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هدف :سکوت سازمانی پدیدهای رایج و متداول در سازمانها و واقعیتی موجود و ملموس برای مدیران و
کارکنان است .یکی از موانع مهم در موفقیت برنامهها و اهداف سازمان ،فقدان اطالعات ،اعتماد و فقدان آن
چیزی است که پژوهشگران آن را سکوت سازمانی نام نهادهاند که عبارت است از خودداری از بیان ایدهها،
نظرات و اطالعات راجع به مشکالت سازمانی .از سویی دیگر قصد ترور روحی با ایجاد فشار روانی روی
شخص مورد هدف ،دورکردن هویت کارکنان با استفاده از فشارهای منظم و مستمراست .با توجه به اینکه
سازمان امور مالیاتی یکی از پر درآمدترین سازمانهای دولتی در ایران میباشد و همچنین میزان اهمیت و
نقش بسزای این سازمان در مدیریت امور اقتصادی ،مالی و تجاری ایران؛ عملکرد کارکنان و در نتیجه بهرهوری
این سازمان اهمیت به خصوصی دارد ،پژوهش حاضر به تعیین تأثیر ترور روحی بر ابعاد سکوت سازمانی
میپردازد.
طراحی /روششناسی /رویکرد :این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر شیوه گردآوری دادهها
توصیفی-پیمایشی است .آزمون مدل مفهومی نیز به روش معادالت ساختاری انجام شد و از نرمافزارهای
 Spssو  Amosاستفاده گردید .جامعه آماری پژوهش حاضر ،کارکنان اداره امور مالیاتی شهر یزد به تعداد
 320نفر میباشد که طبق جدول مورگان تعداد نمونه  175میباشد .از نمونهگیری طبقهای استفاده و از هر
طبقه نیز نمونهها بـه صـورت تـصادفی سـاده انتخاب شدهاند .از نظرات  5نفر از اساتید و خبرگان حوزه
مدیریت برای بررسی روایی محتوا استفاده گردید و همچنین آلفای متغیر ترور روحی  0/926و آلفای متغیر
سکوت سازمانی  0/733بهدست آمد .همچنین از پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی داین و همکاران و
پرسشنامه استاندارد ترور روحی وینهارت وآندریوکاتین استفاده شده است .تعداد  171پرسشنامه مورد تحلیل
قرار گرفت.
یافتههای پژوهش :یافتههای این تحقیق عبارت است از اینکه ترور روحی بر سکوت مطیع اثر مثبت و
معناداری دارد و همچنین اینکه ترور روحی بر سکوت تدافعی اثر مثبت و معناداری دارد ولی ترور روحی بر
سکوت نوعدوستانه اثر معناداری ندارد.
محدودیتها و پیامدها :عدم امکان تعمیمپذیری نتایج پژوهش به همه جوامع و استفاده از ابزار پرسشنامه
برای سنجش نگرش افراد از جمله محدودیتهای این پژوهش تلقی میشود.
پیامدهای عملی :بروز فشار روانی بر کارکنان در سازمان تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار دارد .این عوامل
برای جلوگیری از بروز رفتار سکوت میبایست شناسایی شوند و مورد توجه قرار گیرند.
ابتکار یا ارزش مقاله :ارائه مدلی برای نشان اثراث ترور روحی بر سکوت سازمانی کارکنان.
نوع مقاله :مقاله پژوهشی
کلمات کلیدی :موبینگ؛ ترور روحی؛ سکوت سازمانی؛ کارکنان
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Abstract
Purpose: Organizational silence is a common phenomenon in organizations
and an existing and tangible reality for managers and employees. One of the
most important obstacles to the success of an organization's plans and goals is
the lack of information, trust, and lack of what researchers call organizational
silence, which is the refusal to express ideas, opinions, and information about
organizational problems. On the other hand, by putting psychological pressure
on the target person, mobbing intends to remove the identity of employees by
using regular and continuous pressures. As a result of mobbing, employees lose
their sense of belonging to the organization. The purpose of this study is to
determine the effect of mobbing on the dimensions of organizational silence.
Design/ methodology/ approach: This research is applied in terms of
purpose and descriptive-survey in terms of data collection method. Conceptual
model testing was performed by structural equation method and Spss and Amos
softwares were used. The statistical population of the present study is the
employees of governmental offices in Yazd. Also, the standard questionnaire
of organizational silence of Dine et al. And the standard questionnaire of
Mobbing Weinhart and Andriukatin were used. 171 questionnaires were
analyzed.
Research Findings The findings of this study are that mobbing has a positive
and significant effect on obedient silence and also that mobbing has a positive
and significant effect on defensive silence but mobbing has no significant effect
on altruistic silence.
Limitations & Consequences: Lack of similar research and lack of objective
indicators for comparison within the country were the most important
limitations.
Practical Consequences: The occurrence of stress on employees in the
organization is affected by various factors. These factors must be identified and
considered to prevent the occurrence of silent behavior.
Innovation or value of the Article: Providing a model to show the effect of
mobbing on employee’s organizational silence.
Paper Type: Research Article
Keywords: Mobbing; Organizational Silence; Staff

Received Date:2021-08-18

Acceptation Date: 2021-11-27

Publication Date:2022-06-22

Publisher: Iran – Tehran – Shahid Beheshti University – Faculty of Management & Accounting

jpap.sbu.ac.ir

نشریه چشمانداز مدیریت دولتی

مقدمه
پایداری سازمانی با توسعه ایدههای نوین در ارائه خدمات و محصوالت سازمانی شکل میگیرد .برای رسیدن به
ایده های کارکنان بایستی موانع مهم بر سر راه را برداشته و زمینه بهرهبرداری از نظرات آنها را فراهم آورد
) .(Elçi et al., 2014موریسون و میلیکان )2001( 1سکوت سازمانی را با مفهوم امتناع کارکنان از ارائه نظرات

PAP

و نگرانیهای خود در مورد مشکالت سازمانی ،عاملی میدانند که در نگاه متخصصان سازمان و مدیریت ،مانع

)13 (2

مهمی در بیان ایدههاست .سازمانها بهطور فزایندهای از کارکنان خود تقاضا دارند که نوآور بوده ،به اظهار نظر
پرداخته و به دلیل رقابت هرچه بیشتر ،انتظارات باالتر مشتریان و تمرکز بیشتر بر کیفیت که نشاندهنده دنیای
در حال تغییر است ،احساس مسئولیت داشته باشند .این پدیده برخی اوقات به دلیل بسیاری عوامل مانند ترس
از دست دادن شغل و نداشتن فرصت برای بیان ایدههای خود به مدیران ممکن است ،رخ دهد Elçi et al.,

) .)2014به نقل از صابری و کاظمی ( )2015سکوت سازمانی بر تصمیمگیریهای سازمانی و فرآیندهای تغییر
تأثیرگذار است و اثربخشی تصمیمگیری و فرآیندهای تغییر سازمانی را به دلیل محدود کردن دادههای اطالعاتی
کاهش میدهد .همچنین بر احساسات و واکنش های رفتاری کارکنان اثرگذار بوده و منجر به عدم ترغیب
کارکنان برای بیان افکار و ارائه بازخور میگردد .البته فشار یا آزار روانی نیز در برخی مواقع مانع از ظهور ایدههای
جدید ،همکاری و خالقیت سازمانی میشود که منشأ آنها ممکن است فردی و یا سازمانی باشد ( Koyluoglu

.)et al., 2015
چو و چانگ )2017( 2برخی از سوابق سکوت سازمانی را ارائه کردند که شامل سکوت ناخواسته از پیش تعیین
شده کارکنان ،سکوت ناخواسته کارکنان و درخواست سکوت کارکنان مبتنی بر هدف بود .طبق مطالعهی نظیم

