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 سکوت یانجیم نقش با یسازمان ینرسیا بر مسموم جوّ نقش

یوبجن زاگرس گاز و نفتبرداري در شرکت بهره یسازمان

4موسوي الدین نجم سید -3زارع فرجام -2سپهوند رضا -1حکاك محمد

چکیده

 نقش گرفتن نظر در با یسازمان ینرسیا بر یسازمان مسموم جوّ نقش یررسب لیتحل، پژوهش نیا هدف

 نوع از هاداده آوريجمع نظر از و يکاربرد، هدف لحاظ از حاضر پژوهش. بود یسازمان سکوت یانجیم

 از نفر 220 عدادت را پژوهش يآمار جامعه. دآیمی شمار به یشیمایپ مطالعات شاخه از و یفیتوص قاتتحقی

 تفادهاس با. است داده لیتشک رازیش در یجنوب زاگرس گاز و نفت برداريبهره شرکت ستاد یرسم نکارکنا

 از استفاده با پژوهش هايداده. شد انتخاب نفر 134 تعداد به اينمونه، ساده یتصادف گیرينمونه روش از

 افزارنرم و يساختار ادالتمع سازيمدل روش از زنیها آن لیتحل يبرا. شد آوريجمع استاندارد نامهپرسش

 يآمار
� � � � � � � �
 اننش پژوهش جینتا. بود برخوردار یمطلوب برازش از قیتحق یمفهوم مدل. شد استفاده 

 هايهافتی. دارد یسازمان ینرسیا و یسازمان سکوت با يمعنادار و مثبت رابطه یسازمان مسموم جوّ که دهدمی

 . دارد یسازمان ینرسیا و یسازمان سکوت نیب رمعنادا و مثبت رابطه دوجو بر داللت قیتحق

 یسازمان سکوت، یسازمان ینرسیا، یسازمان مسموم جوّ :کلیدي واژگان
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 مقدمه

 از یطیمح تحوالت و تغییر برابر در سازمان که گرددمی تلقی مقاومتی، سازمانی اینرسی

، سازمانی تحرك حفظ در مؤثر عوامل از یکی). Liao, Fei & Liu, 2008دهد (می بروز خود

 رب غلبه براي کافی انگیزه از کارکنان، مطلوب سازمانی جوّ در. است مطلوب سازمانی جوّ

 ،این بر عالوه. برخوردارند کارها به دادن نظم براي الزم محرکه نیرويچنین هم و مشکالت

 کدیگری با خوبی به و افتخار خود سازمان با همکاري به مطلوب سازمانی جوّ در کارکنان

). 1384، بابائی و رضائیان( دهندمی انجام کمال و تمام را سازمان امور و کنندمی همکاري

. شودمی اطالق کارشان محیط در کارکنان هايارزش و احساسات، تصورات به سازمانی جوّ

 و اهداف به مطلوب نحو به بتوان تا شود ایجاد سازمان در مناسبی جوّ بایستمی، رو این از

، سازمانی جوّ کهجا آن از). Chamberlain& Hodson, 2010( یافت دست سازمان هايانآرم

 شرنگ عوامل تزریق با که رودمی انتظار، است کارشان عمومی محیط از کارکنان ادراك

 مسموم جوّ، واقع در. شود آلود شرنگ نیز سازمان جوّ، سازمان در) مسمومیت( آلودگی

 هايسازمان. است سازمانی جوّ کالبد به سازمانی سمیّت مفهوم تزریق محصول سازمانی

 کنندمی ایجاد کارکنان بین در منفی روانی فشار و نارضایتی باالي سطوح، مسموم جوّ داراي

 تبلندمد در توانندمی مسموم هايسازمان نتیجه در. است معمولی کاري مسائل از فراتر که

 در). Too & Harvey, 2012( کنند وارد سازمان در شاغل مدیران و کارکنان به را صدماتی

 هايسبک، سازمان در غالب جوّ  دلیل به سازمانی رهبران و مدیران، سازمانی مسموم جوّ

 رانمدی دیگر به وابسته را خود جایگاه، زهرآگین مدیران. برندمی کار به را رهبري زهرآگین

 با و ندارند را سازنده انتقاد تحملها . آنهستند دیگر اشخاص و هاگروه داروام و دانندمی

 و گذارندنمی باقی خود اقدامات درباره قضاوت و سؤال گونه چیه جاي خودکامگی و تهدید

 از زهرآگین مدیران ترس). Schmidt, 2008( کنندمی سرکوب را انتقادي تفکر هرگونه

 سازمانی سکوت هب منجر انتقادي تفکر ارائه از آوردن عمل به ممانعت و منفی بازخورد

 هک خود افکار و نظرات ارئه از آگاهانه طور به کارکنان، سازمانی سکوت دادن رخ با. گرددمی

 سکوت وقوع با. نمایندمی خودداري، باشد سازمان در توسعه و بهبود ساز زمینه تواندمی

 هک نمایندمی امتناع شانسازمان با مواجهه در اطالعات از بسیاري ارائه از کارکنان، سازمانی
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 گرددمی منجر محیطی تحوالت و تغییرات با مواجهه در سازمان تحرك عدم به امر این

 ). 1394، کاظمی و مرادي، جباري(

 وممسم جوّ  نقش بررسی دنبال به پژوهش این، سازمانی اینرسی مخرب آثار به توجه با

 کتشر ستاد در انیسازم سکوت میانجی متغیر به توجه با سازمانی اینرسی بر سازمانی

 گاز از درصد 30تقریبا تولید با شرکت این. باشدمی جنوبی زاگرس گاز و نفت برداريبهره

 به توجه اب که نمایدمی ایفا کشور اقتصاد شکوفایی در را اهمیتی حائز نقش، کشور مصرفی

 رب، رو ینا از. شود ايویژه توجه آن پویایی و تحرك به بایدمی، سازمان این جایگاه و نقش

 هب هايمؤلفه آیا که نماییم بررسی و داده انجام سازمان این در را پژوهش این که شدیم آن

 خدمات جبران نظام، مسموم سازمانی ساختار چونهم سازمانی مسموم جوّ آورنده وجود

 و افانعط عدم، تغییرناپذیري ایجاد بر عاملی توانندمی زهرآگین رهبري و مسموم و ناعادالنه

 در ار نقشی چه میانجی متغیر عنوان به سازمانی سکوت که این و باشند سازمانی اینرسی

 . نماید ایفا تواندمی رابطه این

 دیگر از سازمان بخش تمایز و کنندهوصف هايویژگی از است عبارت سازمانی جوّ

، نانکارک تاررف، خدمت جبران شیوه، فردي بین روابط، فرایندها و ساختار قبیل از، هاسازمان

 ازمانس اعضاي توسط، است پایدار نسبتاً  زمان طول در که، رشد هايفرصت و عملکرد انتظار

 از) 1395، روستایی و نژاد هادوي. (گذاردمی اثرها آن رفتار و احساسات در و شودمی درك

 به هم کارکنان رفتار و نگرش در تواندمی سازمانی جوّ)، 2002( 1وسترن و ادمونتون نظر

 افزایش مانند، منفی صورت به هم و شغلی رضایت و وريبهره افزایش مانند، مثبت صورت

,James. (بگذارد اثر، خدمت ترك و غیبت Choi, Ko, McNeil, Minton, Wright & Kim,

، ريوبهره، ذهن در منفی تأثیراتی، سازمانی آلود شرنگ و مسموم جوّ، ارتباط همین در) 2008
 و نارضایتی باالي سطوح، مسموم جوّ داراي هايسازمان. گذاردمی هاگیريیمتصم و عملکرد

