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چکیده
اند که فراتر از وظایف خود را بر عهده ها براي بقا و ماندگاري نیازمند کارکنانیسازمان

یابی به اهداف گیرند و با حفظ سیستم اجتماعی سازمان به طور غیرمستقیم به دست
هدف از مطالعه حاضر بررسی. هاي محیط غلبه کنندسازمان کمک و بتوانند بر چالش

هاي این پژوهش از نوع پژوهش. تاثیر سکوت سازمانی بر رفتار شهروندي کارکنان است
باشد و از از نظر نوع هدف، کاربردي می. تحلیلی و به شیوة همبستگی انجام شده است

یابی به هدف به منظور دست. ها استفاده شده استروش پیمایشی براي گردآوري داده
تصادفیسادهگیرينمونهروشوپرسشنامهستفاده ازمطالعه با اهايمذکور، داده

تمامی کارکنان شرکت بیمه البرز پژوهش رااینآماريجامعه.آوري شده استجمع
سازي معادالت ها به کمک مدلتحلیل داده. دهندتشکیل می1395در تابستان شهر تهران

هاي پژوهش بر یافته. استصورت گرفته lisrel8.50و SPSS16افزار ساختاري و با نرم
لزوم توجه به سکوت سازمانی در بروز رفتار شهروندي تاکید می نماید، و حاکی از تاثیر 
منفی و معنادار سکوت مطیع و سکوت تدافعی بر رفتار شهروندي سازمانی کارکنان 

.است

رفتار شهروندي سازمانی، سکوت سازمانی، شهروند خوب، جو :واژگان کلیدي
.سکوت

دانشیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه پیام نور تهران.1
)نویسنده مسئول(دانشجوي دکتري مدیریت منابع انسانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی تهران.2
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دمه مق
کنند، امروزه به دلیل متشکل از افرادي است که براي تحقق اهداف تالش میسازمان

ها، نیاز به تالش گروهی بیش از پیش اهمیت دارد، و تغییرات سریع و ناپایداري شرایط سازمان
هاي معمول خود را انجام دهند باشند که بیش از فعالیتهاي موفق نیازمند کارکنانی میسازمان

در محیط کار پویاي امروز، که وظایف به طور . عملکردي فراتر از انتظارات داشته باشندو
پذیري بسیار مهم است، سازمان باید کارکنانی داشته شود، انعطافها انجام میاي در تیمفزاینده

مانند کمک به دیگران در تیم خود، داوطلب "شهروند خوب"باشد که در رفتارهاي یک 
هاي غیرضروري، احترام به روح قوانین و مقررات و ار اضافی، اجتناب از درگیريشدن براي ک

).2008رابینز و جاج، (تحمل شرایط آزار دهنده مربوط به کار، مشارکت نمایند 
هاي رسمی رفتار شهروندي سازمانی، عملکردي فرانقشی است، یعنی بیش از نقش

شهروند خوب سازمان، . تیاري و غالباً بدون پاداشگیرد، رفتارهایی اخکارکنان را در بر می
شهروندي است که رفتارهاي متنوعی مانند پذیرش و به عهده گرفتن وظایف اضافی، پیروي از 

هاي سازمان، حفظ و توسعه نگرش مثبت و تحمل نارضایتی و مشکالت مقررات و رویه
پذیري و عملکرد سازمان تاثیرگذار تتواند بر رقابقطعاً این رفتارها می. سازمان را داشته باشد

هستند ها خواستار و نیازمند کارکنانیسازمان. باشد و به کارایی و اثربخشی سازمان منجر شود
.شان انجام دهندهایی بیش از شرح شغلکه فعالیت

در چنین شرایطی، همکاري از سوي کارکنان بسیار حائز اهمیت است، اگر همکاري اتفاق 
و یا قطع گسترده اطالعات در سازمان وجود داشته باشد، جو سکوت در سازمان حاکم و نیافتد

اي فراگیر در سکوت سازمانی پدیده. تر خواهد شدیابی به اهداف مشکلدر نتیجه دست
زارعی (هاي زیادي در این رابطه صورت نگرفته است هاست، ولی با این وجود پژوهشسازمان

