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مطالعات مدیریت ورزشی

اعتباریابی نسخة فارسی پرسشنامة سکوت سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و
جوانان کشور
سید صالحالدین نقشبندی
*

استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقيقات ،تهران ،ایران
تاریخ دریافت1395/09/01 :

تاریخ پذیرش1395/11/04 :

چکیده
این پژوهش با هدف اعتباریابی نسخة فارسی پرسشنامة «سکوت سازمانی» انجام شد .جامعة
آماری همة کارمندان وزارت ورزش و جوانان بودند که بهدلیل کمبودن حجم جامعة آماری،
نمونهگیری بهصورت تمامشمار انجام شد .برای جمعآوری اطالعات از پرسشنامة نگرش سکوت
سازمانی متعلق به وکوال و بوراداس ( )2005استفاده شد که شامل سه مؤلفه بود :نگرش مدیریت
عالی به سکوت ،نگرش سرپرستان به سکوت و وجود فرصتهای ارتباطی .روایی صوری و
محتوایی پرسشنامهها توسط اساتید صاحبنظر دانشگاهی بررسی و تأیید شد و در یک مطالعة
موردی و با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ مقدار پایایی برای آن محاسبه گردید که
پایایی سکوت سازمانی برابر با  0/90بود .از شاخصهای توصیفی برای توصیف آماری دادهها و از
تحلیل عاملی تأییدی برای تعیین روایی سازه استفاده شد .نتایج نشان داد که براساس میزان
روابط و سطوح معناداری ،همة سؤالها رابطة معناداری با عاملها داشتند و توانستند پیشگوی
خوبی برای عامل خود باشند .براساس نتایج این پژوهش ،نسخة فارسی پرسشنامه سکوت
سازمانی دارای اعتبار و روایی قابلقبول است.
واژگان کلیدی :سکوت سازمانی ،ادارههای ورزش و جوانان ،تحلیل عاملی تأییدی