 ستا معمولی کاري مسائل از فراتر که نمایندمی ایجاد کارکنان بین در منفی روانی فشار
)Too & Harvey,  :است زیر موارد شامل سازمانی مسموم جوّ ابعاد ).2012

،بپردازد نآ ارزیابی به باید مدیریت که اساسی مسائل از یکی مسموم: فیزیکی ساختار -1
� و یکیزیف هايجنبه تمامی شامل زیکییف طیمح. است کارکنان بر زیکییف طیمح تأثیر

 Edmonton & Western 
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 کیزییف ساختار تیسم منابع. افتدمی اتفاق رجوع ارباب رفتار آن در که است رانسانییغ
 در رلکنت عدم، فضا پذیريفانعطا عدم، فیضع تهویه، فضا کمبود ل:یقب از مواردي تواندمی
 مکرر ازکارافتادگی، اداري وسایل کمبود، صوتی آلودگی، روشنایی و گرمایش، تهویه ستمیس

 انسازم در افراد براي خصوصی حریم حفظ عدم و کیالکترون تماس و ارتباطات موانع، فنی
 کنندهناتوان روهايین از ايمجموعه بر تواندمیها آن از بییترک یا مصادیق این از هریک. باشد

 طول رد عناصر این جمعی ، تأثیرموضوع واقعی مشکل. باشد داشته تأثیر سازمان در کارکنان
Too( است زمان & Harvey, 2012 .(
مطالعات. دارند سازمانی جوّ ایجاد در را تأثیر ترینبیش رهبران زهرآگین: رهبري -2
 زا متأثر مستقیم طور به را سازمانی جوّ جهنتی، کارکنان از درصد 70 از بیش دهندمی نشان
 و نژاد هادوي( دانندمی کارکنان رفتارهاي و احساسات، روحیه تحریک در رهبر یک رفتار

 خصوصیات حاوي و بوده کنندهمسموم و زهرآلود رهبر رفتار، سبک این در). 1395، روستائی
 بهره و استثمار، افکنی فاقن، تخریب، شخصیت ترور چونهم ناشایستی و زشت هايگیژوی و

 محل و محیط. است کارکرد سوء با توأم رفتارهاي سایر و گرياستفاده سوء و شیادي، کشی
 و فریبکارانه رفتارهاي، کشی گردن و قلدري، کارکنان اذیت و آزار از مملو رهبران این کار

 کاشت، غیرمنصفانه و اضافی کاري بار تحمیل. است 1کالهبرداري و تقلب انوع و اغواگرایانه
، تنادرس اطالعات و ارقام و آمار ارائه، پرسنل بین در ییجو ستیزه روحیه پرورش و نفاق بذر

 زا کارکنان بین در جویانه سلطه و پرخاشگرانه، تهاجمی رفتارهاي ترویج و هاواقعیت جعل
 سطح در زهرآگین رهبري. آیدمی حساب هب سبک این در دیگر بارز بدرفتاري هاينمونه
 منافع خدمت در را سازمانی قدرت، افکنانه نفاق و عمدي صورت هب و گسترده و وسیع

 کندمی پیاده و تعریف سازمان در را روابط از خاصی نوع رهبر ایندهد. می قرار خود شخصی
 رد اثربخش کارکردگرایی و کارایی و متزلزل، سازنده و سالم کاري روابط آن سایه در که

 ییدانا، نژاد هادوي( رودمی تحلیل به و نموده افت روز هر و شده تخریب بن و بیخ از سازمان
). 1389، یاله خائف و آذر، فرد

ايارتق و حفظ موجب فردي بین روابط ایجاد توانایی آلود: شرنگ فردي بین روابط -3
� و ناسالم روابط قطع، هاتعارض رفع، دیگران با خود مشکالت و مسائل حل، روانی سالمت

 Defraud
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 هايسازمان در). Dainton & Zelley, 2015( شودمی دیگران با صمیمی و گرم رابطه تقویت
 سازمان در فردي بین مدت طوالنی تعارضات چارچوب در فردي بین روابط، مسموم جوّ  داراي
 براي رديف بین روابط استقرار. افزایدمی سازمان اعضاي منفی روانی فشار بر و گیردمی شکل
 رضایت عدم دچار را کارکنان است ممکن آن نبود و است الزم سازمان سالمت حفظ و تأمین

 اگرچه). Canary, Cody & Mansour, 2008( اندازد خطر به را سازمان موجودیت و کند
 خصومت تبادالت آن اصلی مشخصه و شودمی محسوب فردي بین رویارویی نوعی تعارض

 هم و ادبانهبی رفتارهاي شامل هم تواندمی فردي بین تعارض اما، است پرخاشگرانه یا آمیز
 . باشد پرتنش اختالفات

 جبران نظام طراحی در بایستمی هاسازمان آلود: شرنگ خدمات جبران و پاداش نظام -4
 همه. باشند داشته کارکنان توسط شده ادراك انصاف و برابري از درستی درك، خدمات
 راگ و شودمی جبران خدماتشان منصفانه طور هب که نمایند احساس بایستمی کارکنان
 منعکس را هایشان ارزش و دانش، مهارت، سازمان از دریافتی هايستاده که کنند احساس

 جوّ). 1396، رمضان و سنجقی، ابراهیمی، زارع( کنندمی عدالتیبی احساس، نمایدنمی
 متعاقب و سازمان اتخدم جبران نظام در پاداش و تالش توازن عدم باعث سازمان مسموم

 رد کارکنان وقتی. شودمی کارکنان در خدمت ترك به میل و شغلی هاياسترس افزایش آن
 دتش به، شودنمی رعایت ايرویه و توزیعی عدالت اصول که کنند احساس سازمانی فضاهاي

 یعوزت در عدالت نبود، توزیعی عدالتیبی از منظور. گیرندمی قرار تنش و روانی فشار تحت
 مورد در کنندمی احساس که افرادي. است سازمان در یافته تخصیص هايپاداش و منابع

 از رمنظو. نمایندمی نارضایتی و فرسودگی احساس، افتاده اتفاق توزیعی عدالتیبیها آن
 ،خدمات جبران درباره گیريتصمیم جاري هايرویه در عدالت نبود نیز ايرویه عدالتیبی

، ابراهیمی. (هاست آن مانند و شکایات با برخورد نحوه، عملکرد ارزیابی ايهرویه همانند
1394 ( 

 به پژوهش این در که است گرفته انجام هاییپژوهش سازمانی مسموم جوّ با رابطه در
  گردد:می اشارهها آن از تعدادي

 کمک چه به سّمی کار محیط عنوان با خود پژوهش در)، 2010( 1هدسن و چمپرلین

                                                                 �
 Chamberlain and Hodson 
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 شانن پژوهش این نتایج. پرداختند سّمی کار محیط بررسی به، زندمی لطمه چه به، کندمی
، تأخیر ،غیبت قبیل: از مشکالتی و است ايگسترده اجتماعی مشکل سّمی کار محیط که داد

 فرد رب منفی تأثیر تواندمی که عواملی و سّمی کار شرایط. دارد پی در را... و ارتباطات ضعف
 و شغلی شرایط، فردي شرایط شامل شود سازمانی سطح اثرات کاهش باعث و باشد داشته

 . شودمی سازمانی

 هايمحیط بین منفی رابطه، سّمی کار محیط عنوان با پژوهشی)، 2012( هاوي و تو
 نجاما اجتماعی رفتار و فیزیکی کار محل بین ارتباط بررسی هدف با اجتماعی و فیزیکی

 ارک محل در سمّیت بروز علت درك براي تلفیقی چارچوبی ارائه به پژوهش هايیافته. دادند
 رفتارهاي و فیزیکی محیط بین که کرد استدالل پژوهش این. شد منجر پیشگیرانه راهبردي و

