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 .1دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی ،پردیس فارابی دانشگاه تهران ،قم ،ایران
 .2دانشیار ،دانشكدة اقتصاد ،مدیریت و حسابداری ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران
 .3کارشناسارشد مدیریت صنعتی ،دانشگاه یزد ،یزد ،ایران

(تاریخ دریافت6131/61/61 :؛ تاریخ پذیرش)6131/61/61 :

چکیده
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سکوت سازمانی بر چابکی سازمان از دیدگاه کارکنان آموزش عالی در دانشگاه یزد انجام گرفته اسهت.
روش پژوهش توصیفی -همبستگی است .جامعة آماری پژوهش حاضر همة کارکنان دانشگاه یزد در سال  6131بود ک تعداد  111نفهر را
شامل شده است ک از میان آنها براساس فرمول کوکران  666نفر ب روش تصادفی ساده انتخاب شد .برای سنجش مفاهیم اصلی ایهن
پژوهش ،دو پرسشنامة سکوت سازمانی و چابکی ب کار گرفت شد .برای تأیید روایی روش روایی محتوا و تحلیل عاملی تأییدی اجرا شهد.
دادههای جمعآوریشده ب روش مدلسازی معادالت ساختاری تحلیل شد .نتایج نشان داد بین سکوت سازمانی و چابکی سهازمان رابةهة
مستقیم و معناداری وجود دارد.

کلیدواژگان
چابکی سازمان ،سکوت تدافعی ،سکوت سازمانی ،سکوت نوعدوستان  ،سکوت مةیع.

 نویسندة مسئول ،رایانامهamani.maryam@ut.ac.ir :
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مقدمه
کارایی و توسعة هر سازمان تا حد زیادي به کاربرد صحیح نیروي انسانی بستگی دارد .هرقدر
شرکتها و سازمانها بزرگتر میشوند ،بالطبع به مشکالت این نیروي عظیم نیز اضافه میشود.
بعضی از مدیران بر این مسئله که رضایت کارکنان را میتوان از طریق پاداش و ترغیب به کار افزایش
داد ،پافشاري میکنند .شاید تصورشان این است که کارکنان ،زیردستان آنها هستند و باید فرمان
آنها را بپذیرند .اگرچه امروزه بهدلیل اینکه کارکنان در فشار مالی زیادي هستند ،بیشتر توجه و
تمایل آنها به مسائل اقتصادي کار است ،ولی بهتدریج کارکنان عالقهمند به انجامدادن کارهاي
بامفهوم و خواهان استقالل شغلی بیشتري در کار خود هستند ،تا بدین طریق احساس ارزشمندي به
آنها دست دهد و اگر این کارکنان با موانعی در زمینة خواستههاي شغلی خود روبهرو شوند ،یا
بهعبارتی از طرف مدیران تحویل گرفته نشوند ،دچار سرخوردگیهاي شغلی و گوشهگیري در
سازمان خود خواهند شد که این امر خود به پدیدههایی مانند سکوت سازمانی منجر میشود (زارعی
و همکاران.)0931،
سکوت سازمانی با محدودکردن اظهار نظر کارکنان ،سبب کاهش اثربخشی تصمیمگیريهاي
سازمانی و فرایندهاي تغییر میشود (داناییفرد و پناهی ،0933 ،ص .)9در دنیاي امروزي پیچیدگی،
بیثباتی و پیشبینیناپذیري تغییرات محیطی ،سازمانها را تحت تأثیر قرار داده است (صادقیفر و
همکاران ،0933 ،ص .)3بهرهگیري از تغییرات بهعنوان فرصتهاي ذاتی نهفته در محیطهاي
آشفته ،ابزاري است براي سازمانها تا جایگاه رقابتی خود را بهبود بخشند .یکی از ارکان مهم
سازمانها منابع انسانی است که سازمانها در مسیر دستیابی به چابکی باید کارکنان چابک را
پرورش دهند تا بتوانند با بهرهگیري از آنان به نتایج مورد انتظار دست یابند (اسماعیلی و همکاران،
 ،0933ص .)39چابکی توانایی پاسخگویی سریع به تغییرات تعریف میشود و عامل اصلی
موفقیت و بقاي سازمانها تلقی میشود .در چنین شرایط متغیري سازمانهاي موفق براي اینکه
توان رقابتی خود را حفظ کنند باید خود را با شرایط متالطم و متحول محیط کسبوکار منطبق
کنند (محقر و همکاران ،0933 ،ص.)45
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امروزه محیط بازاري که دانشجویان در آن فارغالتحصیل میشوند ،از گذشته متفاوتتر است.
در این بین ،مؤسسات آموزش عالی با واقعیتهاي جدیدي مواجه شدهاند و باید کارگرانی با
صالحیت با توجه به محیط تربیت کنند