، سکوت سازمانی از مسائل )1964بالو، (در نظریه مبادله اجتماعی ). 1390متین، طاهري و سیار، 
اکري و اچرن، (آید مهم رفتار سازمانی است که در نبود رابطه عادالنه اجتماعی بوجود می

ها است، اغلب کارکنان سکوت سازمانی مانع بالقوة بزرگی براي توسعه و تغییر سازمان). 2015
در ) 2000موریسون و میلیکن، (ر مقابل مشکالت ساکت باقی بمانند کنند مجبورند داحساس می

هاي مهمی در رابطه با مسائل و مشکالت سازمان داشته واقع ممکن است کارکنان افکار و ایده
هایی مانند معترض دائمی، یا از دست دادن عزت و احترام باشند اما از ترس شناخته شدن با عنوان

).2013کاراکا، (دهند، سکوت اختیار کنند دادن مقام، ترجیح میان همکاران، یا از دست
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هاي اخیر، نیاز به کارکنان باانگیزه و فعال بیش از پیش ها در سالبا افزایش رقابت سازمان
از این رو مطالعات زیادي در حوزة رفتار شهروندي سازمانی صورت گرفته . شوداحساس می

تواند زمینه ساز این رفتار در میان کارکنان شود، حائز میاست، چرا که بررسی اقداماتی که 
با اعتقادي که مدیریت شرکت . تواند محرك موثري براي توسعه سازمان باشداهمیت است و می

کننده بودن جو سکوت در سازمان دارند و کارکنان را وسیله کسب بیمه البرز به مخرب و نگران
باشند که فراتر از الزامات شرح شغل بال خلق کارکنانی میدانند، به دنمزیت رقابتی پایدار می

نیاز از فشار و اجبار مافوق به تحقق اهداف سازمان تا جایی که کارکنان بی. خود عمل کنند
گو باشند و با ماهیت در حال تغییر مشاغل سازمان کنار بپردازند، نیازهاي متغیر مشتریان را پاسخ

، درخصوص )OCB(فتن اهمیت عملی رفتار شهروندي سازمانی همچنین با در نظر گر. بیایند
جایی منابع، نوآوري و سازگاري، وري سازمانی و بهبود اثربخشی با کمک به جابهبهره

در این راستا سوال پژوهش به این . گران درصدد بررسی تاثیر این دو متغیر بر آمدندپژوهش
ندي سازمانی تاثیر معنی داري دارد؟ آیا سکوت سازمانی بر رفتار شهرو: صورت مطرح شد

رفتار شهروندي سازمانی
هاي اولیه در حوزة شهروندي نشات گرفته از علوم سیاسی و مسئولیت شهروندان در بحث

ارسطو اولین کسی است که به این موضوع پرداخته است، پس از آن روسو . برابر حکومت است
. ی و رفتار داوطلبانه را در این زمینه توسعه داددر قرن هجدهم مفاهیم قرارداد اجتماع) 1979(

اولین افرادي بودند که رفتار شهروندي را ) 1983(و اورگان خارج از حوزه علوم سیاسی، بتمن
). 2016کارتیس، (در علوم اجتماعی به کار گرفتند 

اورگان رفتار شهروندي سازمانی را به عنوان، رفتاري اختیاري که به صورت شفاف 
وسط سیستم پاداش سازمان به رسمیت شناخته نشده است و در مجموع موجب ارتقاء عملکرد ت

گران تعریف هرچند این پدیده از زوایاي مختلف توسط پژوهش. داندشود، میسازمان می
، بدون پاداش آشکار و مستقیم و موجب بهبود 1شده است اما سه نکتۀ، رفتار خودانگیخته

دو نوع ).2013گو و زو، (خورد ها به چشم مین در تمام این تعریفعملکرد بلند مدت سازما
) OCBO (2(رفتار شهروندي در رابطه با سازمان ) 1: گیرندرفتار شهروندي سازمانی در نظر می

