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رابطه بين سکوت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي تعهد
سازماني در سازمان جهاد کشاورزي شهرستان خاش
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چکيده
هدف پژوهش حاضر ،تعيين ارتباط بين سکوت سازماني و رفتارشهروندي سازماني با نقش ميانجي تعهد سازماني
است .روش تحقيق ،توصيفي و از نوع همبستگي است .جامعه ممهاري ايهن پهژوهش شهامک يه ار نها سهازما
جهاد شاورزي شهرستا خاش است

تعداد منها  76نفر است .نمون حاضهر در ايهن پهژوهش ،يه ار نها ايهن

سازما هستند .ابزار سنجش دادههاي اين پهژوهش ،اسهتفاده از پرسشهنام ههاي اسهتاندارد بهراي ههر مت يهر و شهامک
پرسشنام هاي سکوت سازماني ( 41سوال) ،رفتار شهروندي ( 41سوال) و تعهد سازماني ( 41سوال) است

په

از

توزيع بين ار نا اين سازما تعداد  74پرسشنام جمع موري شد .تح يک دادهها با استفاده از معهاد ت سهاختاري و
نرم افزار  Amosانجام گرفت .تح يک و بررسيها نشا ميدهد ب طور ي مقادير شهاخ

ههاي هي بهرازش مهدل

اندازهگيري اين پژوهش امالً از وضعيت قابک قبولي برخوردار است .نتايج نشا ميدهد بين سکوت سازماني و تعهد
سازماني رابط عک

( )-0/74و معناداري وجود دارد و همچنين بين تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني رابط

مثبت ( )0/61و معنادار وجود دارد و در نهايت بين سکوت سازماني و رفتار شهروند سازماني رابط عک

( )-0/16و

معنادار ميباشد.
واژگان كليدي :سکوت سازماني ،رفتارشهروندي ،تعهدسازماني ،سکوت مطيع ،سکوت تدافعي ،سکوت نوع پرستان

 1دانشجوی دکتری مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان ،کرمان ،ایران ( z.soori.z@gmail.comمسئول مکاتبات)
 2دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت دولتی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان ،کرمان ،ایران
 3کارشناس ارشد ،گروه مهندسی صنایع ،مربی دانشگاه غیر انتفاعی ایوانکی ،سمنان ،ایران
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امروزه در بسياري از سازما ها شاهد امتناع ار نا از

مقدمه
سازما ها براي انجام وظايفشا

نيازمند منابعي

هستند مهم ترين منبع هر سازما نيروي انساني م

ارائ عقيدهها و نظرات خود در مورد مشکالت
سازماني هستيم و در سازما ها جوي ب وجود ممده

سازما است .درک و نگهداري نيروي انساني ن تنها

است

شامک حفظ منا نيست ب ک تالش براي ايجاد ارتباط

عقيدهي م ها با ارزش نبوده و ار نا را از ابراز

است( .مير

ايدهها باز دارد( .بوراداس و همکارا .) 203770،يکي از

و همبستگي بين ار نا

و سازما

اغ ب موجب ميشود ،ار نا احساس نند

4

رقابتي امروز،

نمودهاي بي اعتنايي سازماني  ،سکوت سازماني است.

سازما ها ب طور مداوم ب دنبال روشهاي جديد در

فرد بي اعتنا ،ب رعايت قوانين و مقررات سازما و

ب حدا ثر رسانيد اثربخشي ار نا خود هستند.

استفاده صحيح از منابع و امکانات سازما اهميتي نمي

اوضاع متفاوت سازما ها درحال حاضر ،افزايش ميزا

دهد( .سعادت يار و همکارا  )4931،در واقع سکوت

محمدي .)7002،3771،در جها
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رقابت است و تاثير گذاري سازما ها در اين شرايط،

سازماني ،فرايند سازماني نا ارممدي است

مست زم داشتن نسک جديدي از ار نا است ،ار ناني

هدر رفتن تالشها و هزين ها ميشود و ميتواند

سربازا سازماني ناميده ميشوند .مس ماً اين افراد

شککهاي مخت ف از جم سکوت جمعي در ج سات،

ارممد و نا ارممد تمايز ايجاد

سطوح پايين مشار ت در طرح پيشنهادها ،سطوح

مينمايند (حسني و همکارا  .)112،3772،در عصر

پايين صداي جمعي و غيره مشاهده شود( .شجاعي و

ميا

سازما هاي

باعث

حاضر سازما ها براي بقا ،نيازمند افرادي هستند

همکارا  )4044،بنابراين بررسي اين مط ب

براي چالشهاي محيط وا نش مناسبي از خود نشا

تعهد سازماني بر رابط بين سکوت سازماني و رفتار

دهند ،از ب اشتراک گذاشتن دانش و اطالعات ترسي

شهروندي سازماني تاثير دارد ضروري ب نظر ميرسد.

نداشت باشند ،و براي باورهاي خويش و باورهاي تيم

مطالع هاي انجام شده در خصوص سکوت سازماني

شا ثابت قدم باشند .اگر چ اين ادبيات بر توانمند

مثار قابک توجهي بر رفتار

گوياي اين واقعيت است

ميا

سازي و مجاري ارتباطي تأ يد دارد ،ولي بسياري از

ار نا در سازما ها دارد اين تاثيرات سبب شده است

از

جهاد شاورزي

ار نا

گزارش مي نند

سازما هاي منا

تا بررسي دقيق تري در سازما

ارتباطات ،اشتراک دانش و اطالعات حمايت نمي نند،

شهرستا خاش ب عمک ميد.

چ بسا اين موارد از د يک شکست برنام هاي مديريت

با توج ب مطالب و همچنين مدل مفهومي

ت يير باشد .ب ويژه ،از موانع عمده ي برنام هاي ت يير،

مورده شده است هدف اين پژوهش بررسي رابط بين

نبود اطالعات ،فقدا اعتماد و مخصوصاً م چيزي

سکوت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با نقش

است

موريسين و مي يکن م را «سکوت سازماني»4

مينامند( .بوراداس و همکارا .)2،3770،

در با

ميانجي تعهد سازماني در سازما جهاد شاورزي
شهرستا خاش است.