 اجتماعی رفتار دو سّمی کار محیط آمدن وجود به با و داشته وجود رابطه کارکنان اجتماعی
 طرحی شد سعی پژوهش این در. شودمی پدیدار بمخر رهبري و قلدرمآبی شامل ناکارآمد
 . شود ارائه آن اصالح و کار محیط به مربوط سمی شرایط این بر نظارت براي منطقی
 بنديرتبه و شناسایی عنوان با)، 1396( رمضان و یسنجق، یمیابراه، زارع که پژوهشی در
 با سازمانی مسموم گفرهن پیشایند عنوان به سازمانی مسموم جوّ ایجاد بر مؤثر عوامل

 خبرگان از نفر 10 بین زوجی مقایسات نامهپرسش از گیريبهره و AHP تکنیک از استفاده
 اننش پژوهش هايیافته، دادند انجام فارس استان انتظامی نهادهاي از یکی سابقه با افراد و

 پاداش نظام و مسموم شغلی ساختار، مسموم فردي بین روابط، زهرآگین رهبري که که داد
 . باشدمی سازمانی مسموم جوّ گیريشکل بر مؤثر عوامل عوامل از ترتیب به مسموم

 است آن از حاکی کار محیط در سمی احساسات عنوان با)، 2014( 1چو تحقیق هايیافته
 نینچ، دارد معناداري و مستقیم ارتباط سمی احساسات ایجاد با آمیز توهین سرپرستی که

 دلیل به و گرددمی سازمان در رفتاري مخرب اثرات به منجر کار محیط در احساساتی
 ازمانس عملکرد تضعیف به منجر بلندمدت در، کندمی القاء کارکنان به که اياعتماديبی

 داراي کارکنانش که هاییسازمان در که داد نشان وي تحقیق هايیافتهچنین . همشد خواهد
 . کندنمی پیدا نمودي نیز ازمانیس شهروندي رفتارهاي، هستند سّمی احساسات

                                                                 �
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 در مقاومت را اینرسی)، 2007( 1سلپ و تولوباس. است سازمانی اینرسی، يبعد مفهوم
 در نتوانند هاسازمان شودمی سبب که کندمی تعریف حرکت و تحول، تغییر هرگونه برابر

 الزم تموفقی زا طلبندمی را سریع پاسخگویی و برخوردارند سریع تغییرات از که هاییمحیط
 و موجود وضعیت در ماندن باقی به سازمان تمایل را سازمانی اینرسی وي. باشند برخوردار
 گرددمی سبب سازمانی اینرسی. است نموده تعریف وتحول تغییر هرگونه مقابل در مقاومت

، خود اطراف تحوالت از و کند قطع را خود پیرامون اطالعاتی و ارتباطی مجاري، سازمان که
 پذیريانعطاف عدم. شد خواهد سازمان آن نابودي موجب نهایت در امر این که نشود آگاه

 تغییرات با را خود که دهدنمی آن افراد و سازمان به را اجازه این، سازمانی اینرسی از حاصل
 آمدن وجود به آن پی در و فردي رکود موجب نهایت در مسئله این که دهند تطبیق محیط
 ايهاستعار عنوان به را اینرسی تعریف، شناسان جامعه. شودمی سازمان کل رد اینرسی حالت

.. اندفتهگر فیزیک علم از تغییر حال در سازمانی ساختار در مشکالت توصیف و تشریح يبرا
 ایستا هايسازمان پدیده سازمانی اینرسی که باورند این بر)، 1987( 2همکاران و استارباك

 هامشی خط و تولید هايروش، سازمان خدمات در را ایستا حد زا بیش شرایط و باشدمی
 رخ سازمانی اقدامات و عملیات در زمان طول در اینرسی که هنگامی. سازدمی منعکس

 مقاومت و داده نشان واکنش گذشته تجربیات اساس بر خودکار طور به هاسازماندهد، می
Dainton( دهندمی وزبر خود از تغییرات برابر در ايقوي نسبتا درونی & Zelley, 2015 .(

  از: عبارتند، گرفته قرار استفاده مورد پژوهش این در که سازمانی اینرسی ابعاد
 رد اساسی تغییرات دادن رخ بین زمانی ايفاصله که هنگامی بینشی اینرسی) الف
 یاینرس نوع نای، آید وجود به تغییراتی چنین بروز از هاسازمان آگاهی و سازمانی هايمحیط
 محیط در که است تغییراتی صحیح درك عدم، بینشی اینرسی از منظور. گرددمی ظاهر

 تیدرس درك سازمان اعضاي که گرددمی سبب بینشی اینرسی. پیونددمی وقوع به سازمان
 موجب امر ایندهد. می رخ تغییرات چرا که کنند درك توانند ن و باشند نداشته سازمان از

 ). ,2008Liu,&FeiLiau( دهد رخ سازمانی 3یادگیري چرخه در ايوقفه که گرددمی
� هايپاسخ که دهدمی رخ زمانی، اقدام در اینرسی یا عملی اینرسی عملی: اینرسی) ب

 Self 
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 یک جرايا براي که اطالعاتی یا باشد کند بسیار محیطی تغییرات و هافعالیت به مدیریتی
 و تجزیه از بعد اقدام و عمل در اینرسی. برسد نظر به یناکاف، شده گردآوري آگاهانه اقدام

 چونهم عواملی)، 2008( 1آلکورن و گودکین. گیردمی شکل محیطی کنکاش و محیط تحلیل
 عمل در اینرسی اصلی عوامل را موهوم یادگیري و مخاطب یادگیري، محدود نقش یادگیري

 براي الزم دانش، افراد که دارد رهاشا نکته این به محدود نقش یادگیري. اندنموده معرفی
 رد. نمایند اقدام، شده اخذ جدید دانش اساس بر توانندنمی دقیقا اما اندآموخته را کار انجام

 اما دهندمی تغییر را خود رفتار، شده آموخته دانش به پاسخ در افراد، 2مخاطب یادگیري
 از یدرست درك افراد که زمانی. دکنن ترغیب رفتار در تغییر براي هم را دیگران توانندنمی
 ارفع، سپهونددهد (می رخ موهوم یادگیري، باشند نداشته محیط بر سازمانی اقدامات تأثیر
). 1396، نژاد شریعت و نژاد

 رسیاین عنوان به اغلب، تغییرات برابر در سازمانی هايمقاومت شناختی: روان اینرسی) ج
 که باشدمی شناختی روان ايپدیده، تغییر ربرابرد مقاومت. شودمی شناخته شناختی روان

 تغییر به نسبت افراد شخصی عالقه اگر. است تغییر پذیرش به افراد درونی تمایل عدم بیانگر
 رِ براب در مقاومت یحتم، افراد مقاومت پدیده. شد خواهد مواجه مقاومت با تغییر، شود تهدید

 یرتغی فرایند طی ارزش با چیزهاي دادن ستد از برابر در مقاومت بلکه نیست تغییر خودِ
 ودخ قبلی وضعیت در که دارند تمایل افراد رو این از است کنندهتهدید امري، تغییر. است
 در هامقاومت این بروز در چشمگیري ، تأثیرتغییر از ناشی استرس و اضطراب. بمانند باقی

Goodkin( دارد سازمان & Allcorn, 2008 .( 
 خاصی منظر از هرکدام که شده انجام سازمان در اینرسی مورد در وعیمتن هايپژوهش