* نویسندۀ مسئول

Email: Salah.naghshbandi@yahoo.com
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مقدمه
در ادبيات نوین مدیریت ،مدیریت سرمایههاي انسانی ازجمله مفاهيمی است كه بيشترین توجه را
بهخود اختصاص داده است .دليل اهميت آن میتواند به مهمبودن سرمایة انسانی بستگی داشته
باشد؛ زیرا ،سرمایههاي انسانی در بين سایر سرمایهها از ارزش و اهميت ویژهاي برخوردار هستند.
سرمایة انسانی تنها سرمایهاي است كه با مصرف ،عالوهبراینکه كاهش نمییابد ،بلکه براساس تجاربی
كه كسب میكند ،اثر فزایندگی نيز دارد .روشهاي مختلفی براي ارتقاي بهرهوري سرمایههاي
انسانی وجود دارد؛ ازقبيل نظام مدیریت مشاركتی ،نظام پذیرش و بررسی پيشنهادها و غيره .به هر
ميزان كه مشاركت این سرمایه در اهداف و وظایف سازمانی بيشتر شود ،ميزان كارایی و اثربخشی
سازمانی نيز بهبود خواهد یافت .براساس تجارب مدیریتی در حوزۀ منابع انسانی ،همواره این سؤال
مطرح است كه چرا برخی از جلسههاي سازمانی با سکوت مطلق برگزار میشوند؟ چرا هيچكس
اظهارنظر نمیكند؟ چرا هيچكس به بيان ایدهها و نظرها نمیپردازد؟ چرا برخی از كاركنان همواره از
مشکالت و نارضایتیها میگویند؛ اما بر زبان نمیآورند؟ چرا باوجود استقرار نظام پيشنهادها در
سازمانها ،كاركنان پيشنهادهایی مطرح نمیكنند؟
سکوت سازمانی ،پدیدهاي رایج و شایع در اغلب سازمانها است؛ اما ،بااینوجود پژوهشهاي چندان
گستردهاي دربارۀ آن انجام نشده است .سکوت سازمانی میتواند اثرهاي زیانآوري بر فرایند
تصميم گيري و تغيير داشته باشد كه با جلوگيري از ارائة بدیلهاي متفاوت ،بازخورد منفی یا
اطالعات صحيح ایجاد میشود (هوانگ ،ون در فليرت و ون در وگت 1همکاران .)2005 ،واضح است
كه سازمانی میتواند موفقتر عمل كند كه كارمندان نسبت به سازمان و آیندۀ آن احساس مسئوليت
داشته باشند و موارد مثبت و منفی كه در كارشان تأثيرگذار است را بروز دهند .بدیهی است كه اگر
افراد شاغل در یک سازمان نظرات خود را مطرح كنند و درمورد سازمان و اهداف آن به بحث با
یکدیگر بپردازند و بهراحتی نظرات خود را مطرح كنند ،میتوان براي آن سازمان آیندۀ بهتري را
تصور كرد )كاراسا.)2013 ،2
درحقيقت ،تفاوت بين سکوت و آوا ،در سخنگفتن نيست؛ بلکه در انگيزۀ افراد در خودداري از بيان
اطالعات ،ایدهها و نظراتشان است .در این چهارچوب ،سه نوع انگيزۀ مرتبط با سکوت و آوا وجود
دارد :رفتار كنارهگيرانه 3براساس تسليمبودن و رضایتدادن به هر چيز ،رفتار خودحفاظتی براساس
ترس و رفتارهاي دیگرخواهانه بهدليل عالقه به دیگران و ایجاد فرصت براي تشریک مساعی با آنها
1. Huang, Van der Vliert & Van der Vegt
2. Karaca
3. Disengaged
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(پيندر و هارلوس .)2001 ،1این سه نوع انگيزه در كارمندان (انگيزههاي خودحفاظتی ،كنارهگيرانه و
دیگرخواهانه( ،منجر به سه نوع سکوت یا آوا (سکوت یا آواي مطيع ،2سکوت یا آواي تدافعی 3و
سکوت یا آواي نوعدوستانه )4میشود كه انگيزهها خود نشأتگرفته از دو نوع رفتار انفعالی و
غيرانفعالی میگردد (آوري و كویينز .)2011 ،5هنگامیكه بيشتر افراد ،فردي را فرد ساكت نام
مینهند ،منظور آنها اغلب این است كه وي بهطور فعال ،ارتباط برقرار نمیكند (كرانت.)2000 ،6
سکوت ،نوعی خاموشی مبتنی بر ادبيات رفتار شهروندي سازمانی 7است و عبارت است از امتناع از
بيان ایدهها (پفر .)1997 ، 8همچون رفتارهاي شهروند سازمانی ،سکوت نوعدوستانه رفتار بابصيرت
و عقالیی است كه نمیتوان آن را ازطریق فرمان و دستورهاي سازمانی بهاجرا درآورد (پوداسکف،
مک كنزي ،پين و باچراچ .)2000 ،9باورهاي ضمنی مدیران درمورد كارمندان و آنچه سبب سکوت
سازمانی میشود ،ریشه در مجموعهاي از عوامل زمينهاي دیگر دارد .این عوامل زمينهاي ممکن است
بسته به ویژگیهاي شخصيتی مدیران ،محيطی كه در آن رشد كردهاند ،نظام آموزشی آنها و
بسياري از عوامل متعدد دیگر ،تنوع بسياري داشته باشند (وندینه ،سون و ایزابل.)2003 ،10
همچنين ،انتظار میرود اختالف متغيرهاي جمعيتشناختی (مانند جنسيت ،نژاد ،قوميت و سن)
تيم مدیریت ارشد در مقایسه با كاركنان سطوح پایينتر ،بر رواج باورهاي ایجادكنندۀ سکوت تأثير
بگذارد .پژوهش دربارۀ این اختالفها نشان میدهد كه این تفاوتهاي چشمگير اغلب باعث ایجاد
