط به موضوع عوامل موثر بر سکوت سازمانی و پیامدهاي آن در ایران مورد اسـتفاده قـرار   
تـوان در دو  ي مطالعات نشان داد که متغیرهاي بررسی شـده را مـی  بندبررسی و جمع. اندگرفته

بندي کرد طوري که در برخی از مطالعات سکوت سازمانی  به عنوان متغیر وابسـته  دسته تقسیم
انـد و در بسـیاري دیگـر از    در نظر گرفته شـده و تـأثیر متغیرهـاي مسـتقل بـر آن بررسـی شـده       

تغیـر مسـتقل در نظـر گرفتـه شـده و تـأثیر آن بـر روي        مطالعات نیز سکوت سازمانی به عنوان م
بنابراین بر اساس نتایج . اندتعدادي از متغیرهاي مهم سازمانی به عنوان متغیر وابسته بررسی شده

توان مطالعـات مربـوط و نتـایج آنهـا را در دو دسـته پیشـایندها و پیامـدهاي        پژوهش حاضر می
تحقیق نشان داد کـه تحقیقـات در زمینـه موضـوع     نتایج این. سکوت سازمانی تقسیم بندي کرد

تحقیق به صورت گسترده و در بارة تمامی جوانب و متغیرهاي مهم سـازمانی و ارتبـاط آنهـا بـا     
اند و این بیانگر آن است کـه موضـوع از زوایـاي مختلـف مـورد      سکوت سازمانی انجام گرفته

.بررسی قرار گرفته است
هـاي مورســین و میلــیکن،  ان داد کــه نظریـات و مــدل ایــن تحقیـق نشــ نتـایج فراتحلیــل در 

دیمیترس و وکال؛ ون داین و همکارانش درباره سـکوت سـازمانی بیشـترین مـورد اسـتفاده در      
همچنین طبق نتـایج بدسـت آمـده سـبک رهبـري، هویـت سـازمانی، جـو         . تحقیقات را داشتند

مان، ارتباطـات  اي، وضعیت احساس همبسـتگی، وضـعیت حمایـت سـاز    سازمانی، صخرة شیشه
گرا، فرهنگ سازمانی، عوامل فردي، سـرمایه اجتمـاعی، عوامـل    اثربخش، رفتار سازمانی مثبت

-مدیریتی، عوامل اجتماعی، عوامل سازمانی، نگرش مدیریت عالی، نگرش سرپرسـتان، ارزش 

هاي سازمانی از پیشایندهاي قوي سکوت سازمانی هستند که بـا نتـایج تحقیقـات قبلـی در ایـن      
همچنین مهمترین متغیرهاي تأثیرپذیر از سکوت سـازمانی کـه شـدت اثـر     . نه همسویی داردزمی

متوسط یا باالیی داشتند، شامل کارآفرینی سازمانی، تعهد سازمانی، توانمندسازي روانشناختی، 
اشتیاق شغلی، استرس شغلی، مدیریت دانش، ناهماهنگی شناختی بودند که بـا نتـایج تحقیقـات    

. زمینه همسویی داردقبلی در این 
اي خطرنـاك و  دهنـد سـکوت سـازمانی پدیـده    ها و مطالعـات نشـان مـی   همچنانکه بررسی
هـاي  شود که در صـورت عـدم توجـه بـه آن و عـدم بکـارگیري سیاسـت       مخرب محسوب می
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ناپـذیري بـه دنبـال خواهـد داشـت و در صـورت       مدیریتی صحیح در قبال آن پیامدهاي جبـران 
تـوان شـرایط الزم را   آن و بکارگیري تمهیدات متناسب در مقابـل آن مـی  توجه به پیشایندهاي

براي اصالح آن فراهم نمود که در ادامه برخی از پیشنهادات مطابق با نتـایج ایـن مطالعـه ارائـه     
.گرددمی

هـا بـه صـورت    محـور و اتخـاذ تصـمیم   -هاي رهبري مشـارکتی و اعتمـاد  بکارگیري سبک
گروهی

هارهاي گروهی و اهمیت دادن به کار این تیمها و کاتوجه به تیم
هــاي هــایی بـراي توســعه و بهبــود منــابع انسـانی و ارتقــاء مهــارت  طراحـی و تــدوین برنامــه 

ارتباطاتی براي مدیران و کارکنان
اعتقاد به یادگیري سازمانی و خلق فرهنگ مشوق آن 

دهمدیریت صحیح دانش و به دنبال آن تبدیل شدن به سازمان یادگیرن
خلق جو اخالقی، هویت سازمانی و تقویت سرمایه روانشناختی مثبت در بین افراد

بخش هاي ارتباطات اثراي و بکارگیري مکانیسمحذف صخرة شیشه
هاي مختلف در این تحقیق دربارة سنجش اندازة اثر، مثـل  ها و آزموناگر چه انجام بررسی

. هـاي تحقیـق حاضـر بـود    قت و صحت یافتـه آزمون سوگیري انتشار و آزمون همگنی بیانگر د
وجود متغیرهایی تعدیل کننده ممکن است نتایج را تحت تـأثیر قـرار دهـد کـه در ایـن تحقیـق       
شناسایی آنها با توجه به اطالعات در دسترس مقدور نشده، بنـابراین احتمـال وجـود متغیرهـاي     

هاي این تحقیـق قلمـداد   دودیتتواند به عنوان یکی از محکننده و عدم شناسایی آنها میتعدیل
توانند نسبت به شناسایی این دسته از متغیرهـا در تحقیقـات خـود    گردد که پژوهشگران آتی می

.اقدام کنند
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