 اینرسی بر درآمدي عنوان با) 1394( ابراهیمی که تحقیقی نتایج. اندنگریسته پدیده این به
 اب و سمنان شهر در مستقر دولتی بخش هايسازمان در آن بر تأثیرگذار عوامل و سازمانی
 عامل ترینمهم که دهدمی نشان، داد انجام بستگیهم رسیبر و پیمایشی رویکرد از استفاده

 اینرسی دبع دو شامل که دانشی اینرسی. است دانشی اینرسی، سازمان اینرسی بر تأثیرگذار
 اینرسی عنیی سازمانی اینرسی بعد سه هر بر مستقیمی ، تأثیراست تجربه اینرسی و یادگیري

� که ددا نشانچنین هم پژوهش نتایج. دارد شناختی روان اینرسی و عملی اینرسی، بینشی
 Goodkin & Allcorn 
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 . کندیم تعدیل را سازمانی اینرسی و دانشی اینرسی میان رابطه، سازمانی دانش جذب ظرفیت
 ازمانس یک چرا که سؤال این به پاسخگویی محوریت با تحقیقی در) 2006( 1رابرت و بویر

 معرفی سازمانی اینرسی لواي تحت را عوامل از ايمجموعه، دارد تغییر از جلوگیري به میل
 عواملی به پژوهش این در. شوندمی سازمانی تغییرات برابر در مقاومت باعث که کردند

 اضطراب و استرس و تغییر علت از آگاهی عدم، ابهام از ترس، مدیران مفروضات چونهم
 . گردید توجه سازمانی اینرسی گیريشکل در مؤثر عوامل عنوان به تغییر
 مقاومت با ارتباط در رفتاري الگوهاي، داد انجام) 2007( 2سلپ و تولوباس که پژوهشی در

 زمینه رد الزم تغییرات وقتی که است آن از حاکی پژوهش نتایج. شد بررسی تغییر برابر در
 پذیراي کمتر، افراد ذهنی قالب و رفتار، فرهنگ زمینه در نه و باشد وکار کسب هايالزام

 . است مطلوب تغییر
 ترینمهم سازمانی اینرسی، دانش اینرسی مشکل حل) 2008( 3فانگ و لینگ تحقیق در
 گرددمی سبب و شده محیطی هايفرصت و تهدیدات شناسایی مانع که گرددمی تلقی عاملی

 شده ارهاش موضوع این به تحقیق این در. شود کند محیط با سازمان پذیريتطبیق سرعت که
 است سازمانی اثربخشیچنین هم و تحول، تغییر ایجاد راه سر بر مانعی سازمانی اینرسی که
 امور انجام در تکراري بسیار هايرویه و هاروش از، گردندمی آن دچار که هاییسازمان و

 رویکردهاي از، ریسک از پرهیز و زمان در جویی صرفه جهت و کنندمی استفاده مربوطه
 . جویندمی بهره مسئله حل معمول

 در 4هیرشمن آلبرت شناس جامعه دانشمند ادبیات در بار اولین براي، نانکارک سکوت
 انندم دانشمندانی ابتدا در. افتی توسعه محققان دیگر لهیوس به بعدها و شد انیب 1970سال

 شگستر. کردندمی قلمداد یتینارضا به نسبت یالعمل عکس را سکوت)، 1970( رشمنیه
 کی هب لیتبد را سکوت تواندمی، سازمان در رکنانکا گرید انیم در کارکنان يفرد سکوت

 مطرح جمعی سطح در ايپدیده را سازمانی سکوت) 2000( 5میلیکن و موریسون. کند جوّ
 مسائل با ارتباط در خود هايدغدغه یا عقاید، اطالعات ارئه از کارکنان، آن در که نمایندمی

 را سازمانی سکوت نیز) 2006( 6دایتون و هنریکس. کنندمی خودداري کاري مشکالت و
                                                                 �

 Boyer and Robert 
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 شواکن در را کمی بسیار مشارکت، افراد آن طی که کنندمی تعریف جمعی دسته ايپدیده
 زعم به. دهندمی نشان خود از شودمی رو روبه آن با سازمان که مشکالتی و مسائل به

 و کنترل فقدان، ارزشیبی احساس موجب سازمانی سکوت)، 2003( 1کوال و دیمیتریس
  .گرددمی منتهی پایین تعهد و انگیزش به نتیجه در که شودمی شناختی ناهماهنگی
 رافکا و نظرات ابراز از آگاهانه کارکنان که شده فیتعر نیچن، سازمان در سکوت امروزه

 وتسک دیگر بیان به. کنندمی يخوددار کار طیمح ای کار در توسعه و يبهبود جهت در، خود
 و حکاك( است سازمان در افراد رفتار مورد در یواقع انیب نوع هر از يخوددار، یسازمان

 ). 1394، نژاد موسوي
 هدر را یسازمان هايتالش تمام تواندمی که است آور زیان فرآیندي، سازمانی سکوت

 نییپا سطوح، هامالقات در یجمع سکوت مثل باشد؛ داشته یمختلف انواع است ممکن و دهد
,Nikmaram( آن هیشب و یجمع يآوا نییپا سطوح، شنهادهایپ و هاهیرو در مشارکت

Gharibi Yamchi, Shojaii, Ahmadi Zahrani, & Alvani, 2012 .( 
 قرار توجه مورد فرد منحصربه ايدهیپد عنوان به را سکوت)، 2001( 2هارلوس و ندریپ
 وقتی. ننددامی یشفاه درست انیب شکل هر از يخوددار را کارکنان سکوت آنان. دادند

 ناعامت شانسازمان با مواجهه در اطالعات از ياریبس ارائه از واقع در کنندمی سکوت کارکنان
 یمفهوم ای يتفکر، یقضاوت موضوعات از ياریبس يبرا ايهیپا تواندمی، اطالعات نیا. ورزندمی

Tulubas( باشد & Celep, 2012 .(
، تیریمد يندهایفرآ، گیريتصمیم ياندهیفرآ مانند یسازمان هايیژگیو از ياریبس

Dimitris( مؤثرند کارکنان سکوت بر، کارکنان ادراکات و فرهنگ & Vokala,  یبرخ). 2007
 و رندیگمی نظر در را خود یشخص منافع فقط کارمندان نکهیا بر یمبن، تیریمد يتفکرها

 تاً یماه، هادهیعق اختالف نکهیا و داندمی را هانیبهتر و فهمدمی همه ازتر بیش سازمان ریمد
 نیا. است کارکنان انیم در، سکوت ساز نهیزم، رودمی شمار به سازمان يبرا يمضر مسئله
 نداشته تیواقع سازمان در کدام چیه است ممکن و هستند تیریمد يباورها اگرچه مسائل
 ارکنانک در را خشم و بیفر، ترس چونهم یمخرب احساسات و عواطف توانندمی اما، باشند

� و مرادي، جباري( شوند کارکنان سکوت جادیا سبب تینها در، آورده وجود به سازمان
 Dimitris & Vakola 
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 ). 1394، کاظمی
 عوامل از: عبارتند، گرفته قرار مطالعه مورد تحقیق این در که سازمانی سکوت ابعاد
 . پرداخت میخواهها آن حیتشر به ادامه در. شخصیتی عوامل و سازمانی عوامل، مدیریتی

 و فیمن بازخورد، شودمی سکوت ایجاد باعث که مدیریتی دالیل از یکی مدیریتی: ملعوا
 نديکارم که زمانی یعنی، است کارکنان به نسبت مدیران و سرپرستان جانب از همیشگی

 لالعم عکس وي جانب از و دهدمی پیشنهادي خود سرپرست به سازمانی مسئله یک درباره
 طول رد امر این. پیشهکند سکوت فرد تا گرددمی موجب همسئل این، کندمی دریافت منفی
 سکوت که است باور این بر دیگر مدیریتی عامل. شودمی سازمانی سکوت به منجر زمان