مثالً، کمک به همکاران در مشکالت، به ) OCBI(ها رفتار شهروندي مرتبط با افراد در سازمان
1. spontaneous
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. ظیم برنامه کاري به جاي همکارانگذاري منابع و تناشتراك
گران اجتماعی توافقی در رابطه با ابعاد رفتار شهروندي سازمانی وجود در میان پژوهش

سی رفتار بالقوه مختلف به عنوان رفتار شهروندي ) 2000(ندارد، مثالً پادسکاف و همکاران 
) 1: وانند در هفت بعد قرار گیرندتپوشانی دارند و میکنند که البته با یکدیگر همشناسایی می

) 6ابتکار فردي، ) 5پذیرش سازمانی، ) 4وفاداري سازمانی، ) 3، 1مردانگی) 2رفتارهاي کمکی، 
است که رفتار ) 1990(تر متعلق به اورگان بندي رایجالبته دسته. توسعه فردي) 7فضیلت مدنی 

ب و مالحظه، جوانمردي و گذشت دوستی، وجدان، ادشهروندي سازمانی را شامل پنج بعد، نوع
نوع دوستی کمک به دیگر کارکنان در رابطه با وظایفشان است، و . داندو فضیلت مدنی می

منظور از وجدان رفتارهاي اختیاري، بیش از حداقل الزامات نقش است، ادب و نزاکت به تالش 
شود، جوانمردي و یها و مشکالت کاري در رابطه با دیگران گفته مگیري از استرسبراي پیش

گذشت حاکی از تحمل و گذشت در شرایط غیرعادي بدون شکایت کردن از شرایط است و 
). 2009یون، (پذیري در سازمان استفضیلت مدنی به معناي تمایل به مشارکت و مسئولیت

) 1: مطالعات حاکی از تاثیر چهار دسته از عوامل بر رفتار شهروندي سازمانی است
ویژگی رهبري ) 4هاي سازمانی، و ویژگی) 3هاي شغلی، ویژگی) 2اي فردي کارکنان، هویژگی

همه ابعاد جو سازمانی، رهبري، محل کار، سیستم سازمان، ). 1393زاده و همکاران، عباس(
داري با رفتار شهروندي سازمانی در ارتباط هاي کار، به صورت معنیهاي نقش و ویژگیویژگی
شهرت سازمانی و ابعاد آن شامل اقتدار، احترام، کارایی و ). 2012، رحمان فروغی(است 

خدمات نیز بر رفتار شهروندي تاثیر معنادار دارند و با باال رفتن شهرت سازمانی، رفتارهاي 
همچنین .  )1395هادیزاده مقدم، امیرخانی و عبدالملکی، (یابد شهروندي کارکنان افزایش می

بخشش، ابعاد فضیلت سازمانی، نیز بر رفتار شهروندي کارکنان صداقت و بینی، شفقت،خوش
).1393زاده ثمرین، سفیدکار، حسن(تاثیر مثبت و معنادار دارند 

سکوت سازمانی
توانند براي کار و سازمان مفید واقع شوند، ها و نظراتی دارند که میکارکنان اطالعات، ایده

موریسون و . کنندکنند و گاهی سکوت اختیار مین میها را بیاگاهی اوقات این اطالعات و ایده
تنیواالکسنا، (میلیکن، اولین افرادي بودند که پدیده سکوت سازمانی را مورد بررسی قرار دادند 

1. Sportsmanship
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هاي رفتاري، شناختی و یا ارزیابی ، سکوت سازمانی به معناي خودداري از بیان واقعیت)2016
شود قادر به ایجاد تغییرات موثر به افرادي که تصور میرسانیعاطفی از شرایط سازمانی و اطالع

سازد و یا به در واقع، هر نوع ارتباطی که، تمایل به تغییر شرایط را منعکس نمی. انددر سازمان
).2001پیندر، وهارولز، (شود دنبال بهبود شرایط نیست، سکوت سازمانی تعبیر می
ر شده است، ادراك کارکنان مبنی بر عدم دالیل متفاوتی براي سکوت در سازمان ذک

تواند منجر به افزایش تمایل به سکوت در رابطه با آن پذیرش عمومی دربارة یک موضوع، می
میلی دربارة صحبت نیز، ادراك حمایت عمومی عدم پذیرش در موضوع شود، همچنین بی