عدم اعتماد و ترس از ناشناختهها میشوند؛ ازاینرو ،هر چه تفاوت جمعيتشناختی ميان مدیریت
ارشد و دیگر كاركنان در سازمان بيشتر باشد ،احتمال بيشتري وجود دارد كه مدیریت ارشد دیدگاه
بدبينانهاي نسبت به كاركنان داشته باشد (كازیر و شونک .)1990 ،11سکوت ،موجب عدم تجزیه و
تحليل ایدهها و بدیلهاي تصميمگيري میشود كه دراینصورت احتمال كمی وجود دارد كه بتوان
1. Pinder & Harlos
2. Acquiescent
3. Defensive
4. Prosocial
5. Averu and Quinones
6. Crant
)7. Organizational Citizenship Behavior (OCB
8. Peffer
9. Podsakof, MacKenzie, Paine & Bachrach
10. Van Dyne, Soon & Isabel
11. Cosier & Schwenk
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تجزیه و تحليل جامعی براي فرایند تصميمگيري انجام داد .این مسئله باعث عدم موفقيت یا كاهش
اثربخشی فرایندهاي تغيير سازمانی و فرایندهاي تصميمگيري میشود (نمت و استاو.)1997 1
در دنياي امروزه ،سازمان ها براي حفظ بقاي خود نياز به افرادي دارند كه به چالشهاي محيطی
پاسخگو باشند ،از تسهيم اطالعات و دانش هراس نداشته باشند و بر اعتقادات خود و تيمشان
پايبند باشند (بير و نوریا .)2000 ،2سازمانها بهطور فزایندهاي از كاركنان خود تقاضا دارند كه
نوآور باشند ،اظهارنظر كنند و بهدليل بازار رقابتی گسترده ،انتظارات زیاد مشتریان و تمركز بيشتر بر
كيفيت كه نشاندهندۀ دنياي درحالتغيير است ،احساس مسئوليت بيشتري كنند (كویين و
اسپریتزر .)1997 ،3در ارتباط با مسائل گوناگون ،مدیران سعی در ترغيب مداوم كاركنان خود براي
انجام بهتر وظایفشان دارند .تصور آنها این است هنگامیكه شخصی در یک محل استخدام میشود،
باید شرایط آن را بپذیرد .برخی از مدیران بر این موضوع كه رضایت كاركنان را میتوان ازطریق
پاداش و ترغيب آنها به انجام كار افزایش داد ،پافشاري میكنند .شاید تصور آنها فقط این است
كه كاركنان ،زیردستان آنها هستند و باید دستورهاي آنها را بپذیرند .امروزه بهدليل اینکه كاركنان
در فشار مالی زیادي هستند ،بيشتر توجه و تمایل آنها به مسائل اقتصادي كار است؛ اما به تدریج
كاركنان عالقه مند ،خواهان استقالل شغلی بيشتري در كار خود هستند تا به این طریق احساس
ارزشمندي بيشتري به آنها دست دهد .اگر این كاركنان درزمينة خواستههاي شغلی خود با موانعی
روبهرو شوند ،دچار سرخوردگی شغلی و گوشهگيري در سازمان خود خواهند شد كه این امر
بهنوبةخود منجر به شکلگيري پدیدههایی مانند سکوت سازمانی میشود (زارعی متين ،طاهري و
سيار.)1390 ،
موریسون و ميليکن )2000( 4مفهوم «سکوت اجتماعی» را معرفی كردند و نشان دادند كه سکوت
سازمانی پدیدۀ اجتماعی است كه كارمندان در آن از ارائة نظرها و نگرانیهاي خود درمورد مشکالت
سازمانی امتناع میورزند .پيندر و هارلوز ( )2001سکوت سازمانی را خودداري كاركنان از بيان
ارزیابیهاي رفتاري ،شناختی و اثربخش درمورد موقعيتهاي سازمان تعریف میكنند .دو عامل
اصلی كه سبب سکوت كارمندان در سازمان میشود ،عبارتاند از :ترس مدیریت از بازخورهاي منفی
كارمندان بهدليل بهخطرافتادن منافع و موقعيت آنها و ادراك كاركنان از باورهاي ضمنی مدیریت
درمورد آنها .این باورهاي ضمنی شامل برخی تفکرات مدیریت است مبنیبراینکه كارمندان فقط
منافع شخصی خود را درنظر میگيرند ،مدیریت سازمان بيشتر از همه میفهمد و بهترینها را
1. Nemeth & Staw
2. Beer & Noria
3. Quinn & Spreitzer
4. Morrison & Milliken
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میداند و اینکه اختالف عقيدهها براي سازمان زیانآور است .این مسائل باورهاي مدیریت هستند و
ممکن است هيچیک در سازمان واقعيت نداشته باشند؛ اما عواطف و احساسات مخربی را همچون
ترس ،فریب و خشم در كاركنان سازمان بهوجود میآورند و درنهایت ،سبب ایجاد سکوت كاركنان
میگردند )اسالد .)2008 ،1سکوت سازمانی با محدودكردن اظهارنظر كاركنان ،سبب كاهش
اثربخشی تصميمگيريهاي سازمانی و فرایندهاي تغيير میشود و این موضوعی است كه بسياري از
سازمانها از آن شکایت دارند .همچنين ،این پدیدۀ رفتاري ازطریق ممانعت از بازخورد منفی ،مانع
تحول و توسعة سازمانی مؤثر می شود؛ ازاینرو ،سازمان توانایی بررسی و تصحيح خطاها را ازدست
میدهد؛ بنابراین ،توجه به این مشکل رایج در سازمانها از اهميت زیادي برخوردار است (پرلو،2
.)2003