تعهد سازمانی

سکوت سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی

شکک ( 0)7مدل مفهومي تحقيق

رابط بين سکوت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي تعهد سازماني33 / ...

انتخاب مي ند و گاهي ترجيح ميدهد

سکوت در سازما چنين تعريف شده است
ار نا مگاهان از ارائ ي نظرات و افکار خود در

سا ت باقي

بماند .با اين حال ،درک اين مهم زم است

چگون

مورد بهبود و توسع در ار و يا محيط ار ،خودداري

افراد در سازما تصميم ب سخن گفتن در مورد مسائک

مي نند .سکوت سازماني خودداري از هر نوع بيا

و يا مشکالت سازماني ميگيرند ،در چ نوعي از

واقعي در مورد رفتار افراد در سازما است( .سهي

مسائک ارمندا  ،ب احتمال زياد سکوت اختيار مي نند

توغ و و همکارا  .)4041سكوت ،توسط بسياري از

و اينک چرا منها سکوت مي نند .سکوت ب معني

ويژگيهاي سازماني تحت تاثير قرار ميگيرد .اين

حرف نزد و ننوشتن چيزي نيست ،ب ک شامک سخن

ويژگيها شامک فرميندهاي تصميم گيري ،فرميندهاي

گفتن يا نوشتن وتاه يا فاقد اعتبار است( .شجاعي و

مديريت ،فرهنگ و ادراكات كاركنا
بر سكوت است (ديميتري

از عوامک موثر

همکارا .)4044،

و همکارا  ،)3770اما در

موريسو و مي يکن اعتقاد دارند وقتي ا ثريت اعضاي

عين حال دو عامک اص ي ك سبب سكوت كارمندا در

سازما تصميم ب نگهداري سکوت در مورد برخي

سازما

ميگردد عبارتند از 0ترس مديرا

از

موضوعات سازماني ميگيرند ،سکوت ب

عنوا

بازخورهاي منفي از سوي كارمندا ب دليک ب خطر

مجموع پديدههايي اشاره دارد

هر دام منجر ب

افتاد منافع و موقعيت شا ؛ و تصور كاركنا از

سکوت سازماني ميشود (د

و همکارا .)4003،

شامک برخي تفكرهاي مديريت مبني بر اينك كارمندا

براي روشهاي مفيد و موثر جهت پيشرفت ار و

فقط منافع شخصي خود را در نظر ميگيرند ،است.

گروههاي اري هستند .برخي اوقات ارمندا ارائ

مدير سازما بيشتر از هم ميفهمد و بهترينها را

ايدهها را تمرين مي نند و ايده ها ،اطالعات و

ميداند و اينك اختالف عقيدهها ماهيتا مسائک مضري

عقايدشا را بيا مي نند وگاهي اوقات در سکوت

براي سازما

ب شمار ميرود .اين مسايک اگرچ

باقي ميمانند .سکوت ب شککهاي مخت في تقسيم

باورهاي مديريت هستند و ممكن است هيچ يك در

بندي شده است

سازما واقعيت نداشت باشند ،اما عواطف و احساسات

سکوت مطيع :3هنگامي

مخربي را همچو ترس ،فريب و خشم در كاركنا

عنوا فرد سا ت نام مينهند ،منظور منها اغ ب م است

سازما ب وجود ميمورند و در نهايت سبب ايجاد
سكوت كاركنا ميگردند( .اس د.)3772،
سکوت سازماني فرميندي زيا مور است

عبارتند از0
ا ثريت افراد ،فردي را ب

وي بطور فعال ،ارتباط برقرار نمي ند سکو
حاصک از اين نوع رفتار ،سکوت مطيع نام دارد و ب

ميتواند

خودداري از ارائ ايده ها ،اطالعات يا نظرات مربوط بر

تمام تالشهاي سازماني را هدر دهد و ممکن است

اساس تس يم و رضايت داد ب هر شرايطي اطالق

درانواع مخت في پديدار گردد ،مثک سکوت جمعي در

ميگردد .بنابراين سکوت مطيع ،نشا از رفتار ناره

مالقات ها ،سطوح پايين مشار ت در روي ها و طرح

گيران دارد

بيشتر حالتي انفعالي دارد تا فعال (زارعي

پيشنهادها ،سطوح پايين مواي جمعي و شبي م ( .نيک

متين و همکارا .)0404930 ،

مرام .)3773،سکوت سازماني را ميتوا

ب عنوا

خودداري عمدي از بيا ايدهها و نظرات در مورد
مسائک سازماني

در ارتباط با بهبود و توسع سازما

است ،تعريف رد .ارمند گاهي اوقات صحبت را

سکوت تدافعي :4انگيزه اين نوع سکوت ،احساس
ترس در فرد از اراي اطالعات است .سکوت تدافعي،
رفتاري تعمدي و غيرمنفعالن است

ب منظور حفظ

خود از تهديدهاي خارجي ب ار ميرود ،اما اين نوع

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

باورهاي مديريت در مورد م ها .اين باورهاي ضمني

ارمندا اغ ب داراي ايده ها ،اطالعات و عقايدي
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سکوت مطیع
سکوت سازمانی

سکوت تدافعی
سکوت نوع دوستانه

شکک ( 0)3ابعاد سکوت سازماني
سکوت برعک

سکوت مطيع ،بيشتر حالت غيرانفعالي

گسترده در رشد و توسع

است (حسني و

دارد و دربرگيرنده مگاهي بيشتر از شقوق و گزين هاي

ديگرا .)112،3772،

موجود در تصميم گيري و در عين حال خودداري از

تعهد سازماني ار نا نيز تحت تاثير اين موضوع

اراي ايده ها ،اطالعات و نظرها ب عنوا بهترين راهبرد

است .زيرا اگر مديرا بخواهند از ميزا غيبت و ترک

در زما مقتضي است .سکوت تدافعي شبي حالتي است

ار نا

بکاهند ،بايد ب اقداماتي دست بزنند
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افراد از انتشار خبرهاي بد ب دليک مشفت شد افراد

