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 پررنگ( - 12اندازه  -  B Nazaninچکیده )فونت

 

علیرغم اينکه ادبیات رايج در زمینه سازمان و مديريت، بر توانمندسازی و ايجاد کانالهای ارتباطات باز تاکید دارند، اما نتايج 

ت، تسهیم اطالعات و تحقیقات نشان میدهند بسیاری از کارکنان از اين موضوع شکوه میکنند که سازمانهای آنها از ارتباطا

های مديران در سازمانها باشد. يکی  دانش آشکار و پنهان حمايت نمیکنند و اينها همه میتواند دلیلی بر شکست اهداف و برنامه

چیزی است که پژوهشگران آن  ها و اهداف سازمان، فقدان اطالعات، فقدان اعتماد و فقدان آن از موانع مهم در موفقیت برنامه

ها، نظرات و اطالعات راجع به مشکالت سازمانی. سکوت  که عبارتست از خودداری از بیان ايده ،اند ازمانی نام نهادهرا سکوت س

باشد؛ اما با اين حال تحقیقات چندان گستردهای پیرامون آن صورت  سازمانی پديدهای رايج و شايع در اغلب سازمانها می

من پرداختن به مفهوم پديده سکوت و انواع سکوت و انواع آوای سازمانی را دنبال آن است تا ض نگرفته است. اين مقاله به

 ايد.تحلیل نم

 

 رابطه ای، سکوت دفاعیسکوت سکوت سازمانی، پیامدهای آن، واژگان كلیدی: 

 

 
 

 
 

 مقدمه 

ها خواهان ازماندر عصر حاضر به دلیل رقابت بیشتر و فشرده، باال رفتن سطح انتظارات مشتری، تمرکز بیشتر روی کیفیت، س

های سازنده در بهبود کار و سازمان از کارکنان خود ها و روشبیشتر و بیشتر ابتکار، بداعت، پذيرش مسؤولیت، ارائه ايده

ها تا حد زيادی به دانشی وابسته است که زايیده انديشه منابع انسانی است. ترديد توانمندی و بقای سازمانهستند. بی
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های محیط اطراف خود ه حیات خود و باقی ماندن در عرصه رقابت نیازمند افرادی هستند که به چالشها برای ادامسازمان

های سازمانی و با اشتراک گذاشتن اطالعات و دانش ها در مورد مشکالت و چالشگیری و ارائه ايدهپاسخگو بوده و از تصمیم

 .هراسی نداشته باشند

ها است، همین کارکنان هستند که به عنوان سرمايه استراتژيک و عامل ها در سازمانانسانکه زبان ابزار تعامل با توجه به اين

کنند، مسائل فراروی سازمان و مديران را شناسايی حیات بخش در سازمان به منزله متولیان رصدخانه سازمانی نقش ايفا می

تحريکی در گیرند رکود و بیسازمانی را فرا میدهند. وقتی که کارکنان سکوت ها راه حل ارائه میکرده و برای حل آن

شود. همچنین اين پديده رفتاری به معنا میکند و مزيت رقابتی سازمان بیها رسوب میهای فیزيکی و اجتماعی آنشبکه

در بررسی و  شود، که اين امر در نهايت به عدم توانايی سازمانوسیله ممانعت از بازخورد منفی، مانع تحول و توسعه سازمان می

 و نٱسازد. شناسايی عوامل مؤثر بر گردد، اهمیت پرداختن به موضوع سکوت را در سازمان آشکار میتصحیح خطاها منجر می

 کار روحیه قدرت و نموده تسهیل کارکنان در را نظرات ارائه و هاايده بیان عقايد، ابراز شرايط تواندمی هاآن رفع منظور به تالش

مندی از مشارکت فعاالنه و انجام وظايف به صورت تیمی که به بهبود توانند با بهرهها میبع سازمانبالط و داده شافزاي را تیمی