یف، مارپیچی نماید و تکرار چرخه سکوت و ادراك عمومی ضعخصوص موضوع را تقویت می
یک مکانیسم روانی اجتماعی است که 1مارپیچ سکوت. براي افزایش سکوت ایجاد خواهد کرد

از چهار عنصر کلیدي، تهدید انزوا، ترس از انزوا، عدم تمایل به صحبت کردن و عدم حمایت 
دلیل دیگر سکوت، ترجیح افراد به ارائه اخبار خوب است، . شودعمومی ادراك شده تشکیل می

2هاي نامطلوبر واقع اغلب افراد تمایل دارند خبرهاي خوب را منتقل نمایند و در مورد پیامد

نیز رفتاري است که به وسیله آن گروهی از افراد در محل کار 3همچنین آزار دادن. سکوت کنند
نیز4دهند، این پدیده به عنوان ترور روانییک فرد را هدف و او را مورد آزار روانی قرار می

آید و موجب سکوت در سازمان شود، در این حالت ارتباطات خصمانه به وجود میشناخته می
اساس ، عدم اعتماد و فرهنگ شایعات بی6گرایی، جمع5شود، و چهار عامل، فاصله قدرتمی
موریسون و میلیکن، دو دلیل مهم براي ). 1638تنیواالکسنا،(تواند در این مورد موثر باشد می

تواند کنند، صحبت کردن مییکی این که کارکنان تصور می: ها برشمردندازمانسکوت در س
تواند مفید باشد و پیامدهاي منفی داشته باشد و دیگري این که معتقدند صحبت کردن، نمی

تواند شامل طیفی از تائید تا البته سکوت می). 2000موریسون و میلیکن، (تفاوتی ایجاد نمی نماید 
.اعتراض باشد

سکوت . تواند سه نوع سکوت در سازمان پدید آوردهاي متفاوت کارکنان میانگیزه
این . گیرانه است و بیشتر حالت انفعالی دارد تا فعالاي از رفتار کنارهسکوتی که نشانه7مطیع

نوع سکوت نوعی پذیرش منفعالنه وضعیت موجود است، این افراد تسلیم وضعیت موجوداند 
1. Spiral of Silence
2. Mum about undesirable messages (MUM)
3. Mobbing
4. Psychic terror
5. Power distance
6. Contributing
7. Acquiescent
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پیندر، وهارولز، (دهند و مشارکت کمی در امور دارند غییر آن انجام نمیو تالشی در جهت ت
، نوعی سکوت ناشی از احساس ترس در افراد است، در واقع افراد 1سکوت تدافعی). 2001

کنند، این نوع سکوت غیرمنفعالنه ها و نظرات خودداري میبراي محافظت از خود از ارائه ایده
که با انگیزه نوع 2و سکوت بشردوستانه. شودطرف فرد اتخاذ میو به عنوان یک استراتژي از 

شود، محور این نوع سکوت بر دیگران دوستی و همکاري از ارائه نظرات خودداري می
).1390زارعی متین، طاهري و سیار، (متمرکز است 

وت گرا تاثیر مثبت و معنادار بر سکبر اساس مطالعات صورت گرفته رفتار سازمانی مثبت
و ارتباط معناداري میان ارتباطات اثربخشی ). 1: 1394الوانی، واعظی و هنرمند، (سازمانی دارد 

سکوت ). 1393: صلواتی، یاراحمدي و سیدهاشمی(سازمانی و سکوت سازمانی وجود دارد 
). 2014السی و همکاران، (جایی کارکنان دارد سازمانی نیز تاثیر مثبت و معنادار بر قصد جابه

نین سبک رهبري نیز بر سکوت سازمانی تاثیرگذار است، مثالً مولفۀ ترغیب ذهنی از میان همچ
هاي هاي رهبري تحولی رابطه منفی و معنادار و مولفۀ مدیریت بر مبناي استثناء از مولفهمولفه

و ) 1394ساکی، دستی و نصري، (رهبري تبادلی رابطه مثبت و معنادار با سکوت سازمانی دارد 
: 2011زهیر و اردوگان، (اخالقی نیز تاثیر مثبت بر سکوت و عملکرد کارکنان دارد هبري 
1389 .(