داناییفرد ،فانی و براتی ( )1390در پژوهشی با عنوان «تبيين نقش فرهنگ سازمانی در سکوت
سازمانی در بخش دولتی» به این نتيجه دست یافتند كه حركت از فضایی سکوتآفرین بهسوي
فضایی كه ارتباطات باز و آزاد در آن تشویق و حمایت میشود ،مشکل است؛ اما غيرممکن نيست.
یکی از شيوههایی كه میتواند چنين تغييري را در سازمان ایجاد كند ،تغيير مدیریت عالی سازمان و
بهكارگرفتن مدیر عالی جدیدي است كه سوابق وي نشان داده است كه از فضاي ارتباطی باز حمایت
میكند .این اقدام نهتنها سازمان را قادر میسازد كه از گذشتة خود فاصله بگيرد ،بلکه این احساس
را در كاركنان ایجاد میكند كه سازمان به تغيير وضع موجود متعهد شده است .نکتة مهم دیگري
كه باید به آن توجه شود این است كه مدیران همواره باید با روشهاي مختلف به كاركنان القا كنند
كه مشتاقانه آمادۀ شنيدن نظرها ،پيشنهادها و مشکالت كاركنان هستند و نسبت به كاركنانی كه
مسائل سازمانی را با آنها در ميان میگذارند ،عکسالعمل منفی نشان نمیدهند؛ البته مدیران باید
این پيامها را با عمل پشتيبانی كنند .همچنين ،مدیرانی كه نقطهنظرهاي كاركنان خود را در
تصميمگيريها مدنظر قرار میدهند یا از پيشنهادهاي آنها براي ایجاد تغييرات سود میجویند،
شایسته است كه با شيوههاي انگيزشی مناسب ،این رفتارها را در آنها تقویت كنند.
باقري ،زراعی و نيکآیين ( )2012پژوهشی با عنوان «سکوت سازمانی (مفاهيم عمومی و عوامل
توسعة آن)» انجام دادند .نتایج نشان داد كه در بسياري از سازمانها ،نيروهاي قدرتمندي وجود
دارند كه باعث جلوگيري از گسترش و توزیع اطالعات مربوط به مشکالت بالقوه و مسائل اصلی
سازمان می شود و میتوان از این موارد به عنوان سکوت سازمانی نام برد .آنها میدانند كه سکوت
1. Slade
2. Perlow
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سازمانی تبدیل به پدیدهاي دستهجمعی شده است و تحتتأثير این عوامل است .1 :ویژگیهاي تيم
مدیریت باال؛  .2ویژگیهاي سازمانی و محيطزیست؛  .3عوامل مؤثر بر تعامل كاركنان؛  .4باور
مدیریتی؛  .5ساختارها و سياست سازمانی؛  .6مدیریت بازخورد منفی و ترس؛  .7تفاوت
جمعيتشناختی .به عقيدۀ بير و نوریا ( ،)2000رویارویی با چالشهاي محيطی وپاسخگویی به
نيازهاي تغيير ،مستلزم توانمندسازي كاركنان و وجود كانالهاي ارتباطی باز است؛ زیرا ،بسياري از
كاركنان یکی از علل شکست برنامه هاي تغيير مدیریت را عدم حمایت سازمانهاي خود از
كانالهاي ارتباطی باز و تسهيم اطالعات و دانش میدانند .براساس نقطهنظرهاي بير و نوریا،
همبستگی معناداري بين بعد انطباقی فرهنگ سازمانی و سکوت سازمانی وجود دارد.
توجه به این نکته ضروري است كه در جوامع علمی و سازمانی ایران ،سکوت سازمانی موضوعی
جدید و ناآشنا بهشمار میآید و كمتر پژوهشی را در این زمينه میتوان یافت .هدف پژوهش حاضر
این است كه با مرور تاریخچه ،ادبيات و مفهوم سکوت سازمانی ،نسخة ایرانی پرسشنامة سکوت
سازمانی وكوال و بوراداس ( )2005را اعتباریابی كند تا از این پس محققان ایرانی بتوانند عوامل
سازمانی ،مدیریتی و فردي مؤثر بر بروز سکوت سازمانی و پيامدهاي ناشی از آن را در سازمانهاي
داخلی شناسایی و دستهبندي كنند و درنهایت ،راهکارهایی براي كاهش آن ارائه كنند.
درحالحاضر ،بيشتر سازمانهاي كشور با پدیدۀ سکوت سازمانی روبهرو هستند و متأسفانه ابزار
مناسبی براي بررسی وجود یا نبود این پدیده و دالیل بهوجودآمدن آن وجود ندارد .بروز پدیدۀ
سکوت سازمانی و تشخيصندادن آن میتواند تاحدزیادي بهرهوري كاركنان یک سازمان را كاهش
دهد و در درازمدت ،این مسئله میتواند سازمان را با مشکالت بسياري مواجه كند .وقتی سازمانی
توسط كاركنانی اداره میشود كه آنها نسبت به سازمان خود بیتفاوت باشند و در مقابل اتفاقاتی
كه در آن سازمان روي میدهد ،واكنشی نشان ندهند ،بدونشک آن سازمان نمیتواند به حداكثر
بازدهی خود دست یابد (باشتوگ ،پاال ،ایلماز ،دویان و گونل .)2016 ،1ازآنجاكه پدیدۀ سکوت
سازمانی میتواند مانعی براي ابراز ایدهها و نظرهاي افراد در سازمان باشد ،شناسایی عوامل مؤثر بر
آن و تالش براي رفع آنها میتواند شرایط ابراز عقاید ،بيان ایدهها و ارائة نظرهاي كاركنان را
تسهيل كند ،قدرت خالقيت آنها را افزایش دهد و طبيعی است كه سازمانها با بهرهمندي از
مشاركت فعاالنه و آگاهانة كاركنان خود میتوانند مسير رشد ،تعالی و موفقيت خود را با سرعت
بيشتري طی كنند.