 نکارکنا درباره مدیران برخی. است کارکنان به نسبت ضمنی انتقادات مجموعه، سازمانی
 یگرد دلیل. هستند اعتماد غیرقابل نتیجه در و عالقمندند خود منافع بهها آن که معتقدند

 ازمانس در موجود مشکل دریافتن از سرپرستان و کارکنان که دهدمی رخ زمانی، سکوت براي
 دتوانمی فقط، گشتن سریع هايحلراه دنبال به یا و مشکل این از اجتناب. مانندمی عاجز
 افتنی براي امیدي هیچ که کنند احساس کارکنان که شود باعث و کند بدتر را مشکل این
 ايگونه به مدیران و رهبر رفتارهايچنین . همکنندمی سکوت نتیجه در و ندارد وجود حلراه
 ادافر سکوت ایجاد براي دلیلی، شودها آن به زیردستان و کارکنان اعتماديبی باعث که
 رجیحتتر ، بیشباشند بدگمان و اعتمادبی شانسرپرستان و مدیران به افراد اگر. گرددمی
 ). 1394، نژاد موسوي و حکاك( کنند پیشه سکوت که دهندمی

 هاازمانس در سکوت تشویق باعث که سازمانی دالیل میلیکن و موریسون سازمانی: عوامل
 در عدالتیبی، گیريتصمیم هايرویه از: عبارتند دالیل این. اندکرده شناسایی را شوندمی

 سازمان تمایل، این بر عالوه. سازمانی ضعیف عملکرد و سازمانی هايناکارآمدي، پرداخت
 ساختن متمرکزچنین هم و سازمان از خارج یا قراردادي کارکنان کارگیري به براي

,Maria( باشد سکوت کنندهایجاد سازمانی دالیل جمله از تواندمی نیز گیريتصمیم 2006 .(
 که است این سازمانی سکوت ایجاد در مؤثر شخصیتی دالیل از یکی شخصیتی: عوامل

 خراجا، کنند عقیده ابراز و بگشایند سخن به زبان موضوعی درباره اگر که ترسندمی افراد
 از را شغلشان خواهندنمی زیردستان، موارد از برخی در. بدهند دست از را شغلشان و شوند
 عبیرت چنین که نندک رفتار ايگونه به خواهندنمی زیردستان، موارد از برخی در. بدهند دست
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 که دهندمی قرار انتقاد مورد راها آن اعمال و کنندمی رفتار خود سرپرستان علیه که شود
 چون اصطالحاتی با سکوت) 2012، همکاران و باقري. (شوندمی اخراج امر این نتیجه در

 اب دافرا و است مرتبط مناسب و بجا رفتار مالحظه و احتیاط، دیگران به احترام، فروتنی
 و تعارض و تضاد بروز احتمال و کرده رعایت را رفتارها این خواهندمی کردن پیشه سکوت

). 1394، نژاد موسوي و حکاك( دهند کاهش را ممکن خطرات دیگر
 يشاد و سازمانی سکوت نقش تبیین « عنوان با تحقیقی) 1394( نژاد موسوي و حکاك

 أثیرت از حکایت تحقیق هايیافته. اندداده مانجا »کارکنان شغلی فرسودگی کاهش در کار در
چنین م. هدارد شغلی فرسودگی بر آن مستقیم اثر و کار در شادي بر سازمانی سکوت معکوس

 لیشغ فرسودگی بر مؤثر سازمانی سکوت عوامل میان از که شده داده نشان تحقیق این در
 . است داده صاختصا خود به را عاملی بار ترینبیش شخصیتی عامل، کارکنان

ها . آناندکرده ارائه سکوت تشریح براي را مدلی) 2003( 1هولین و موریسون، میلیکن
 مانیساز، فردي هايویژگی بعد سه در را »سازمان در کارکنان توسط سکوت انتخاب « پدیده

 به ازمانس در فرد پایین موقعیت یا تجربه کمبود. اندکرده بررسی سرپرست با فرد رابطه و
 فرهنگی هايریشه نیز و سازمان در موجود مراتبی سلسله ساختار، فردي هايویژگی نوانع
 دیریتیم سبک یا سرپرست با صمیمانه و نزدیک رابطه نبود و سازمانی هايویژگی عنوان به

 نهایت رد عوامل این. اندشده بنديطبقه سرپرست با رابطه با مرتبط عامل عنوان به سرپرست
 کندیم تصور فرد اول دیدگاه در شوند؛ سکوت پیدایش در مجزا دیدگاه دو به جرمن توانندمی
 دیدگاه در و کندمی ایجاد همکاران دیگر یا او به نسبت منفی نگرشی، سکوت شکستن که

 رد لذا شد نخواهد مؤثر تغییري به منجر او اظهارنظر کل طور به که کندمی تصور فرد دوم
 . نماید اختیار سکوت که گیردیم تصمیم فرد، حالت دو این

 سلسله هايسازمان در سازمانی سکوت اثر مطالعه عنوان با تحقیقی در) 2013( 2کاراکا
 لیاص عوامل عنوان به سازمانی و مدیریتی مسائل که یافت دست هایافته این به مراتبی
، اطیارتب هايفرصت ساختن فراهم و افراد بین اعتماد ایجاد و گرددمی تلقی سازمانی سکوت
�. شودمی گرفته نظر در سکوت شکستن راه بهترین

 Milliken, Morrison & Hewlin 

 Karaca 
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 و دیمیتریس سازمانی سکوت هايمدل از استفاده با، موضوع پیشینه و ادبیات توجه با
 و نژاد هادوي مسموم جو و) 2008( آلکورن و گودکین سازمانی اینرسی)، 2003( وکوال

. گرددمی بیان یرز شرح به پژوهش مدل و هافرضیه)، 1395( روستائی
 . دارد معناداري و مثبت تأثیر سازمانی اینرسی بر سازمانی مسموم جوّ :1 فرضیه
 . دارد معناداري و مثبت تأثیر سازمانی اینرسی بر سازمانی سکوت :2 فرضیه
 . دارد معناداري و مثبت تأثیر سازمانی سکوت بر سازمانی مسموم جوّ :3 فرضیه
 بتمث تأثیر سازمانی اینرسی بر سازمانی سکوت طریق از انیسازم مسموم جوّ :4 فرضیه

. دارد معناداري و

 جو و) 2011( کنزي مک سازمانی سکوت مدل از شده برگرفته( پژوهش یمفهوم مدل -1 شکل

 )) 1395( روستائی و نژاد هادوي، مسموم

شناسیروش

 گردآوري شیوه حیث از و کاربردي هايپژوهش نوع از، هدف اساس بر، پژوهش این
 رابطه آن در که رودمی شمار به بستگیهم تحلیل نوع از پیمایشی-توصیفی پژوهش، هاداده
 معادالت بر مبتنی مشخص طور هب و شودمی تحلیل پژوهش هدف اساس بر متغیرها میان

Smart آماري افزارنرم از استفاده و ساختاري PLS گردآوري براي پژوهش این در. است 
 هايکتاب، مقاالت، ايکتابخانه منابع از موضوع ادبیات و نظري مبانی زمینه در اطالعات
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 روش از هاداده آوريجمع براي و الکترونیکی هايمجله و علمی اطالعات هايپایگاه، مختلف
 ودهب پیمایشی صورت هب پژوهش انجام روش. است هشد استفاده نامهپرسش کمک به میدانی