3

و همکاران ( )2021سه عامل ترس از تهدیدهای خارجی ،ترور روحی و ادراک از میزان تمایل به تجارب جدید
مدیر موجب میشوند که کارکنان سکوت سازمانی را اتخاذ نمایند .همچنین یلدیز )2020( 4بیان میکند که
رفتارهای ترور روحی بر قربانی تأثیر منفی میگذارد و او را وادار به سکوت میکند.
نظریه حفظ منابع بهعنوان نظریه اساسی برای فهم فشارهای روانی شغلی بهکار میرود .این نظریه نشان میدهد
زمانی که افراد ،منابع کافی برای مواجهه با عوامل فشارزا را در اختیار نداشته باشند ،دچار فرسودگی شغلی
میشوند ( .)Dehghanan et al., 2020شکل گیری جو فشار و پدید آمدن محیط سیاسی در فضای سازمانی
کنونی ،به تشدید فشارهای روانی کمک نموده است .کارکنان در محیط کار خود مشکالت و فشارهای زیادی
را تجربه میکنند؛ بنابراین نمی توان انتظار داشت که با بیان مشکالت خود و یا حتی اعتراض به رویههای
سازمانی ،به تشدید وضع خود بپردازند .محیط کار یک چارچوب اجتماعی مهم است که نمیتوان آن را نادیده
گرفت ) .(Alavi Matin, 2020محیط کنونی در سازمانهای ایرانی به واسطه پارامترهای مختلف مانند حضور
همزمان چند طیف نسلی در یک محیط کار ،ترکیب افراد با سابقه و جدید و مشارکت زنان و مردان در فعالیتهای
سازمانی آماده شکلگیری فشارهایی است که در قالب ترور روحی میتوان آنها را نامگذاری نمود.
1.
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محققین با اشاره به این فشارها رفتار ترور روحی را نوعی رفتار معرفی میکنند که ممکن است نتایج منفی برای
سازمان و کارکنان در پی داشته باشد ) .(Tetik, 2010در سازمانهایی که ترور روحی اتفاق میافتد مخالفت
به وجود میآید ،ناراحتی ایجاد میشود و کارکنان به دنبال راه فرار هستند .کارکنان کلیدی و مستعد بسیاری به
تاثیر رفتار ترور روحی بر
شکلگیری ......
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دلیل مواجهه با رفتارهای ترور روحی سازمان خود را ترک میکنند .در اثر ترور روحی افراد احساس تعلق به
سازمان را از دست داده ،تمایلشان برای مقاومت در برابر سختیها را از دست میدهند و به دنبال شغلی با شرایط
کاری بهتر هستند .این رفتارها باعث می شوند که افراد در محیط کاری خود احساس ناراحتی نموده و انگیزه
خود نسبت به سازمان را از دست بدهند .در مجموع میتوان انتظار داشت که ترور روحی باعث سرکوب شدن
طرح ایدههای کارکنان میشوند و اثرات منفی و مخربی بر روی فرد ،سازمان و اجتماع دارد .بنابراین درک رفتار
ترور روحی و شناسایی دالیل و پیشبینی آن دارای اهمیت است ) .(Elci et al., 2014بسیاری از متغیرها از
طریق تعامل درون سازمان بهوجود میآیند و این متغیرها بر جنبههای فیزیکی ،روانی و اجتماعی کارکنان و
همچنین زندگی حرفهای آنها به صورت مثبت یا منفی تأثیر میگذارد .به عنوان مثال ،در حالی که رهبری و
تحرک عملکرد کارکنان را افزایش می دهد ،اما ،حقایقی مانند ترور روحی ،استرس و فرسودگی شغلی باعث
کاهش بهرهوری کارکنان ( )Vévodová et al., 2020و سکوت سازمانی باعث کاهش عملکرد سازمان میشود
) .(Cetin, 2020با توجه به تمایل سازمانها برای حفظ بقای خود و تاکید آنها بر شکست پدیده سکوت
سازمانی به عنوان مکانیزمی برای خلق ایده و نوآوری بهنظر میرسد مطالعه و بررسی تاثیر پدیده ترور روحی
بر سکوت سازمانی میتواند کمک شایانی به توسعه راهکارهای بقای سازمانی در پرتو شکست سکوت سازمانی
و ارائه ایدههای نو و خالق ارائه نماید .بنابراین ،این مطالعه به مسائل مربوط به ترور روحی و سکوت سازمانی
که به سازمانها آسیب میرساند پرداخته است تا بهتر درک شود .به طور دقیقتر ،به دلیل اینکه سازمان امور
مالیاتی یکی از پر درآمدترین سازمانهای دولتی در ایران میباشد و همچنین با توجه میزان اهمیت و نقش
بسزای این سازمان در مدیریت امور اقتصادی ،مالی و تجاری ایران؛ عملکرد کارکنان این سازمان و در نتیجه
بهرهوری این سازمان اهمیت به خصوصی دارد .لذا بهدلیل ماهیتی که سازمان امور مالیاتی دارد این مطالعه بر
این سازمان تمرکز کرد .تحقیق حاضر بر آن است تا ضمن بررسی تاثیر پدیده ترور روحی بر سکوت سازمانی،
راهکارهایی برای کاهش ترور روحی و شکست پدیده سکوت سازمانی ارائه نماید.
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
ترور

روحی 1

کلمه التین mobbing ،به معنای «خشونت روانی ،اختالل و آزار و اذیت» است .کنراد لورنز )1991( 2اولین
کسی بود که اصطالح انگلیسی ترور روحی را برای اشاره کردن به آزار و اذیت دسته جمعی یک گروه از حیوانات
کوچک که یک حیوان بزرگتر تنها را مورد فشار قرار داده بودند؛ استفاده کرد ( .)Lorenz, 1991سازمان
بهداشت جهانی 3ترور روحی را به عنوان ،نگرشها و رفتارهایی که موجب آسیب رساندن به رشد جسمی ،روحی
1

. mobbing
Konrad Lorenz

2.

3.WHO
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و اخالقی افراد یا گروهها با استفاده از قدرت در برابر آنها میشود ،تعریف میکند ( .)Akgeyik, 2009ترور
روحی نوعی از درگیریهای مرتبط با حاالتی از تعامل نامناسب در محل کار دارای خشونت است که در جوامع
پیچیده مشاهده میشود .اکثریت قریب به اتفاق متون تخصصی ،ترور روحی را به عنوان آزار و اذیت اخالقی
در محل کار ،بالینگ( 1قلدری) ،آزار و اذیت نهادی ،ترس روانی نیروی کار و غیره میدانند .ترور روحی در محل
کار یک سری از اقداماتی از حمالت احساسی سیستماتیک است که افراد خاص را هدف قرار میدهد )2010

 .(Tetik,فعالیتهای ترور روحی اخیراً در سازمان افزایشیافته است .در طول عمر کسب و کار ،ترور روحی به
همه انواع ارعاب ،سرکوب ،افسردگی و روند خروج (محرومسازی /اخراج) به سمت یک شخص یا گروهی از
مردم نزدیک شده است .به طور کلی ترور روحی نامشهود است ،اما گاهی اوقات شیوه فشار نامشهود است که
هدف آن تغییر کارکنان فعال در طول عمر کسب و کار به کارکنان غیر فعال و یا ترساندن آنهاست .همچنین
ترور روحی به عنوان فشار احساسی توصیف شده و با ایجاد فشار روانی روی شخص مورد هدف ،قصد آن
دورکردن هویت فرد کارمند با استفاده از فشارهای منظم ،مستمر و ثابت است (.)Aldig, 2011
در ابتدای دهه  ،1980لیمان 2مشخص کرد که اینگونه رفتارهای هیجانانگیز و منفی در محل کار در حال
وقوع هست .گرچه لیمان این سبک رفتار را در دههی 1980مشاهده کرد ،مطالعات نشان میدهد که این رفتار
فراتر از حد است ( .)Leymann, 1996مفهوم ترور روحی توسط لیمان ( ،)1996به عنوان برنامههای کاربردی
غیر اخالقی یک یا چند نفر علیه دیگران با شیوهای سیستماتیک (حداقل یک بار در هفته) برای یک دوره
طوالنی (حداقل شش ماه) که منجر به احساس ناتوانی در افراد زحمتکش میشود تعریف شده است .ترور روحی
میتواند به روشهای مختلف در سازمانهای مختلف ،مانند باال به پایین ،افقی و از پایین به باال تجربه شود.
بر اساس گزارش کمیسیون پارلمانی در فرصتهای برابر برای زنان و مردان 3در سال 2011؛ در ترور روحی
باال به پایین این رفتار نوعی سوء استفاده عمودی روانشناختی هست که از جانب سرپرستان به منظور سوء
استفاده عاطفی از زیردستان بهکار برده میشود .این وضعیت زمانی است که سرپرستان از قدرت موقعیت خود
برای سرکوب و اعمال فشار کارکنان استفاده میکنند .سوءاستفاده افقی روانشناختی رفتار ترور روحی همکاران
به یکدیگر است که در وظایف مشابه کار میکنند ،دارای فرصتهای مشابه و در موقعیتهای مشابه هستند.
سوء استفاده عمودی روانشناختی ،خشونت روانی است که توسط کارکنان به مدیران اعمال میشود که این
شرایط نادر است .عدم پذیرش مدیر توسط کارکنان ،وفاداری به مدیر سابق و حسادت ،از نمونههایی از آزار و
اذیت روانشناختی عمودی پایین به باال است.
ترور روحی از باال به پایین به دلیل خساراتی که بر قربانیان به جا میگذارد شهرت خاصی دارد (Erturk, 2011؛
 .)Vandekercho & Commers, 2003مطالعات قبلی نشان میدهد که ترور روحی از مافوق به سمت
زیردستان رایجترین شکل میباشد ( .)Erturk, 2011هنگامیکه شخصی در کار خود مدام در یک دوره زمانی
طوالنی در معرض رفتار پرخاشگری از طرف یک یا تعداد بیشتری از همکاران یا سرپرستان خود است و در
.Bullying