صلواتی، یاراحمدي و (سکوت سازمانی تاثیر انکار ناپذیري بر مشارکت کارکنان دارد 
ها و اطالعات هستند اما اغلب دیده کارکنان منبع قابل اعتمادي از داده). 523: 1393سیدهاشمی، 

در کل انتظار . که تمایل خودآگاهانه کمی براي بیان نظرات، انتقادات و پیشنهادات دارندشودمی
براساس تئوري رفتار . رود، کارکنان مسائل و مشکالت سازمان را به اطالع مدیران برسانندمی

کنند، در حالی هاي سازمانی شرکت میشهروندي سازمانی افراد به صورت داوطلبانه در فعالیت
هاي خود خودداري ر تئوري سکوت سازمانی افراد به طور آگاهانه از بیان نظرات و ایدهکه د

بر این اساس، کارکنانی که درگیر رفتار سکوت سازمانی هستند، گرایش کمی به . کنندمی
).473: 2015اکري و اچرن، (مشارکت در رفتارهاي شهروندي سازمانی دارند 

معتقدند، یک نگرش مثبت در سازمان زمینه ساز ) 2013(سینر، کارشیاگلوو الیوگلري 
ها و احساسات خود در رابطه شرایطی است که در آن کارکنان خود را مجاز به بیان افکار، ایده

هاي با کار بدانند و از شکایت در خصوص مسائل پیش پا افتاده خودداري و تحمل ناراحتی
1. Defensive
2. Prosocial
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کارکنان قادر به صحبت کردن در رابطه با امور ناپذیر و تحمیلی را داشته باشند، و اگراجتناب
شود و در نهایت موجب بهبود عملکرد سازمان سازمان باشند به مشارکت بیشترشان منتهی می

در خصوص سکوت سازمانی مطالعات کمی صورت . شوداي و اجتماعی میدر دو زمینۀ حرفه
سکوت سازمانی بر رفتار گرفته است، در این پژوهش تالش شده با بررسی و شناخت تاثیر

شهروندي سازمانی، زمینه کاهش پدیدة مخرب سکوت و ایجاد شهروند خوب در سازمان 
دانند که نه تنها سطح باالیی از آل را کارکنانی میفراهم آید، چراکه امروزه کارکنان ایده

ندي سازمانی عملکرد در وظایفشان را داشته باشند، بلکه سطح باالیی از عملکرد در رفتار شهرو
به این ترتیب فرضیه پژوهش به این صورت در نظر گرفته شده ). 2011پیل، (نیز داشته باشند 

.سکوت سازمانی تاثیر منفی و معنادار بر رفتار شهروندي سازمانی دارد: است

مدل مفهومی پژوهش
مدل مفهومی، الگویی براساس روابط تئوریک میان عوامل و متغییرهاي اثرگذار بر موضوع 

طور که توضیح داده شد متغیرهایی که در این پژوهش مورد بررسی همان. مورد مطالعه است
مدل (اند گیرند، سکوت سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی برگرفته از ادبیات پژوهشقرار می

.).  نشان داده شده است. 1ل شماره مفهومی در شک

مدل مفهومی پژوهش . 1شکل شماره 

شناسیروش
ها توصیفی و از لحاظ پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردي، از حیث نحوه گردآوري داده

جامعه آماري پژوهش شامل کارکنان شرکت بیمه البرز . باشدارتباط میان متغیرها از نوع علی می
نفر 127) 1970(باشد و تعداد نمونه به وسیله جدول گرجسی و مورگان می) نفر200(شهر تهران 

پرسشنامه مناسب به دست 121ها به روش ساده تصادفی توزیع شد و در نهایت معین، پرسشنامه
پرسشنامۀ پژوهش از دو . صورت گرفته است1395پژوهش در تابستان سال . گران رسیدپژوهش

