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رابطه خودشیفتگی مدیران با سکوت سازمانی کارکنان
The Relationship between Managers' Narcisstic Personality
and Employees' Organizational Silence
Ramin Sadeighi
Abstract
The purpose of this study was to investigate the
relationship between managers narcissism and
employees' organizational silence of Hashtroud
city. The statistical population 319 employees
that 175 of them were selected as statistical
sample through was simple random sampling. A
questionnaire, by the researcher, was used for
gathering data. To examine the questionnaire's
reliability, Cronbach's Alpha was used. Pearson
correlution and Multiple regression were used.
To analyzing the data results showed that there
is a direct and significant relationship between
the dimensions of the managers narcissism
with employees organizational silence.
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مقدمه
مناب انسانی در دنیای امروز ،بهترین مزیت رقابتی هر سازمان تلقی میشود .مناب انسکانی بکه
همان اندازه که میتواند سازمانها را در رقابت یاری دهد ،ممکن است مانعی جدی نیز بر سر راه
سازمان باشد (شیری ،خلدشرفی ،دهقانی و یاسینی .)1931 ،از آنجا که مدیران ،عاملی کلیکدی در
جهت ارتقای عملکرد سازمانها به شمار میآیند ،تصمیماتی که آنها اتخاذ میکننکد ،در شکسکت
یا موفقیت سازمانشان تأثیرگذار است .مدیران خودشیفته با تحسین شکدن برانگیختکه مکیشکوند.
چنین مدیرانی گاه روی تصمیمات اشتباه خود اصرار ورزیده و زمان و هزینه زیادی را صکرف آن
مینمایند که برای سازمان مشکلآفرین میشود (قلیپکور ،خنیفکر و فکاخری ککوزهکنکان.)1937 ،
خودشیفتگی ،1ساختاری شخصیتی اسکت ککه حجکم عییمکی از مطالعکات تجربکی را از دیکدگاه
روانشناسی اجتماعی ،شخصیت و بالینی بکه خکود اختصکا

داده اسکت (بشکارت ،خکدابخش،

فراهککانی و رزککازاده .)1931 ،خودشککیفتگی بککه عنککوان سککازهای آمیختککه تعریککه شککده اسککت
(پائولهاس )1333 ،2که از جنبههای انطباقی و غیرانطباقی تشکیل شکده اسکت (ریکدی ،زایچنکر،
فاسککتر و مککارتینز2113 ،9؛ فاسککتر ،کمپککل 1و تککوینجی2119 ،1؛ فاسککتر و کمپککل .)2111 ،مفهککو
خودشیفتگی اشاره به نیاز افراد برای شهرت ،تحسین و بزرگ جلکوه دادن خکود در نیکر دیگکران
دارد (پینککوس ،آنسککل ،پیمنتکل ،کککین ،رایککت و لکوی .)2113 ،6در سککازمانهکا مککدیران اجرایککی
خودشیفته پاداشهای بیشتری برای خود قائکل مکیشکوند و از ایکن طریکق موقعیکت خکود را در
سازمان مستحکم مکیکننکد (اوریلکی ،دویکرر ،کالکدول و چکتمن ،)2111 ،7گکرایش بکه احسکاس
خودبزرگی در میان افراد خودشیفته سکب

مکیشکود مکدیریت حرفکهای آسکی پکذیر گکردد .لکذا

شناسایی ویژگیهای رفتاری مدیران و کنترل آنها جهت نیل به اهکداف سکازمانی حکائز اهمیکت
است (شیری و همکاران .)1931 ،خودشیفتگی مفهومی است که در حال حازر بکهطکور گسکترده
در ارتباط با توصیه رفتارهای سکازمانی بکهویکژه رفتارهکای انحرافکی در میکان مکدیران ارشکد و
سیاستمداران مورد استفاده قرار میگیرد .در ایران به نیر میرسد بسیاری از افراد حرفهای بهویکژه
narcissism
Paulhus
Reidy, Zeichner, Foster, & Martinez
Campbell
Twenge
Pincus, Ansell, Pimentel, Cain, Wright, & Levy
O'Reilly, Doerr, Caldwell, & Chatman
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کسانی که در پسکتهکای مکدیریتی هسکتند ،رفتارهکای ناشکی از خودشکیفتگی را از خکود نشکان
میدهند ،اما مطالعات علمی کافی در مورد شیوع چنین رفتاری در میان مدیران ایران وجود نکدارد
و ممکن است با مشکالتی نیز همراه باشد (آغاز ،آتشگاه و زاغکیپکور .)2111 ،1خودشکیفتگی در
مدیران میتواند اثراتی را بر بازدههای سازمانی داشته باشد .بنابراین ،در مقایسکه بکا سکایر صکفات
شخصیتی ،خودشیفتگی ،مدیران را در جهت انجا اقداماتی وادار میکند که خارج از عرف اسکت
و به دنبال جل