(& Godbey, 2009

 .)Richterسهم آموزش عالی در

توسعة اقتصادي ،علمی و فرهنگی جوامع توسعهیافته و درحالتوسعه بهطور گسترده مشخص شده
است (صادقیفر و همکاران ،0933 ،ص .)3چابکی براي نظام آموزش عالی این پیام را دارد که
دوران مدیریت از طریق اهداف سلسلهمراتبی و کنترلهاي دقیق بهسر آمده است .در این شرایط
بینظمی که گاه یک تغییر کوچک باعث تغییرات وسیع و ریشهاي در سیستم میشود ،دیگر
روشها و پارادایمهاي سنتی پاسخگو نیست .بنابراین ،نظام آموزش عالی و دانشگاهها به چابکی
نیاز دارند (کراچی و همکاران ،0939 ،ص .)32دانشگاههاي چابک فرایندها و کارکنانش را با
فناوري پیشرفته همگام ساخته و نیازهاي دانشجویان را در زمان بسیار کوتاه رفع میکند (صادقیفر
و همکاران ،0933 ،ص .)3دانشگاه چابک بهطور مستمر ،محرکهاي تغییر در محیط را شناسایی
میکند و میزان نیاز به چابکی را میسنجد و شکاف بین چابکی مطلوب و موجود را شناسایی
کرده و خود را به قابلیتها و توانمندسازهاي مورد نیاز مجهز میکند که به نظر میرسد
دانشگاههاي ایران تا رسیدن به این مراحل فاصله زیادي دارند (کراچی و همکاران،0939 ،
ص.)33
موضوع سکوت سازمانی در جوامع علمی و سازمانی ایران موضوعی جدید و ناآشناست و
متون پژوهشی کمی در این زمینه میتوان یافت .اهمیت آن در سازمانها ،از جمله دانشگاهها نادیده
گرفته شده است .بنابراین ،با توجه به اینکه سکوت سازمانی مانعی براي ابراز نظرهاي افراد در
سازمان است (نصر اصفهانی و دهکردي ،0933 ،ص ،)051همچنین ،این پدیدة رفتاري به وسیلة
ممانعت از بازخور منفی ،مانع تحول و توسعة سازمانی مؤثر میشود و سازمان توانایی بررسی و
تصحیح خطاها را از دست میدهد ،پرسش اساسی این پژوهش این است که آیا سکوت سازمانی
تأثیري بر چابکی سازمان دارد؟
در این پژوهش تأثیر هر یک از ابعاد سکوت بهطور جداگانه بر چابکی بررسی میشود .این
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پژوهش به دنبال آن است تا ضمن پرداختن به مفهوم سکوت سازمانی ،انواع آن را در دانشگاه یزد
تحلیل کرده و تأثیري را که سکوت سازمانی بر چابکی سازمان در دانشگاه یزد دارد ،توصیف کند،
تا به مدیران دانشگاه براي افزایش رضایت دانشجویان کمک کند.
مباني نظری
در پدیدة سکوت سازمانی ،کارکنان ترجیح میدهند نظرها و دغدغههاي مربوط به مسائل سازمانی
را بیان نکنند

(& Miliken, 2000

 .)Morrisonوکال و بوراداس ( )3114در دیدگاههاي اولیه،

سکوت سازمانی را معادل وفاداري کارکنان با سازمان میدانستند و بر این باور بودند که اگر
مشکلی وجود نداشته باشد ،کسی دربارة آن صحبت نخواهد کرد و سکوت را معادل نبود مشکل
در سازمان میدانستند .اما امروزه ،پژوهشگران نشان دادهاند که جو سکوت ،برخالف دیدگاه سنتی،
مانعی بر سر راه رسیدن سازمان به اهدافش خواهد بود ( .)Vakola & Bouradas, 2005سکوت
کارکنان به پدیدهاي رایج در سازمانهاي امروزي تبدیل شده است ،با وجود این مهم ،مفهومی است
که چندان شناخته نشده است .اگر کارکنان بهعنوان تولیدکنندگان دانش سازمانی و بزرگترین
سرمایة سازمانی ،سکوت اختیار کنند ،مدیریت خطر بزرگی را احساس میکند .پدیدة سکوت
سازمانی مانعی براي اظهار نظر کارکنان است که در بلندمدت ،قدرت نوآوري و خالقیت و بهبود
مستمر را از سازمان میگیرد (کاظمیان ،0933 ،ص.)59
سکوت مطیع