اعضاي سازما نسبت ب ش ک خود نگرش مثبت پيدا

خبررسا دوري

نند .تعهد سازماني يك نگرش درباره وفاداري

يا ايجاد پيامدهاي منفي براي شخ

مي نند( .دلوي و همکارا .)41304934،

كاركنا ب سازما و يك فرميند مستمر است ك ب

سکوت نوع دوستانه :5سکوت نوع دوستان مبتني

واسط مشاركت افراد در تصميمات سازماني ،توج

برادبيات رفتار شهروندي است و عبارتست از امتناع از

افراد ب سازما و موفقيت و رفاه سازما را نشا

بيا ايده ها ،اطالعات و يا نظرات مرتبط با ار با هدف

ميدهد (صوري زهي و همکارا .)3771،

سود برد ديگر افراد در سازما و بر اساس انگيزههاي

مديرا منابع انساني ميتوانند اهداف سازماني را با

نوع دوستي ،تشريک مساعي و همکاري .اين نوع

دانش تعهد سازماني بهبود دهند و جهت توسع

سکوت ،تعمدي و غيرمنفعالن است

اساساً بر

سازماني استراتژيهايي را تعيين نند .تعهد سازماني
ب

ديگرا تمر ز و تا يد دارد (زارعي متين و همکارا ،

در حقيقت يک نوع نگرش ب سمت ش ک است

.)0904930

همکاري ارمندا و تمايالت منا ب ماند در سازما
يدي

مرتبط ميشود و در عم کرد ش ک ارمندا موثر است

دارد .از طرفي تعهد با ي ار نا موجب تقويت

(طبرسا .)3777،تعهد در ک ب صورت عنصري است

ت ييرات صورت گرفت خواهد شد و هم چنين موفقيت

ب صورت يک عضو از سازما باقي ميماند .تعهد

برنام هاي ت يير را تضمين خواهد رد .همچنين اگر

ب معناي ار سخت براي سازما ها و اعتقاد ب اهداف

مديرا بخواهند از ميزا غيبت و ترك خدمت كاركنا

و همچنين ارزشهاي سازما است( .الن و مير) در

بكاهند ،بايد ب اقداماتي دست بزنند ك اعضاي سازما

سال  4304پيشنهاد دادند

بعد روانشناسي تعهد را

نسبت ب ش ک خود ،نگرش مثبت پيدا كنند و چنانچ

ميتوا اندازه گيري و مفهوم م در شيوههاي مخت ف

جو بي اعتمادي در سازما حاكم باشد ،اين نگرش

را ب س گروه رد .تعهد عاطفي ،تعهد و هزين .

زهي

درسال  4301ميرو و الن تعهد را ب دو دست ي تعهد

تعهد ار نا در مديريت فرايند ت يير نقش

مثبت

از

بين

خواهد

رفت

(صوري

وديگرا  .)4،3771،لوتانز )3772( 7بيا ميدارد
تعهد سازماني شامک )7 0ماند ب مدت زما طو ني،
 )3قبول هنجارها و ارزشهاي سازما و  )2مشار ت

عاطفي و مستمر تقسيم رده است .در اين مطالع از

رابط بين سکوت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي تعهد سازماني35 / ...
تعهد هنجاری
تعهد سازمانی

تعهد مستمر
تعهد عاطفی

شکک ( 0)2ابعاد تعهد سازماني
سال  4330منها تعهد را ب س دست عاطفي, 6هنجاري

0

و تعهد مستمر 3تعريف شده است (سهي توغ و،
 .)4041تعهد سازما

مطالعات نشا ميدهند

سكوت سازماني منجر ب

ناهماهنگي شناختي در ميا

ساير مت يرها شده و

ت فيقي از س قسمت تعهد

بنابراين انگيزش ،رضايت و تعهد پايين تري در پي

عاطفي ،تعهد مستمر و تعهد هنجاري است .تعهد

خواهد داشت .ب ويژه گواه نيرومندي در حمايت از

عاطفي ب دلبستگي عاطفي ارمندا ب سازما تعريف

عك

العمک منفي مديرا عالي و سرپرستا ارشد

ميشود .تعهد مستمر بر مبناي شناسايي هزين هاي

براي بازخورد منفي وجود دارد

مرتبط ترک سازما ب عنوا تعهد فرد تعريف ميشود.

م را ب تأخير انداخت و يا تحريف مي ند .پ

تعهد هنجاري ب عنوا مفهوم الزام اخالقي ب ماند

بررسي تعداد مي از مطالعات ,رابط ي بين تعهد

مانع از م شده يا

در سازما درنظر گرفت ميشود (طبرسا.)3777،
ار نا ب عنوا اعضاي سازما با شرايط مورد نياز

رابط

ي منفي ميا سکوت سازماني و تعهد سازماني وجود

در مبود ش ک و حفظ حداقک سطح عم کرد در

دارد .در يک بررسي ديگر ميتوا اظهار داشت

سازما باقي ميمانند .در شرايط نامط وب ار نا

سکوت ارمندا ارتباط دو طرف اي با تعهد سازماني

باتعهد عاطفي خود را ب عنوا بخشي از سازما در

دارد (سهي توغ و .)74،4041،بنابراين0

نظر ميگيرند و ب دنبال سب افتخار هستند

اين

فرضي اول 0بين سکوت سازماني و تعهد سازماني

براي سازما رضايت ب همراه دارد .يک پديده رفتاري

رابط معناداري وجود دارد.