 پژوهش آماري جامعه. کرد اشاره نتایج تعمیم قابلیت به توانمی آن يمزایا ترینمهم از که
 در جنوبی زاگرس گاز و نفت برداريبهره شرکت ستاد کارکنان از نفر 220 شامل حاضر
 نمونه عنوان به آنان از نفر 134 تعداد تصادفی گیرينمونه روش از استفاده با که است شیراز

 با رابطه در. اندداده تشکیل زنان را نفر 14 و مردان را نمونه افراد از نفر 120. شدند انتخاب
 فوق نفر 91، دیپلم زیر و دیپلمه افراد از نفر 11، تحصیالت میزان شناختی جمعیت متغیر
 جمعیت متغیر خصوص در. هستند آن از باالتر و لیسانس فوق نفر 34 و لیسانس و دیپلم

 تا 5 کار سابقه داراي نفر 37، کار سابقه سال 5 لحداق داراي نفر 33 نیز کار سابقه شناختی
 باالتر و سال 15 کار سابقه داراي نفر 33 و سال 15 تا 10 کار سابقه داراي نفر 31، سال 10

 اینرسی یعنی سازمانی اینرسی بعد سه سنجش بارهدر اطالعات آوريجمع براي. هستند
 و گودکین شده طراحی هاينامهپرسش از شناختی روان اینرسی و عمل در اینرسی، بینش

 توسط شده معرفی مقیاس از سازمانی سکوت متغیر سنجش خصوص در)، 2008( آلکورن
 و شخصیتی عوامل، سازمانی عوامل ابعاد با گویه 15 بر مشتمل) 2003( وکوال و دیمیتریس

 ساخته محقق نامهپرسش از سازمانی مسموم جوّ متغیر براي نهایت در و مدیریتی عوامل
 این در شده استفاده هاينامهپرسش. است هشد استفاده) 1395( روستایی و نژاد هادوي

 پایایی آزمون براي. بودند برخوردار یمناسب روایی از بودن استاندارد دلیل به، پژوهش
 جوّ ايمتغیره براي پایایی ضریب که شده استفاده کرونباخ آلفاي شیوه از نیز نامهپرسش
 79/0 و 80/0، 83/0 با برابر ترتیب به سازمانی سکوت و سازمانی ینرسیا، سازمانی مسموم

 . باشدمی

هایافته

 گیرياندازه هايشاخص که مسئله این کردن مشخص جهت اطالعات آوريجمع از پس
، باشند قبول قابل پنهان متغیرهاي سنجش خصوص در اندازه چه تا) مشاهده متغیرهاي(

 .گیرند قرار آزمون مورد مجزا طور هب شده مشاهده متغیرهاي هکلی اول مرحله در بایستمی
 مورد) تاییدي عاملی تحلیل( گیرياندازه الگوهاي براي برازش کلی هايشاخص رو این از
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 اکیح تاییدي یلعام تحلیل هايمدل براي برازش هايشاخص آزمون که گرفتند قرار ارزیابی
 گیرياندازه و سنجش خصوص در) آشکار یرهايمتغ( گیرياندازه هايشاخص که است آن از

 ). 1جدول( باشندمی برخوردار مطلوبی وضعیت از پنهان متغیرهاي

 متغیر هر براي معناداري سطح جزئی شاخص همراه به تاییدي عاملی تحلیل نتایج -1 جدول

 ) پژوهش هايافتهی(

p-valueعاملی بارمتغیرآشکارپنهان متغیر

سازمانی اینرسی

89/0001/0بینش نرسیای

86/0000/0عمل اینرسی

85/0000/0شناختی روان اینرسی

سازمانی سکوت

92/0001/0مدیریتی عوامل

81/0012/0سازمانی عوامل

85/0000/0شخصیتی عوامل

سازمانی مسموم جوّ

87/0001/0مسموم فیزیکی ساختار

82/0000/0مسموم پاداش نظام

83/0000/0زهرآگین رهبري

82/0000/0مسموم فردي بین روابط

 بحرانی مقدار جزئی شاخص دو از هافرضیه معناداري آزمون منظور به حاضر پژوهش در
 باید بحرانی مقدار، 05/0 معناداري سطح اساس بر. است شده استفاده معناداري سطح و

 حاکی، معناداري سطح مقدار براي 05/0 از کوچکتر مقادیرچنین . همباشد 96/1 ازتر بیش
 95/0 سطح در صفر مقدار با رگرسیونی هايوزن براي شده محاسبه مقدار معنادار تفاوت از

 که شده استفاده PLS افزارنرم و ساختاري معادالت، پژوهش هايفرضیه آزمون براي. است
است: زیر شکل به افزارنرم خروجی
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) پژوهش هايافتهی( استاندارد تخمین حالت در شده زده تخمین مدل -2 شکل
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) پژوهش هايافتهی( معناداري ضرایب حالت در شده زده تخمین مدل -3 شکل

 . است) 2( شماره جدول شرح به پژوهش مدل برازش کلی هايشاخص

) افزارنرم خروجی به توجه با پژوهشگران از تنظیم( مفهومی مدل رازشب -2 جدول

نتیجه مطلوب حد بعد شاخص مدل رازشب معیارهاي ردیف

قبول قابل 3 از کوچکتر 85/2یدونسب يکا 1

خوب برازش 1/0 از کوچکتر RMSEA 029/0 بیتقر مجذورات نیانگیم شهیر 2

 برخوردار خوبی بسیار برازش از مدل که دریافت توانمی 2 جدول اطالعات به توجه با
 رداختهپ پژوهش هايفرضیه بررسی به، مدل تحلیل و تجزیه نتایج تنگرف نظر در با. است
 مدل براي AVE و CR شاخصچنین . هماست شده ارائه) 4( جدول در آن نتایج که شده

. است گردیده ارائه) 3( جدول در شده محاسبه مقادیر که گردید محاسبه
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� مقادیر -3 جدول �و� � ) افزارنرم خروجی به توجه اب پژوهشگران از تنظیم( شده محاسبه �

نتیجه مطلوب حد بعد شاخص مدل برازش معیارهاي ردیف

قبول قابل 70/0 از بیشتر CR 81/0 ترکیبی پایایی 1

قبول قابل 5/0 از بیشتر AVE 72/0 همگرا پایایی 2

) 4( جدول در پژوهش فرضیات و ساختاري معادالت سازيمدل آزمون به مربوط نتایج

. است هشد آورده

 خروجی به توجه با پژوهشگران از تنظیم( آن به مربوط مقادیر و مسیر ضرایب -4 جدول

 ) افزارنرم

نتیجهTمسیر ضریبمسیر فرضیه

54/040/5سازمانی اینرسی ß مسموم جوّ 1
 تایید

فرضیه

82/09/22سازمانی سکوت ß مسموم جوّ 2
 تایید

فرضیه

33/011/3سازمانی اینرسی ß انیسازم سکوت 3
 تایید

فرضیه

4 
 سازمانی سکوت ß مسموم جوّ
ß سازمانی اینرسی 

27/0=33/0×82/0
 به نیاز

 آزمون
سوبل

 تایید
فرضیه

 بودن ارمعناد بیانگر، باشد +96/1 ازتر بیش بازه در t مسیر ضریب مقادیر که هنگامی

 اداريمعن ضریب مقدار به توجه با. است پژوهش هايفرضیه تأیید متعاقباً و مربوطه پارامتر

 بضری مقدار. شوندمی تأیید مدل فرضیه چهار، متغیرها بین مسیرهاي براي آمده دست به

 مسموم جوّ که دهدمی نشان و است آمده دست به 45/8، پژوهش اول فرضیه معناداري

 براي معناداري ضریب مقدار. دارد سازمانی اینرسی با معناداري و مثبت بطهرا، سازمانی

 پژوهش هايفرضیه تأیید از حاکی مطلب این که باشدمی 96/1 از باالتر سوم و دوم فرضیه
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 اردد سازمانی سکوت با مستقیمی و معنادار رابطه، سازمان مسموم جوّ که است آن بیانگر و