 شود، مسیر رشد، تعالی و موفقیت خود را با سرعت بیشتری طی کنند. عملکرد منجر می

 
  سکوت سازمانی

شود که به شرايطی اطالق می (Organizational Silence) يا (Employee Silence) در انگلیسی سکوت سازمانی

يابد. اين پديده معموالً به دلیل عدم ارتباط درست تواند برای سازمان مفید باشد به مديران انتقال نمیدر آن اطالعاتی که می

ی يا غیرعمدی تواند عمدعدم انتقال اطالعات توسط کارکنان، می .افتدها با کارکنان اتفاق میمیان مديران و سرپرست بخش

را  عدم رضايت آنان و عدم تعلق کارکنان به سازمان باشد. سکوت سازمانی خود يک نوع انتخاب برای ارتباط است؛ ارتباطی که

 .دهدنشان می

گیرند که ها تصمیم میگیری برای صحبت کردن يا سکوت در سازمان، در اغلب اوقات با کارکنان است. آنمسئولیت تصمیم

نشده و سکوت پیشه کنند. در اغلب اوقات، به  های خود را به زبان آورند يا از منطقه امن خود خارجها، نظرات و دغدغهايده

روند. نکته مهم کم به سمت بحرانی شدن نیز میکنند و حتی کمدلیل همین موضوع شرايط به وجود آمده تغییری نمی

اينجاست که سکوت سازمانی تنها میان مديريت و کارکنان رخ نداده و گاهی اوقات میان کارکنان عادی سازمان هم اتفاق 

 .فتدامی

بینند، يا بايد ساکت بمانند يا درباره آن مشکل با روس خود میافتد، کارکنان دو گزينه پیشوقتی مشکلی در سازمان اتفاق می

ها باور دارند که در ديگر اعضای سازمان صحبت کنند. متاسفانه در اين شرايط معموالً انتخاب کارکنان سکوت است زيرا آن

 .اندازدها را به خطر میتاثیر منفی برايشان به دنبال دارد و حتی گاهی موقعیت آنمیان گذاشتن اين اطالعات 

ها، تواند به خاطر عدم توافق میان آنکنند. اين سکوت میکارکنان معموالً در رابطه با همکاران خود نیز سکوت پیشه می

يا حتی داليل شخصی باشد. در هر صورت، سکوت ها های موجود در فرآيندهای کاری، رفتارهای غیرقانونی و خطرناک آنضعف

تواند به شناخت مشکالت و بهبود شرايط سازمان بیانجامد، محروم سازمانی مديريت را از دريافت اطالعات بسیار مهمی که می

 .کندمی

 

 وفاداری  وسکوت سازمانی 

شوند که همگی عواملی بسیاری حیاتی می عنوان منبع مهم تغییر، خالقیت، يادگیری و نوآوری شناختهکارکنان همیشه به

https://www.irantalent.com/blog/how-to-tell-you-dont-belong-to-workplace/
https://www.irantalent.com/blog/how-to-tell-you-dont-belong-to-workplace/
https://www.irantalent.com/blog/how-to-improve-job-satisfaction/
https://www.irantalent.com/blog/how-to-improve-job-satisfaction/
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های خود درباره سازمان دهند نظرها و دغدغهجیح میروند. بااين حال بسیاری از کارکنان تربرای موفقیت سازمان به شمار می

ا ابراز کنند و ها به کارکنانی احتیاج دارند که بتوانند خود ررا بیان نکنند. درحالی که جهان دائماً در حال تغییر است سازمان

های خود را به زبان آورند زيرا هم کارکنان و هم ها ايدهکنند که بتوانند در آنهايی را انتخاب میهمچنین کارکنان سازمان

هايی که گفتگو برقرار است انگیزه و عملکرد بسیار بااليی دارند. به همین خاطر است که اکنون يکی از مديران، در محیط

 .ها شکستن سکوت سازمانی و تشويق کارکنان به صحبت کردن استازمانهای مهم سمسأله

داد و برداشت رايج اين بود که هیچ چیز اشتباهی در کار نیست، پس می« وفاداری»سکوت سازمانی در گذشته بیشتر معنای 