با توج ب ويژگيهاي شخصيتي و عوامک مرتبط با ار

سکوت با حقايق مخت في از قبيک فروتني ،احترام ب

است .اين موضوع باعث ميشود

داوط بان ب

ديگرا  ،ادب و نزا ت در ارتباط است (نيک

حمايت از اهداف سازما بپردازند .تعهد ايجاد شده

ميين )3771،اين حقايق با مولف هاي رفتار شهروندي

توسط اهداف مط وب ب سازما با احساس خوبي

مقياس پنج بعدي اورگا ()7422

ساختار رفتار

همراه است .برخي از مطالعات در نوشت ها جزئيات

شهروندي را شامک مداب اجتماعي ،وجدا

تعهد سازماني را ب حوزه مطالعات ارائ و مشخ

دوستي ،جوانمردي و نزا ت ميداند مرتبط است.

مي نند

فرد ممکن است در برخورد با مافوق

اري ،نوع

(سبحاني نژاد و همکارا  )7224،رفتار شهروندي

سازما و واحدهاي ديگر متعهد و نگرش موثري را

سازماني رفتار فردي مگاهان و با بصيرت است

برشکک گيري تعهد عاطفي داشت باشد و ب طور قابک

گرچ مستقيما و با صراحت با شيوههاي رسمي باز

توجهي ويژگيهاي خاصي از ار و ادراک فرد با تحت

ي ار ردهاي

تاثير قرارداد
توغ و.)4041 ،

ار نا ديگر صورت ميگيرد (سهي

شناخت نمي شود ،اما در حالت

سازما را ارتقاء ميدهد (پودسا ف ،مکنزي ،ب
باراشاج)3777،

پين.،

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

سازماني و سکوت ار نا مشخ

ميشود

از
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يدي در مطالع رفتار سازماني و اصول

رفتار شهروندي ميتواند ب عنوا رفتارهايي ت قي شود

امروزه مسئ

مرتبط با م  ،انگيزش بيشتر ار نا در ار است .در

بخشي از وظايف رسمي سازما نيستند .ب ک بر

ساختار

عم کرد سازما تاثير ميگذارند .اين نوع رفتار نوعي

رابط قوي با

در مقابک رفتارهاي نقشي قرار

ده هاي اخير ،رفتار شهروندي سازماني
يدي روانشناسي و مديريت است

40

رفتار فرانقشي است

ديگر مت يرها دارد و در موضوعات مخت ف استفاده

ميگيرد .رفتارهاي در نقش ب رفتارهايي اشاره دارند

ميشود (حسني و همکارا  )3772،رفتار شهروندي

در شرح وظايف و نقشهاي رسمي بيا ميشوند و

سازماني ب صورت رفتار فردي تعريف ميشود

با سيستم رسمي سازما شناسايي ميشوند .ب هرحال،

محتاطان است و مستقيما يا مشکارا با سيستم رسمي

رفتارهاي فوق نقشي ب رفتارهاي ش ي فراسوي

شناسايي نمي شود و در ک ار رد موثر سازما را

نقشهاي رسمي ارمندا اشاره دارند .اين رفتارها

افزايش ميدهد .اخيرا رفتار شهروندي ب
رفتارهاي داوط بان بيا شده اند

عنوا

انتخابي هستند و اغ ب در سيستم پاداش رسمي

از نيازمنديهاي

سازما درنظر گرفت نمي شوند .در نتيج اين رفتارها

نقش ويژه ارمندا فراتر ميرود و ب طور رسمي

فراسوي وظايف ش ي معمولي هستند .اين نوع رفتار

سال چهارم /شماره يازدهم ودوازدهم /پاييز و زمستان 9312

سازما

منها پاداش نمي دهد (فرد و

ب

ممانعت از مشاجرههاي غيرضروري مک ب

ب

همکارا .)3777،

همکارا در ار ،تحمک شرايط تحمي ي سازما و

افراد در سازما طيف وسيعي از رفتارها را نشا

درگيري در فعاليتهاي سازماني اشاره دارد

ميدهند .از پايين ترين رفتارها

در م فرد ،جايگاه

(طبرسا.)3777،

خود را حداقک ب عنوا يک عضو حفظ مي ند تا

رفتار شهروندي را ب عنوا رفتار فردي تعريف نموده

فراتر از انتظارات رفت و ب منظور بهبود

محتاطان است و ب طور مستقيم با سيستم

فردي

عم کرد اثربخش سازما و نيز ب منظور افزايش نفع
ديگرا  ،در رفتارهاي فراتر از نقش خود درگير
ميشود .اين رفتارهاي فرانقشي

داوط بان بوده و از

طريق ارزيابيهاي رسمي ش ک اندازه گيري نمي شوند،
از لحاظ سازماني بسيار مط وب ،پسنديده و حياتي
هستند و تحت عنوا رفتار شهروندي سازماني يا
سندروم (سرباز خوب) ناميده ميشوند (تورنيپ
سيد .)3773،44با اين وجود اگرچ در طول دو ده
گذشت  ،پژوهشگرا

تالشهاي متعددي براي فهم

رفتار شهروندي سازماني در زمين ع م سازما انجام

اند

پاداش رسمي قابک شناسايي نيست و روي هم رفت
ار رد موثر سازما

را ارتقا ميدهد (زهير و

همکارا  .)3772،گراهام مدلي از رفتار شهروندي
سازماني را ارائ داد و س مولف زير را اراده رد0
 )7اطاعت سازماني 0واژه مذ ور ميک ار نا ب
پذيرش و پيروي قوانين ،مقررات و روي هاي
سازماني را توصيف مي ند .شاخ

هاي

اطاعت سازماني شامک رفتارهايي نظير،
احترام ب قوانين سازماني ،انجام وظايف ب

داده اند ،اما ا ثر اين مطالعات بر جستجوي رفتار

طور امک و انجام مسئوليتها با توج ب

شهروندي سازماني در سطح فردي تمر ز دارند .بااين

منابع سازماني ميباشند.