هنگامی که اکثر افراد ،فردي را ساکت نام نهند ،منظور آنها اغلب که وي بهطور فعال ارتباط
برقرار نمیکند

(2000

 .)Crant,سکوت حاصل از این نوع رفتار سکوت مطیع نام دارد و به

خودداري از بیان نظرها یا عرضة اطالعات مربوطه براساس تسلیم و رضایتدادن به هر شرایطی
اطالق میشود (دلوي و دشتی ،0930 ،ص .)055پس سکوت مطیع ،رفتار کنارهگیرانه که بیشتر
حالتی انفعالی دارد ،تا فعال را نشان میدهد ( .)Ehtiyar & Yanardağ, 2008, p.53از ویژگیهاي
رفتاري افراد ساکت میتوان به مشارکت کم ،مسامحه ،غفلت و رکود اشاره کرد .افراد با داشتن این
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نوع سکوت تسلیم وضعیت فعلی میشوند و هیچ تمایلی براي تالش براي صحبتکردن ،مشارکت
یا کوشش در جهت تغییر وضعیت موجود ندارند (.)Pinder & Harlos, 2001
سکوت تدافعي

انگیزة این نوع سکوت ،احساس ترس در فرد از عرضة اطالعات است (دلوي و دشتی،0930 ،
ص .)054این سکوت بر عکس سکوت مطیع بیشتر حالت غیرانفعالی دارد و دربرگیرندة آگاهی
بیشتر از گزینههاي موجود در تصمیمگیري و در عین حال خودداري از بیان نظرها و اطالعات،
بهعنوان بهترین استراتژي در زمان مقتضی است (.)Ehtiyar & Yanardağ, 2008, p.53
سکوت نوعدوستانه

سکوت نوعدوستانه مبتنی بر مبانی نظري رفتار شهروندي سازمانی است .و عبارت است از امتناع از
بیان نظرها و اطالعات مرتبط با کار با هدف سودبردن دیگر افراد در سازمان و براساس انگیزههاي
نوعدوستی ،تشریک مساعی و همکاري (زارعی متین و همکاران ،0931 ،ص .)2این سکوت مانند
سکوت تدافعی براساس مالحظه و آگاهی از بدیلها در تصمیمگیري و در عین حال خودداري از
بیان نظرها و اطالعات است .اما برعکس سکوت تدافعی با مالحظة دیگران و توجه به آنها
حاصل میشود ،بهجاي آنکه صرفاً بهدلیل ترس از نتایج منفی شخصی ناشی از نظرها باشد (دلوي
و دشتی ،0930 ،ص.)059
چابکي

چابکی سازمانی بهعنوان توانایی سازمان براي پاسخ به تغییرات محیطی تعریف میشود و کسب
فرصتهاي بازار کارا و مؤثر را مشخص میکند .با افزایش چابکی سازمان ،سازمان میتواند
فرصتهایی را براي اقدامات رقابتی در بازارهاي هدف خود ایجاد و دانش و مهارت الزم را براي
کسب فرصتها بهدست آورد .به این معنا که چابکی سازمان ،سازمان را قادر میکند در بازارهاي
هدف از طریق بهبود محصوالت و خدمات سرمایهگذاري کند و به بهبود فرایندهاي کسبوکار
داخلی سازمانها براي مقابله با تغییرات بازار یا تقاضا کمک میکند (.)Chung, 2014, p.609
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پیشینة تحقیق
پژوهشهاي انجامگرفته پیرامون موضوع پژوهش را میتوان به شرح زیر بیان کرد:
دنیز و همکاران ( )3109در تحقیقی ارتباط بین سکوت کارکنان و تعهد سازمانی را در یک
شرکت خصوصی بهداشت و درمان بررسی کردند و به این نتیجه رسیدند که رابطة منفی و
معناداري بین سکوت تدافعی کارکنان و تعهد سازمانی وجود دارد و بین انواع دیگر سکوت و
تعهد سازمانی ارتباطی مشاهده نشد