ها اف واقعی سازماندهند که سکوت سازمانی، چیزی خالف اهدکسی چیزی برای گفتن ندارد اما محققان امروزه نشان می

 .ها، اطالعات و نظرهای خود را درباره بهبودهای مرتبط با کار نزد خود نگه دارنداند ايدهدهد که کارکنان مايلاست و نشان می

 

 سکوت سازمانی عوامل ایجاد كننده

 :دانندمحققان چندين عامل را باعث بروز پديده سکوت سازمانی می

ن درک ما از سکوت سازمانی باشد، اما غلبه بر آن به اندازه شناخت آن ساده نیست. چندين تريشايد ترس، ساده :ترس -1

تواند به ما کمک کند تا شجاعت ابراز خود و شکستن سکوت سازمانی را به دست آوريم. بیشتر ما از روش وجود دارد که می

ستیم، ممکن است که از سوی خاطیان و مرتکبان اين تضاد و تعارض گريزان هستیم. اگر ما در برابر رفتارهای غیراخالقی باي

دهند، افرادی که سکوت رفتارها مورد بدرفتاری و تالفی قرار بگیريم. اتفاقی که طبیعتاً بايد از آن بترسیم. شواهد نشان می

کنند و حتی ممکن ربه میها را تجکنند معموالً تالفی از طرف سازمانسازمانی را زير پا گذاشته و شجاعانه فسادها را افشاء می

 .ها هم از اين کار صدمه ببینداست زندگی خصوصی آن

کند. بسیاری از ما تمايل تر عمل میشرمساری به عنوان يکی از علت های سکوت سازمانی، بسیار ظريف :شرمساری -2

کنیم که داريم زيرا حس میچندانی به صحبت درباره موضوعات جنجالی مانند رابطه جنسی، پول، سیاست و مسائل اخالقی ن

های خود را بیان کنیم. شرمساری از ای درباره اين مسائل حرف بزنیم و دغدغهطور مناسب و يا حرفهشايد نتوانیم به

 .کندها میاعتنايی قرار بگیرد، ما را وادار به سکوت در سازماناظهارنظرهايی که ممکن است مورد تمسخر يا بی

های اخالقی را در فرمی بسیار محدود و فردگرايانه بسیاری از ما مسئولیت :های اخالقیئولیتبرداشت محدود از مس -۳

ل نوعی شهروندی سازمانی تعريف کنیم بنابراين به سکوت سازمانی دامن می زنیم. فکر که آن را در شکجای آنبینیم بهمی

به مسائل غیراخالقی دست نزنیم، آن وقت شخصی  کنیم که اگر شخصًا درک کنیم که چه چیزی اخالقی است و خودمانمی

گرا هستیم حتی اگر اطراف ما پر از مسائل غیراخالقی باشد. وقتی ما در چهارديواری فردی خودمان در سازمان هستیم اخالق

تی بدها با وق»الزم نیست چیزی ببینیم، بشنويم يا درباره رفتارهای غیراخالقی اطرافمان صحبت کنیم. به قول ادموند بروک: 

رحمانه ها بايد متحد شوند وگرنه يکی پس از ديگری سقوط خواهند کرد و در نبردی تحقیرآمیز بیشوند، خوبهم يکی می

 «.قربانی خواهند شد
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 انواع مختلف سکوت سازمانی كاركنان

توسط چاد برينزفیلد انجام شد، شش انگیزه متفاوت برای سکوت سازمانی کارکنان تشخیص داده  ۲۰۱۲ای که سال در مطالعه

 اثر، سکوت جدايیای، سکوت دفاعی، سکوت محجوب، سکوت بیشد؛ سکوت منحرف کننده، سکوت رابطه

 

به سکوت سازمانی منحرف کننده، سکوتی است که کارکنان اطالعات مهم را  :سکوت سازمانی منحرف شده .۱

 .داردعنوان ابزاری برای سرپیچی از سازمان يا به تعارض انداختن ديگران نزد خود نگه می