 اداريمعن و مستقیم رابطه سازمانی اینرسی با نیز سازمانی تسکوچنین ). همدوم فرضیه(

 چهارم فرضیه، پژوهش سوم و دوم هايفرضیه شدن تأیید به توجه با). سوم فرضیه( دارد

 اینرسی و سازمانی مسموم جو بین رابطه در سازمانی سکوت بودن میانجی یعنی پژوهش

 ابطرو شدت بایستمی پژوهش هايهفرضی معناداري بررسی از پس. شودمی تأیید سازمانی

، 2لشک در مسیر شده استاندارد ضرایب به توجه با. دهیم قرار بررسی مورد را متغیرها بین

 سکوت و سازمانی اینرسی تغییرات از درصد 82/0 و 54/0 ترتیب به، سازمان مسموم جوّ

 تغییرات از 33/0 میزان به نیز سازمانی سکوت. کندمی تبیین مستقیم طور به را سازمانی

 نقش تنگرف قرار تأیید مورد باچنین . همکندمی تبیین مستقیم طور به را سازمانی اینرسی

 معناداري و مثبت، غیرمستقیم اثر داراي سازمان مسموم جوّ، سازمانی سکوت گريمیانجی

 این در. است سازمانی سکوت طریق از سازمانی اینرسی روي بر)، 82/0×33/0، (27/0 برابر

 غیرمت دو بین رابطه در متغیر یک میانجی تأثیر معناداري براي که 1سوبل آزمون از پژوهش

 ذیل رابطه طریق از z-value مقدار یک، سوبل آزمون در. شد استفاده، رودمی کار به دیگر

 اطمینان سطح در توانمی، 96/1 از مقدار این شدنتر بیش صورت در که آیدمی دست به

کرد: تأیید را متغیر یک میانجی تأثیر بودن ارمعناد درصد 95

 مسیر ضریب مقدار b، میانجی و مستقل متغیر میان مسیر ضریب مقدار a رابطه این در

 و مستقل متغیر میان مسیر به مربوط استاندارد خطاي as، وابسته و میانجی متغیر میان

. باشدمی وابسته و نجیمیا متغیر میان مسیر به مربوط استاندارد خطاي bs و میانجی

 بودنتر بیش دلیل به که است شده 81/2 با برابر سوبل آزمون از حاصل z-value مقدار

 میانجی متغیر ، تأثیردرصد 95 اطمینان سطح در که داشت اظهار توانمی، 96/1 مقدار از

 ايبر. اشدبمی معنادار سازمانی اینرسی و سازمان مسموم جوّ میان رابطه در سازمانی سکوت

� مقداري که شد استفاده 2VAF آماره از، میانجی متغیر طریق از غیرمستقیم اثر شدت تعیین
 Sobel test �  Variance Accounted for 
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 یرتأث بودن ترقوي از نشان، باشد نزدیکتر 1 به مقدار این هرچه و کندمی اختیار را 1 و 0 بین

 از VAF. سنجدمی را کل اثر بر مستقیم اثر نسبت مقدار این واقع در. دارد میانجی متغیر

 آید:می دست به ذیل رابطه طریق

VAF=

 مسیر ضریب مقدار b، میانجی و مستقل متغیر میان مسیر ضریب مقدار a رابطه این در

. باشدمی وابسته و مستقل متغیر میان مسیر ضریب مقدار c و وابسته و میانجی میان

 جوّ  اثر از 33/0 که است معنی بدین باال رابطه طریق از VAF براي آمده دست به مقدار

. شودیم تبیین سازمانی سکوت میانجی متغیر طریق از سازمانی اینرسی بر سازمانی مسموم

گیرينتیجه و بحث

 از که است الزم بلکه باشند سازگار تغییر حال در محیط با باید تنها نه هاسازمان مدیران

 جودو احتمال این. باشند برخوردار نیز تغییر هايبرنامه ارائه و مشکالت تشخیص توانایی

 و مدیران مدنظر و مطلوبدهد، می رخ سازمان محیط در که تغییري هر پذیرش که دارد

 افراد و است ناپذیر اجتناب تغییرات این از بسیاري با رویارویی اما نباشد هاسازمان کارکنان

 گهماهن تغییرات با را خود ايگونه به، الزم هايزمینه ساختن فراهم با بایستمی هاسازمان و

 و مدیران تمایل عدم و مقاومت. ببرند آمده پیش هايموقعیت از را بهره ترینبیش و ساخته

 حتت مشکالتی ایجاد به منجر، تغییرات این با سازگاري و شدن همگام با رابطه در کارکنان

 هب منجر مدت بلند در، سازمان در ایستایی و اینرسی. گرددمی »سازمانی اینرسی« عنوان

 شنق به توجه با تا شدیم آن بر پژوهش این در. شودمی سازمان در تحرکیبی و رکود ایجاد

 نقشی هب توجه با و بپردازیم متغیر این بررسی به، سازمان عملکرد در سازمانی اینرسی مخرب

 و مدیران اگر که نمودیم نای بر فرض، سازماندارد عملکرد بهبود در سازمانی مطلوب جوّ که

 الزم هايزمینه و کنند کمک سازمان در مطلوب جوّي ایجاد به نتوانند هاسازمان کارکنان

 تواندمی مسموم جوّ این، نمایند فراهم را مسموم و آلود شرنگ جوّي گیريشکل جهت در

 سکوت که گردید این بر فرض ادامه در. باشد داشته سازمانی اینرسی با معناداري رابطه
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 به ار نقشی چه است سازمانی مسموم جوّ دستاورد که متغیرهایی از یکی عنوان به سازمانی

 . نمایدمی ایفا رابطه این در میانجی متغیر عنوان

 سیاینر با مثبتی و معنادار رابطه سازمانی مسموم جوّ که دهدمی نشان پژوهش هايیافته

 وّج که را نقشی است بهتر فرضیه این خصوص درتر بیش بحث راستاي در. دارد سازمانی

. مدهی قرار تحلیل مود، دارد سازمانی اینرسی بر ابعادش و هامؤلفه طریق از سازمانی مسموم

 ردمو نظري مبانی بخش در سازمانی مسموم جوّ هايمؤلفه از یکی عنوان به زهرآگین رهبري

 سنف عزت به، آمیز توهین فتارير اتخاذ با زهرآگین رهبران. گرفت قرار تشریح و بررسی

 ایجاد کارکنان براي را زده بحران محیطی، قدرت از استفاده سوء با و تازندمی کارکنان

 این. است زهرآگین رهبران بارز خصوصیات از طلبی جاه و بودن خودکامه. نمایندمی

 .گرددمی سازمانی امور در کارکنان مشارکت به توجه عدم به منجر هاسازمان در خصوصیت

 با همسویی نیازمند که هاییموقعیت در هاسازمان که است اهمیت حائز امر این به توجه

 ازمندندنی کارکنان مشارکت و تعهد به دیگري موقعیت هر از بیش هستند محیطی تغییرات

 این و شوندمی کارکنان در نارضایتی ایجاد باعث هاییویژگی چنین با زهرآگین رهبران اما

. باشند شتهندا محیطی تغیییرات با همسویی به تمایلی کارکنان که گرددمی موجب تینارضای

 فردي نبی روابط استقرار. است سازمانی مسموم جوّ ابعاد دیگر از نیز مسموم فردي بین روابط

