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چکیده 

موفقیت سازمانهای امروزی در سایه منابع انسانی آن قرار دارد و جریان شفاف اطالعات و ایدهها ،گامی
بهسوی خالقیت و نوآوری است که سازمانهای امروزی نیازمند آن هستند؛ در این میان سکوت سازمانی بهعنوان
یکی از موانع پیشرفت سازمان میتواند با سیرت نیکوی مدیران و ایجاد تعهد در کارکنان کاهش یابد .هدف
پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سیرت نیکو با تعهد سازمانی و سکوت سازمانی است .جامعه آماری این پیمایش
شامل  7000نفر از کارکنان علوم پزشکی دانشگاه اصفهان بود که بر اساس فرمول حجم نمونه کوکران 364 ،نفر
از آنها بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .بهمنظور آزمون مدل پژوهش پرسشنامه استانداردشده در مطالعات با
انجام تعدیالت جزئی به کار برده شد و سپس روایی محتوایی پرسشنامه از طریق بازبینی توسط کارشناسان مربوطه
تأیید و پایایی کل پرسشنامه نیز به روش آلفای کرونباخ 0/79 ،محاسبه شد .برای تحلیل دادهها نیز از نرمافزارهای
آماری  SPSSو  Smart PLSاستفاده شد .نتایج رابطه صداقت ،تواضع ،شوخطبعی ،شور و اشتیاق و غمخواری بر
تعهد سازمانی را تأیید کرد؛ درحالیکه رابطه شجاعت و حکمت بر تعهد سازمانی تأیید نشد؛ همچنین نتایج نشان
داد که سیرت نیکو و تعهد سازمانی بر سکوت سازمانی تأثیر منفی و معناداری دارد؛ بنابراین در این پژوهش
توصیههایی ارائهشده است تا با استفاده از آن بتوان از نهادینهکردن سیرت نیکو و تعهد سازمان بهعنوان ابزاری
برای کاهش سکوت سازمانی استفاده کرد تا سازمان بتواند از مهمترین منابع خود که نیروی انسانی آن است،
نهایت استفاده را کرده و در دنیای رقابتی پابرجا باقی بماند.
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.1مقدمه 
سازمانهای امروزی به علت رقابت شدید و انتظارات باالی مشتریان به کارکنانی نیاز دارند
که در صحبتکردن و قبولکردن مسئولیت ،پیشگام باشند ()Quinn & Spreitzer., 1997؛ به
همین دلیل سازمانها برای بقاء ،نیازمند افرادی هستند که به چالشهای محیطی پاسخگو بوده و
از تسهیم دانش و اطالعات ،دلهرهای نداشته باشند ()Vakola & Bouradas., 2005؛ بنابراین
کارکنان باید در مورد اینکه آیا ایدهها ،باورها ،نظرها و نگرانیهای خود را بیان کنند و یا اینکه از
بیان آنها خودداری کنند ،تصمیم بگیرند .در بسیاری از موارد ،آنها پاسخ مطمئن و بیخطر
«سکوت» را برمیگزینند و بهاینترتیب از بیان حرفهایی که بازگوکردن آنها میتواند برای
دیگران باارزش باشد و درمیانگذاشتن اندیشههایی که آنها آرزوی بیان آن را دارند ،خودداری
میکنند .مسائل زیادی وجود دارد که کارکنان در مورد آنها سکوت میکنند؛ همچنین دالیل
بسیاری نیز در رابطه با اینکه چرا کارکنان سکوت را انتخاب میکنند ،وجود دارد .افراد ممکن
است به خاطر ترس ،بیرغبتی به ابالغ اخبار بد و عقاید ناخوشایند و همچنین به خاطر فشارهای
اجتماعی و هنجاری موجود در گروهها سکوت اختیار کنند ()Morrison & Milliken., 2000؛
ولی در جهان درحال تغییر امروز ،سازمانها نیازمند کارکنانی هستند که عقاید خود را بیان کرده
و فرهنگ سکوت را بشکنند؛ همچنین سازمانها ،کارکنانی را برای اشتغال برمیگزینند که امکان
اظهارنظر را برای آنها فراهم کنند .در سازمانهایی که سکوت حاکم نیست ،کارکنان و مدیران
دارای انگیزه و عملکرد باالیی هستند ( .)Liu et al., 2009سکوت ،خودداری از بیان ایدهها،
اطالعات و نظراها در مورد پیشرفتهای کار بهوسیله یک کارمند است ()Doty., 2008؛
بنابراین برای شکستن جوّ سکوت در سازمان و تبدیل آن به صدای سازمان که در آن کارکنان در
ارتباط با کار بتوانند ایدهها ،اطالعات و عقاید خود را آزادانه بیان کنند ( Van Dyne et al.,
 )2003به رفتارهایی که این امر را تسهیل سازد ،نیاز است .یکی از این رفتارها ،سیرت نیکوی
مدیران و کارکنان است و حد و میزانی است که نشان میدهد فرد بر اساس ارزشهای سطح باال
زندگی میکند (نصراصفهانی )1389،و همان چیزی است که در مطالعههای گذشته که به آن
فضیلت یا فضایل اخالقی نیز گفته شده است با برخورد سردی مواجه بوده است ( Cawley et
)McCullough & Snyder., 2000 al.,2000؛ درحالیکه سیرت بهطور خاص شامل اجزاء
اخالقی مهمی است ( )Hogan & Sinclair., 1997 Hartman., 2006و تااندازهای
منعکسکنندهی تصمیمهایی است که اتخاذ میشود و سپس عملی شده و به آن واکنش نشان
داده میشود ()McKenna & Campbell., 2011؛ بااینحال مطالعه سیرت بهطور عام و در
کسبوکار بهطور خاص اندك است و افرادی که به قلههای کامیابی پا میگذارند ،سیرت الزم را
برای حفظ آن ندارند و بهسوی فاجعه هدایت میشوند .پیروانی که در سیرت رهبران خود ضعف
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مشاهده کنند ،اعتماد خود را از دست میدهند و رویگردان میشوند (.)Sarros et al., 2006
موضوع دیگری که میتواند در کاهش سکوت سازمانی و ایجاد فضای باز حاصل از بستر فکری
کارکنان و تبدیل آن به صدای سازمان مؤثر واقع شود ،تعهد سازمانی است که نشاندهنده درجه
آمادگی کارکنان برای ادامه همکاری با سازمان و اعتقاد به رسالت و اهداف تعیینشده از طرف
کارفرما و تمایل به صرف تالش برای موفقیت در انجام کارها است ( Singh & Pandey,
)2004؛ بهطوریکه کارکنان ،سازمان را به رسمیت بپذیرند و متناسب با اهداف و خواستههای
سازمان به فعالیت ادامه دهند (.)Al-Aameri., 2000
با توجه به موارد مطرحشده و همچنین نیاز سازمانها برای پاسخگویی به نیازهای محیطی،
وجود جو سازمانی باز که در آن کارکنان بدون هیچ واهمهای به ابراز نظرهای خود بپردازند،
احساس میشود و این جوّ باز فکری در سایه سیرت نیکو و تعهد سازمانی میتواند تحقق پیدا
کند .در مطالعههای قبلی به این موضوع پرداخته نشده است و پژوهش حاضر بر آن است تا
رابطه سیرت نیکو و به دنبال آن ،تعهد سازمانی و تاثیر آن را بر کاهش سکوت سازمانی در میان
کارکنان «دانشگاه علوم پزشکی اصفهان» بررسی کند؛ ازآنجاکه این کارکنان با اربابرجوعهای
متفاوتی سرکار دارند و حتی با همکاران و مدیران خود تعامالت زیادی دارند؛ بنابراین فواید
احتمالی این موضوع از بعد نظری بدینصورت است که این سازمان به نقش سیرت نیکو و
اخالق پسندیده مدیران و کارکنان برای ایجاد تعهد و به دنبال آن کاهش سکوت سازمانی توجه
کند و فواید عملی این موضوع بدینصورت خواهد بود که این سازمان از نیروهای مجرب و حتی
مدیران قوی که خالق جوّ باز و بدون تنش در سازمان هستند ،استفاده کند تا از رفتارهای
انحرافی کارکنان کاسته شود؛ همچنین این پژوهش میتواند برای مدیران و کارشناسانی که
بهدنبال درك مباحث درونسازمانی و وجود فرهنگ سازمانی باز که در آن خالقیت و نوآوری
حاکم باشد ،مؤثر واقع شود.
.2مبانینظریوپیشینهپژوهش 