1. Bastug, Pala, Yilmaz, Duyan & Gunel
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روش شناسی پژوهش
روش این پژوهش از نوع مطالعات همبستگی ،بهلحاظ جمعآوري اطالعات ،پيمایشی و ازنظر هدف،
كاربردي است .جامعة آماري ،كاركنان وزارت ورزش و جوانان است و با توجه به حجم جامعه ،تمام
كاركنان وزارت نمونة آماري درنظر گرفته میشوند .نمونهگيري ،تمامشمار است و جامعه با نمونه
برابر میباشد .در این پژوهش ،متغيرهاي جمعيتشناختی (جنسيت ،سن ،وضعيت تأهل ،ميزان
تحصيالت و سابقه) و سکوت سازمانی بررسی شدند .براي جمعآوري اطالعات از این پرسشنامه ها
استفاده شده است :پرسشنامة مربوط به اطالعات شخصی (جنسيت ،سن ،وضعيت تأهل ،ميزان
تحصيالت و سابقه) و پرسشنامة نگرش سکوت سازمانی متعلق به وكوال و بوراداس )2005( 1كه
شامل  15سؤال و سه مؤلفه است :مؤلفة نگرش مدیریت عالی به سکوت (سؤالهاي یک تا پنج)،
مؤلفة نگرش سرپرستان به سکوت (سؤالهاي شش تا ده) و مؤلفة وجود فرصتهاي ارتباطی
(سؤالهاي یازده تا پانزده) .امتيازبندي سؤالهاي این پرسشنامه پنج ارزشی (از كامالً مخالفم = پنج
ال موافقم = یک) است .ابزار دیگري نيز براي سنجش سکوت سازمانی وجود داشت؛ اما با توجه
تا كام ً
به اعتبار پرسشنامة وكوال و بوراداس و استفادۀ دیگر محققان از آن (باشتوگ و همکاران2016 ،؛
هوانگ و همکاران2005 ،؛ باقري و همکاران2012 ،؛ كاراسا2013 ،؛ موریسون و ميليکن،)2000 ،
در این پژوهش ،از این ابزار براي جمعآوري دادهها استفاده شد.
براي روایی محتوایی ،ابتدا پرسشنامههاي پژوهش بههمراه هدف و مدل مفهومی پژوهش به  15نفر
از صاحبنظران داده شد و از آنها خواسته شد كه سؤالهاي پژوهش را بررسی كنند و دربارۀ این
موارد نظرات خود را بيان كنند .1 :هماهنگی سؤالها با اهداف پژوهش؛  .2هماهنگی سؤالها با ابعاد
متغيرها؛  .3مناسبت نوشتاري سؤالها و ابعاد متغيرها؛  .4نوع و تعداد سؤالها؛  .5حذف و
اضافهكردن سؤالها.
سرانجام با بررسیهایی كه این افراد انجام دادند ،روایی محتوایی ابزار پژوهش تأیيد شد .همچنين
نتایج حاصل از ضریب آلفاي كرونباخ هریک از شاخصهاي پژوهش به شرح جدول شمارۀ یک است.
همانطوركه در جدول شمارۀ یک مشخص است ،ميزان آلفاي كرونباخ بهدستآمده از پایایی الزم
برخوردار است.