) 2پرسشنامه محقق ساخته رفتار شهروندي سازمانی با هشت گویه و )1: بخش تشکیل شده است
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با دو بخش سکوت مطیع، سکوت تدافعی ) 2003(پرسشنامه سکوت سازمانی دین، اگر و بوترو 
، 5=بسیار موافقم(اي لیکرت ها طیف پنج نقطهمقیاس مورد استفاده در پرسشنامه. و ده گویه

.  باشدمی) 1=ر مخالفم، بسیا2=، مخالفم3=، میانه4=موافقم

هایافته
هاي بدست آمده به وسیلۀ به جهت بررسی فرضیه پژوهش ابتدا قابلیت اعتماد داده

نمایش داده 1پرسشنامه با روش آلفاي کرونباخ محاسبه شد، نتایج این بخش در جدول شماره 
سب و قابلیت اعتماد باشند که نشان از پایایی منامی7/0شده همه متغیرها داراي آلفاي بیش از 

. پرسشنامه است

آلفاي کرونباخ متغیرها. 1جدول شماره 
آلفاي کرونباخ)گویه(تعداد سوال متغییر

572/0سکوت مطیع
572/0سکوت تدافعی

891/0رفتار شهروندي سازمانی

ستگی ها، آزمون همبگیري میزان آنهمچنین به منظور بررسی ارتباط متغیرها و اندازه
.نمایش داده شده است2پیرسون اجرا شده که نتایج آن در جدول شماره 

ضرایب همبستگی. 2جدول شماره 
سکوت 

مطیع
سکوت 
تدافعی

سکوت 
سازمانی

رفتار شهروندي 
سازمانی

1سکوت مطیع
50/01سکوت تدافعی
86/086/01سکوت سازمانی

1-48/0-45/0-39/0رفتار شهروندي سازمانی

یدي و یو براي تحلیل عاملی تاSPSSافزار در این پژوهش براي تحلیل همبستگی از نرم
هاي روایی سازه. استفاده شده استLISRELافزار سازي معادالت ساختاري از نرممدل

نشان دهندة 3جدول شماره .پژوهش نیز به وسیلۀ تحلیل عاملی تاییدي سنجیده شده است
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شهروندي سازمانی است، همان طور که مشاهده اییدي سکوت سازمانی و رفتارلی تملیل عاحت
.باشدمعنادار میα≥05/0در سطح tشود بارهاي تمامی سواالت و مقادیر می

تحلیل عاملی تاییدي سکوت سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی. 3جدول شماره 
هامعناداري سوالعددهاضریب استاندارد سوالهاسوالابعادمتغیر

سکوت 
سازمانی

سکوت 
مطیع

156/079/5سوال
258/005/6سوال
370/063/7سوال
454/064/5سوال
556/089/5سوال

سکوت 
تدافعی

649/096/4سوال
761/045/6سوال
861/044/6سوال
967/022/7سوال
1057/093/5سوال

ونديشهررفتار
سازمانی

178/096/9سوال
273/097/8سوال
381/042/10سوال
478/002/10سوال
579/005/10سوال
680/023/10سوال
770/052/8سوال
872/091/8سوال

یل عاملی تاییدي، از آزمون در این بخش پس از بررسی روایی متغیرها به وسیلۀ تحل
مدل ساختاري را در حالت تخمین 2مدل معادالت ساختاري استفاده شد، شکل شماره 

براي قابل قبول بودن مدل باید حاصل تقسیم کاي دو بر درجۀ آزادي . دهداستاندارد نشان می
.  باشد و قابل قبول استمی56/1کمتر از سه باشد که در این مدل 
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سازي در حالت تخمین استانداردمدل. 2ه شکل شمار

هیچ یک از مقادیر . نیز نشان دهندة معناداري روابط میان متغیرها است. 3شکل شماره 
. قرار ندارند، پس مقدار واریانس تبیین شده معنادار است-96/1تا 96/1در فاصلۀ tآمارة

سازي در حالت ضرایب معناداريمدل. 3شکل شماره 
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در مجموع با ارزیابی . باشدهاي برازش مدل میدهندة، شاخصنشان4ول شماره جد
هاي برازش بدست آمده در حد مطلوب توان استنباط کرد که شاخصهاي برازش میشاخص