در این بخش ،مبانی نظری سیرت نیکو ،تعهد سازمانی و سکوت سازمانی بررسی میشود.
سیرتنیکو .1نیاز سازمانها به رهبران و افرادی که در آنها سیرت نیکو پرورش یابد ،همواره
احساس میشود و بهتازگی عالقه زیادی به موضوعهای مربوط به فضایل و سیرت در میان
دانشمندان اجتماعی و روانشناسان بهوجود آمده است ( )Tjeltveit., 2003و تعریفهای مختلفی
از سیرت ارائهشده است که به برخی از آنها اشاره میشود .منظور از «سیرت» ،خلقوخوی است.
1. Good character
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از نظر روانشناسی خلقوخوی جنبهای از شخصیت نسبتاً پایدار انسان از لحاظ اخالق و اجتماعی
است (« .)Pinder & Harlos., 2001شخصیت» عبارت است از :آنچه فرد به دنیای بیرون
نشان میدهد؛ درحالیکه سیرت به معنای دنیای درون فرد است (.) Sarros et al., 2006
سیرت آن چیزی است که در فرد هست ،هنگامیکه هیچکس به او نگاه نمیکند .سیرت چیزی
است که فرد هنگام تاریکی شب در مورد خود فکر میکند ( .)Harder., 2008
سیرت« ،خود درونی فرد» در عمل است .سیرت نشان میدهد که فرد واقعاً چه کسی است و
به عبارتی آن چیزی است که افراد در خلوت هستند ( .)Maxwell., 2005سیرت بخش اصلی
خیمه رهبری است ( .)Zenger & Folkman., 2004سیرت ،انجام کار درست علیرغم فشار
بیرونی مخالف برای انجامنشدن آن است ( )Sarroset al., 2006 Likona., 1991و غالباً در
راستای ارزشهای مذهبی است ( .)Peterson., 2008برخی سیرت را جمع ویژگیهای اخالقی
فرد دانستهاند ) .(Brody & Siegel., 2001فرد دارای سیرت نیکو بهدنبال حقیقت است ،تعیین
میکند چه کاری درست است و بر اساس آن ،شجاعت و تعهد به عمل دارد ( Marrella.,
.)2001

شجاعت ،نظم ،آیندهنگری ،تحمل ،غمخواری ،فداکاری ،ازجمله بنیادهای سیرت فرد
محسوب میشوند .هنگامیکه فرد با مشکالت و وسوسهها مواجه میشود به کمک این ویژگیها
میتواند بر آنها غلبه کند ( .)Hybels., 2008در مطالعه دوتی ( ،)2008هفت ویژگی بهعنوان
استانداردهای رفتاری حداقل قابلقبول که سیرت فرد را معرفی میکند ،در نظر گرفته شده است.
این هفت ویژگی عبارتاند از :وفاداری ،وظیفهشناسی ،احترام ،خدمت بدون احساس غرور،
درستکاری ،صداقت و شجاعت فردی .در همین مطالعه بر احترام و صداقت ،تأکید بیشتری شده
است ( .)Doty., 2008در مطالعه دیگری ،پیترسون ،)2004( 1عناصر سیرت نیکو را بهصورت
زیر تعیین میکند :نگرش مثبت ،شهروندی ،غمخواری ،اعتماد ،مالحظات انسانی ،همکاری،
شجاعت ،ادب ،تکیهگاه دیگران بودن ،پشتکار ،انضباط (خودکنترلی) ،تالش ،شور و شوق،
انصاف ،بخشش ،درستکاری ،تواضع ،صداقت ،نزاکت ،خوشبینی ،شکیبایی ،کاردانی،
مسئولیتپذیری ،خلوص ،کار گروهی ،تحمل و مدارا و مورد اعتماد بودن .در بُعد شهروندی،
مطالعات نشان داده است که سیرت نیکو بر رفتار شهروندی سازمان تأثیر مثبت داشته است
(نصراصفهانی و همکاران.)1391 ،
1
4
3
بارکر و کوی ،)2003( 2شاخصهای سیرت را هفت عامل :صداقت  ،شجاعت  ،تواضع ،
شوخطبعی ،2حکمت ،3شور و اشتیاق 4وغمخواری 5در نظر گرفتهاند .در بُعد شادی ،مطالعهها
1. Peterson
2. Barker & Coy
3. Integrity
4. Courage

بررسی ارتباط بین سیرت نیکو با تعهد سازمانی ...