Leymann
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موقعیتیکه افراد مورد هدف ،دفاع از خود را سخت میدانند و از آن شرایط فرار میکنند ،ترور روحی اتفاق
میافتد .چنین رفتاری به قصد بدنام کردن شخص مورد هدف انجام میشود و ممکن است باعث ضربه روحی
شدیدی شود .ترور روحی که به معنی فشار و اجبار اعمال شده روی کارکنان است ممکن است نتایج منفی هم
تاثیر رفتار ترور روحی بر
شکلگیری ......
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برای سازمان و هم کارکنانش داشته باشد ) .(Tetik, 2010در شرایط ترور روحی ،زوال و فروپاشی در روابط
مشهود است ( .)Manotas, 2015ترور روحی فرآیندی است که با رفتار مزاحم فرد شروع میشود که با گذشت
زمان دردناک میشود ،وقایع در شکل مارپیچ شتاب میگیرند و شامل چندین مرحله میشوند .قربانیانی که با
رفتار ترور روحی مواجه هستند ،عمدتاً نسبت به خود و سپس اطرافشان بیگانهاند .این فرآیند با بیاحترامی،
خستگی ،فرسودگی و عملکرد پایین شروع میشود و نتیجهاش استعفا از کار است ( .)Tınaz, 2006وینهارت و
آندریوکاتین )2015( 1در مطالعه خود  4طبقه عوامل که منجر به شکلگیری ترور روحی میشوند را معرفی
نمودهاند که عبارتند از:
 .1عوامل مرتبط با روابط میان کارکنان که این طبقهبندی عوامل مرتبط با روابط میان کارکنان شامل ،ارتباط
کارکنان با یکدیگر ،ارتباطات آنها با مدیران به صورت شفاهی و غیرشفاهی میباشد .در چارچوب این دسته؛
تأثیر عواملی از جمله شهرت یا عدم شهرت کارکنان در سازمان ،تحمل دیدگاه کارمند و راحتی کارکنان در
زمینه روابط با همکاران و مدیران باید در نظر گرفته شود .این دسته همچنین آسیبهای ناشی از روابط مخرب
بین کارکنان و همچنین کارکنان و کارفرمایان را در نظر میگیرد .به عنوان مثال اگر محیط کاری در سازمان
نامناسب بوده و سبب معذب شدن کارمند شود کارمند ممکن است قصد ترک این سازمان را داشته باشد.
 .2عوامل مرتبط با ماهیت وظایف ،محتوای کار و ارزیابی عملکرد :شامل اقداماتی است که سبب از چشم افتادن
کارکنان نزد همکاران و مدیریت میشود ،همچنین مشتمل بر نیرویی که سبب تضعیف اعتماد به نفس کارکنان
در محیط کار حرفهای خود و عواملی که سبب ،تحقیر کرامت انسانی میباشد؛ میشود .گاهی اوقات موقعیتهایی
وجود دارد که اعتماد به نفس کاری و تخصص یک کارمند توسط افرادی که با آنها تعامل دارد پایین آورده
شده و قربانی «کمبود شایستگی» میشود که این امر سبب میشود مورد انتقاد قرار گرفته و دیدگاه سایرین
نسبت به او تغییر یابد .در این زمینه دو قدرت بر نگرش سایرین نسبت به کسب و حرفه کاری وی تأثیر دارد:
• قدرت رهبری و ارزیابی رهبری از نحوهی عملکرد وی .انتقاد سایر کارکنان از وی.
• کارکنانی که از ارزیابی نادرست مدیریت نسبت به سایر کارکنان حمایت میکنند یا خود سبب نگرش
منفی مدیریت نسبت به شخص میشوند.
 .3عوامل مرتبط با سازماندهی کار و مدیریت :شامل عواملی از جمله برنامهریزی کار مداوم ،سازماندهی جریان
اطالعات ،هدایت ،محیط کاری خالق ،ارزیابی کافی از کارکنان ،مهارتها و کیفیت عملکرد وظیفهای میباشد.
سازماندهی و مدیریت بهینه کار نقش دوگانهای دارد که شامل تعریف وظایف و مسئولیتهای کارکنان و تنظیم
وظایف دقیق مطابق با صالحیتها نیز میباشد .که وجود این عوامل سبب تضمین عملکرد کارکنان با کیفیت
Vveinhardt & Andriukaitiene

1.
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کار باال و تخصیص منابع انسانی به میزان درست میشود .همچنین وجود این عوامل امکان درگیریهای مخرب
را کاهش میدهد .بنابراین به طور کلی میتوان اظهار داشت که وجود این عامل بر وقوع ترور روحی و قلدری
در محیط کاری محدودیّت میگذارد.
 .4عوامل مرتبط با محیط فیزیکی و شرایط کار :این دسته از عوامل به منظور درک نیازها برای انجام کار به
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طور مؤثر و همچنین به منظور باال بردن هر چه بهتر کیفیت محیط کاری فیزیکی است .استفاده از این شاخصها
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بر رفاه کارکنان و شرایط روانی محیط تاثیر گذاشته و نشان میدهد چگونه یک سازمان با فراهم کردن شرایط
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روانی مناسب ،مسئولیت خود را در قبال کارکنان خود ایفا میکند ).(Vveinhardt & Andriukaitiene, 2015
در چارچوب سازمانی ،رابینز و جاج )2009( 1تأکید میکنند که از نظر سنتی ،تعارض ،مترادف خشونت و تخریب
است و بنابراین باید از آن اجتناب شود و (تعارض) به عنوان نتیجه ارتباطات ضعیف بین کارکنان در نظر گرفته
شده است .اینارسن و اسکاج استد )1996( 2و اینارسن ( ،)2000بیان میکنند که ترور روحی عبارت است از
اقدامات دفاعی شخص در زمان مواجهه دائمی با فعالیتهای منفی و مشکلزا.
کارنرو و همکاران )2012( 3و بجرکلو )2013( 4به مشکالت جسمی ناشی از ترور روحی بر روی قربانیان اشاره
نموده (مانند اختالالت پوستی ،بیماری های قلبی عروقی و غیره)؛ همچنین مونا و نیال )2011( 5به مسائل
فیزیکی-روانی ناشی از آن اشاره نمودهاند .وگا ،کومر )2005(6و گرویوس ( )2006در مطالعات خود بیان میکنند
که ترور روحی باعث مسائل روانی مانند افسردگی ،اختالالت روانتنی و اختالالت عصبی میشود .مورتینا و
همکارانش )2003( 7نشان میدهند که ترور روحی انگیزش و خالقیت کارمند را کاهش میدهد و بهنظر میرسد
که این کاهش انگیزه بر شکل گیری سکوت سازمانی تأثیرگذار بوده و منجر به عدم مشارکت کارکنان در محیط
کاری شده و طبیعتاً منجر به کاهش خالقیت شده است .همچنین محققان بسیاری به این موضوع پیبردهاند
که ترور روحی باعث کاهش عملکرد شغلی میشود )Barling et al,. 2001؛  (Budd et al, 1996که یکی
از دالیل آنها عدم تمایل به مشارکت کارکنان در امور سازمانی و شکلگیری سکوت سازمانی در بستر سازمان
است .افزایش مخارج پزشکی و رواندرمانی و تضعیف روحیه و بهرهوری کارکنان نیز از پیامدهای ترور روحی
است که منجر به خروج کارکنان آموزش دیده و هدر رفت هزینههای آموزشی برای این طیف از کارکنان خواهد
شد )Sofield & Lybecker, 2000؛ .(Tetik, 2010
سکوت

سازمانی8

در تعاریف اولیه سکوت ،این واژه معادل وفاداری در نظر گرفته شده و معتقد بودند که بیان نکردن نگرانیها و
نظرها در واقع کار اشتباهی نیست ،اما مطالعات جدید نشان میدهد جو سکوت در سازمانها میتواند به
1.

Robbins and Judge
Einarsen and Skogstad
3. Carnero et al
4. Bjørkelo
5. Mona & Niall
6. Vega and Comer
7. Mortina et al
8. Organizational silence
2.
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ستادههای نامطلوب سازمانی منجر شود ) .(Bagheri et al., 2012موریسون و میلیکن )2000( 1این اصطالح
را در ادبیات برای اولین بار استفاده کرده اند .سکوت سازمانی یک مسئله رفتاری است که به موجب آن فرد از
بیان نظر و پیشنهادهای خود که به آشکارشدن اختالالت ،بهبود فعالیتهای سازمانی و ایجاد فرآیندها/محصول
تاثیر رفتار ترور روحی بر
شکلگیری ......
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و خدمات جدید ،کمک خواهد کرد؛ خودداری میکند ) .(Alparslan, 2010پیندر و هارلوس )2001( 2سکوت
سازمانی را خودداری کارکنان از بیان ارزیابیهای رفتاری ،شناختی و اثربخش در مورد موقعیتهای سازمان،
تعریف میکنند .موریسون و میلیکن ( )2000نیز ،سکوت سازمانی را بهعنوان پدیدههای اجتماعی در نظر
میگیرند که کارکنان در آن از ارائه نظرات و نگرانیهای خود در مورد مشکالت سازمانی امتناع میورزند.
سکوت در رفتارهای فعال ،آگاهانه ،عمدی و رفتارهای هدفمند مورد بررسی قرار میگیرد .در نتیجه این سکوت،
تبدیل به یک جو میشود؛ کارکنان ،رفتارهای سکوت را بر اساس استداللهای مختلفی نشان خواهند داد.
هنگامی که افراد از بحث جلوگیری میکنند و ساکت باقی میمانند ،نظرات نوآورانه اتفاق نمیافتد؛ نظر گروه
به یک هنجار تبدیل شده و خطای تفکر گروهی رخ می دهد ). (Souba et al., 2011
بهنظر میرسد سکوت سازمانی بهطورکلی مفهومی است که به عدم ابراز ایدهها ،اطالعات و نظرات کارکنان
بهطور عمدی اطالق میگردد ،اما با توجه به انگیزههای افراد؛ ماهیت آن متفاوت خواهد بود .برخی اوقات
سکوت میتواند بهدلیل تسلیم بودن فرد نسبت به هر شرایطی ،گاهی بهدلیل ترس و وجود رفتارهای محافظه-
کارانه و برخی اوقات نیز به منظور ایجاد فرصت برای دیگران و اظهار عقاید آنها باشد (Zarei Matin et al.,