دهد که يک کارمند برای حفظ يک رابطه و صدمه نديدن از اين سکوت زمانی رخ می :ایسکوت سازمانی رابطه .۲

 .داردهای منفی آن اطالعات را نزد خود نگه میجنبه

ترسد يا تأثیرات افتد که کارمند از عواقب صحبت کردن میوت زمانی اتفاق میاين سک :سکوت سازمانی دفاعی .3

 .کندبینی میمنفی مطرح کردن آن را پیش

آيد که کارمند اعتماد به نفس الزم برای اظهار اين نوع سکوت هم وقتی پیش می :سکوت سازمانی محجوب .4

 .نظرات شخصی خود ندارد

دهد و داند که کسی به نظراتش اهمیتی نمیاين خاطر است که کارمند میاين سکوت به  :اثرسکوت سازمانی بی .5

 .شودارزش اين اطالعات به درستی درک نمی

دهد که کارمند ديگر باوری به تغییر ندارد. اين سکوت در شرايطی خودش را نشان می :سکوت سازمانی جدایی .6

 .گذاردنوامیدی در سازمان را به نمايش میسکوت جدايی چیزی فراتر از عدم عالقه به سازمان است و نوعی 

 

 پیامدهای سازمانی

شود سطح نارضايتی در میان بار است. در اغلب موارد اين عارضه باعث میها خسارتسکوت سازمانی به شدت برای سازمان

ارتباط کلید موفقیت هر کارمندان افزايش يابد و به رفتار ناشايست و در نهايت خروج از سازمان بیانجامد. يادمان باشد که 

های آن کارکرد کلی سازمان را رسد و در نتیجه، آسیبسازمان است. اگر سکوت سازمانی اتفاق بیافتد، به سازمان آسیب می

کند. عدم های سازمان را دچار مشکل میها گرفته و خروجیکند. سکوت سازمانی نوآوری و خالقیت را از پروژهدچار مشکل می

 .رساندترين میزان خود میت مناسب، روحیه سازمان را به کموجود ارتباطا

تفاوتی نسبت به شغل، به شوند و اين بیتر میتفاوتعالوه بر آن اعضای سازمان، روز به روز نسبت به کار خود و سازمان بی

کند. مديران هم با تحمیل میناپذيری را به سازمان انجامد. کاهش کیفیت کار، ضررهای مالی جبرانکاهش کیفیت کار آنها می

کنند. اما معموالً اين تصمیمِ مديران، بدون در نظر گرفتن عامل اين ديدن اين ضررهای مالی تصمیم به بازيابی سازمان می

رخدادها )يعنی سکوت سازمانی( است. در اين شرايط است که کارمندان باز هم از اين مشکل آگاه هستند اما مانند قبل آن را 

 .کندآورند و اين چرخه دوباره ادامه پیدا میان نمیبه زب
 

 پیامدهای آن بر كاركنان

های يک ماشین هستند. بنابراين وقتی کارکنان به دلیل سکوت سازمانی نسبت به مجموعه دندهکارکنان سازمان مانند چرخ

تفاوتی کارکنان در نهايت، به افسردگی و ند. بیکها و به تبع آن، اين ماشین به خوبی کار نمیدندهشوند، اين چرختفاوت میبی

ها به مصرف رود که کارکنان برای دوری از آنانجامد. اين مشکالت گاهی اوقات تا حدی پیش میمشکالت عديده سالمتی می

 .کندها بدتر میآورند که کار را برای آندارو، مواد مخدر و مشروبات الکلی رو می
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آيد. استرس و احساس يگر مشکالتی است که به واسطه سکوت سازمانی برای کارکنان به وجود میمشکالت روحی و روانی از د

کنند ترين اين مشکالت هستند. کارکنان در اين شرايط امکان تغییر در سازمان را سخت ديده و احساس میگناه از مهم

نی، هم به سازمان و هم به کارکنان آسیب جدی رساند. اما واقعیت اين است که سکوت سازماشان به سازمان آسیب میسکوت