111

نشان داده است که سیرت نیکو دارای تأثیر مثبت و معنادار بر شادی کارکنان است (نصراصفهانی

و همکاران .)1391 ،شجاعت بهعنوان تنظیم جهت برای مسیر طوالنی و درنظرگرفتن مردم در
این مسیر بدون اینکه ترس مانع انجام کار شود ،تعریف شده است .شجاعت اجازه میدهد تا فرد
درباره یک موضع ،به حرکت بپردازد و بدون ترس به آن عمل کند ( Sarros & Barker.,
 .)2003صداقت عنصری مهم از شخصیت یک فرد است که بهعنوان پایبندی مداوم به اخالق
و یا استانداردهای اخالقی شناخته میشود ( .)Barlow et al., 2003فرد صادق حتی زمانی که
با انتخابهای جایگزین زیادی مواجه است ،کارها را درست و صادقانه انجام میدهد .صداقت
بهصورت پایبندماندن به استانداردهای اخالقی ،مستقل از هنجارهای اجتماعی و استانداردهای
جامعه جهانی تعریف شده است ( .)Leonard., 1997تواضع و فروتنی بخش دیگری از سیرت
است و بهعنوان کیفیت فروتنبودن و یا حس نسبتاً کماهمیت نشاندادن خود تعریف شده است
( .)Likona.,1991. Leonard., 1997. Sarros & Barker., 2003
تعهد سازمانی .تعهد سازمانی یعنی کارکنان تا چه حد خواستههای سازمان را به رسمیت
شناخته و انجام میدهد ( ) Singh & Pandey., 2004و نوعی حالت روانی است که فرد را به
سازمان متصل میکند .سوابق تعهد سازمانی در طبیعت و منشأ کامالً متفاوت است ( Bashir
 .)& Ramay., 2008تعهد کارکنان ،بهصورت درجهای که یک کارمند میخواهد با سازمان به
همکاری فعاالنه ادامه دهد ،تعریف میشود ( .)Newstrom & Davies., 2002لوتانز)2006( 6
تعهد سازمانی را اینگونه توضیح میدهد .1 :تمایل قوی برای باقیماندن یک عضو در یک
سازمان خاص؛  .2تمایل به اعمال تالش زیاد برای سازمان و  .3باور قطعی و پذیرش ارزشها و
اهداف سازمان .به عقیده نورت کرفت ونیل ،)1996( 7تعهد منعکسکننده نگرش کارکنان و
وفا داری به سازمان طی یک فرآیند مداوم است که از طریق آن اعضای سازمان نگرانی خود
برای سازمان را بیان میکنند و تالشهای خود را برای موفقیت سازمان بهکار میگیرند؛
همچنین تعهد سازمانی بهوسیله تعدادی از عوامل ،ازجمله عوامل شخصی (سن ،سابقه در
سازمان ،یا کنترل داخلی و خارجی اسناد) ،عوامل سازمانی (طراحی شغل و سبک رهبری) ،عوامل
غیرسازمانی (دردسترسبودن جایگزینها) مشخص میشود ( Northcraft & Neale., 1996
 .)Singh & Pandey., 2004تعهد سازمانی تا حدی به ویژگیهای ذاتی شخصی بستگی دارد
1. Humility
2. Humor
3. Wisdom
4. Passion
5. Compassion
6. Luthans
7. Northcraft & Neale
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و تا حدی درنتیجه چگونگی درك مردم از نهاد انسان و تابع کار خود فرد است ( Daneshfard

 )& Ekvaniyan., 2012فارندیل و همکاران ،)2011( 1تأثیر صدای دریافتشده از کارکنان را
بر تعهد سازمانی بررسی کردند .در این پژوهش به بررسی چگونگی ارتباط دریافت صدای کارمند،
روابط بین کارمند -مدیر و اعتماد مدیر ارشد بر تعهد سازمانی پرداخته شد .نتایج نشان داد که
بین اعتماد مدیریت ارشد سازمان در رابطه با صدای کارکنان و تعهد سازمانی ارتباط وجود دارد.
بر اساس ماهیت چندبُعدی تعهد سازمانی ،یک مدل سهعاملی وجود دارد که تعهد را به سه نوع
تقسیم میکند ( :)Rehman et al., 2013
تعهد هنجاری :2کارکنان در سازمان باقی میمانند؛ زیرا احساس میکنند برای اشتغال در سازمان
از آنها قدردانی میشود ( )Singh & Pandey., 2004و همچنین تشخیص ابزارهایی که شامل
پذیرش اهداف و ارزشها در سازمان است ،از دیگر دالیل ماندن آنها در سازمان است
( .)Moynihan & Pandey., 2007تعهد هنجاری احساس نیاز به انجام خدمات است ( Bashir
.)& Ramay., 2008

تعهد عاطفی :3کارکنان در سازمان باقی میمانند؛ چون به آن احتیاج دارند و خود را با سازمان به
رسمیت میشناسند .مشارکت اخالقی و وابستگی درونی از اهداف و اصول این نوع تعهد است
( .)Moynihan & Pandey., 2007تعهد عاطفی کارکنان به وابستگی ،انگیزه،
بهرسمیتشناختن و مشارکت در سازمان بستگی دارد (.)Sabir et al., 2011
تعهد مستمر :4کارکنان در سازمان باقی میمانند؛ زیرا احساس میکنند ،هزینههای منحصربهفرد
ترك سازمان باال است .برای مثال در یک محدوده سنی احتمال پیداکردن کار جدید را محدود
میدانند ( .)Sarros et al., 2006تعهد مستمر به آگاهی از هزینه برای ترك سازمان مربوط
است (.)Aydogdu & Asikgil., 2011. Bodla & Naeem., 2008