) .2011بر این اساس ،اندیشمندان سکوت را به گونههای مختلفی دستهبندی نمودهاند .در بهترین این
دستهبندیها سکوت سازمانی در قالب سه سکوت مطیع (به مفهوم خودداری از ارائه ایدهها ،اطالعات یا نظرات
بر اساس تسلیم و رضایت دادن به هر شرایطی و رفتار کنارهگیرانه منفعالنه )(Pinder & Harlos, 2001؛
تدافعی (به مفهوم خودداری از ارائه ایدهها ،اطالعات یا نظرات به منظور محافظت از موقعیت و شرایط خود
(انگیزه خودحفاظتی) که رفتاری تعمدی و غیر منفعالنه است که به منظور حفظ خود از تهدیدهای خارجی بهکار
میرود ) (Avery & Quinones, 2002و نوعدوستانه (سکوت نوعدوستانه مبتنی بر ادبیات رفتار شهروندی
سازمانی ( )OCB3است ) (Korsgaard et al., 1997و عبارت است از امتناع از بیان ایدهها ،اطالعات و یا
نظرات مرتبط با کار با هدف سود بردن دیگر افراد در سازمان و بر اساس انگیزههای نوعدوستی ،تشریک مساعی
و همکاری .سکوت نوعدوستانه ،تعمدی و غیرمنفعالنه است که اساساً بر دیگران تمرکز و تأکید دارد .این نوع
سکوت را نمیتوان از طریق فرمان و دستورات سازمانی به اجرا درآورد ) .(Podsakoff et.al, 2000در برخی
از مطالعات مشابه این دستهبندیها با تغییراتی به یک گونهشناسی چهارگانه تبدیل شده است ( Alparslan,

 2010؛ Dyne et al. 2003؛  Morrison, & Milliken, 2000؛ Perlow & Repenning, 2007؛
 .)Pinder & Harlos, 2001اولین بعد سکوت بر اساس بیاعتنایی و رضایت است .کارکنان هیچ اطالعات،
ایده یا فکری را با دیگران به اشتراک نمیگذارند .این جمله اجتنابآمیز یک طرز برخورد آگاهانه به نهاد است.
دومین بعد سکوت بر اساس خود مراقبتی و ترس است .کارکنان این بار هم از به اشتراک گذاشتن اطالعات،
1.

Morrison, & Milliken
Pinder & Harlos
3. Organizational Citizenship Behaviour
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نظرات یا افکار خود اجتناب میکنند .بعد سوم سکوت بر اساس گرایش فرااجتماعی ،شامل تبادل ایدهها و افکار
در مورد سنجش شغلی هدف سازمان و برای بهرهمندی از دیگر کارگران نمیباشد .آخرین بعد سکوت بر پایه
حفظ روابط است .در این بعد از سکوت ،کارگران واقعاً میخواهند افکار خود را درباره راهحل مشکالت سازمانی
بیان کنند ،اما زمانیکه مخالفت دیگران را میبینند منصرف میشوند .این موضعی نسبتاً سیاسی است و عمدتاً
منعکسکننده انگیزه کارگران برای حفظ رابطه خود با تصمیمگیرنده است (هاسروساهی.)2015 ،1
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پیندر و هارلوس ( )2001در مورد دالیل مختلف سکوت از جمله فرهنگ بی عدالتی در سازمان (شیوه بدرفتاری
و ناعادالنه علیه کارگران) ،کنترل مدیریت ،سرکوب اعتراضها ،برتری روابط تبادلی بر روابط بین فردی و
اولویتبندی تولید از طریق فضای رقابتی بحث میکنند .فرهنگ بی عدالتی شامل دو دسته روابط ساختاری و
روابط رویهای است .روابط ساختاری شامل عدم اطمینان از قدرت سلسله مراتبی ،محوری ،و رسمیت کم
میباشد .در مقابل روابط رویهای شامل اشکال استبدادی مدیریت ،عدم ارتباطات ،عدم کفایت ارزیابی عملکرد
و تصمیمگیری به صورت تصادفی میباشد که به نوعی رفتارهای ترور روحی در هر دو دسته فرهنگ بیعدالتی
مورد نظر قابل طبقهبندی خواهد بود.
سعیدی پور و همکاران ( )2021تحقیقی را تحت عنوان سکوت و ترور روحی بر قصد ترک شغل انجام دادند.
جامعه آماری این پژوهش  386نفر از کارکنان دانشگاه پیام نور کرمانشاه بودند .نتایج این تحقیق نشان میدهد
که سکوت سازمانی تأثیر قوی ،مستقیم و معناداری بر ترور روحی دارد .ترور روحی تأثیرات قوی ،مستقیم و
معناداری بر قصد ترک شغل دارد و سکوت سازمانی تأثیرات ضعیف ،غیرمستقیم و قابل توجهی بر قصد ترک
شغل دارد .از سوی دیگر ،ترور روحی میتواند نقش تعدیل کننده را در سکوت سازمانی و قصد ترک شغل ایفا
کند .همینطور تیلکی 2و همکاران ( )2021تحقیقی را تحت عنوان «تأثیرات میانجیگری سریالی بر روابط بین
ترور روحی ،شرارت سازمانی ،رضایت شغلی و قصد ترک شغل :در مورد افراد معلول در سازمانها» انجام دادند.
نمونه این مطالعه شامل  184نفر بود که دارای معلولیتهای مختلفی از قبیل معلولیت جسمی ،شنوایی ،مشکالت
گفتاری و یادگیری و همچنین بیماریهای مزمن بود که در سازمانهای خصوصی و دولتی مختلف کار میکردند.
یافتهها نشان داد که ترور روحی از طریق اثرات میانجیگری بدبینانه سازمانی و رضایت شغلی بر اهداف قصد
ترک شغل تأثیر غیرمستقیم دارد .به عبارت دیگر ،با افزایش تجاوز به کارگران معلول ،سطح بدبینی سازمانی
نیز افزایش مییابد .در نتیجه ،رضایت شغلی کاهش مییابد و در نتیجه سطوح باالتری از قصد ترک شغلی افراد
معلول را در پی دارد .همچنین یلدیز )2020( 3تحقیقی را تحت عنوان «تأثیر ترور روحی در محل کار بر روی
سکوت سازمانی :نتایج تجربی از موسسات آموزش عالی» انجام دادند که با هدف بررسی تأثیر رفتارهای ترور
روحی بر سکوت سازمانی در محل کار انجام شده است .دادهها از دانشگاهیان شاغل در دانشگاههای دولتی
ترکیه به دست آمد .در این تحقیق روابط بین ابعاد فرعی ترور روحی و زیر ابعاد سکوت سازمانی به طور جداگانه
مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بر اساس نتایج تجزیه و تحلیل ،رفتارهای ترور روحی بر سکوت تحملپذیر و
Hüsrevşahi
Tilki
3
Yildiz
1
2
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سکوتهای دفاعی دانشگاهیان تأثیر مثبت و معنادار داشت .با این حال ،هیچ تأثیر قابل توجهی از ترور روحی
بر سکوت اجتماعی دانشگاهیان وجود نداشت .این نتایج نشان داد که رفتارهای ترور روحی در ظهور سکوت
سازمانی موثر است.
تاثیر رفتار ترور روحی بر جمشیدی و حیدری ( ) 2020تحقیقی را تحت عنوان «چگونه ترور روحی منجر به سکوت سازمانی میشود»
انجام دادند که جامعه آماری آن ،شامل اداره آموزش و پرورش شهرستان مرودشت بود .نتایج پژوهش نشان
شکلگیری ......
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دهندهی آن است که ترور روحی هم به صورت مستقیم و هم از طریق نقض قرارداد روانشناختی موجب افزایش
سکوت سازمانی کارکنان میگردد 78 .درصد از افراد این جامعه آماری حداقل یکبار با پدیده ترور روحی دست
و پنجه نرم کرده بودن د و نیز انتخاب پاسخ سکوت در برابر ترور روحی در کارکنان قراردادی و پیمانی این
سازمان درصد بیشتری داشت .همینطور رای و آگاروال ،)2017( 1در تحقیقی تحت عنوان «قلدری در محل کار
و سکوت کارکنان (یک مدل میانجیگری نظارت بر نقض قرارداد روانی و دوستی در محل کار)» رابطهی
قلدری را با سکوت کارکنان مورد بررسی قرار داد که دادهها از  835کارمند مدیریتی تمام وقت هند که در
سازمانهای مختلف هند مشغول به کار هستند ،جمعآوری شده است .نتایج این پژوهش نشان داد که قلدری
در محل کار با سکوت (دفاعی ،ارتباطی و بی اثر) ارتباط مثبت دارد .همچنین اردیرنسلبی و سندوگدو،)2016( 2
تحقیقی را تحت عنوان «اثرات ترور روحی و سکوت سازمانی بر عملکرد کارکنان» انجام دادند .نتیجه این
تحقیق ،حاکی از آن است که زمانیکه افراد با هر نوع ترور روحی (با تمام اجزای آن) مواجه میشوند ،سکوت
سازمانی آکادمیک افزایش مییابد .همینطور هاسروساهی ( ،)2015در تحقیقی تحت عنوان «رابطه بین ترور
روحی سازمانی و رفتار سکوت معلمان» رابطهی بین ترور روحی و سکوت را مورد بررسی قرار داد .این مطالعه
به طور عمده با هدف بررسی ارتباط بین قرار گرفتن معلمان در معرض ترور روحی در محل کار خود و انجام
رفتار سکوت است .این مطالعه به بررسی دادههایی شامل  312معلم میپردازد که با استفاده از همبستگی و
رگرسیون تجزیه و تحلیل قرار گرفتهاند .به طور خاص« ،ساختار و ابعاد مقیاس خشونت محل کار» برای
اندازهگیری قرار گرفتن معلمان در معرض ترور روحی مورد استفاده قرار گرفت و «مقیاس رفتار سکوت
کارمندان» برای تعیین سطح سکوت کارمندان استفاده شد .یافتههای این پژوهش نشان داد که معلمان در
معرض ترور روحی علیه ارتباطات هستند و به خاطر ترسی که دارند رفتار سکوت را انجام میدهند .همبستگی
معنیداری بین تمام ابعاد فرعی مقیاس ترور روحی و مقیاس سکوت وجود دارد .همچنین ،رابطه مثبت و
معناداری بین رفتار ترور روحی و سکوت وجود دارد .رفتار سکوت افراد ممکن است بسته به نوع ترور روحی
تغییر کند .با توجه به نتایج این پژوهش ،شایان ذکر است که ترور روحی میتواند رفتار سکوت را پیشبینی کند.
همچنین السی و همکاران ( )2014تحقیقی تحت عنوان «نقش واسطهای ترور روحی بر رابطهی سکوت
سازمانی و قصد ترک شغل» انجام دادند و در این مقاله به بررسی اثر سکوت سازمانی و ترور روحی بر قصد
ترک شغل  1794کارمند ،که در  39شرکت متفاوت استخدام شدهاند پرداختند .یافتههای این مطالعه اثر مثبت
و معنادار سکوت سازمانی و ترور روحی را بر قصد ترک شغل کارکنان نشان داد .بهعالوه بر طبق نتایج ،اثر