توجه و ستایش هستند و این اقدامات نهایتاً عملکرد سازمان را تحت تکأثیر قکرار

خواهد داد (چترجی و همبریک.)2117 ،2
امروزه مهمترین مزیت رقابتی سازمانها نه در حوزه تجهیزات بلکه در حکوزه انسکانهاسکت،
سازمانهایی که سرمایههای فکری و انسانی مناسبی داشته باشند در میدان رقابت نسبت بکه سکایر
رقبا برتری خواهند داشت ،زیرا سرمایههای انسانی ارزشمندتر و برتر از هکر سکرمایه دیگکری در
سازمانها محسوب میشوند .علیرغم اهمیت وافر نیکروی انسکانی در رشکد و موفقیکت سکازمانی
گاهی مدیران سازمان این نکته مهم را فراموش میکنند که مناب انسانی نیازمنکد توجکه و مراقبکت
هستند .این امر منجر به این مسئله میشود که کارکنان دچار سکرخوردگی شکیلی و گوشکهگیکری
سازمانی شده و به مرور نسبت به سازمان خود بیتفاوت شوند .این بیتفکاوتی خکود را در ابعکاد
مختله نشان میدهد که بارزترین شکل آن پدیده سکوت سازمانی 9است (بردبار ،صکفری شکاد،
مرادی .)1939 ،امروزه ،پژوهشگران نشان دادهاند که سکوت سازمانی ،مانعی بکر سکر راه رسکیدن
سازمان به اهدافش خواهد بود ،چون دانش و بیان ایدههای کارکنان برای بقا در عرصکه رقابکت و
توسعه خالقیت اهمیت بسزایی دارد (ملک ماکان ،دالوری ،سیدی و کیوانشککوه .)2111 ،1عکالوه
بر این ،یکی از موان کلیدی اجرای برنامههای ارتقای کیفیت ،حفظ نگرشها و رفتارهای قکدیمی
است که با نوآوری ،خالقیت ،توانمدسازی کارکنان و مشارکت آنان در بیان ایدههکا میکایرت دارد
(فلورن ،ویفرینک و پلوسن .)2111 ،1همچنین ،سکوت در سطح سکازمانی مزیکتهکای سکازمانی
حاصل از فرصتهای جمعی را در بیان دیدگاهها و عقاید کاهش میدهد (اسلد 2113 ،6ب).
Aghaz, Atashgah, & Zoghipour
Chatterjee & Hambrick
organizational silence
Malek Makan, Delavari, Sayadi, & Keivanshekouh
Fleuren, Wiefferink, & Paulussen
Slade

123456-

64

مجله مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران

اهواز (دورهي سوم ،سال  ،3پاییز و زمستان  ،5335شماره )2

هدف پژوهش حازر بررسی رابطه بین ابعاد خودشیفتگی مدیران با سکوت سازمانی کارکنان
ادارات دولتی شهرستان هشترود میباشد .با توجه به مطالعات اندکی که بهطکور مسکتقیم بکه ایکن
موزوع پرداختهاند ،نتایج این مطالعه میتواند سودمندهای خا

خود را داشته باشد.

ویژگیهای شخصیتی افراد ،زمینهساز رفتارهای بعدی آنان است .رهبری سکازمانی یککی از
موزوع هایی است که به نحوی گسترده در روانشناسی سازمانی مورد بحث قرار گرفته اسکت.
رهبری یکی از فرایندهای اصلی هر سازمان محسوب میشود و بهرهوری سازمان به شیوههکای
رهبری مدیران آن متکی است .رفتارهای مدیران ککه برگرفتکه از خصوصکیات شخصکیتی آنکان
است در محیط سازمان بر سیر تحول ،پویایی و شکوفایی سازمان تأثیر دارد (نویننا  ،شکرکن،
مهرابیزاده هنرمند .)1931 ،به این ترتی