 .کندوارد می
 

 پیشگیری از سکوت سازمانی راه های 

ها بايد بار آورد، سازمان تواند برای کارکنان، سازمان و کارکرد آن ضررهای هنگفتی بهاز آنجايی که آثار سکوت سازمانی می

و سرپرستان بايد با اثرات و نتايج مخرب سکوت سازمانی آگاه مديران .سعی در به حداقل رساندن اين مشکل داشته باشند

باشند و نسبت به ارزيابی مستمر سازمان خود حساس باشند و در صورت مشاهده هر يک از نشانه های سکوت سازمانی نسبت 

 نیم:کبه اصالح آن اقدام نمايند، حال به راه حل پیشنهادی جهت رفع سکوت سازمانی، به موارد زير اشاره می

 سرپرستان و مديران برای ارتباطی های مهارت آموزشی هایکارگاه تشکیل 

 سازمانی های گروه به دادن تاهمی و گروهی گیری تصمیم راهکار از استفاده 

 کارکنان بین در يادگیری فرهنگ انداختن جا و يادگیرنده سازمان يک به سازمان تبديل 

 در بحث و مشارکت های گروهیآن ها کت دادن شر و توانمند افراد شناسايی 

 نی که به سازمان متعهد هستندتربیت کارکنا 

 ايجاد فرآيندهای کاری مشخص است 

 
 

 جلوگیری از سکوت سازمانی راه های 

 ايجاد محیطی که در آن صدای کارکنان شنیده شود 

 ايجاد اعتماد و امنیت روانی 

 افزايیتشويق فعالیت گروهی و هم 

 تباط سالم ستايش شودپرورش محیطی که در آن ار 

 تشويق ارائه بازخورد به شیوه درست 

ها و مشکالت ری ديگر از چالشها عالوه بر اينکه مشکل سکوت سازمانی را حل کرده، بسیامشارکت و تعلق کارکنان سازمان

بزرگ، بسیار دشوار های ها، به خصوص سازمانکند. اما ايجاد چنین شرايطی در سازمانبزرگ هر سازمان را کاماًل مرتفع می

 .خواهد بود

 

 

  گیریبحث و نتیجه
دهد که کارکنان اطالعات ارزشمند و مفیدی درباره سازمان دارند اما آگاهانه از ای است که زمانی رخ میسکوت سازمانی پديده

تواند برای تی باشد که میها يا اطالعاهای آنها، مشاهداتشان، دغدغهتواند نظرهای آنزنند. اين اطالعات میبیان آن سر می

های بسیاری برای سکوت های باالتر سازمان قرار دارند. انگیزهافراد ديگر درون سازمان مفید باشد، به ويژه افرادی که در رتبه

تر به علت های شخصی کارکنان، باورهای مديريتی يا در سطح وسیعتواند در نتیجه انگیزهسازمانی شناسايی شده است که می

 .هنگ سازمانی باشدفر
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تر برای سازمان تواند شامل عواقب منفی بر سالمت و رفاه کارکنان و همچنین در مقیاس بزرگتاثیرات سکوت سازمانی می

تواند برای گیری باشد. سکوت سازمانی میگرايی، کاهش تولید، ارتباطات غیرموثر و کاهش قدرت تصمیمهمچون عدم اخالق

بسیار مخرب باشد و بنابراين بايد از وجود چنین جوی در سازمان به هر روشی جلوگیری کرد.  ها و کارکنانشانسازمان

ها برای شکستن سکوت های خارجی يکی از بهترين روشهای داخلی و چه از طريق کوچکوچینگ سازمانی چه از طريق کوچ

است که کوچینگ برپايه گفتگو بنا شده است و  های اصلی موفقیت کوچینگ در اين زمینه اينها است. يکی از علتدر سازمان

 .به اين ترتیب سرآغازی برای شکستن سکوتی است که نه نشانه وفاداری بلکه نشانه ارتباطات شکننده در سازمان است
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