Rai & Agarwal
ERDİRENÇELEBİ & ŞENDOĞDU

1
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مثبت و معنادار سکوت سازمانی بر ترور روحی وجود داشت .عالوه بر این ،یافتهها اثر میانجیگری جزئی از ترور
روحی بر رابطه سکوت سازمانی و قصد ترک شغل را نشان داد.
تبیینهای نظری مختلفی را میتوان برای پدیده سکوت مطرح نمود .یکی از این روشها اشکال نظریه سکوت
است که توسط نیلی و نیمن ) 1974( 1ارائه شده و به بررسی ارتباط بین عموم و رسانهها میپردازد .این نظریه

PAP

پیشنهاد میکند زمانیکه افراد دیدگاهی را اتخاذ میکنند آنها اول تمایالت در جامعه را ارزیابی میکنند .آنچه

)13 (2

یک فرد را به چنین ارزیابی وادار می کند ترس از تنها شدن یا محرومیت است و این ترس در تعیین گفتار یا
سکوت فرد مؤثر است .زمانی که افراد عمدتاً با اتفاق آرا به توافق برسند به افشای دیدگاههای خود تمایل دارند،
اما اگر نظر آنها با اقلیت آرا مواجه شود ،آنها ترجیح میدهند ایدههایشان را پنهان کنند (به عنوان مثال،
سکوت کنند) .این نظریه بیان میکند که کارگران ترجیح میدهند زمانیکه از طرف همکاران خود حمایت
نمیشوند ،سکوت اختیار کنند و انتخاب گفتار یا سکوت در سازمان در اصل بستگی به نظر غالب و حمایت درک
شده از طرف دیگران در گروه کاری دارد  (Bowen & Blackmon, 2003؛  .)Cakici, 2007بدیهی است
در محیط سازمانی که رفتارهای ترور روحی توسعه یافته است میتواند جوی را که در نظریه نیلی و نیمن
( )1974به آن اشاره کردهاند به وجود آورد و زمینه توسعه رفتارهای سکوت در بین کارکنان شوند ( Cakici,

 .)2007بر این اساس میتوان پیشنهاد نمود که ترور روحی منجر به شکلگیری سکوت مطیع و سکوت تدافعی
در میان کارکنان شده و افراد به جهت عدم مواجهه با شرایط نامطلوب و یا ترس از اظهار عقیده به این رفتار
گرایش یابند .بنابر این فرضیات ذیل در تحقیق حاضر در نظر گرفته میشود:
فرضیه اول :ترور روحی بر سکوت مطیع اثر مثبت و معناداری دارد.
فرضیه دوم :ترور روحی بر سکوت تدافعی اثر مثبت و معناداری دارد.
از طرف دیگر طبق نظریه انتظار ،اگر یک فرد امیدوار باشد که به نتایج مورد نظر دست مییابد تمایل دارد که
این عمل را انجام دهند ،اگر نه ،آن عمل را انتخاب نخواهد کرد .این یعنی اگر کارگران اعتقاد دارند که میتوانند
شرایط را با گفتگو تغییر دهند ،گفتمان را انتخاب میکنند .اما اگر به این مسئله باور نداشته باشند ترجیح میدهند
ساکت بمانند ( . )Cakici, 2007بر اساس نظریه انتظار اگر کارکنان به پیامدهای مثبت کمک به همکاران
اعتقاد داشته باشند احتمال بروز رفتارهای شغلی مبتنی بر این نظریه در میان آنها بیشتر است .در شرایطی که
سبک مدیریت و نحوه تعامالت با کارکنان به نحوی صورت پذیرد که آنها احساس ادراک از بدرفتاری و ترور
روحی نمایند؛ بهنظر میرسد میزان احتمال بروز این رفتار برای کمک به همکاران افزایش یابد و آنها را به این
سمت سوق دهد که با بیان نظرات و صحبت های خود؛ شرایط همکاران خود را بهبود بخشند .با این انتظار که
این بیان میتواند تاثیرات مثبتی بر رفتار و سبک مدیریتی داشته و شرایط و وضعیت همکاران بهبود یابد.
بنابراین میتوان فرضیه ذیل را مد نظر قرار داد:
فرضیه سوم :ترور روحی بر سکوت نوع دوستانه اثر منفی و معناداری دارد.
Neuelle and Neuman

1.
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با توجه به مفاهیم ارائه شده و مرور مبانی نظری و پیشینه پژوهش ،مدل مفهومی پژوهش به شکل زیر است
(متغیر ترور روحی متغیر مستقل و سه بعد سکوت نوع دوستانه ،سکوت مطیع و سکوت تدافعی متغیرهای وابسته
این پژوهش قلمداد شدهاند).
تاثیر رفتار ترور روحی بر
شکلگیری ......

سکوت نوع
دوستانه
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سکوت مطیع

ترور روحی

سکوت
تدافعی

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی
به لحاظ روش تحقیق ،این تحقیق در زمره پژوهشهای توصیفی قرار میگیرد .جامعه آماری این پژوهش شامل
کارکنان اداره امور مالیاتی شهر یزد میباشد که شامل  320نفر میشدند که با توجه به جدول مورگان تعداد
 175نمونه مورد نیاز بود .به منظورگردآوری دادههای پژوهش پرسشنامه بین  175کارمند توزیع شد که تعداد
 171واحد از این پرسشنامهها برگشت داده شد .روش نمونهگیری در این تحقیق ،نمونهگیری طبقهای  f,niو
از هر طبقه نیز نمونهها بـه صـورت تـصادفی سـاده انتخاب شدهاند .پرسشنامه این پژوهش از دو متغیر سکوت
سازمانی و ترور روحی تشکیل شده است که از سوال 1تا  13سواالت سکوت سازمانی و سواالت  15تا 82
سواالت ترور روحی را شامل میشود .برای هر دو متغیر از طیف  5گزینهای لیکرت استفاده شده است که به
ترتیب از پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی داین و همکاران )2003( 1و پرسشنامه استاندارد ترور روحی
وینهارت و آندریوکاتین ( ) 2015استفاده شده است .برای اطمینان از روایی پرسشنامه ،عالوه بر بهکارگیری
پرسشنامههای استاندارد ،از نظرات  5نفر از اساتید و خبرگان حوزه مدیریت برای بررسی روایی محتوا و از
تحلیلی عاملی تأییدی ج هت بررسی روایی سازه نیز استفاده گردید .همچنین پایایی ابزار پژوهش توسط آزمون
آلفای کرونباخ مورد تائید قرار گرفت که آلفای متغیر ترور روحی  0/926و آلفای متغیر سکوت سازمانی 0/733
بهدست آمد .برای آزمون فرضیهها از روش مدل معادالت ساختاری و نرمافزارهای آماری  Amosو  Spssبهره