تأثیر شخصیت بر رفتار مدیران از یکسو ،تأثیر رفتکار

مدیران بر عملکرد و گزارش هکای سکازمان از سکویی دیگکر ،اهمیکت ایکن موزکوع را آشککار
میسازد که ویژگیهای شخصیتی مدیران باید مکورد مطالعکه قکرار گیکرد (خواجکوی ،دهقکانی
سعدی و گرامی شیرازی.)1931 ،
افزون بر این ویژگیها (مثالً برونگرایی) ،ویژگیهای فیزیکی (مثالً قد) مکیتواننکد اثربخشکی
رهبران را تحت تأثیر قرار دهند (وانووگت ،هوگان و کایزر2113 ،1؛ جودگ ،پیکولو و کاسکالکا،2
 .)2113در این راستا میتوان به یکی از ویژگیهکای شخصکیتی مهکم و اثرگکذار در بکین مکدیران
تحت نا «خودشیفتگی» اشکاره ککرد .خوشکیفتگی تاریخچکه گسکتردهای در حکوزه روانشناسکی
اجتمککاعی و روانشناسککی بککالینی دارد (کمپیککل و فاسککتر2117 ،؛ مککورف و رودوالککت.)2111 ،9
خودشیفتگی اولین بار به عنوان یک سازه بکالینی ،بکا نکا نکوعی اخکتالل در نوشکتههکای

فرویکد1

( )1311مطرح شد .بعکدها گرینبکرگ )1371( 1و ککوت )1377( 6ایکن دیکدگاه بکالینی را دربکاره
خودشیفتگی ادامه دادند که مدتی بعد به وارد شدن آن در  DSM-IIIبه عنوان یکی از اختالالت
شخصیت با نا اختالل شخصیت خودشیفته )NPD( 7منجر شد.
خودشیفتگی غالباً به عنوان صفت شخصیتی مهم و پیچیدهای شناخته شده که شکامل حک
Van Vugt, Hogan, & Kaiser
Judge, Piccolo, & Kosalka
Morf & Rhodewalt
Freud
Kernberg
Kohut
)Narcissistic Personality Disorder (NPD
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خودبزرگبینی و تمایل شدید به دریافت احترا از سوی دیگکران اسکت (امک  ،راس و اندرسکون،1
 .)2116خودمحکور بککودن ،بکینهایککت بکه انتقککاد حسکاس بککودن ،فقکدان همککدلی بکا دیگککران،
خیالپردازی ،بزرگنمایی و خودنمایی ،تصور دارا بودن قدرت و موفقیت نامحدود ،اسکتفاده از
دیگران در جهت پیشرفت و ارتقای خود و همچنین بکرآوردن امیکال شخصکی از ویژگکیهکای
چنین افرادی شمرده میشود (مکهاکسی.)1331 ،2
یکی از صحنههای بروز خودشیفتگی ،سازمانها و به ویژه در مدیریت ارشد میباشد .مکدیران
خودشیفته اغل

بسیار هوشمند ،پر ککار و در حکوزه ککاری خکود پکر آوازه هسکتند .در درجکات

مشخصی ویژگیهای مدیریت خودشیفته میتواند برای سازمان و شخص با ارزش باشد و همکان
ویژگیها که فرد را یک مدیر خوب میسازد ،نیازهای ناشکی از خودشکیفتگی در آنهکا خالقیکت
سازمانی را خنثی کرده و در عین حال مخرب هم میباشد (رجبی .)1931 ،مدیران خودشکیفته در
مجموعهای از ابعاد همچون هوش ،خالقیت ،شایستگی و قدرت رهبکری امتیکاز بکاالیی بکه خکود
میدهند (چن .)2111 ،آنان نیاز شدیدی به تصدیق دیگران در ارتبکاط بکا برتکری خکود دارنکد و
اگرچه خودشان ،خود را تحسین میکنند اما مشتاق تحسین دیگران به اشکال گونکاگون از جملکه
تصدیق ،کهزدن و ستایش هستند .خودشیفتگی میتوانکد قاکاوت مکدیران را از احتمکال نتکایج
گوناگون تحت تأثیر قرار دهد .مدیران با خودشیفتگی باال ممکن است اقداماتی ککه از دیکد مکرد
غیرممکن به نیر میرسد و یا احتمال موفقیت آنها نمکیرود بکه صکورت خکوشبینانکه در نیکر
گرفته و به منیور جل

توجه دیگران این اقدامات جسورانه را انجکا دهنکد (واالس و بامیسکتر،9

2112؛ چن .)2111 ،اکثر مواق مدیران خودشکیفته در پکی دسکتیابی بکه دسکتاوردهای بکزرگ در
شرکت هستند .آنان به سمت و سوی اجرای اقدامات جسورانه راهبردی-عملیاتی و انجا کسک
و کارهای مخاطرهآمیز سوق پیدا ککردهانکد (چرتجکی و همبریکک2117 ،؛ اولسکن ،دواریکک