5

سکوتسازمانی  .پدیدهای است که در آن کارکنان سازمان به علل مختلف از اظهارنظر در
مورد مسائل سازمان خودداری کرده و سکوت اختیار میکنند .سکوت تنها به معنای سخن نگفتن
نیست؛ بلکه می تواند بهمعنای ننوشتن ،حاضرنشدن ،نشنیدن و نادیدهگرفتن نیز باشد .سکوت
شامل صحبت یا نوشتهای بدون اعتبار و سندیت نیز است .عالوه بر آن خاموشسازی میتواند
اشاره به ساکتکردن ،سانسور ،بازداری و سرکوب ،حاشیهسازی ،ناچیزشماری ،محرومیت و سایر
شکلهای تخفیف و کاستن باشد ( .)Hazen., 2006موریسون و میلیکن ،)2000( 6سکوت
1. Farondale et al
2. Normative Commitment
3. Affective Commitment
4. Continuance Commitment
5. Organizational Silence
6. Morrison & Milliken
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سازمانی را پدیدهای اجتماعی در نظر میگیرند که کارمندان در آن از ارائه نظرها و نگرانیهای
خود در مورد مشکالت سازمانی امتناع میورزند .مفهوم سکوت کارکنان بهعنوان امتناع افراد از
بیان واقعیت در مورد شرایط سازمان است؛ درصورتیکه در نبود سکوت ،قابلیت تغییر این شرایط
در سازمان وجود دارد ( .)Fletcher & Watson.,2007بعضی مواقع بسیاری از کارکنان سازمان
ترجیح میدهند در مورد مسائل سازمانی سکوت کنند .سکوت یک رفتار جمعی است که با نام
«سکوت سازمانی» شناخته میشود (  .)Dayton& Henriksen., 2006سکوت سازمانی یک
فرآیند ناکارآمد است که میتواند تمام تالشهای سازمانی را به شکلهای مختلف ازجمله سکوت
دستهجمعی در جلسهها ،سطح پایین مشارکت در طرحهای پیشنهادی ،سطوح پایین صدای
جمعی و غیره زایل کند ( )Liu & Ma., 2009پیندر و هارلوس ،)2001( 1سکوت سازمانی را
خودداری کارکنان از بیان ارزیابیهای رفتاری ،شناختی و اثربخش در مورد موقعیتهای سازمان،
تعریف میکنند و معتقدند که سکوت در سازمانها فراگیر است و این موضوع توسط پژوهشگران
نادیده گرفته شده است .سکوت میتواند فعال ،آگاهانه ،عمدی و هدفمند باشد .سکوت سازمانی
میتواند انواع مختلفی داشته باشد:
سکوتمطیع .2هنگامیکه بیشتر افراد ،فردی را «فرد ساکت» نام مینهند ،منظور آنها این
است که وی بهطور فعال ،ارتباط برقرار نمیکند ( .)Crant., 2000سکوت حاصل از این نوع
رفتار« ،سکوت مطیع» نام دارد و به خودداری از ارائه ایدهها ،اطالعات یا نظرها بر اساس تسلیم
و رضایتدادن به هر شرایطی اطالق میشود؛ بنابراین «سکوت مطیع» ،نشان از رفتار
کنارهگیرانه دارد که بیشتر حالتی انفعالی دارد تا فعال (.)Pinder & Harlos.,2001
سکوتتدافعی .3انگیزه این نوع سکوت ،احساس ترس در فرد از ارائه اطالعات است .گاهی
ممکن است افراد به دلیل محافظت از موقعیت و شرایط خود (انگیزه خود حفاظتی) از ارائه
ایدهها ،اطالعات یا نظرهای مربوطه خودداری کنند« .سکوت تدافعی» ،رفتاری تعمدی و
غیرمنفعالنه است که بهمنظور حفظ خود از تهدیدهای خارجی بهکار میرود؛ اما این نوع سکوت
برعکس سکوت مطیع ،بیشتر حالتی غیرانفعالی دارد و دربرگیرنده آگاهی بیشتر از شقوق و
گزینههای موجود در تصمیمگیری و درعینحال خودداری از ارائه ایدهها ،اطالعات و نظرها
بهعنوان بهترین استراتژی در زمان مقتضی است« .سکوت تدافعی» شبیه حالتی است که افراد از

1. Pinder & Harlos
2. Acquiescent Silence
3. Defensive Silence
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انتشار خبرهای بد بهدلیل آشفتهشدن افراد یا ایجاد پیامدهای منفی برای شخص خبررسان احتراز
میورزند (.)Avery & Quinones., 2002
نوعدوستانه« .1سکوت نوعدوستانه» مبتنی بر مبانی نظری رفتار شهروندی است و
سکوت  
عبارت است از :امتناع از بیان ایدهها ،اطالعات و یا نظرهای مرتبط با کار با هدف سودبردن سایر
افراد در سازمان و بر اساس انگیزههای نوعدوستی ،تشریک مساعی و همکاری ( Korsgaard et
« .)al., 1997سکوت نوعدوستانه» ،تعمدی و غیرمنفعالنه است که اساساً بر دیگران تمرکز و
تأکید دارد .همچون رفتارهای شهروند سازمانی ،سکوت نوعدوستانه ،رفتاری با بصیرت و عقالیی
است که نمیتوان آن را از طریق فرمان و دستورات سازمانی بهاجرا درآورد ( Podsakoff et al.,
 .)2000این نوع سکوت همچون سکوت تدافعی بر اساس مالحظه و آگاهی از بدیلها در
تصمیمگیری و درعینحال خودداری از ارائه ایدهها ،اطالعات و نظرها است؛ اما برعکس سکوت
تدافعیبا مالحظه دیگران و توجه به آنها حاصل میشود؛ بهجای آنکه صرفاً به دلیل ترس از
نتایج منفی شخصی ناشی از ارائه ایدهها باشد .پارك و کیل )2009( 2به بررسی اینکه چگونه
ساختارها ،خطمشیهای سازمانی ،شیوههای مدیریتی و درجه ناهمگنی جمعیتشناختی بین
کارکنان و مدیران عالی ،جوّی از سکوت را ایجاد میکند و چگونه این جوّ ،تمایل فردی به
گزارشدادن را تحتتأثیر قرار میدهد ،پرداختند .نتایج پژوهش آنها نشان داد که هر سه عامل
دخیل در ایجاد جوّ سکوت بهصورت مستقیم و غیرمستقیم بر تمایل به گزارشدادن ،تأثیر دارد.
واکوال و بوراداس ،)2005( 3نشان دادند که نگرش سرپرستان به سکوت ،نگرش مدیریت عالی به
سکوت و فرصتهای ارتباطی با هم ارتباط داشته و رفتار سکوت کارکنان را پیشبینی میکنند.

1. Prosocial Silence
2. Park & Keil
3. Vakola & Bouradas
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انجامشده 

.3ارتباطبینسیرتنیکوباتعهدسازمانیوسکوتسازمانیدرمطالعههای
جدول  .1خالصهای از پژوهشهای مرتبط با سیرت نیکو ،تعهد سازمانی و سکوت سازمانی
نويسندگان 

اهدافپژوهش 

روش 

& Wright,
) Quick (2011

نقش سیرت در رهبری
اخالقی

مطالعه کیفی

Deniz et al.
) (2013

روابط بین سکوت کارکنان
و تعهد سازمانی

جامعه آماری :بیمارستان
خصوصی استانبول ترکیه

نصر اصفهانی،
علی () 1389

سنجش سیرت نیکوی
مدیران

نصر اصفهانی و
همکاران
()1391
نصر اصفهانی و
همکاران
()1391

تأثیر سیرت نیکوی مدیران
بر رفتار شهروندی سازمانی
کارکنان
تأثیر سیرت نیکوی مدیران
بر شادی کارکنان بر اساس
آموزههای اسالمی

مدیران سازمان تأمین
اجتماعی استان
چهارمحال بختیاری

نتايج 
مجموعهای از ابعاد سیرت نیکو مثل
مصلحتاندیشی ،صداقت ،شجاعت،
پشتکار و تفکر انتقادی میتواند برای
انتخاب ،آموزش و توسعه سیرت
نیکوی رهبران ،مفید و مؤثر باشد.
بین تعهد عاطفی و سکوت تدافعی
رابطه منفی و معناداری وجود دارد.
از میان  7بعد سیرت نیکو ،صداقت و
شجاعت میانگین باالیی نسبت به ابعاد
دیگر دارد؛ همچنین سیرت نیکو
میتواند به بهبود ارتباطات کمک کند.