Dyne
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گرفته شد .شاخصهای برازش مناسب مدل شامل کای اسکوئر (( GFI ،)x2شاخص نیکویی برازش)AGFI ،

(شاخص تعدیل شده نیکویی برازش( CFI ،شاخص برازش مقایسهای)( RMSEA ،ریشه دوم میانگین خطای
تقریب) می باشد؛ به این صورت که مدلی از برازش مناسب برخوردار است که نسبت  x2به درجه آزادی ()DF
آن کمتر از  ،3مقدار  CFIبیشتر از  ،0/9مقدار  AGFIو  GFIبیشتر از  0/8و مقدار  RMSEAکمتر از 0/08

باشد .همچنین چنانچه عدد معناداری (مقدار  )CRبیشتر از  1/96یا کمتر از  -1/96باشد ،رابطه موجود در مدل
پژوهش معنادار است ( .)Kalantari, 2009روش تخمین مورد استفاده ،حداکثر راستنمایی (پیشنهادی
احتماالت) میباشد .این روش شاخصهای مناسبتری نسبت به دیگر روشهای تخمین گزارش میکند .البته
در این روش باید پیششرطهایی از جمله نرمال بودن چند متغیره ،دادههای پرت و نمونه مناسب بررسی شود.
در این پژوهش داده پرتی مشاهده نشد و نرمال بودن چند متغیره با استفاده از چولگی و کشیدگی متغیرها تأیید
شد (.)Mir Mohammadi et al., 2014
تجزیه و تحلیل دادهها و یافتهها
بر اساس نتایج پژوهش مشخصات جمعیتشناختی پاسخدهندگان در جدول زیر نشان داده شده است.
جدول  :1آمار توصیفی ویژگیهای جمعیت شناختی
پارامتر
جنسیت
وضعیت تأهل

سن

تحصیالت

سابقه خدمت

مرد
زن
مجرد
متأهل
کمتر از  30سال
30-40
40-50
بیش از  50سال
دیپلم
فوقدیپلم
لیسانس
فوقلیسانس
دکتری
کمتر از  5سال
5-10
10-15
بیش از  15سال

فراوانی
102
69

40
131
47
72
50
2
18
9
68
72
4
57
53
25
36

درصد
59/65
40/35
23/39
76/61
27/48
42/10
29/23
1/69
10/52
5/26
39/76
42/10
2/33
33/33
30/99
14/61
21/05

به منظور بررسی وضعیت توزیع داده ها از دو شاخص چولگی و کشیدگی استفاده شد .با توجه به نتایج بهدست
آمده ،دامنه مقادیر شاخص چولگی بین  -1/054تا  +0/503و شاخص کشیدگی بین  -1/136تا +1/424
بهدست آمد و بر این اساس ،دادهها نرمال بودند.

PAP
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جدول  :2توزیع نرمالیتی
متغیر
sd1
sd2

تاثیر رفتار ترور روحی بر

sd3

شکلگیری ......

sd4
sd5
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st1
st2
st3
st4
st5
sm1
sm2
sm3
sm4
mvak

چولگی
-0/425
-0/936
-0/947
-1/054
-0/678
0/131
0/253
0/115
0/422
-0/297
0/347
0/195
0/501
0/076
0/374

کشیدگی
-0/632
0/028
0/096
1/424
-0/365
-1/136
-0/885
-0/897
-0/714
-0/780
-0/905
-0/975
-0/814
-1/043
0/172

متغیر
Ask
Kvtk
Shk
Spk
Mk
Sk
Dk
Jsk
Azk
mok
mw
eek
kk
Ek

چولگی
0/166
0/499
-0/111
0/156
-0/051
0/109
0/281
0/451
0/502
-0/437
0/085
0/530
0/344
0/271

کشیدگی
-0/018
0/413
0/076
-0/141
-0/192
0/060
-0/302
-0/218
1/212
-0/072
-0/264
0/877
0/099
0/325

همچنین برای بررسی اعتبار مدل عالوه بر بارهای عاملی هر سؤال ،روایی و پایایی متغیرهای پژوهش مد نظر
قرار گرفت .در مورد بارهای عاملی مقیاسهای بزرگتر از  0/5نشان میدهند که متغیر مشاهده شده مقیاسی
قابل اطمینان برای متغیر پنهان هستند ،که با توجه به نتایج جدول  3در نمونه حاضر بارهای عاملی کمتر از
 0/5حذف گردیدند (.)Afshani et al., 2016
جدول :3بارهای عاملی اولیه
سازه

گویهها/سؤاالت

بارعاملی

Mvak

0/75
0/75
0/77
-0/04
0/16
0/25
0/29

Dk

0/67

Jsk
Azk

0/79
0/72

Sd1

Mok

0/27

Sd2

0/39

Mw

0/70
0/85

Sd3

0/32
0/75

Kk

0/77

Sd5

0/66

Ek

0/76

Ask
Kvtk
Shk
Spk
Mk
Sk

ترور روحی

Eek

سازه

سکوت مطیع

گویهها/سؤاالت

بارعاملی

Sm1

0/47
0/62
0/45
0/73
0/64
0/73
0/54

St4

0/67

St5

0/35
0/34

Sm2
Sm3
Sm4
St1
St2
St3

سکوت تدافعی

سکوت
نوع دوستانه

Sd4
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همانطور که در جدول  4مشاهده میشود ،تمامی شرایط و شاخصهای اعتبار مدل (>،AVE>0.5 ،CR 0.7
 AVE> MSVو مقادیر موجود در قطر اصلی ماتریس از کلیهی مقادیر موجود در سطر و ستون مربوطه
بزرگتر است) مورد تأیید قرار میگیرد.
جدول  :4شاخصهای اعتبار مدل
SD

0/753

ST

SM

PAP
)13 (2

Mobbing

)MaxR(H

MSV

AVE

CR

0/751

0/934

0/251

0/564

0/928

Mobbing

0/740

0/377

0/719

0/430

0/548

0/707

SM

0/740

0/656

0/501

0/712

0/430

0/547

0/707

ST

-0/332

-0/051

-0/316

0/840

0/110

0/566

0/711

SD

پس از بررسی و تأیید مدل اندازهگیری ،مدل ساختاری پژوهش ترسیم و روابط بین متغیرهای پنهان (که در
واقع همان فرضیات پژوهش میباشند) مورد بررسی قرار گرفت .با توجه به جدول شماره  5تعداد  11شاخص
در ناحیه پذیرش قرار دارند (مبنای معیار قابل قبول در هر پارامتر افشانی و همکاران ( )2016میباشد) ،بنابراین
مدل پژوهش از برازش بسیار مناسبی برخوردار است.
جدول :5شاخصهای نیکویی برازش

شاخصهای برازش مطلق

شاخص برازش

توضیحات

X2p-value

Chi-square p-value

AGFI

شاخص نیکویی برازش
شاخص میزان انطباق
میانگین مجذور پس ماندهها
شاخص برازندگی تطبیقی
شاخص توکر-لویس
شاخص برازندگی فزاینده
شاخص برازش نسبی
شاخص نرم شده برازندگی
مجذور کای دو به درجه آزادی
شاخص برازش تطبیقی مقتصد
شاخص برازش مقتصد هنجار شده
نسبت اقتصاد
ریشه دوم میانگین خطای تقریب

GFI
RMR
CFI
TLI

شاخصهای برازش تطبیقی

IFI
RFI
NFI
)(CMIN/Df
PCFI

شاخصهای برازش مقتصد

PNFI
PRATIO
RMSEA

معیار قابل قبول
0>/05
≤ 0/80
≤ 0/90
0</08
≤ 0/90
≤ 0/90
≤ 0/90
≤ 0/90
≤ 0/90
≥3
≤ 0/5
≤ 0/5
≤ 0/5
≥ 0/08

مقدار کسب شده
0/000
0/858
0/904
0/049
0/957
0/944
0/958
0/867
0/898
1/626
0/734
0/688
0/767
0/061

وضعیت
رد
قبول
قبول
قبول
قبول
قبول
قبول
رد
رد
قبول
قبول
قبول
قبول
قبول

آزمون فرضیههای پژوهش

پس از بررسی و تأیید الگوها ،برای آزمون معناداری فرضیهها از دو شاخص جزئی مقدار بحرانی و  Pاستفاده
شده است .بر اساس سطح معناداری  ،0/05مقدار بحرانی باید بیشتر از  1/96باشد .کمتر از این مقدار ،پارامتر
مربوط در الگو ،مهم شمرده نمیشود و همچنین مقادیر کوچکتر از  0/05برای  Pحاکی از تفاوت معنادار مقدار
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محاسبه شده برای وزنهای رگرسیونی با مقدار صفر در سطح اطمینان  95درصد است .نتایج حاکی از آن است،
از میان سه فرضیهی تدوین شده فرضیهی تأثیر ترور روحی بر سکوت نوع دوستانه مورد تأیید قرار نگرفت.
جدول :6فرضیههای پژوهش
تاثیر رفتار ترور روحی بر
شکلگیری ......
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ردیف
1
2
3