(2013

 .)Deniz et al.,سینار و همکاران ( )3109با بررسی

ارتباط بین سکوت سازمانی و رفتار شهروندي سازمان مشاهده کردند بین سکوت سازمانی و رفتار
شهروندي سازمان ارتباط قوي و منفی وجود دارد به این معنا که اگر کارکنان نظرهاي خود را در
رابطه با کار ابراز نکنند ،رفتار شهروندي آنان کاهش مییابد .پیشنهاد کردند که سازمانها باید جو
سازمانی را که در آن کارکنان به صحبت کنند ،بهوجود آورند (.)Cinar et al., 2013
زارعی متین و همکاران ( )0931در پژوهشی با عنوان «سکوت سازمانی ،مفاهیم ،علل و
پیامدها» ،ضمن پرداختن به مفهوم پ سکوت و آواي سازمانی و مقایسه آن دو با یکدیگر ،انواع
سکوت و انواع آواي سازمانی را تحلیل کرده ،ابعاد فلسفی سکوت را تشریح کردند .آنها اشاره
میکنند سکوت سازمانی پدیدة رایج و متداول در سازمانها بوده و کارکنان بهطور عمدي از عرضة
اطالعات و بیان نظرها امتناع میورزند و شکلی از سکوت یا آواي سازمانی را پدید میآورند
(زارعی متین و همکاران .)0931 ،داناییفرد و پناهی ( ،)0933در پژوهشی با عنوان «تحلیل
نگرشهاي شغلی کارکنان سازمانهاي دولتی ،تبیین جو سکوت سازمانی و رفتار سکوت سازمانی»
نگرش کارکنان را نسبت به سکوت سازمانی و رفتارهاي سکوت بررسی کردند .نتایج پژوهش
آن ها نشان داد بین ابعاد جو سکوت و نگرش شغلی کارکنان با رفتار سکوت کارکنان رابطة
معناداري وجود دارد ،بهطوري که بین نگرش مدیریت عالی و نگرش سرپرستان با رفتار سکوت
کارکنان همبستگی مثبت و بین فرصتهاي ارتباطی و نگرش کارکنان با رفتار سکوت کارکنان
همبستگی منفی وجود دارد (داناییفرد و پناهی .)0933 ،نیکپور و سالجقه ( )0933در مقالهاي با
عنوان «بررسی رابطة چابکی سازمانی و رضایت شغلی کارکنان سازمانهاي دولتی» نشان دادند بین
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چابکی سازمان و ابعاد آن یعنی پاسخگویی ،شایستگی ،انعطافپذیري و سرعت در کار و رضایت
شغلی رابطة مثبت و معناداري وجود دارد (نیکپور و سالجقه.)0933 ،
در تحقیقات گذشته رابطة سکوت سازمانی با تعهد سازمانی ،و رفتارهاي شهروندي سازمان و
جز آن ،همچنین ،چابکی سازمان با رضایت شغلی و جز آن بررسی شده است ،اما تا کنون تحقیقی
در زمینة بررسی رابطة سکوت سازمانی و چابکی سازمان انجام نگرفته است .بنابراین ،هدف این
پژوهش بررسی این رابطه از دیدگاه کارکنان آموزش عالی است.
مدل مفهومي پژوهش
مدل مفهومی پژوهش حاضر رابطة سکوت سازمانی با چابکی سازمان را نشان میدهد .بنابراین،
ساختار کلی پژوهش مطابق با شکل  0است.
چابکی سازمان

سکوت سازمانی

چابکی
سازمان
سرعت

سکوت مطیع
پاسخگوي
آمادگی رویارویی با

سکوت

تغییرات

تدافعی

ارزش قائل شدن براي
مهارتها و دانشها
سکوت
نوعدوستانه

قابلیت انطباق

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش
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فرضیههای پژوهش
فرضیة اصلی :بین سکوت سازمانی و چابکی سازمان در دانشگاه رابطة معنادار وجود دارد.
فرضیههای فرعي