جامعه آماری :کارکنان
دانشگاه اصفهان

سیرت نیکوی مدیران بر رفتار
شهروندی سازمانی تأثیر مثبت دارد.

جامعه آماری :کارکنان
آموزشوپرورش رودهن

ابعاد سیرت نیکوی مدیران بر شادی
کارکنان تأثیرگذار است.

مطالعه دنیز و همکاران ( ،)2010وجود ارتباط منفی و معناداری بین تعهد سازمانی و سکوت
سازمانی را نشان داد ()Deniz et al., 2013؛ همچنین در مطالعه نصر اصفهانی و همکاران
( ،)1391تأثیر سیرت نیکوی مدیران بر شادی کارکنان اثبات شد (نصراصفهانی و
همکاران)1391،؛ بنابراین در این مطالعه با درنظرگرفتن متغیرهای موردبررسی در دو مطالعه
ذکرشده ،مدلی تبیین شده است که ارتباط سیرت نیکو را بر سکوت سازمانی بررسی کند .به این
دلیل که تعهد کارکنان به سازمان میتواند نقش بسزایی در ایجاد جوّ باز فکری و صدای کارکنان
در سازمان داشته باشد ( )Farondale et al., 2011و سکوت موجود در سازمان را درهم شکند و
آن را تبدیل به صدای سازمان کند تا کارکنان بهراحتی مشکالت و حتی پیشنهادهای خود را به
سازمان عرضه کنند؛ بنابراین لزوم بررسی این متغیر (تعهد سازمانی) بهعنوان متغیر میانجی بین
سیرت نیکو و سکوت سازمانی احساس میشود که این موضوع در مطالعههای انجامشده توسط
پژوهشگران قبلی نادیده گرفته شده بود؛ بنابراین در این مطالعه با درنظرگرفتن هر یک از ابعاد
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سیرت نیکو با تعهد سازمانی به بررسی ارتباط سیرت نیکو و تعهد سازمانی با سکوت سازمانی
پرداخته شده است.


فرضیههای پژوهش .برای انجام پژوهشهای علمی و نظاممند ،چارچوبی

مدل مفهومی و 
علمی و نظری موردنیاز است که در اصطالح «مدل مفهومی» نامیده میشود .در این پژوهش،
مدل مفهومی بر اساس مرور مبانی نظری و نظرخواهی از خبرگان تدوین شده است .بر اساس
مرور مبانی نظری ،مؤلفههای مربوط به سیرت نیکوی مدیران و کارکنان ،تعهد سازمانی و
سکوت سازمانی که در قسمت قبل ارائه شد ،میتواند چارچوبی مناسب برای مدلسازی فراهم
آورد .بعد از ایجاد مدل مفهومی (شکل  ،)1فرضیههای پژوهش ارائه شده است.

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش



فرضیههایپژوهش 


 .1بین سیرت نیکوی مدیران و کارکنان و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
 .1-1بین صداقت مدیران و کارکنان و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
 .1-2بین شجاعت مدیران و کارکنان و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
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 .1-3بین تواضع مدیران و کارکنان و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
 .1-4بین شوخطبعی مدیران و کارکنان و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
 .1-5بین حکمت مدیران و کارکنان و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
 .1-6بین شور و اشتیاق مدیران و کارکنان و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
 .1-7بین غمخواری مدیران و کارکنان و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
 .2بین تعهد سازمانی و سکوت سازمانی رابطه وجود دارد.
 .2-1بین تعهد سازمانی و سکوت دوستانه رابطه وجود دارد.
 .2-2بین تعهد سازمانی و سکوت مطیع رابطه وجود دارد.
 .2-3بین تعهد سازمانی و سکوت تدافعی رابطه وجود دارد.
 .3بین سیرت نیکوی مدیران و کارکنان و سکوت سازمانی رابطه وجود دارد.
روششناسیپژوهش

.3

این پژوهش از نظر هدف ،کاربردی و از نظر شیوهی گردآوری دادهها ،توصیفی -پیمایشی
است .جامعه آماری این پیمایش 7000 ،نفر از کارکنان «دانشگاه علوم پزشکی اصفهان» را
دربرمیگیرد که شامل بیمارستان الزهرا ،دانشکدهها ،معاونت و ستاد در سال  1392است .نمونه
آماری این پژوهش 364 ،نفر از کارکنان است که با استفاده از فرمول نمونهگیری کوکران
بهدست آمد.
جدول  .2شاخصهای اندازهگیری مدل پژوهش
شاخصها


سیرت نیکو

تعهد
سازمانی
سکوت
سازمانی

گويهها

منبع

ضريبآلفایکرونباخ

صداقت
شجاعت
تواضع
شوخطبعی
حکمت
شور و اشتیاق

نصر اصفهانی ()1389
نصر اصفهانی ()1389
نصر اصفهانی ()1389
نصر اصفهانی ()1389
نصر اصفهانی ()1389
نصر اصفهانی ()1389

غمخواری

نصر اصفهانی ()1389

0/83

تعهدهنجاری

Kalbers & Cenker, (2007); Meyer, J.P. and Allen,
(1997).

0/80

تعهد عاطفی
تعهد مستمر
سکوت دوستانه
سکوت مطیع
سکوت تدافعی

Kalbers & Cenke, (2007); Meyer & Allen, (1997).

0/82
0/84
0/77
0/75
0/71

Kalbers & Cenker, (2007); Meyer & Allen, (1997).
Van Dyne et al., (2003); Zehir & Erdogan, (2011).
Van Dyne et al., (2003); Zehir & Erdogan, (2011).
Van Dyne et al., 2003; Zehir & Erdogan, 2011.

0/85
0/78
0/72
0/81
0/86
0/73
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در این پژوهش بهمنظور جمعآوری دادهها از پرسشنامه و بهصورت طیف لیکرت  5درجهای
از کامالً مخالف ( )+1تا کامالً موافق ( )+5استفاده شد .پرسشنامه عالوه بر سؤالهای
جمعیتشناختی ،از سه بخش تشکیل شده بود :بخش اول درباره سیرت نیکو بود که مؤلفههای
موردنظر بارکر و کوی ( )2003مورد توجه قرار گرفت و از پرسشنامه استانداردشده در مطالعه نصر
اصفهانی ( )1389استفاده شد .بخش دوم در رابطه با تعهد سازمانی بود که از سؤالهای استاندارد
استفادهشده در مطالعههای ;) Kalbers & Cenker., (2007و )Meyer & Allen., (1997
استفاده شد .بخش سوم در مورد سکوت سازمانی بود که سؤالهای استاندارد استفادهشده در
مطالعههای ) Van Dyne et al., (2003و ) Zehir & Erdogan., (2011با تعدیل جزئی به
کار رفت (جدول .)2
دادههای جمعآوریشده نیز با استفاده از روشهای آماری شامل :آزمون  ،t-valueتحلیل
عامل تأییدی و معادالت ساختاری و با نرمافزارهای  SPSSو  Smart PLSدر راستای تبیین
اجزای مدل و روابط بین آنها تجزیهوتحلیل شد .در این پژوهش روایی سازه بهوسیله تحلیل
عاملی تأییدی بررسی شد و ضرایب آلفای کرونباخ کلیهی متغیرهای پژوهش از  0/71باالتر
است ،بنابراین سؤالهای پرسشنامه پایایی الزم را دارد (جدول .)2
يافتهها 
دادههاو 
.4تحلیل 