حال مانند بسياري ديگر از مفاهيم در تحقيقات

 )3وفاداري سازماني 0وفاداري سازماني از

سازماني ،رفتار شهروندي سازماني ممکن است هم در

وفاداري ب خود ،ساير افراد ،واحدها و

سطح فردي و هم در سطح گروهي و سازماني باشد
(چنگ.)3774،

بخشهاي سازماني متفاوت بوده و بيا
نوعي ميک ب

ننده

ار نا ب فدا اري و قرباني

رابط بين سکوت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي تعهد سازماني33 / ...

رد منافع شخصي در راه منافع سازماني و

 )2مشار ت سازماني 0با درگير بود در امور
سازماني تج ي مييابد

از م

جم

ميتوا ب حضور در ج سات ،ب اشتراک
گذاشتن عقايد خود با ديگرا ومگاهي از
مسائک جاري سازما اشاره رد( .سبحاني
نژاد و همکارا )22،7224،
در دو ده اخير ،تعهد سازماني توسط محققا ب
يک نگرش چندبعدي است ،بنابراين ديگر

ارهاي محققا بر انواع متفاوت تعهدات تا يد دارد
در جهت تعيين رفتار در محيط

ار ت قي

ميشود.رفتار شهروندي سازماني داراي رابط نزديکي
با تعهد سازماني است .وهن بيا ميدارد

تعهد

ثبات در سازما

قدرتمند با رفتارهاي

شهروندي سازما را نشا ميدهد .لپين و همکارا
تعهد سازماني را يکي از مهم ترين فا تورهاي مهم
موجب تقويت رفتار شهروندي سازماني ميشود.
سازما ها خصوصا در شورهاي توسع نيافت يا در
حال توسع بايد فرصتي را براي مديرا و ار نا
خود فراهم نند

در جهت بهبود اهداف سازماني از

تجربيات و تواناييهاي خود استفاده نند و تا زماني
فرصت مناسبي براي رفتار شهروندي سازماني و
تعهد سازماني پرسنک وجود دارد نمي تواند واقعيت
داشت باشد .ب عبارت ديگر ،ب روز رد منابع انساني
خصوصا ظرفيتهاي انسا

با ايما

با رفتارهاي

شهروند و تعهد بيشتر ب عنوا يکي از مهمترين

44

نتايج مطالع گواتام ( )3772و همکارا بر روي 130
نفر از ار نا  3شر ت در نپال نشا داد

سازماني بر دو بعد «رادمردي وگذشت» و «نوع دوستي»
از رفتارهاي شهروندي تاثير مثبت دارد .در مطالع تايي
49

هي و يونگ ()4006

با عدف ارتباط و اثر تعهد

ش ي و تعهد سازماني بر رفتار شهروندي ،بر روي 409
ارمند شاغک از  0سازما
مشخ

شد

ورزشي انجام گرفت،

تعهد سازماني تأثير مثبتي بر رفتار

شهروندي سازماني دارد ،درحاليک تعهد ش ي اثر
زيادي روي رفتار شهروندي نداشت.
41

نتايج پژوهش منتوني و ماريا ()4044

نمون م

 404نفر از مديرا ارشد شور اسپانيا بودند ،حا ي از
م بود

بين تعهد هنجاري و تعهد عاطفي با رفتار

شهروندي سازماني رابط مثبت و معناداري وجود دارد.
نتايج پژوهش ايب ي و همکارا

43

( )4040با هدف

بررسي رابط بين رفتار شهروندي سازماني و تعهد
سازماني در ارشناسا دانشگاه تهرا  ،نشا داد بين
تعهد سازماني و مولف نوعدوستي رفتار شهروندي
ار نا رابط معني داري وجود دارد .همچنين در اين
پژوهش بين تعهد سازماني و مولف هاي « جوانمردي و
وجدا

اري» رفتار شهروندي نيز رابط معني دار و

مثبتي بدست ممد .ديگر نتيج حاصک از اين پژوهش
حا ي از م است

تعهدعاطفي با رفتار شهروندي

سازماني ار نا همبستگي معناداري دارد .اما در
مطالع جعفري و همکارا ( )4044با عنوا رابط رفتار
شهروندي سازماني و تعهد سازماني ار نا

اطاعت سازمانی
وفاداری سازمانی

تعهد

رفتار شهروندی سازمانی

مشارکت سازمانی

شکک ( 0)1ابعاد رفتار شهروند سازماني

در

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

پرمعناترين شکک را بين وظايف سازماني و ما سيمم
و رابط

اهداف اين سازما ت قي ميشود
گرفت است (حسني.)3772،

دفاع از سازما است.

عنوا

اين مطالع در نظر
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بيمارستا شهيد هاشمي نژاد تهرا  ،بين ابعاد ادب و
نزا ت ،وجدا و نوع دوستي با تعهد سازماني ارتباط

روش تحقيق
پژوهش حاضر ب لحاظ هدف ،اربردي و ب لحاظ

معني دار يافت نشد .بنابراين0

نحوه ي گردموري دادهها توصيفي و از نوع همبستگي

فرضي دوم 0بين تعهد سازماني و رفتار شهروندي

و از شاخ پژوهشهاي ميداني است .جامع مماري

سازماني رابط معناداري وجود دارد.

اداره جهاد شاورزي شهرستا

مورد نظر ار نا

ارگا ( )7422در تحقيق خود نشا ميدهد

خاش با  20ارمند را شامک ميشود .نمون اين

يکي از هفت بعد رفتار شهروندي سازمانيک روحي

پژوهش تعداد ک ار نا سازما مربوط يعني 20

جوانمردي است ،ارتباط مستقيم با سکوت نوع

نفر است.

دوستان دارد .روحي جوانمردي ب عنوا عدم وجود

پايايي پرسشنام سکوت سازماني  ،./00همچنين پايايي

شکوهها و شکايت ها ،تحمک زحمات ،مشکالت و

رفتارشهروندي سازماني  0/34و پايايي

رد و گالي ميباشد.