فرضیههاي فرعی پژوهش به شرح زیر است:
 بین سکوت تدافعی و چابکی سازمان در دانشگاه رابطة معنادار وجود دارد. بین سکوت مطیع و چابکی سازمان در دانشگاه رابطة معنادار وجود دارد. بین سکوت نوعدوستانه و چابکی سازمان در دانشگاه رابطة معنادار وجود دارد.روش تحقیق
پژوهش حاضر از نظر روش ،توصیفی -همبستگی ،از منظر هدف کاربردي ،به لحاظ زمانی مقطعی
و بهطور مشخص مبتنی بر مدلسازي معادالت ساختاري است .که در سال  0939در دانشگاه یزد
انجام گرفته است.
در این پژوهش سکوت سازمانی متغیر مستقل ،و چابکی سازمان متغیر وابسته است.
ابزار گردآوری دادهها و روايي پرسشنامهها
در این پژوهش براي سنجش سکوت سازمانی پرسشنامة استاندارد شامل  39پرسش 04 ،پرسش
دربارة سکوت تدافعی ،چهار پرسش سکوت مطیع و چهار پرسش سکوت نوعدوستانه ،و براي
سنجش چابکی سازمان ،پرسشنامة استاندارد گلدمن و شاخصهاي موجود در متون نظري پژوهش
به کار گرفته شد که این پرسشنامه شامل پنج بعد سرعت ،پاسخگویی ،آمادگی رویارویی با
تغییرات ،ارزش قائل شدن براي مهارتها و ارزشها و قابلیت انطباق و در مجموع 95 ،پرسش
داشت .در هر دو پرسشنامه طیف پنجدرجهاي لیکرت بهکار گرفته شد .روایی محتوایی پرسشنامة
چابکی توسط پنج نفر از خبرگان چابکی در دانشگاه یزد تأیید شد .نرمالبودن دادههاي این
پژوهش با آزمون کلموگروف -اسمیرنوف تأیید شد.

بررسي رابطة بین سکوت سازماني و چابکي سازمان از ديدگاه کارکنان آموزش عالي (مورد مطالعه :دانشگاه يزد) 644

جامعه و نمونة آماری پژوهش
جامعة آماري این پژوهش کارکنان شاغل در دانشگاه یزد بودند که شامل  534نفر بود .براساس
فرمول کوکران براي جامعة محدود (رابطة  ،)0حجم نمونه در سطح خطاي  1/14با دقت برآورد
 1/14و انحراف معیار  011 ،1/33نفر برآورد شد (مقدار این انحراف معیار براساس نمونة مقدماتی
04نفري از کارکنان دانشگاه یزد بهدست آمد) 014 .پرسشنامه توزیع شد که  34پرسشنامة کامل
بازگشت داده شد .روش نمونهگیري تصادفی ساده بود .براي بررسی مناسببودن تعداد نمونة
برآوردشده ،آزمون  KMOبراي بررسی کفایت نمونهبرداري اجرا شد.
3

() 0

011

3

1/33

1/33
3

0/39

3

3

3

0/39

534

534 0

3

3

1/14

3

3
3

0

3

يافتههای تحقیق
بهمنظور تجزیهوتحلیل دادهها آمار توصیفی و استنباطی بهکار گرفته شد و روشهاي همبستگی بین
متغیرهاي پژوهش ،تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیونی اجرا شد .نرمافزارهاي مورد استفاده براي
تحلیل دادهها  SPSS20و  SmartPLSبود.
KMO

که شاخص کفایت نمونهبرداري خوانده میشود ،شاخصی است که مقادیر همبستگی

مشاهدهشده را با مقادیر همبستگی جزئی مقایسه میکند .عدد آزمون

KMO

باید بزرگتر از 1/2

باشد ،مقدار کوچک براي  KMOبیان میکند همبستگی بین زوجمتغیرها نمیتواند توسط متغیرهاي
دیگر مشخص شود .نتایج این آزمون در جدول  0بیان شده است.
جدول  .1نتایج آزمون KMO

آزمون
آزمون بارتلت
عدد اشتراکات عاملها
تعداد عاملهاي تعیینشده
کل واریانس
KMO

سکوت سازمانی

چابکی سازمان

1/33
1/111
همگی بزرگتر از 1/4
5
1/33

1/33
1/111
همگی بزرگتر از 1/4
3
1/35
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سطح آزمون بارتلت باید کمتر از  1/14باشد .جدول اشتراکات ،نشاندهندة مناسببودن
پرسشها در فرایند تحلیل عاملی است .شایان ذکر است اگر عدد اشتراکات حداقل برابر  1/4باشد،
مورد پذیرش است .کل واریانس نشان میدهد متغیرهاي موجود میتوانند به چند عامل تبدیل
شوند و این عامل ها چند درصد از واریانس حوزة مورد نظر را مشخص و پوشش میدهند ،این
مقدار نباید کمتر از  1/4باشد.
سپس ،روایی و برازش مدل در سطوح مدل اندازهگیري ،ساختاري و کلی بررسی شد.
مدلسازي