1 Vakola & Bouradas
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جدول  -1میزان آلفای بهدست آمده برای هریک از خردهمقیاسهای سکوت سازمانی
شاخص

ضریب آلفای کرونباخ

نگرش مدیریت
نگرش سرپرست
فرصتهاي ارتباطی
سکوت سازمانی

0/924
0/933
0/921
0/900

براي بررسی اعتبار محتوایی ابزار اندازهگيري ،از نظر كارشناسان و متخصصان استفاده شد .آمار مورد
استفاده در پژوهش شامل آمار توصيفی (ميانگين ،انحراف استاندارد ،كمينه ،بيشينه) و آمار
استنباطی تحليل عاملی تأیيدي بود كه آناليز دادهها در نرمافزار اس.پی.اس.اس 1و ليزرل 2اجرا شد.
نتایج
طبق نتایج توصيفی 71 ،درصد از پاسخگویان مرد و  30درصد زن بودند .پاسخگویانی كه در ردۀ
سنی  41تا  50سال بودند ،بيشترین فراوانی( 40درصد) و افرادي كه در فاصلة سنی زیر  30سال
میباشند ،كمترین فراوانی را ( 8درصد) داشتند .بيشتر پاسخگویان ( 78درصد) متأهل و بقيه (22
درصد) مجرد بودند .پاسخگویانی كه تحصيالت ليسانس داشتند ،بيشترین فراوانی را بهخود
اختصاص دادند ( 36درصد) و پاسخگویانی كه داراي تحصيالت دكتري بودند ،كمترین فراوانی را (3
درصد) داشتند .بيش از نيمی از پاسخگویان ( 58درصد) داراي سابقة خدمت كمتر از  15سال بودند
و  42درصد نيز سابقة خدمت بيش از  15سال داشتند .در این قسمت ،ابتدا نتایج توصيفی شاخص
ابعاد سکوت سازمانی (مؤلفههاي نگرش مدیریت عالی به سکوت ،نگرش سرپرستان به سکوت و
وجود فرصتهاي ارتباطی) آمده است و در ادامه ،به بررسی وضعيت كلی شاخص پرداخته شده
است.
جدول  -2آمارههای توصیفی ابعاد سازنده سکوت سازمانی
میانگین