ترور روحی
ترور روحی
ترور روحی

فرضیه
← سکوت نوع دوستانه
سکوت مطیع
←
سکوت تدافعی
←

ضریب رگرسیونی
-0/249
0/720
0/807

مقدار بحرانی
-1/510
4/232
4/777

P-value

0/131
***
***

نتیجه
رد
قبول
قبول

شکل :2مدل نهایی پژوهش

نتیجهگیری
پژوهش حاضر به بررسی اثر ترور روحی بر ابعاد سکوت سازمانی پرداخت .نتایج این تحقیق نشان میدهد که
سکوت مطیع و سکوت تدافعی اثر مثبت و معناداری بر ترور روحی دارند ولی سکوت نوع دوستانه اثر معناداری
بر ترور روحی ندارد.
در بررسی فرضیه اول تحقیق ضریب رگرسیونی برابر  -0/249بهدست آمده است و با توجه به مقدار بحرانی
( )-1/510در سطح  95درصد ،اثر ترور روحی بر سکوت نوع دوستانه معنادار نبوده است و این فرضیه مورد
پذیرش واقع نمیگردد .نتیجه این فرضیه ،با نتیجه پژوهش یلدیز ( )2020همسو میباشد .همچنین در بررسی
فرضیه دوم تحقیق ضریب رگرسیونی برابر  0/720بهدست آمده است و با توجه به مقدار بحرانی ( )4/232در
سطح  99درصد ،اثر ترور روحی بر سکوت مطیع مثبت و معنادار بوده است و این فرضیه مورد پذیرش واقع
میگردد .بر همین اساس ،نتیجه فرضیه دوم با نتایج پژوهشهای نظیم و همکاران ( ،)2021یلدیز ( ،)2020رای
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و آگاروال ( ،)2017اردیرنسلبی و سندوگدو ( ،)2016هاسروساهی ( )2015همسو است .بر اساس استدالل ییلدیز
( ،) 2020ترور روحی سکوت توافقی و سکوت دفاعی را که زیر ابعاد سکوت سازمانی هستند ،به طور مثبت و
معناداری تحت تاثیر قرار میدهد .کارکنانی که به دلیل ترور روحی سکوت تسلیم کنندهای دارند ،عالقه چندانی
به این موضوع ندارند و نمیخواهند صحبت کنند و هیچ تالشی برای توسعه سازمانی نمیکنند .همینطور
کارکنانی که به دلیل ترور روحی در دفاع سکوت میکنند ،بر این باورند که بیان نظرات خود در مورد هر چیزی
که مربوط به کارشان است ،تالشی بیهوده یا حتی خطرناک است و در نتیجه ،ممکن است اطالعاتی را که
مافوق آنها نمیخواهند بشنوند در اختیار داشته باشند .این کارکنان موقعیتهای منفی را نادیده میگیرند و
ایدههایی را که به توسعه کمک میکنند بیان نمیکنند.
همینطور در بررسی فرضیه سوم تحقیق ضریب رگرسیونی برابر  0/807بهدست آمده است و با توجه به مقدار
بحرانی ( )4/777در سطح  99درصد ،اثر ترور روحی بر سکوت تدافعی مثبت و معنادار بوده است و این فرضیه
مورد پذیرش واقع میگردد .بر همین اساس ،نتیجه فرضیه سوم با نتیجه پژوهش پژوهشهای نظیم و همکاران
( ،)2021یلدیز ( ،)2020همینطور رای و آگاروال ( ،)2017اردیرنسلبی و سندوگدو ( ،)2016هاسروساهی ()2015
همسو میباشد .باتوجه به نتایج مطالعهی یلدیز ( )2020می توان گفت که ترور روحی بر سکوت دوستانه تأثیر
نمیگذارد .کارکنانی که به دلیل ترور روحی سکوت دوستانه ندارند ،با نادیده گرفتن مهربانی دیگران سکوت
نمیکنند ،زیاد به هدف و منفعت سایر کارکنان فکر نمیکنند و هیچگونه همکاری و فداکاری برای سازمان خود
ندارند .حتی این کارکنان تمایل ندارند اطالعات سازمان خود را که باید محرمانه نگه داشته شود ،حفظ کنند.

در تبیین نتایج میتوان استدالل نمود که واکنش سکوت میتواند با استفاده تحلیل هزینه /سود مورد بحث قرار
گیرد .افراد تحلیل هزینه /سود را از طریق مقایسه منافع گفتمان در برابر هزینهها یا نتایج آن هدایت میکنند.
هزینههای پرداخت شده به عنوان نتایج گفتمان نوع مستقیم آن میتواند از دست دادن انرژی و زمان ،و نوع
غیر مستقیم آن میتواند از دست دادن عزت ،ارتقا ،اخراج شدن یا احتمال اقدامات تالفیجویانه از طرف مخالفان
باشد ( Premeaux, 2001به نقل از  .)Çakıcı, 2007بر همین اساس میتوان استدالل نمود که عملکرد
کارمندی که در محل کار بهواسطه ترور روحی کاهش مییابد دارای دو نوع هزینه است :اول هزینه سازمانی؛
قربانی ترور روحی ممکن است در طول زمان به بیمار ذهنی یا جسمی دچار شده و مجبور به مراجعه به پزشک
و استراحت شده که این مساله برای سازمان دارای هزینههای مختلفی همانند پیدا کردن جایگزین برای فرد،
پرداخت غرامتهای پزشکی و  ....میباشد .از سوی دیگر ،عملکرد او در روزهای دیگر ،زیر سطح متوسط قرار
گرفته ،نمیتواند بر کار خود متمرکز شود و همچنین ممکن است برخی از حوادث کاری را ایجاد کند که این
هزینه برای هر دو کارمند و محل کار است ) .(Tınaz, 2006ییلدیز ( )2020بیان میکند که سکوت سازمانی
تحت تأثیر رفتارهای ترور روحی قرار میگیرد .با توجه به اینکه سکوت سازمانی عملکرد کارکنان را کاهش
میدهد و این وضعیت بر عملکرد سازمان تأثیر منفی میگذارد ،میتوان گفت که مدیریت باید اقدامات الزم را
برای جلوگیری از رفتارهای ترور روحی اتخاذ کند.
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اگر چه مواجهه با ترور روحی در هر سطح و سازمانی با شرایط متفاوتی روبرو است اما بایستی توجه داشت که
ساختار و چارچوب سازمانی بر شکل گیری آن تأثیرات بسزایی دارند .با این وجود یکی از مسائل مهم در زمینه
مواجهه با ترور روحی شناسایی انواع شکلگیری آن است که با آگاهی از رویههای شکلگیری میتوان
تاثیر رفتار ترور روحی بر
شکلگیری ......
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برخوردهای مناسبی با آن را پیشبینی نمود .در ادامه مهمترین مکانیزمهای شکلگیری ترور روحی معرفی شده
است :روش اول «جلوگیری از ابراز وجود و ایجاد ارتباطات» (به عنوان مثال ،جلوگیری از اینکه قربانی خود را
ابراز کند ،همانند اینکه او را سرزنش کنند) .دوم «جلوگیری از تماسهای اجتماعی » که شامل اعمالی مانند
ایجاد مانع برای برقراری ارتباط با دیگران ،جدا کردن کارکنان از یکدیگر ،و یا بی احترامی به حقوق و شخصیت
فرد است .سوم «حمله به جایگاه و مقام فرد است» که این مورد از طریق حمله به عزت نفس افراد ،تمسخر
اعتقادات سیاسی یا مذهبی فرد ،ایجاد شایعه غلط علیه قربانی ،یا بیاحترامی به قربانی با القاب توهینآمیز انجام
میشود .چهارم «حمله به زندگی و حرفه است» که این مورد شامل جلوگیری از موفقیت فرد ،واگذاری وظایف
بیمعنی ،تغییر شغل به طور مکرر یا محدودکردن وظایف فرد است .آخرین روش «حمله مستقیم به سالمتی
فرد است» .این روش به آسیب رساندن به سالمتی جسمی یا ذهنی فرد اشاره دارد .این نوع ترور روحی شامل
خشونت علیه فرد یا تهدید با خشونت و آزار و اذیت جسمی علیه فرد است.
اگرچه ترور روحی در هر نوع سازمانی رخ می دهد و جلوگیری از آن برای تمامی سطوح سازمانی باید انجام
پذیرد اما این مسأله برای کارکنانی که به مراتب به نسبت بقیه کارکرد مؤثرتری دارند بسیار مهمتر و اساسیتر
خواهد بود .ترور روحی مسأله ای است که به مفاهیم یا مشکالت مدیریتی یک سازمان وابسته است و لذا مدیریت
در مواجهه با آن نقش کامالً موثری خواهد داشت .به عنوان نمونه رهبری ضعیف و اهداف غیرروشن به هیچ
وجه نمیتواند از مشکالت ترور روحی در سازمان بکاهد .بنابراین الزم است سازمانهای دولتی برای بهرهمندی
از خدمات ارزنده کارکنان خود ،ضمن جلوگیری از بروز رفتارهای ترور روحی در مجموعههای خود؛ حداکثر
حمایت را از افرادی که قربانی این نوع رفتار در سازمان شدهاند ،بنماید .بدیهی است برخورد قاطع و اصولی با
متشاکیان نیز کامالً ضروری خواهد بود.
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پیوست :پرسشنامه
با سالم و احترام
پرسشنامه زیر در راستای پژوهشی جهت بررسی ارتباط ترور روحی وسکوت سازمانی تهیه شده است.
لذا با تخصیص زمان ارزشمندتان به طور دقیق آن را تکمیل و به پژوهشگر عودت دهید .شایان ذکر است این
اطالعات کامالً محرمانه تلقی شده و صرفاً جهت دستیابی به اهداف پژوهش به صورت کلی مورد استفاده قرار
خواهد گرفت .پیشاپیش از همکاری صمیمانه شما سپاسگزاری میشود.
سواالت عمومی
 .1جنسیت :مرد 