PLS

فاقد یک معیار بهینهسازي کلی است .بنابراین ،طبق ساختار مدلسازي ساختاري،

باید هر قسمت از مدل (شامل مدل اندازهگیري ،مدل ساختاري و کل مدل) بهینه شود .در
مدلسازي مسیري شاخصهایی وجود دارد که کیفیت مدل را برازش میکند .که شامل شاخص
اشتراک ،شاخص افزونگی و شاخص نیکویی برازش هستند .نتایج در جدول  3نشان داده شده
است .شاخص اشتراک کیفیت مدل اندازهگیري را براي هر بلوک میسنجد .میزان هر بلوک مدل
بیشتر از  1/4بهدست آمد که نشان میدهد مدل اندازهگیري کیفیت خوبی دارد .شاخص نیکویی
برازش دو مدل اندازهگیري و ساختاري را مد نظر قرار میدهد و بهعنوان معیاري براي پیشبینی
عملکرد کلی مدل بهکار میرود .مقدار این شاخص  1/539بهدست آمد .بنابراین ،این مدل
مطلوبیت متوسط دارد.
هرگاه یک یا چند خصیصه از طریق دو یا چند روش اندازهگیري شوند ،همبستگی بین این
اندازهگیريها دو شاخص مهم اعتبار را فراهم میکند .اگر همبستگی بین نمرات آزمونهایی که
خصیصة واحدي را اندازهگیري میکنند ،باال باشد ،پرسشنامه اعتبار همگرا دارد .وجود این
همبستگی براي اطمینان از اینکه آزمون آنچه را که باید سنجیده شود میسنجد ،ضروري است.
براي روایی همگرا باید روابط زیر برقرار باشد:
AVE>1/4
CR>1/2
CR>AVE

در این تحقیق با توجه به جدول  3مدل داراي روایی همگرا است.
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در مدلهاي  ،PLSپایایی هر شاخص بهطور جداگانه ارزیابی میشود ،در نتیجه میتوان به
ترکیب پایاتري رسید .با توجه به اینکه ضریب آلفاي کرونباخ برآورد سختگیرانهتري از پایایی
درونی متغیرهاي پنهان ارائه میدهد ،در مدلهاي مسیر

PLS

معیار دیگري به نام پایایی مرکب

بهکار گرفته میشود .این معیار بارهاي متفاوت شاخصها را در نظر میگیرد .در هر صورت وقتی
مقدار آن بیشتر از  1/2باشد ،نشان میدهد آن بلوک تکبعدي است و این شاخص در مقایسه با
آلفاي کرونباخ معرف بهتري براي پایایی هر شاخص و تکبعديبودن یک بلوک محسوب

میشود.

نتایج در جدول  3نشاندهندة پایایی مناسب مدلهاي تحقیق است.
به منظور بررسی رابطة بین سکوت سازمانی و انواع آن با چابکی سازمان تحلیل همبستگی
انجام گرفت .نتایج جدول  9نشان می دهد بین سکوت سازمانی و چابکی سازمان رابطة مستقیم و
معناداري وجود دارد.
جدول  .2بررسی روایی و پایایی مدلها و ابزار تحقیق

پایایی مرکب

آلفای کرونباخ

شاخص اشتراک شاخص افزونگی شاخص
سکوت تدافعی

1/43

-

1/40

1/33

1/32

سکوت مطیع

1/29

-

1/20

1/34

1/35

سکوت نوعدوستانه

1/24

-

1/42

1/33

1/39

چابکی

1/31

1/91

1/53

1/20

1/21

AVE

جدول  .3میانگین ،انحراف معیار و ضریب همبستگی سکوت سازمانی با چابکی سازمان

متغیر

میانگین

انحراف معیار

سکوت سازمانی

3 /3

1/43

چابکی سازمان

9/02

1/59

ضریب همبستگی ضریب معناداری
*1/353

1/113

* ضرایب در سطح خطاي  1/14معنادار است.