انحراف معیار

کمترین نمره

بیشترین نمره

شرح

15/62

6/66

5

25

نگرش سرپرست

15/87

6/82

5

25

فرصتهاي ارتباطی

16/00

6/73

5

25

نگرش مدیریت

1. SPSS
2. Lisrel
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جدول  -3توزیع فراوانی شاخص سکوت سازمانی
شرح
كم
متوسط
زیاد
جمع
شاخص آماري

فراوانی

درصد

97
35
108
240
 =45/5ميانگين
 =14/09انحراف معيار

40/4
14/6
45
100
 = 15كمترین
 = 75بيشترین

در این قسمت ،به بررسی مؤلفهها و گویههاي سازندۀ شاخص سکوت سازمانی پرداخته شده است تا
مشخص شود آیا این مؤلفهها و گویهها معرفهاي معتبري براي سنجش سکوت سازمانی هستند یا
خير.

شکل  -1مدل سنجش تحلیل عاملی مرتبة دوم سکوت سازمانی با مؤلفههاو گویههای سازندهاش (در حالت
استاندارد)
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بررسی شاخصهای برازش
جدول شمارۀ چهار شاخصهاي استخراجشده از مدل را نشان میدهد.
با توجه به آمارههاي برازش مدل كه در جدول شمارۀ چهار ارائه شده است ،مقدار x2/df
محاسبهشده برابر با  2/68است .وجود  x2/dfكوچکتر از سه نشاندهندۀ برازش مناسب مدل است.
همچنين ،تقریب ریشة خطاي ميانگين مجذورات ( )RMSEAباید كمتر از  0/08باشد كه در مدل
ارائهشده ،این مقدار برابر با  0/056است .ميزان مؤلفههاي  GFIو  AGFIو  CFIو  NFIنيز باید
بيشتر از  0/90باشد كه در مدل موردبررسی بهترتيب برابر با  0/96 ،0/92 ،0/94و  0/97است.
عالوهبراین ،مقدار  RMRنيز باید باید كوچکتر از  0/05باشد كه در مدل موردبررسی برابر با 0/039
است .با توجه به شاخصها و خروجیهاي مدل سنجش شاخص سکوت سازمانی بههمراه مؤلفهها و
گویههاي سازندهاش ،میتوان گفت كه معرفهاي انتخابشده براي سنجش شاخص سکوت سازمانی
از اعتبار الزم برخوردار است و بهخوبی میتوانند آن را بسنجند.
جدول  -4آمارههای برازش مدل تحلیل عاملی مرتبة دوم سکوت سازمانی
آماره
كاي دو

مقدار
Chi-Square

233/82

Df

87

Chi-Square/ Df

2/68

RMSEA

0/056

GFI

0/94

AGFI

0/92

شاخص برازش تقریبی بنتلر

CFI

0/96

شاخص نرم شده ي برازندگی

NFI

0/97

ریشه ميانگين مجدور باقيمانده

RMR

0/039

درجات آزادي
نسبت مجذور كاي دو به درجه آزادي
ریشه خطاي ميانگين مجذورات
شاخص نيکویی برازش
شاخص نيکوئی برازش تعدیل یافته