تک فهاي اري بدو نال

امتناع از بروز شکوهها و شکايت ها ،خود شک ي از
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سکوت است و از منجا

پرسشنام

پرسشنام تعهد سازماني  0/093بااستفاده از ملفاي
رونباخ ب دست ممد.

منافعي براي ديگرا دارد،

ديگرخواهان است .لذا خودداري از بروز نال و شکوه
(سکوت) نشان روي گرداند

از توج صرف ب

متغيرهاي تحقيق
شامک

مت ير مستقک شامک ابعاد سکوت سازماني

مسائک شخصي و نشا داد اهداف ديگرخواهان صبر،

س بعد سکوت مطيع ،سکوت تدافعي و سکوت نوع

ادب و تواضع نسبت ب ديگرا است (ب نقک از زارعي

پرستان است .مت ير وابست شامک ابعاد رفتار شهروندي

متين و همکارا )2107247 ،
مطالعات نشا ميدهد

از س بعد اطاعت سازماني ،وفاداري و مشار ت
همواره رابط اي منفي

سازماني تشکيک شده است .همچنين مت ير ميانجي

بين سکوت سازماني و رفتار شهروندي سازماني وجود

شامک ابعاد تعهد سازماني

از س بعد تعهد عاطفي،

دارد .سينار و همکارا در مطالع خود اين امر را ثابت

تعهد هنجاري و تعهد مستمر تشکيک شده است.

نمودند

رابط اي قوي و منفي بين سکوت سازماني

و رفتار شهروندي سازماني وجود دارد .يعني اهش
سکوت سازماني باعث افزايش رفتار شهروندي
سازماني ميشود .پ

ميتوا گفت

اگر ار نا

ابزار اندازه گيري
جهت اندازه گيري مت يرهاي تحقيق ،س پرسشنام
استفاده شد

شامک 0الف) پرسشنام

استاندارد

حمايت زم را نسبت ب بيا و ارائ افکار و نظرات

سکوت سازماني

خود در مورد وظايف ،سازما و مديريت داشت باشند

پرسشنام استاندارد تعهد سازماني مير و ملن ()7447

سطح رفتار شهروندي سازماني منها افزايش يافت و اين

شامک  31سوال است و ج) پرسشنام رفتار

احساس را خواهند داشت

ب عنوا عضوي از

خانواده سازماني مک و مشار ت فعالي داشت باشند
(سينار و همکارا  .)3772،بنابراين0
فرضي

سوم 0بين سکوت سازماني و رفتار

شهروندي سازماني با نقش ميانجي تعهد سازماني
رابط معناداري وجود دارد.

شهروندي استاندارد

شامک  71سوال است .ب)

شامک  71سوال است .هر س

اين پرسشنام ها داراي مقياس پنچ گزين اي (بسيار م،
م ،متوسط ،زياد و بسيار زياد) است.

رابط بين سکوت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي تعهد سازماني37 / ...

برازندگي

تجزيه و تحليل دادهها:
 .1ارزيابي الگوي پيشنهادي با استفاده از مدل

( ،)IFIشاخ

43

تو ر-لوي

( )TLIو

47

جذر ميانگين مجذورات خطاي تقريب (.)RMSEA

معاد ت ساختاري
ب

افزايشي

41

تطبيقي

49

(،)CFIشاخ

برازندگي

منظور ارزيابي الگوي پيشنهادي ،الگوي مدل

معاد ت ساختاري مورد استفاده قرار گرفت .در مرح
دوم بخش

اول الگوي اندازه گيري و در مرح

بنابراين جهت بررسي برازش مدل پيش از بررسي
ضرايب ساختاري ،برازندگي الگو مورد بررسي قرار
گرفت .برازش الگوي اولي بر اساس شاخ

هاي

ساختاري الگو بر پاي نتايج مرح اول و با استفاده از

برازندگي مورد استفاده در اين مطالع در جدول 4

الگو يابي معاد ت ساختاري )SEM( 47برمورد شدند.

گزارش شده است .با توج ب اينک مقادير شاخصهاي

Spss

الگوي

تمامي تح ي ها با استفاده از نرم افزارهاي

ويراست  44و  Amosويراست  40انجام گرفتند.

برازندگي الگوي اولي حا ي از م بود

پيشنهادي ب اصالحات و بهبود نياز دارد ،بدين منظور

جهت مزمود اثرهاي واسط اي در الگوي پيشنهادي و

در مرح بعد با توج ب شاخصهاي اصالحي)MI( 46

معني داري منها از روش بارو و ني )4307( 46و

در خروجي  Amos 18مسير رگرسيوني رابط مستقيم

( )4304استفاده شد .تعيين فايت

سکوت سازماني با رفتار شهروني سازماني ب مدل

مزمو سوبک

40

برازندگي انجام گرفت ،مقدار اي دو ،43شاخ

شده نهايي (شکک  )3است

هنجار شده مجذور اي دو( 40نسبت مجذور اي بر
نيکويي برازش (،)GFI

شده است.

درجات مزادي) ،شاخ
شاخ
شاخ

نيکويي برازش تعديک يافت
برازندگي هنجار شده

44

44

برازش م با دادهها بر

هاي برازندگي در جدول  4نشا داده

(،)AGfI

( ،)NFIشاخ

شکک ( 0)1رابط بين سکوت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي تعهد سازماني در پژوهش حاضر
جدول  4شاخصهاي برازندگي براي الگوهاي تدوين شده ،الگوي نهايي و مدل استقالل
X2

Df

X2/Df

NPAR

GFI

AGFI

IFI

TLI

CFI

NFI

RMSEA

تدوين شده اولي

39/07

3

3/30

44

0/337

0/030

0/391

0/003

0/391

0/344

0/441

مدل نهايي

41/31

0

9/070

49

0/363

0/311

0/367

0/331

0/367

0/371

0/069

734/933

43

17/39

7

0/744

0/16

-

-

-

-

0/919

شاخصهاي برازندگي

مدل استقالل

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

برازش الگوي پيشنهادي با استفاده از چندين شاخ

اضاف گرديد
اساس شاخ

حاصک اين ت ييرات ،الگوي اصالح
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برازندگي X2/Dfمقادير وچکتر از

براي شاخ

 1مناسب و هرچقدر ب صفر نزديکتر باشد حا ي از
برازش خوب الگو است .براي شاخ

برازندگيGFI

فرض اول:
 0H0بين سکوت سازماني و تعهد سازماني رابط اي
منفي و معناداري وجود ندارد.