ارتباط بین انواع سکوت سازمانی با چابکی سازمان در جدول  5نشان داده شده است .براساس
این نتایج بین سکوت تدافعی سازمان با چابکی سازمان ارتباط مستقیم و معناداري وجود دارد.
فرضیة فرعی  0تأیید میشود .فرضیة  3در این قسمت تأیید نمیشود .به این دلیل که بین سکوت
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مطیع سازمان با چابکی سازمان ارتباط غیرمستقیم وجود دارد و معنادار است .همچنین ،بین
سکوت نوعدوستانه با چابکی ارتباط مستقیم و معناداري وجود دارد.
بهمنظور آزمون فرضیهها و بررسی رابطة علی بین متغیرهاي مستقل و وابستة پژوهش ،عالوه بر
آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،روش معادالت ساختاري با کمک نرمافزار

Smart PLS

بهکار

گرفته شد.
مدل ساختاري پژوهش آزمون شد .مقادیر معناداري براي مسیرها از میزان استاندارد قدر مطلق
 0/39باالتر است و نشاندهندة رابطههاي معنادار بین ابعاد پژوهش است .در پژوهش حاضر همة
فرضیهها داراي مقادیر باالتر از استاندارد براي ضرایب معناداري است که در شکلهاي  3و 9
نشان داده شده است.
جدول  .4ضریب همبستگی بین انواع سکوت سازمانی با چابکی سازمان

متغیرها
چابکی سازمان

ضریب همبستگی

سکوت تدافعی سکوت مطیع
**

ضریب معناداري

1/933

1/110

*

-1/013
1/15

سکوت نوعدوستانه
*

1/311
1/13

** معناداري در سطح خطاي  1/110معنادار است.
* معناداري در سطح خطاي  1/14معنادار است.

شکل  .2مدل معناداری برای فرضیة اصلی

شکل  .3مدل معناداری برای فرضیههای فرعی

بررسي رابطة بین سکوت سازماني و چابکي سازمان از ديدگاه کارکنان آموزش عالي (مورد مطالعه :دانشگاه يزد) 644

با توجه به شکل  ،3بین سکوت سازمانی و چابکی سازمان ،در دانشگاه رابطة معنادار وجود
دارد .در شکل  9نیز رابطة معنادار فرضیههاي فرعی پژوهش نشان داده شده است.
با توجه به شکل  ،9مقادیر معناداري فرضیههاي فرعی پژوهش از  0/39باالتر است .بنابراین،
بین سه نوع سکوت سازمانی (سکوت تدافعی ،سکوت مطیع و نوعدوستانه) با چابکی سازمان در
دانشگاه رابطة معنادار وجود دارد.
در شکلهاي  5و  4ضرایب مسیر نشاندهندة شدت رابطه است .اعداد روي مسیرها
نشاندهندة ضرایب مسیر و اعداد داخل دوایر براي متغیرهاي درونزا نشاندهندة ضریب تعیین
است.

شکل  .4ضرایب مسیر فرضیههای فرعی

شکل  .5ضریب مسیر فرضیة اصلی

معیار اساسی براي ارزیابی متغیرهاي مکنون درونزا ،ضریب تعیین است .اگر ساختارهاي یک
مدل ،یک متغیر مکنون درونزا را با تعداد معدودي متغیرهاي مکنون برونزا شرح دهد ،مقدار
ضریب تعیین بیشتر از  1/99باشد .نشاندهندة آن است که مدل در شرح متغیرهاي مکنون درونزا
توانا است .با توجه به نتایج ضریب تعیین مدل این پژوهش در شرح متغیرهاي مکنون درونزا توانا
است.
در جدول  4نتایج آزمون فرضیههاي تحقیق بیان شده است.
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جدول  .5نتایج آزمون فرضیههای پژوهش