آمارتوصیفی 168 .نفر از کارکنان مرد و  196نفر زن هستند .از نظر سنی  130نفر بین  20تا
 30سال 106 ،نفر بین  31تا  37سال 56 ،نفر بین  38تا  45و  76نفر باالی  46قرار دارند49 .
نفر از کارکنان دارای تحصیالت دیپلم و پایینتر 234 ،نفر کارشناسی و  54نفر کارشناسی ارشد و
 27نفر دارای تحصیالت دکتری هستند .از نظر سابقه کار 151 ،نفر دارای سابقه  1تا  5سال74 ،
نفر دارای سابقه  6تا  10سال 26 ،نفر دارای سابقه  11تا  15سال و  113نفر دارای سابقه 16
سال به باال هستند (جدول .)3
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جدول  .3ویژگیهای جمعتشناختی نمونه



روش  PLS1برای برازش مدل و روايی و پايايی نتايج پژوهش .روش  PLSیکی از
روشهای چندمتغیره آماری است که برخالف وجود محدودیتهایی مانند ناشناختهبودن نوع
توزیع متغیرها ،کمبودن حجم نمونه و وجود همبستگی میان متغیرهای مستقل که در روش
رگرسیونی و معادالت ساختاری باید رعایت میشدند ،میتواند مدلهایی را با چند متغیر مستقل و
وابسته برازش کند ( )Jafari Samimi & Mohammadi., 2011در  PLSدو مدل آزمون
میشود .مدل اول ،مدل اندازهگیری و مدل دوم ،مدل معادالت ساختاری است ( Boniface et
.)al., 2012
اندازهگیری.بهمنظور برازش مدل اندازهگیری ،دو مدل در  PLSباید آزمون شود که شامل

مدل
مدل بیرونی و مدل درونی است.
مدلبیرونی.شاخصهای برازش رایج در مدلهای اندازهگیری  PLSبرای  11متغیر مکنون در
جدول  4ارائهشده است .سه شاخص مهم عبارتاند از :پایایی بارهای عاملی ،2پایایی مرکب

3

1. Partial least square method
)2. Factor Loading (FL
)3. Composite Reliability (CR
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(شاخص سازگاری درونی مدل اندازهگیری) و متوسط واریانس استخراجشده( 1درصدی از تغییرات
متغیر مکنون که توسط متغیرهای مشاهدهشده تبیین شده است).
پایایی آیتمها و روایی همگرا در مدل بیرونی برآورد شده است .پایایی هریک از آیتمها از
طریق بارهای عاملی آیتمهای مربوط به هر سازه بهدست میآید .آیتمهایی که دارای بارهای
عاملی حداقل  0/500باشند ،معنادار در نظر گرفته شده و در مدل باقی میمانند ( . Hair et al.,
 .)1998ضرایب بارهای عاملی متغیرهای مشاهدهشده در جدول  4برای هر متغیر مکنون
محاسبهشده است که این ضرایب در محدوده  0/590تا  0/940قرار دارند.
سازگاری درونی مدل بهوسیله شاخص پایایی مرکب اندازهگیری میشود ( Werts et al.,
 .)1974اگر شاخص پایایی مرکب برای هر سازه از  0/7بیشتر باشد؛ یعنی پایایی مرکب مدل
مناسب است ( .)Boniface et al., 2012در مدل برازششده در این پژوهش برای تمام متغیرها
این شاخص بیشتر از  0/7است (جدول .)4
شاخص متوسط واریانس استخراجشده که روایی همگرا بوده و نشان میدهد که واریانس هر
سازه میتواند بهوسیله نشانگرهای انتخابشده تبیین شده باشد ()Fornell & Larcker., 1981
و حداقل مقدار توصیهشده برای سازهها حداقل  0/5است ( .)Baggozi & Yi., 1988این
شاخص نشان میدهد که یک متغیر در مدل بهطور متوسط بیش از نصف واریانس متغیرهای
شاخص را تبیین کرده است .در مدل این پژوهش برای تمام متغیرها این شاخص بیشتر از 0/5
است؛ بهعبارتی ،سؤالهایی که بارهای عاملی کمتر از  0/5داشتند ،حذف شدهاند (جدول .)4

2

مدل درونی .یکی از معیارهای ارزیابی مدل درونی ،روایی تشخیصی است .روایی تشخیصی
برای بررسی اینکه هر نشانگر دارای بیشترین همبستگی با سازه خود نسبت به سایر سازهها باشد،
استفاده میشود .زمانی که چندین نشانگر برای اندازهگیری هر متغیر مکنون بهکار میرود،
پژوهشگر نباید تنها به اطمینان از مقیاس فردی نشانگر اکتفا کند؛ بلکه باید میزان روایی
تشخیصی سازهها را نیز در نظر بگیرد .یکی از روشهای بررسی این موضوع استفاده از ریشه
دوم (جذر) میانگین واریانس استخراجشده است .برای این منظور باید ریشه دوم میانگین واریانس
استخراجشده از سایر همبستگیهای مربوط به عاملهای دیگر با این سازه بیشتر باشد ( Chin.,
 )2001 Gefen & Straub., 2005. Nevitt & Hancock., 2001و نتایج نشان داده شده در
جدول  5نشان میدهد که تمامی سازهها بهخوبی از هم تفکیک شدهاند.

)1. Average Variance Extracted (AVE
2. discriminant validity
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جدول  .4شاخصهای برازش متغیرهای مکنون پژوهش
متغیرهایپژوهش 

میانگین

انحرافمعیار

آيتمها


صداقت )(Hu

3/50

0/83

q1

شجاعت )(Cou

3/47

0/73

3/43

0/83

شوخطبعی )(J

3/35

0/88

)(W

3/43

0/76

شور و اشتیاق )(P

3/55

0/76

غمخواری ()Com

2/98

0/87

0/919
0/622
0/838
0/886
0/861
0/784
0/721
0/792
0/892
0/590
0/804
0/906
0/876
0/720
0/691
0/789
0/830
0/798
0/846
0/714
0/851
0/811
0/940
0/836
0/782
0/706