و TLI ،CFI ،IFI AGFIو  NFIمقدار نزديک ب 7/47

 0H1بين سکوت سازماني و تعهد سازماني رابط اي

و با تر ب عنوا برازش نيکويي قابک قبول ت قي

منفي و معناداري وجود دارد.

ميشود

نشا دهنده خوب بود مدل است .در

ارتباط با شاخ

 RMSEAمقادير نزديک ب  7/71يا

متر نشا دهنده برازش خوب الگو و مقدار  7/72يا
متر بيانگر خطاي منطقي تقريب است؛ مقدار با تر از

نتايج بدست ممده از مزمو مدل فوق نشا ميدهد
ضريب رگرسيو

رابط سکوت سازماني با تعهد

سازماني برابر با -0/74است و چو
(معنيداري) برابر  0/049و

Pه مقدار

وچکتر از سطح

 7/77نشا از الزام رد رد الگو ميباشد (قاسمي،

معنيداري  α=0/03است لذا در اين سطح فرض ،H0

 .)7224بنابراين با توج ب مقادير شاخصهاي برازش

بين سکوت

الگوي نهايي و مرز مقادير قابک قبول

رد ميشود و در نتيج ميتوا گفت
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در با ذ ر

سازماني و تعهد سازماني رابط معني داري وجود دارد.

مدل نهايي ارائ شده در اين

با توج ب منفي بود ضريب رگرسيو ميتوا گفت

تحقيق مورد قبول است .ضرايب مسير بين مت يرهاي

با افزايش سکوت سازماني ار نا  ،تعهد سازماني منها

شد ،ميتوا گفت

الگوي نهايي و سطح معنيداري منها در جدول 3

اهش مييابد.

گزارش شده است .ضرايب رگرسيوني مدل نشا
ميدهد سکوت سازماني با تعهد سازماني و رفتار

فرض دوم:

شهروندي سازماني رابط مستقيم دارد.

 0H0بين تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني
رابط اي مثبت و معناداري وجود ندارد.

جدول  .4الگوي ساختاري مسيرها و ضرايب استاندارد
منها در الگوي نهايي

 0H1بين تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني
رابط اي مثبت و معناداري وجود دارد.

Β

P

سکوت سازماني ← مطيع

0/64

0/004

سکوت سازماني ← تدافعي

تعهد سازماني با رفتار شهروندي سازماني برابر با

0/37

0/004

سکوت سازماني ← نوع پرستان

0/61است و چو Pه مقدار (معنيداري) برابر  0/01و

0/73

0/004

وچکتر از سطح معنيداري  α=0/03است لذا در اين

رفتار شهروندي سازماني←مشار ت سازماني

0/73

0/004

سطح فرض  ،H0رد ميشود و در نتيج ميتوا گفت

رفتار شهروندي سازماني←وفاداري سازماني

0/04

0/004

رفتار شهروند سازماني ←اطاعت سازماني

0/30

0/004

سکوت سازماني ← تعهد سازماني

0/049 -0/74

مسير

تعهد سازماني← رفتار شهروندي سازماني

0/61

0/01

سکوت سازماني ← رفتار شهروندي سازماني 0/004 -0/16

اما نتايج بدست ممده از مدل ضريب رگرسيو رابط

بين تعهد سازماني و رفتار شهروندي سازماني رابط
معني داري وجود دارد.
فرض سوم:
 0H0بين سکوت سازماني و رفتار شهروندي سازماني
با نقش ميانجي تعهد سازماني رابط اي منفي و معنادار
وجود ندارد.

رابط بين سکوت سازماني و رفتار شهروندي سازماني با نقش ميانجي تعهد سازماني11 / ...

 0H1بين سکوت سازماني و رفتار شهروندي سازماني

است

با نقش ميانجي تعهد سازماني رابط اي منفي و معنادار

همچنين مقدار  7/702شاخ

وجود دارد.

مربعات باقيمانده ( )RMSEAبراي مدل عام ي تدوين

نتايج حاصک از مدل اضاف شده ب تحقيق نشا

شده حا ي از قابک قبول بود مدل است.

ميدهد

ضريب رگرسيو تاثير سکوت سازماني و

از وضعيتي قابک قبول براي مدل حکايت دارد.
ريش دوم ميانگين

برازش تو ر-

در جدول فوق الذ ر شاخ
( )TLIبرابر با  7/411و شاخ

رفتار شهروندي سازماني برابر با  - 0/16است و چو

لوئي

Pه مقدار (معنيداري) برابر  0/004و وچکتر از سطح

( )CFIبرابر با  7/402است و از منجايي

معنيداري  α=0/03است لذا در اين سطح فرض ،H0

با ي  7/47است ،لذا براساس اين شاخ

رد ميشود و در نتيج ميتوا گفت

بين سکوت
و

سازماني و رفتار شهروندي سازماني رابط عک
معني داري وجود دارد.
با استفاده از شاخ
اين پرسش پاسخ داد