فرضیه

جهت رابطه ضریب مسیر

رابطه

نتیجة آزمون

اصلی

سکوت سازمانی

چابکی سازمان

مستقیم

1/543

تأیید

فرعی 0

سکوت تدافعی

چابکی سازمان

مستقیم

1/423

تأیید

فرعی 3

سکوت مطیع

چابکی سازمان

غیرمستقیم

-1/990

رد

فرعی 9

سکوت نوعدوستانه

چابکی سازمان

مستقیم

1/019

تأیید

نتیجه و پیشنهادها
هدف این مقاله بررسی رابطة بین سکوت سازمانی و چابکی سازمان از دیدگاه کارکنان آموزش
عالی است .سکوت سازمانی در سازمانها ،واقعیتی موجود و ملموس براي مدیران و کارکنان
است .در یک سازمان کارکنان بهطور عمدي از عرضة اطالعات و بیان نظرهاي خود امتناع
میورزند و شکلی از سکوت را پدید میآورند .سکوت همیشه منفعالنه نیست .سکوت میتواند
فعال ،آگاهانه ،عمدي و هدفمند باشد .این موضوع نکتة مهمی است که ماهیت پیچیده و چندبعدي
سکوت را نمایان میکند .اگر چه سکوت سازمانی بهطور کلی ،به ابرازنکردن نظرهاي کارکنان
بهطور عمدي اطالق میشود ،با توجه به انگیزهاي که در کارمند براي سکوت وجود دارد ،ماهیت
آن متفاوت خواهد شد (زارعی متین و همکاران ،0931 ،ص.)2
نتایج این پژوهش نشان داد بین سکوت تدافعی و چابکی سازمان در دانشگاه ،رابطة مثبت و
معنادار وجود دارد .در تبیین این نتیجه میتوان گفت سکوت تدافعی رفتاري غیرمنفعالنه است که
بهمنظور حفظ خود از تهدیدهاي خارجی بهکار میرود و بیشتر حالتی غیرانفعالی دارد و
دربرگیرندة آگاهی بیشتر از گزینههاي موجود در تصمیمگیري و در عین حال خودداري از بیان
نظرها و عرضة اطالعات بهعنوان بهترین استراتژي در زمان مقتضی است .براساس نتایج آزمون
فرضیة فرعی دوم میتوان گفت بین سکوت مطیع و چابکی سازمان در دانشگاه رابطة معکوس و
معنادار وجود دارد .زیرا سکوت مطیع شکلی از موافقت و پذیرش منصفانة وضعیت موجود است.
افراد با داشتن این نوع سکوت ،تسلیم وضعیت فعلی میشوند و تمایلی براي تالش در جهت
صحبت کردن ،مشارکت یا کوشش در جهت تغییر وضعیت موجود ندارند .چابکی به گفتة شریفی
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و ژانگ ( ،)0333توانایی فائقآمدن بر چالشهاي غیرمنتظره براي مقابله با تهدیدات بیسابقة
محیط کاري و کسب منفعت از تغییرات بهعنوان فرصتهاي پیشرفت است (صلواتی و همکاران،
 ،0933ص .)042بررسی نتایج آزمون فرضیة فرعی سوم نشان میدهد بین سکوت نوعدوستانه و
چابکی در دانشگاه رابطة مثبت و معنادار وجود دارد .بهدلیل اینکه سکوت نوعدوستانه رفتار با
بصیرت و عقالیی است که نمیتوان آن را از طریق فرمان و دستورهاي سازمانی اجرا کرد .این نوع
سکوت مانند سکوت تدافعی براساس مالحظه و آگاهی از بدیلها در تصمیمگیري و در عین حال
خودداري از بیان نظرها و عرضة اطالعات است .فرضیة اصلی پژوهش که رابطة بین سکوت
سازمانی و چابکی سازمان در دانشگاه را مد نظر دارد ،نیز تأیید میشود.
با توجه به نتایج ،براي افزایش چابکی کارکنان آموزش عالی در دانشگاه یزد پیشنهاد میشود با
شناخت عوامل تأثیرگذار بر سکوت مطیع در دانشگاه ،اثر این پدیده را در دانشگاه کاهش دهند.
براي کاهش این پدیدة رفتاري در دانشگاه توصیههایی به شرح زیر مطرح میشود:
 برقراري برنامههاي بهبود مدیریت منابع انسانی براي آموزش مهارتهاي تصمیمگیري ومشارکت.
 اتخاذ تصمیمها بهطور گروهی و اهمیتدادن به گروهها و کمیتههاي کاري در سازمانها. تشکیل کارگاههاي آموزش مهارتهاي برقراري ارتباط براي مدیران و کارکنان. شناسایی توانمنديها و قابلیتهاي افراد و بهکارگیري آنها در امور اجرایی و تصمیمگیري. شناسایی ویژگیهاي فردي و شخصیتی افراد براي واگذاري مسئولیت به آنها. براي تحقیقات آتی پیشنهاد می شود رابطة بین انواع سکوت سازمانی با ابعاد چابکی سازمانسنجیده شود.
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