 ردچا را کارکنان است ممکن عامل این نبود و است الزم سازمان سالمت حفظ و تأمین براي

ر تبیش آن کارکنان که سازمانی در. اندازد خطر به را سازمان موجودیت و نماید نارضایتی

 تخریب در سعی و کنند فردي بین تعارضات و تضادها با شدن درگیر صرف را اوقاتشان

 ایجاد سازمان در زا استرس عوامل و شده تضعیف همکاري روحیه، باشند داشته یکدیگر

. تاس همراه منفی شناختی روان حاالت و عیفض شغلی پیامدهاي مسئلهبا این که گرددمی

 چنین توانمی است همراه مقاومت و اضطراب، استرس با معموال تغییر که این به توجه با

 از ناشی استرس به مسموم فردي بین روابط از ناشی اضطراب و استرس که گرفت نتیجه

. مایدنمی فراهم سازمان در اینرسی و تحرّکیبی ایجاد براي را زمینه و گرددمی اضافه تغییر

 سازمانی مسموم جوّ ابعاد از دیگر یکی عنوان به نیز مسموم خدمات جبران و پاداش نظام

 و ددگرمی تلقی سازمان دارایی ترینمهم سازمان انسانی منابع. است گرفته قرار اشاره مورد

 این تواندمی اشپاد و خدمات جبران نظام جمله از مختلف هايزمینه در عدالتیبی ادراك
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 هاانسازم مدیران اگر. آورد وجود به را سازمانی معضلی و برده تحلیل به را سازمانی مهم منبع

 کارکنان توسط شده ادراك انصاف یا برابري از درستی درك، خدمت جبران نظام طراحی در

 که یمانز، نظري لحاظ به و شودنمی جبران منصفانه طور به کارکنان خدمات، باشند نداشته

 نشت و روانی فشار تحت و نموده تجربه را متعددي فشارهاي کنندمی عدالتیبی ادراك افراد

 مانساز اهداف پیشبرد زمینه در کارکنان که گرددمی سبب روانی فشارهاي. گیرندمی قرار

 که راتیتغیی با سازگاري و همسویی به و باشند نداشته مطلوبی روانی و روحی، فکري تمرکز

 اننش تمایلی، شودمی تلقی هاسازمان مهم اهداف از یکی عنوان به امروزي متالطم محیط در

، گرفت قرار بررسی مورد پژوهش این در که مسموم سازمانی ابعاد از بعد آخرین. ندهند

 تواندیم سازمانی هر فیزیکی ساختار در آلودگی شرنگ منابع. است مسموم فیزیکی ساختار

، صوتی هايآلودگی، فضا پذیريانعطاف عدم، ضعیف تهویه، فضا بودکم قبیل از مواردي

. دباش سازمان در افراد براي خصوصی حریم حفظ عدم و ارتباطی موانع، اداري وسایل کمبود

 کنندهناتوان نیروهاي از ايمجموعه بر تواندمیها آن از ترکیبی یا مصادیق این از هریک

 وضعیت رب غیرمستقیم یا مستقیم طور به نتیجه در و اشدب داشته تأثیر سازمان در کارکنان

، میجس موارد حیث از که کارکنانی. بگذارند تأثیر کارکنان رفاه و اجتماعی، روانی، جسمی

 و ودهنم نارضایتی احساس، باشند نداشته قرار مطلوبی وضعیت در رفاهی و اجتماعی، روانی

 سازمانی امور کردن مختل و کاري کم چونهم مواردي طریق از را نارضایتی این معموالً

) 1395( روستایی و نژاد هادوي و) 1396( همکاران و زارع پژوهش هايیافته. دهندمی نشان

 . نمایندمی حمایت پژوهش این هايیافته از نیز

 سکوت و سازمانی مسموم جوّ  بین معنادار ارتباط فرضیه تأیید بر داللت پژوهش هايیافته

 زا ترس علت به، سازمانی مسموم جوّ ابعاد از یکی عنوان به زهرآگین رهبران. ددار سازمانی

 زمانی هک این توضیح. گردندمی کارکنان در سکوت افزایش باعث کارکنان منفی بازخوردهاي

 وي جانب از و دهدمی خود سرپرست به پیشنهادي سازمانی ايمسئله درباره کارمندي که

 سکوت دهد ترجیح فرد که شودمی موجب امر این شودمی ور روبه منفی العمل عکس با

 .شودمی سازمانی سکوت به منجر زمان مرور به کردن پیشه سکوت همین و کند پیشه

 و باشدمی کارکنان در اعتماديبی موجد عوامل از زهرآگین مدیران و رهبران رفتارهاي

 ترجیح تر، بیشباشند بدگمان و اعتمادبی خود سرپرستان و مدیران به نسبت افراد چنانچه
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 بینندمی فردي را خود سرپرست یا مدیر که وقتی کارکنان. کنند پیشه سکوت که دهندمی

 فعالنهمن وضعیتی و نموده دوري وي از دهندمی ترجیح، گشایدمی توهین به لب راحتی به که

 1نهمکارا و لیو قتحقی هايیافته با فرضیه این نتایج. برگزینند سازمان در خود براي را

 . دارد مطابقت و سازگاري) 2009(

 أییدت مورد پژوهش این در سازمانی اینرسی و سازمانی سکوت بین معنادار ارتباط فرضیه

 بر رلیکنت، کنند ارزشیبی احساس کارکنان که گرددمی سبب سازمانی سکوت. گرفت قرار

 رد. ببرند رنج شغلی رسودگیف احساس و استرس، ناهنجاري از و باشند نداشته خود کار

 شهامت اما دانندمی سازمان مسائل مورد در را حقایقی کارکنان، سازمانی سکوت وضعیت

 هک تفاوتبی کارکنان. کنندمی گذرها آن از تفاوتیبی با و ندارند راها آن مورد در صحبت

 که: وندشمی شنگر این توسعه باعث، هستند افراد سکوت شدن گرفته نادیده نتیجه غالباً

 مؤثر واملع از که، کارکنان استرس و افسردگی، نگرشی چنین نتیجه در. »باشید تفاوتبی«

) 2007( 2بوهم هايیافته با فرضیه این نتایج. یابدمی افزایش، هستند سازمانی اینرسی بر

. دارد همخوانی

منابع

 در آن بر رگذاریتأث ملعوا و یسازمان ینرسیا بر يدرآمد). 1394( عباس دیس، یمیابراه

، 13) 4(، رانیا یدولت هايسازمان تیریمد نامهفصل، رانیا یدولت بخش هايسازمان

 . 101-120 صص

 سکوت نیب ۀرابط یبررس). 1394( يمراد، یکاظم و حسن محمد، يمراد، غالم، يجبار

 تیریمد ۀفصلنام، ناجا در یاخالق يرهبر یانجیم نقش با یسازمان تعهد و یسازمان

 . 63-84)، 4( 3، یانتظام يروین در منابع

 در يشاد و یسازمان سکوت نقش نییتب). 1394( يهاد دیس، نژاد يموسو و محمد، حکاك

 صص، 1) 4(، یسازمان رفتار مطالعات نامه، فصلکارکنان یشغل یفرسودگ کاهش در کار

121- 97�
 Liu et al �  Boehm 
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 تیریمد نامهفصل، یسازمان رفتار در یمدل یطراح). 1384( محمد، یبابائ و یعل، انیرضائ

. 81-110 صص)، 8( 33، رانیا در

 و ییشناسا). 1396( رمضان دیمج و میمحمدابراه، یسنجق ح؛یمس، یمیابراه ؛نیام، زارع

 موممس فرهنگ ندیشایپ عنوان به یسازمان مسموم جو جادیا بر مؤثر عوامل بنديرتبه
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