صرف نظر از مقادير خاص

گزارش شده براي پارامترها ،ميا ب طور

ي ،مدل

دادههاي تجربي گردموري شده حمايت ميشود يا
خير؟ درصورتي

پاسخ مثبت باشد ،مدل قابک قبول

است .براي تفسير مقادير موجود در جدول  4بايد

ها ،مدل

برازش هنجار شده ()NFI

همچنين مقدار شاخ
برابر با  7/402ميباشد

برازش افزايشي ()IFI

هر دو مقاديري قابک قبول را

نشا ميدهند .بنابراين ب طور ي مقادير شاخ
ي برازش نشا

هاي

ميدهد مدل اندازه گيري اين

پژوهش امالً از وضعيت قابک قبولي برخوردار است.
نتيجه گيري
هدف اين مقال تبيين تاثير سکوت سازماني بر
رفتار شهروندي از طريق نقش ميانجي تعهد سازماني

گفت0
وجود اي اسکوئر غير معنادار ( )CMINبرابر با

بود .سکوت سازماني ميتواند اثرات مضري را بر

 31/11و سطح معناداري ( )P =7/772نيتج اي

فرميند تصميم گيري و ت يير داشت باشد .اين امر توسط

مط وب را ب نمايش ميگذارد ،اما در اين ميا نقش

ممانعت و ج وگيري از ارائ

بديکهاي متفاوت،

درج مزادي ( )Dfنيز از اهميت برخوردار است .عالوه

بازخورد منفي و يااطالعات صحيح ايجادمي شود نتايج

بر اين با توج ب اينک درج مزادي ( )Dfمدل اصالح

پژوهش نشا داد

بين سکوت سازماني و رفتار

شده (برابر با  )2از صفر دور و ب درج مزادي مدل

شهروندي رابط عک

وجود دارد ،باتوج ب اينک

استقالل (برابر با  )71نزديک ميشود بايد ت قي مط وبي

يکي از شاخ

از مدل داشت.

جو ارتباطي بين مديرا و ار نا ميباشد در نتيج

تعداد پارامترهاي مزاد براي مدل تدوين شده
()NPAR

مقدار م  72است ،نشا ميدهد

پژوهشگر در تدوين مدل ب راحتي ب هزين

رد

هاي افزايش سکوت سازماني ايجاد

مديرا ميتوانند با ايجاد و پرورش محيط ار مثبت،
سکوت سازماني را اهش و در نتيج م

مواي

سازماني را افزايش دهند.

درجات مزادي نپرداخت و اين وضعيت قابک قبول

همچنين نتايج پژوهش حا ي از م است

است.

سکوت سازماني و تعهد سازماني رابط عک

بين
و

در مورد شاخصهاي نسبي نيز بايد گفت در اين

معناداري وجود دارد .هرچقدر جو سکوت در

جدول مقدار اي اسکوئر نسبي (2/722 )CMIN/ DF

سازما ها مهيا باشد ،يا ب عبارتي سرپرستا  ،تقويت

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

تدوين شده ،با اصالحات صورت گرفت

توسط

مقادير منها

تدوين شده قابک قبول ت قي ميگردد.
برابر با  7/421و مقدار شاخ

هاي ي برازش ميتوا ب

برازش تطبيقي
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ننده ي رفتارهاي منجر ب سکوت ار نا باشند و

منابع و مآخذ

م باشد

دلوي ،محمد رضا ،سفيددشتي ،فرزان ”،4934 ،تاثير

و نيز نگرش مديريت عالي درجهت ايجاد رفتارهاي

بازاريابي داخلي بر سکوت سازمان” ،فص نام

سکوت مميز باشد ،اين امر باعث خواهد شد

فرميند مديريت و توسع  ،شماره  ،4ص 493-470

فرصتهاي ارتباطي براي ار نا در سازما

ار نا در سازما در قبال مسائک ،اغ ب سکوت رده

زارعي متين ،حسن ،طاهري ،فاطم  ،سيار ،ابوالقاسم،

و ب دنبال م نگرشهاي ش ي مثک رضايت ش ي،

(“ ،7247سکوت سازماني ،مفاهيم ،علل و

تعهد سازماني پايين خواهد بود .بنابراين ،سازما از

پيامدها” ،فص نام ع وم مديريت ايرا  ،سال ششم،

ارائ ايدههاي جديد ،افکار و راه حکهاي خالقان در
وظايف ش ي

ممکن است براي سازما سودمند

باشد را از دست دهد .براي غ ب بر اين امر ،پيشنهاد
ميشود سازما ها بايد از جو سازماني

در م

ار نا قادر ب بيا نظرات و ايدههاي خود در مورد
سال چهارم /شماره يازدهم ودوازدهم /پاييز و زمستان 9312

وظايف ش ي ،سازماني و مديريت باشند ،حمايت
شوند.
اين پژوهش ،همانند ساير پژوهشها و مطالعات،
بامحدوديتهايي مواج بوده است ،ازجم ميتوا ب
اين مورد اشاره رد

ممکن است برخي از ار نا

ب دليک ترس ازاينک ممکن است پرسشنام ها از جانب
رياست سازما ابالغ شده باشد در پاسخگويي ب
بعضي از پرسشها محافظ

اري ب خرج داده اند و

اين امر ممکن است بر درستي پاسخها و اعتبار نتايج
تاثير گذارد.
باتوج ب نتايج حاصک از اين پژوهش ميتوا ب
پژوهشگرا مينده پيشنهاد داد

ب بررسي تاثير ديگر

ويژگيهاي سازماني همچو سيستم نترل سازما و
ويژگيهاي شخصيتي بر سکوت سازماني بپردازند.
همچنين در سازما يک سيستم مناسب پاداش براي
ايدههاي خالقان ارائ شود و برخي از قوانين براي
حمايت از نگرش مثبت ار نا  ،تنظيم و ارگاههايي
ب منظور مموزش مهارتهاي ارتباطي براي مديرا و
ار نا ايجاد شود.

شماره  ،44ص 66-401
سعادت يار ،فهيم سادات .شيع زاده ،اله ،)7241( .
“بررسي مطالعات جهاني پيامدهاي پيدايش و
شيوع پديده سکوت و خاموشي درو سازماني در
ميا مامورا پ ي ” ،فص نام نظارت و بازرسي،
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