زن 

.2وضعیت تاهل :مجرد
 .3سن  :کمتر از  30سال 

متاهل

مطلقه

 30تا 40سال 

 .4سابقه خدمت :کمتر از  5سال 5 تا  10سال 

40تا  50سال 

بیش از 50سال 

 10تا  15سال 

بیش از  15سال 

 .5میزان تحصیالت :دیپلم  فوق دیپلم  لیسانس

فوق لیسانس 

دکتری

ردیف

سواالت

.1

من تمایلی به ارائه پیشنهاد برای ایجاد تغییر در محل کارم ندارم .زیرا به دنبال ایجاد کار اضافی برای خود نیستم.

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

من با توجه به اینکه از وضعیت موجود راضیام ،نظراتم را نزد خود نگه میدارم.
تابع شرایط محیط کار هستم و از بیان هر ایدهای خودداری میکنم.
من به دلیل اینکه ممکن است در سازمان برایم مشکالتی پیش بیاید ،راه حلی برای مسائل و مشکالت سازمان ارائه نمیدهم.
من به خاطر اینکه به دنبال دردسر نمیگردم ،در خصوص بهتر شدن کارها ،راه حل خود را بازگو نمیکنم و آن را نزد خودم نگه میدارم.
من به خاطر بیم و نگرانیام نسبت به فضای سازمان ،اطالعات مربوط به کارم را نزد خودم نگه میدارم.
من به خاطر بیم و نگرانیام نسبت به فضای سازمان ،پیشنهادی برای ایجاد تغییر و بهبود کارها ارائه نمیدهم.
من برخی حقایق مربوط به کارهایم را به خاطر حفظ و مراقبت از خودم و منافع ام ،حذف مینمایم.
من به خاطر تشریک مساعی با دیگر همکاران ،اطالعات محرمانه به کار را نزد خودم نگه میدارم.
من در جهت حفظ منافع سازمان ،از اطالعات اختصاصی سازمان حفاظت میکنم.
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.11
.12
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.21
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کار من به اشتباه ارزیابی میشود.
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تالشی که من در اینجا به کار گرفته ام هرگز به درستی مورد ارزیابی قرار نگرفته است.
تنها به اشتباهات من توجه میشود.
نتایج مثبتی که من دریافت کردهام معموالً نادیده گرفته میشوند.
نتایج کار من به شخص دیگری نسبت داده میشود.
به دلیل سنم مورد بدرفتاری قرار می گیرم.
وضعیت تأهل من مورد تمسخر همکاران قرار میگیرد( .ازدواج ،طالق ،مجرد ،و غیره)
همکاران من دائما به خاطر سوابق شغلی ام من را دست میاندازند( .به عنوان مثال سابقه گذشته)
من با توجه به زن بودنم (مرد بودنم) مورد بدرفتاری دیگران قرار میگیرم.
همکارانم ظاهر من (ویژگیهای شکل بدن ،لباس) را مورد تمسخر قرار میدهند.
همکارانم به دلیل اعتقادات مذهبیام ،من را مورد تمسخر قرار میدهند.
با وجدان کار کردنم توسط دیگران مورد سرزنش قرار میگیرد.
سازمان ،ابزارکار ،انجام کارسریع و با کیفیت را فراهم میکند.
کار براساس ارزیابی ویژگیهای فردی کارکنان سازمان دهی شده است.
مدیران نظرات کارکنان را در سازماندهی امور مورد توجه قرار میدهند.
دستورات و وظایف با شایستگی کارکنان مطابقت دارد.
مدیران عادل و منصفانه رفتار میکنند.
مدیران ،محیط خالق و محرک تالش را برای کارکنان فراهم میآورند.
مدیران ارائه به موقع و کامل اطالعات الزم برای انجام وظایف را تضمین میکنند.
محیط کار تمیز و مرتب است.
ابزار کار با وضعیت فیزیکی و جسمی افراد تناسب دارد و افراد احساس راحتی میکنند.
تهویه هوا خوب است ،هیچ بوی ناخوشایند خارجی وجود ندارد.
روشنایی محیط کار ،منجر به ناراحتی من نمیشود.

من در مقابل فشار و اصرار دیگران ،اسرار سازمانی را فاش نمیسازم.
من اطالعاتی را که ممکن است به ضرر سازمان باشد و به آن ضربه بزند فاش نمیسازم.
من به خاطر دغدغهایی که نسبت به مسائل سازمان دارم .از اطالعات محرمانه سازمانی محافظت مینماییم.
همکارانم از برقراری ارتباط با من با نشان دادن نگاهها یا حرکات تحقیر آمیز خودداری میکنند.
همکارانم با کنایه با من صحبت میکنند.
گاهی باصدای بلند مورد سرزنش قرار میگیرم.
وقتی که من صحبت میکنم ،همکارانم به طور مداوم صحبت مرا قطع میکنند.
حرکات و نحوه گفتارم تقلید میشود یا مورد تمسخر دیگران قرار میگیرد.
من احساس میکنم که همکارانم از من فاصله میگیرند.
در محل کار احساس غربت میکنم.
احساس تنهایی در محل کار دارم.
من درک میکنم که به من تمام اطالعات الزم برای کار داده نمیشود.
همکارانم دائما من را دست میاندازند و با من بدرفتاری میکنند.
همکارانم در مورد من غیبت میکنند.
شایعات نادرست در مورد من پخش میشود.
زندگی شخصی من به طور مداوم مورد آزار قرار میگیرد.
تصمیمات من به طور مداوم زیر سوال قرار میگیرند.
عمدتاً پیشنهادات کاری من ،نادیده گرفته میشوند.
من به طور مداوم باید به انجام وظایف جدید بپردازم.
وظایفی به من ارجاع میشود که فراتر از صالحیت من است این کار به دلیل بی اعتبار کردنم صورت میگیرد.
من اغلب به انجام وظایف کامال بی معنی مجبور میشوم.
عمداً وظایف یکنواخت و کارهای روتین به من محول میشود.
کار من نیاز به تالش ذهنی بیش از حد دارد.
کار من نیاز به توجه بیش از حد به جزئیات دارد.
کار من به هیچ خالقیتی نیاز ندارد.
کار من نیاز به برنامهریزی دقیق دارد.
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شرایط کار و استراحت براساس توافق جمعی مورد بحث قرار میگیرد.
سازمان همه چیز را ،حتی ،لباس خوب کار را برای کارکنان فراهم میکند.
محلی برای استراحت کارکنان درسازمان درنظر گرفته شده است.
سازمان هم به ایمنی و هم راحتی کار توجه میکند.
سازمان من شرایط کار بهینه را تضمین میکند.
من از شرایط محل کارم راضی هستم.
از آسیبهای فیزیکی در محیط کار رنج میبرم.
به نحوی محیط کار من را فراهم کردهاند که دچار صدمات کاری بشوم.
خسارت رساندن مستقیم از ویژگیهای شخصیتی من بود.
به جهت جلب توجه ،به خودم درحین کاری صدمه میزنم.
من به طور منظم از آسیب اخالقی در محل کار رنج میبرم.
فکر میکنم که من در یک موقعیت کامال از جان گذشته در این کار هستم.
من همیشه احساس استرس و فشار در محل کار دارم.
حتی پس از ساعات کاری استراحت نمیکنم واز کار خستهام.
به شایستگی حرفهای خود شک کردهام.
شرایط بد محیط کاری ،منجر به بحث ومشاجره من در منزل شده است.
در انتهای کار روزانه ،احساس خستگی مفرطی دارم.
من حتی در صبح ،قبل از ترک خانه احساس خستگی دارم.
در چنین شرایطی ،من دیگر براحتی نمیتوانم در اینجا کار کنم.
من اغلب فکر میکنم که باید این کار را ترک کنم.
به احتمال زیاد ،من به زودی به دنبال کار جدید می روم.

.81

من همیشه دنبال کار جدیدی هستم تا وقتی حوصلم سررفت نرم تو خیابون پرسه بزنم.

.82

من اینجا کارخواهم کرد ،چرا که هیچ انتخاب دیگری ندارم.
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