دهندة نتایج تحلیل نیز نشان5جدول شماره . ها با مدل دارنداست و نشان از برازش مناسب داده
ي براي آزمون فرضیۀ پژوهش است، و رابطۀ علی میان سکوت علی مدل معادالت ساختار

.شودسازمانی و رفتار شهروندي سازمانی تایید می

هاي نیکویی برازش مدل پژوهششاخص. 4جدول شماره 

ص
شاخ

GFI
شاخص (

نیکویی 
)برازش

RMSEA
جذر برآورد (

واریانس 
خطاي 
)تقریب

CFI
شاخص (

برازش 
)یتطبیق

NFI
شاخص (

برازش 
نرم 
)شده

IFI
شاخص (

برازش 
)افزایشی

AGFI
شاخص (

برازندگی 
تعدیل 

)شده

PGFI
شاخص (

نیکویی 
برازش 
)مقتصد

92/0069/099/096/099/087/057/0نتیجه

نتایج آزمون فرضیه پژوهش. 5جدول شماره 

برآورد فرضیه
tکمیت استاندارد

نتیجۀ 
آزمون

فتار سکوت سازمانی تاثیر منفی و معنادار بر ر
تایید-39/5-62/0.شهروندي سازمانی دارد

گیرينتیجه
دهندة تمرکز توسعۀ منابع انسانی بر بهبود عملکرد سازمان و رفتار شهروندي سازمانی نشان

رفتار شهروندي سازمانی اغلب به عنوان نوعی از رفتارها که . بهبود عملکرد سازمان است
). 2: 2016کارتیس، (شودزمان را دارد، شناخته میتوانایی تسهیل حرکت ماشین اجتماعی سا

براساس نظریه تبادل اجتماعی وضعیت مطلوب سازمان به رفتار شهروندي بیشتر کارکنان منجر 
هاي مثبت سازمان در رابطه با برقراري شرایط مطلوب که خواهد شد و موجب جبران تالش

ر شهروندي رفتاري است که از سوي رفتا. رضایت آنان را به همراه داشته است، خواهند شد
شود اما بسیار با ارزش است و یک نیاز غیر قابل اجتناب براي افزایش مافوق الزامی شناخته نمی

.آیدبه شمار میاثربخشی سازمان
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این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سکوت سازمانی بر رفتار شهروندي سازمان صورت 
دار سکوت سازمانی بر رفتار شهروندي تاثیر منفی و معنینتایج پژوهش حاکی از. گرفته است

تواند زمینه ساز عدم ارائه جو سکوت در سازمان می. در میان کارکنان شرکت بیمه البرز است
در واقع عدم اظهار نظر در خصوص مسائل و . ها و نظرات و همکاري در سازمان شودایده

اي با دو مفهوم سکوت سازمانی، پدیده. هد بودمشکالت سازمان مانع بهبود مستمر سازمان خوا
جنبه مثبت و منفی است، در جنبه منفی، موجب خودداري از بیان عقاید و افکار در محل کار 

که ممکن است، وضعیت رغم ایناما در بخش مثبت آن، علی. به منظور بهبود و توسعه است
اند به عنوان یک شکل مهم از ارتباطات توبسته بودن ارتباطات را به ذهن آورد، اما در واقع می

ساختار سکوت ممکن است استراتژیک و فعال باشد و به عنوان یک رفتار . شوددر نظر گرفته 
.فعال، آگاهانه و با میل و رغبت در راستاي یک هدف صورت پذیرد
و ، که رابطۀ قوي )2013(نتایج این پژوهش موید پژوهش سینر، کارشیاگلو و الیوگلري 

دانند، به این معنا که اگر داري میان سکوت سازمانی و رفتار شهروندي سازمانی برقرار میمعنی
کارکنان اجازه بیان افکار خود در خصوص کار را نداشته باشند، سطح رفتارهاي شهروندي 

کنند که کارکنان ها را توصیه به خلق و حمایت از فضایی مییابد، و سازمانآنان کاهش می
، که )2015(همچنین اکري و اچرن . انه توانایی صحبت کردن دربارة امور را داشته باشندآزاد