تعهد سازمانی

2/95

0/63

q1

0/696

q2

0/647
0/869

سکوت دوستانه
()PS

2/93

0/71

q1

0/818

0/784

q2

سکوت مطیع

2/90

0/68

0/813
0/760
0/615
0/690

0/840

q2
q3
q4
q1
q2
q3

تواضع

)(I

q1
q2
q3
q4
q1
q2
q3
q4

حکمت

q1
q2
q3
q1
q2
q3
q4
q1
q2
q3
q4

)(OC

q3

q3
q4
q1

بارهایعاملی

2

CR

R

AVE

0/892

-

0/677

0/832

0/841

0/856

0/878

0/847

0/881

0/886

-

-

-

-

-

-

0/12

0/11

0/17

0/625

0/726

0/604

0/645

0/649

0/651

0/662

0/552

0/571
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()AS
q2

0/745
0/661
0/787

q1

0/848

q3
q4

سکوت تدافعی
()DS

2/78

0/54

q2

0/814

0/11

0/524

0/857

مدل ساختاری .با استفاده از مدل معادالت ساختاری میتوان به بررسی فرضیهها و ضریب
تبیین متغیرها پرداخت؛ ازاینرو میتوان با مقایسهی مقدار  tمحاسبهشده برای ضریب هر مسیر
با مقدار بحرانی  1/96تأیید یا رد فرضیه پژوهشی را بررسی کرد .اگر مقدار  tمحاسبهشده از
مقدار بحرانی کمتر و یا با آن مساوی باشد فرضیه پژوهشی رد و در صورت بزرگتر بودن از
مقدار بحرانی ،فرضیه بیانشده تأیید میشود .بر اساس خروجی بهدستآمده ،رابطه هر یک از
ابعاد سیرت نیکو؛ صداقت ،سازگاری ،تواضع ،شوخطبعی ،غمخواری بر تعهد سازمانی تأیید شد؛
درحالیکه رابطه دو بُعد سیرت نیکو؛ شجاعت و حکمت بر تعهد سازمانی تأیید نشد؛ همچنین
نتایج ه نشان داد که سیرت نیکو و تعهد سازمانی تأثیر منفی و معنادار بر سکوت سازمانی دارند
(جدول .)6
شاخص دیگر روایی معادالت ساختاری بر اساس ضرایب تبیین متغیرهای وابسته تعیین
میشود و نشاندهنده واریانس تبیینشده سازههای مدل است ()Boniface et al., 2012؛
بهطوریکه اگر میزان  R2متغیرهای وابسته مدل باالی  0/67باشد ،خوب ،بین  0/33تا 0/67
متوسط و کمتر از  0/19ضعیف طبقهبندی میشود .در مدل برازش این پژوهش ضرایب تبیین
برای متغیر تعهد سازمانی R2=0/12 ،و متغیرهای سکوت دوستانه ،R2=0/11 ،سکوت مطیع
 ،R2=0/17سکوت تدافعی R2=0/11 ،است (جدول .)4
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جدول  .5بررسی مقادیر ریشه دوم میانگین واریانس استخراجشده با همبستگیها

جدول  .6نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه 

sig

tvalue

2/7
-4/8
-12/4
2/5
1/7
2/0
2/2

تأیید
تأیید
تأیید
تأیید
عدمتأیید
تأیید
تأیید
عدمتأیید

متغیرمستقل 

متغیروابسته 

 Estimate

H1-1

سیرت نیکو
تعهد سازمانی
سیرت نیکو
صداقت
شجاعت
تواضع
شوخطبعی

تعهد سازمانی
سکوت سازمانی
سکوت سازمانی
تعهد سازمانی
تعهد سازمانی
تعهد سازمانی
تعهد سازمانی

0/141
-0/205
-0/530
0/317
0/104
0/811
0/841

0/007
0/000
0/000
0/01
0/09
0/04
0/03

H1-5

حکمت

تعهد سازمانی

0/108

0/31

1/0

H1-6

شور و اشتیاق
غمخواری
تعهد سازمانی

تعهد سازمانی
تعهد سازمانی
سکوت دوستانه

0/968
0/683
-0/715

0/01
0/000
0/000

2/3
3/3
-3/4

تأیید
تأیید
تأیید

H2-2

تعهد سازمانی

سکوت مطیع

-0/687

0/000

-3/6

تأیید

H2-3

تعهد سازمانی

سکوت تدافعی

-0/965

0/000

-3/7

تأیید

H1
H2
H3

H1-2
H1-3
H1-4

H1-7
H2-1

نتیجه 


نتیجهگیریوپیشنهادها

.5

رشد سریع جهانیشدن در دنیای امروز و بهدنبال آن نیاز سازمانها به تغییرات و همچنین
خالقیت و نوآوری برای پاسخگویی به عوامل محیطی نیازمند رهبران و به دنبال آن ،کارکنانی
است که بتوانند عقاید و نظرهای خود را بدون هیچ محدودیتی به سازمان ارائه دهند .در
سازمانهایی که در آن جوّ سکوت حاکم است ،جریان باز اندیشهها به سازمان قطع شده و رشد و
شکوفایی اتفاق نخواهد افتاد .یکی از راهها برای ازبینبردن سکوت ،ایجاد اخالق و سیرت نیکو
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در مدیران و کارکنان بهمنظور ایجاد تعهد است تا نسبت به سازمان خود احساس مسئولیت کرده
و از ابراز اندیشهها در جهت تعالی سازمان دریغ نکنند .این پژوهش در راستای بررسی ارتباط بین
سیرت نیکو با تعهد سازمانی و سکوت سازمانی در «دانشگاه علوم پزشکی اصفهان» با روش
مدلسازی معادالت ساختاری انجامشده است .شاخصهای روایی و پایایی استخراجشده از
نرمافزار  Smart PLSقابلقبول ارزیابی شدهاند و روایی معادالت ساختاری مدل متوسط است.
در این پژوهش رابطه سیرت نیکو و کاهش سکوت سازمانی با درنظرگرفتن متغیر تعهد سازمانی
بهعنوان متغیر میانجی مدل در قالب  3فرضیه اصلی و  10فرضیه فرعی موردبررسی قرار گرفته
است که نتایج این فرضیهها در مدل پژوهش بهصورت شکل  2است:


شکل  .2مدل نهایی پژوهش

فرضیه اصلی اول رابطه سیرت نیکو را بر تعهد سازمانی بررسی کرده است .ازآنجاکه مقدار t
این فرضیه بزرگتر از  1/96است ،اثر مثبت و معنادار سیرت نیکو بر تعهد سازمانی تأیید شد؛
بنابراین مجموعهای از رفتارهای پسندیده در رهبران ،مدیران ،سرپرستان و حتی کارکنان در
سازمان ،میتواند فرهنگی را در سازمان حاکم سازد که اعضای آن نسبت به سازمان وفادار مانده
و در بلندمدت ،افرادی که سازمان را ترك میکنند ،کاهش یابد.
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در فرضیههای اصلی دوم و سوم رابطه سیرت نیکو و تعهد سازمانی بر سکوت سازمانی
بررسی شد .با توجه به اینکه مقدار  tهر دو فرضیه بزرگتر از  1/96است ،اثر منفی و معنادار
سیرت نیکو و تعهد سازمانی بر سکوت سازمانی تأیید شد .نتایج این دو فرضیه نشان داد که اگر
در سازمان مجموعه رفتارهای مثبت و پسندیده در ذهن مدیران و کارکنان شکل بگیرد و یا
کارکنان به دلیل اخالق نیکوی جا افتاده در سازمان ،احساس خوبی نسبت به سازمان داشته باشند
و مشکالت سازمان را مشکالت خود بدانند ،سکوت سازمانی کاهش خواهد یافت؛ در این صورت
کارکنان بهراحتی نظراها و پیشنهادهای خود را در جهت پیشرفت کار به سازمان ارائه خواهند
کرد؛ همچنین اثر منفی و معنادار تعهد سازمانی و سکوت سازمانی با مطالعه دنیز و همکاران
( ،)2013همخوانی دارد.
در فرضیه فرعی مربوط به رابطه هریک از عناصر سیرت نیکو (صداقت ،تواضع ،شوخطبعی،
شور و اشتیاق ،غمخواری) ،مقدار  tمحاسبهشده از  1/96بزرگتر است و اثر مثبت و معنادار هر
یک از متغیرهای صداقت ،تواضع ،شوخطبعی ،شور و اشتیاق ،غمخواری بر تعهد سازمانی تأیید
شد؛ درحالیکه دو عنصر سیرت نیکو یعنی شجاعت و حکمت بر تعهد سازمانی تأیید نشد.
این یافتهها نشان داد که مؤلفههای بررسیشده در صداقت کارکنان مثل رعایت شئونات،
اخالق کاری در سازمان و یا اطمینان و اعتماد در محیطهای کاری در سازمان موردنظر جایگاه
ویژهای داشته است و سازمان موردمطالعه بهخوبی توانسته است کارکنانی را پرورش دهد که به
سازمان خود متعهد باشند؛ همچنین در آیتمهای بررسیشده برای عنصر تواضع مثل رفتارهای
روزانه کارکنان با همدیگر مثل سبقت در سالمکردن و یا همدلی و گوشدادن به درددلهای
کارکنان توسط مدیران و همکاران میتواند حامی جوّی در سازمان باشد که در آن کارکنان از
بازگوکردن رفتارهای مثبت مدیران و همکاران احساس لذت کرده که تعهد سازمانی را افرایش
خواهد داد .در عنصر مربوط به شوخطبعی مدیران و کارکنان و با درنظرگرفتن آیتمهایی مثل
آرزوی شادی و موفقیت برای همه افراد در سازمان و همچنین دیدن جنبههای مثبت رفتار افراد
در سازمان ،نشان داد که این رفتارها میتواند از سرخوردگی کارکنان سازمان جلوگیری کرده و
احساس شوق و لذت ماندن افراد در سازمان را افزایش دهد .در عنصر مربوط به شور و اشتیاق به
مطالعه رفتارهایی مثل برخوردی صمیمی و دلسوزانه با افراد مختلف سازمان توسط مدیران و
سرپرستان پرداخته شد که آن میتواند در کوتاهمدت روحیه خستگیناپذیری در کارکنان ایجاد
کند و در بلندمدت باعث افزایش تعهد سازمانی شود .در عنصر غمخواری به جنبههای وضعیت
رفاهی کارکنان و زیردستان در سازمان و همچنین شرایط روحی و روانی آنها پرداخته شد و
مشخص شد ،اگر کارکنان احساس کنند در سازمان ،موردتوجه مدیران قرار گرفتهاند ،بهخصوص
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در شرایط روحی و روانی نامناسب ،از سوی مدیران و سرپرستان تحت دلداری قرار گیرند ،باعث
بلندمدت تعهد کارکنان به سازمان افزایش خواهد شد.
دو عنصر سیرت نیکو یعنی شجاعت و حکمت که با آیتمهایی مثل حفظ اقتدار در مسائل
برونسازمانی یا بهکارگیری دانش در مدیریت سازمان در نظر گرفته شده بود ،رابطه معناداری با
تعهد سازمانی نداشتند که این دو عنصر نیازمند توجه از سوی مدیران سازمان موردنظر است.
در فرضیه فرعی مربوط به رابطه تعهد سازمانی بر هریک از عناصر سکوت سازمانی (سکوت
دوستانه ،سکوت مطیع ،سکوت تدافعی) ،مقدار  tمحاسبهشده از  1/96بزرگتر بهدست آمد و اثر
منفی و معنادار تعهد سازمانی بر هریک از متغیرهای سکوت سازمانی تأیید شد که نشان میدهد
هرچه کارکنان به ارزشهای سازمانی پایبند باشند و مشکالت سازمان را مشکالت خود تلقی
کنند ،در آن صورت فرهنگی در سازمان حاکم خواهد شد که در آن کارکنان ،مشکالت سازمان را
بهراحتی با مدیران و سرپرستان در میان خواهند گذاشت و بهعبارتی عقاید خود را آزادانه بیان
خواهند کرد .در چنین سازمانی ،اختالفنظر در مورد مسائل سازمان بهعنوان عدموفاداری
محسوب نخواهد شد و کارکنان با ارائه نظرات خود در سازمان از سوی مدیران مورد تشویق قرار
خواهند گرفت.
با توجه به نتایج و با درنظرداشتن نگاه کلی به مدل پژوهش ،نقش کلیدی سیرت نیکو در
برخورد مدیران و کارکنان برای ایجاد فضای مناسب برای مشارکت و همدلی در سازمان احساس
میشود و اگر سازمانها به این سرمایه نامحسوس توجه کنند ،ممکن است در بلندمدت باعث
وفاداری کارکنان به سازمان شود .در چنین سازمانی ،کارکنان بدون هیچ واهمهای ،نظرها،
پیشنهادها و مشکالت سازمانی را بازگو خواهند کرد و ماحصل این نظرها ،سازمان را به
ساختارهایی سوق خواهد داد که آن ساختارها الزمه پابرجاماندن شرکت در عرصه رقابتی است.
با توجه به محدودیت زمانی برای انجام پژوهش حاضر از یک سازمان استفاده شد؛ درنتیجه
اگر این پژوهش در سازمانهای مختلف انجام شود ،میتواند نتایج قابلتعمیمتری داشته باشد؛
بنابراین به پژوهشگران آتی توصیه میشود که به این مسئله توجه داشته باشند .در پژوهشهای
آتی برای بررسی کاهش سکوت سازمانی از متغیرهای دیگر مرتبط با موضوع مثل رضایت شغلی،
تفکر انتقادی و غیره میتوان استفاده کرد تا مدل کاملتری از پژوهش ارائه شود.
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