بحث و نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر ،تعيين روایی و پایایی نسخة فارسی مقياس سکوت سازمانی در بين
كارمندان وزارت ورزش و جوانان كشور بود .در این پژوهش ،مقياس سکوت سازمانی وكوال و
بوراداس ( )2005شامل سه مؤلفة نگرش مدیریت عالی به سکوت ،نگرش سرپرستان به سکوت و
وجود فرصتهاي ارتباطی ،توانست كل سؤالها ( 15سؤال) را بهصورت معنادار تبيين كند.
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برداشتها و نگرشهاي مشترك زمانی بيشتر توسعه مییابند و تقویت میشوند كه اعضاي یک واحد
اجتماعی ،فرصت تعامل و ارتباط با یکدیگر را پيدا كنند .هرچه این ارتباطها و تماسها با فاصلة
زمانی كمتر و با انسجام بيشتري صورت گيرند ،احتمال بيشتري وجود دارد كه نگرشها و
دیدگاههاي یک فرد به فرد دیگر منتقل شوند .عوامل ساختاري و مدیریتی منجر به سکوت سازمانی
میشوند (مانند تصميمگيري متمركز ،فقدان سازوكارهاي رسمی بازخورد) شباهت ،ثبات،
بههمپيوستگی جریان كاري و انسجام تعامالت اجتماعی در ميان كاركنان ،باعث افزایش احتمال
وجود یک فضاي قوي سکوت میشوند و افراد ترجيح میدهند باكسانی در تعامل باشند كه آنها را
مشابه خودشان میدانند و باورها و دیدگاههاي آنها را تأیيد میكنند؛ بنابراین ،اگر در سازمان،
اظهارنظرها ،ایدهها و مخالفت كاركنان با ممانعت مواجه شوند ،هرچه كاركنان به یکدیگر شباهت
بيشتري داشته باشند ،احتمال ایجاد فضاي سکوت در سازمان بيشتر خواهد بود .گذشته از مورد
شباهت ،برداشتهاي مشترك ،بيشتر در سازمانهایی رشد میكنند كه در آنها اعضا داراي عضویت
نسبتاً ثابت هستند؛ زیرا ،ثبات به معناي فرصتهاي بيشتر براي كاركنان است تا با یکدیگر در تعامل
باشند و برداشتهاي خود را بهاشتراك بگذارند .بههمپيوستگی جریان كاري متغير دیگري است كه
به فرایند مفهومسازي جمعی كمک میكند كه درصورت وجود ویژگیهاي خاص ساختاري ،میتواند
منجر به فضاي سکوت شود .هنگامیكه كاركنان در یک گروه كاري باید فعاليتهاي خود را
هماهنگ سازند ،لزوم بيشتري براي وجود ارتباطات و در نتيجه ،فرصت بيشتري براي آنها با هدف
تبادل تجربيات و برداشتهاي خود وجود خواهد داشت .بهعالوه ،زمانیكه كاركنان باید فعاليتهاي
خود را در گروهها یا حوزههاي كاري مانند تيمهاي چندتخصصی هماهنگ سازند ،فرصت بيشتري
براي تبادل اطالعات و برداشتها ميان گروههاي كاري بهوجود خواهد آمد.
درمجموع ،میتوان گفت كه انگيزههاي مختلف كاركنان ،نوع خاصی از سکوت یا آواي سازمانی را
بههمراه دارد و در نتيجة آن ،كاركنان بهصورت عمدي از ارائة اطالعات ،نظرها ،ایدهها و عقاید خود
امتناع میورزند و شکلی از سکوت یا آوا را پدید میآورند (زارعیمتين و همکاران .)1390 ،ادارههاي
مورد مطالعه در این پژوهش ،با تقویت شاخصها و ویژگیهاي سرمایة اجتماعی میتوانند اميدوار
باشند كه در آینده شرایطی را در سازمان خود بهوجود آورند كه كاركنان براي مطرحكردن عقاید،
نظرها و نگرانیهاي خود ،ترس و مشکلی نداشته باشند.

1396  مهر و آبان،44مطالعات مدیریت ورزشی شماره
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Abstract
The purpose of this research was to evaluate validity of the Persian version for
organizational silence questionnaire. The statistical population included the
whole employees in ministry of sport and youth in Iran. The sample consisted of
all the population according to the small of population. Measurement instrument
was organizational silence questionnaire of Vakola & Bouradas (2005).
Questionnaire included three subscales (supervisors’ attitudes to silence, top
managers attitude to silence, communications opportunities). University
professors including expert of sport management confirmed the validity. There
was a pilot study to measure reliability. The reliability was desirable (Cronbach
a=0.90). Descriptive statistics and confirmatory factor analysis were used to
analyze data. Results showed that all questions had significant relationship with
their factors leading to be a good predictor for their factor. According to the
result, the reliability and validity for Persian version of organizational silence
questionnaire were acceptable.
Keywords: Organizational Silence, Sport and Youth Offices, Confirmatory
Factor Analysis
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