سکوت تدافعی و مطیع را داراي رابطه منفی و سکوت بشردوستانه را داراي رابطه مثبت با رفتار 
.دانندشهروندي می

شود براي خلق کارکنانی با رفتار شهروندي به مدیران شرکت بیمه البرز توصیه می
جریان مناسب اطالعات از پایین به باال براي . هاي ارتباطی باز در سازمان ایجاد نمایندکانال

گیري هاي متعدد و متنوع در جریان تصمیمهمچنین بر دیدگاه. سالمت سازمان الزم است
ند هاي چندگانه را به کارکنان بدهها باید اجازه بیان دیدگاهسازمان. سازمانی تاکید شده است

. شودکنندة تفاوت میان کارکنان شناخته گرایی به عنوان یک ارزش و منعکسو کثرت
رویکرد مدیران در . ها، نظرات و تجربیات را به همراه دارندکارکنان مجموعه متنوعی از ارزش

تواند اي باشد که جریان اطالعات و ارتباطات را تقویت نماید این کار میسازمان باید به گونه
انتقادات و پیشنهادات، جلسات رو در رو، و حمایت از قالب جلسات ارزیابی، مکانیزمدر 

.هاي درهاي باز در سازمان استسیاست
شود، مطالعات گیري محدودي داشته است توصیه میجا که این مطالعه نمونهاز آن
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العه افزایش تر صورت گیرد که تعمیم بخشی مطبیشتري در این خصوص و با جوامع گسترده
ها مورد مطالعه قرار گیرد و نیز در سازمان) بخش مثبت(همچنین سکوت بشردوستانه . یابد

. ارتباط آن با رفتار شهرندي سازمانی بررسی شود
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منابع
گرا ، نقش رفتار سازمانی مثبت)1394(اهللا، الوانی، سیدمهدي، واعظی، رضا و هنرمند، روح

، سال بیست و چهارم، شماره )بهبود و تحول(ات مدیریت مطالعدر کاهش سکوت سازمانی، 
79 ،1-26 .

، بررسی رابطه بین فضیلت سازمانی و )1393(زاده ثمرین، تورج، سفیدکار، سپیده، حسن
، 76سال بیست و سوم، شماره ،)بهبود و تحول(مطالعات مدیریت رفتار شهروندي سازمانی، 

141 -155.
مفاهیم، : ، سکوت سازمانی)1390(ه و سیار، ابوالقاسم، زارعی متین، حسن، طاهري، فاطم

.104-77، 21، سال ششم، شماره فصلنامه علوم مدیریت ایرانعلل و پیامدها، 
، نقش اعتماد سازمان و عدالت سازمانی در )1395(زاهد بابالن، عادل، کریمیان پور، غفار، 

.99-85، 80، شماره )بهبود و تحول(مطالعات مدیریت سکوت سازمانی، 
-هاي رهبري تحولی، رابطه سبک)1394(ساکی، رضا، دستی، مرضیه، نصري، صادق، 

هاي مدیریت پژوهشدبیران مقطع راهنمایی شهرستان ري، : تبادلی مدیران با سکوت سازمانی
.24-1، 1، شماره 5، دوره منابع انسانی

ات اثربخش و سکوت صلواتی، عادل، یاراحمدي، یحیی، سیدهاشمی، سیده نادیا، ارتباط
، 6، دوره مدیریت دولتی، )شهرستان سنندج: مورد مطالعه(سازمانی در شعبۀ بانکی کشور 

. 542- 523، 3شماره 
، بررسی )1394(عابدي شربیانی، علی اکبر، سیدجلیل، مهرداد و نصر اصفهانی، علی، 

، شماره ریت دولتیچشم انداز مدیارتباط بین سیرت نیکو با تعهد سازمانی و سکوت سازمانی، 
23 ،107-130.

گرا و تاثیر ، رفتار سازمانی مثبت)1393(زاده، حسن، محمودي و آرش، نوري، امیر، عباس
،)بهبود و تحول(مدیریت آن بر رابطه شهروندي و کیفیت زندگی کاري، پژوهش مطالعات 

.159-137، 74سال بیست و سه، شماره 
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