و

یانگ2111 ،1؛ اولسن و استکلبرگ .)2116 ،1مدیران خودشیفته همچنین ،خود را به تعبیر نیچه بکه
عنوان «مردان برتر» میدانند که قوانین معمول برای آنها صدق نمیکند (نوربرگ.)2113 ،6
Ames, Rose, & Anderson
Mc Hoskey
Wallace & Baumeister
Olsen, Dworkis, & Young
Stekelberg
Norberg

123456-

70

مجله مطالعات روانشناسی صنعتی و سازمانی دانشگاه شهید چمران

اهواز (دورهي سوم ،سال  ،3پاییز و زمستان  ،5335شماره )2

رفعتی آالشتی و زراعتکار ( )1939در پژوهشی با عنوان رابطه بکین خودشکیفتگی مکدیران و
رزککایت کارکنککان بککه ایککن نتیجککه رسککیدند کککه رابطککه معکوسککی میککان خودشککیفتگی مککدیران و
رزایتمندی کارکنان وجود دارد .زارع زیدی و معروفکی ( )1931در پژوهشکی بکا عنکوان تکأثیر
خودشیفتگی مدیران عملیاتی بر رزایت شیلی کارکنان بیان میدارند که افراد خودشیفته در طلک
فرصتهای خودارتقایی هستند و هنگامی که موفقیت به عنوان یک نشانه تحسینبرانگیکز برتکری
شخصی در نیر گرفته شود ،به خوبی عمل میکنند .چنین افرادی ،هنگامی که کار چالشیتر بکوده
و در حاور مخاطبانی انجا پذیرد که برای فرد دارای اهمیت است ،عملکرد بهتری از خود ارائکه
خواهند داد .البته با توجه به شرایط ،خودشیفتگی میتواند اثر مار یا مفید بر عملککرد و رزکایت
شیلی داشته باشد .قلیپور و همکاران ( )1937در مطالعکهای تحکت عنکوان اثکرات خودشکیفتگی
مدیران برآشفتگی سازمانها ،بیان کردند ککه شناسکایی ویژگکیهکای شخصکیتی مکدیران بکهویکژه
خودشیفتگی در بین آنان میتواند بر فرآیند تصمیمگیری مدیران اثرگذار بوده و این امکر بکه نوبکه
خود میتواند دلیل عد شایستگی و بیکفایتی مدیریتی در سکطوح مختلکه مکدیریت و رهبکری
سازمان باشد؛ زیرا تصمیمها و تفکرات مدیران سازمان نقشی سرنوشکتسکاز در پیشکبرد اهکداف
سازمانی دارد .قربانی و عرفانی ( )1939در پژوهشی بکا عنکوان بررسکی تکأثیر ویژگکی شخصکیتی
خودشیفتگی مدیران بر روحیه و وفاداری کارکنان ،چنین نتیجهگیری میکنند که ویژگی شخصیتی
خودشیفتگی مدیران بر وفاداری و روحیه کارکنان در سازمان تأثیر دارد .بهطکوریککه بکا افکزایش
خودشیفتگی در مدیران ،روحیه و وفاداری کارکنان به سازمان کاسته میشود.
در زمینه رهبری ،فرد خودشیفته ممکن است ،در اثر فداکاری و سرسکپردگی پیکروانش جلک
توجه کنند (بایت .)2116 ،1رهبران خوب در بعای از موارد با رهبران زعیه متفاوتند که برخی
از این تفاوتها ممکن است ،در ویژگیهای شخصیتی نمایان شود .افراد خودشیفته ،در نیاز بکرای
کنترل ،قدرت ،مقا و موقعیت در سطح باالیی قرار مکیگیرنکد .خودشکیفتگی هنگکامی ککه افکراد
دارای عزت نف

باالیی هستند ،سالم است .انتیار این که افراد با گرایشات خودشکیفته و سکطوح

باالی عزت نف

به واسطه سالمت روانی ،مدیران بهتری باشند ،منطقی به نیر میرسد (آمرنیکک

و راسل .)2117 ،2خودشیفتگی به مانند تیغ دو لبه بوده که داشتن مقدار بیش از حد زیاد یکا بکیش
از حد کم آن موج

عد تعکادل در مکدیر مکیشکود .ویژگکیهکای یکسکانی ککه در یکک مکدیر
1- Boyett
2- Amernic & Russel
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خودشیفته به خوبی میتواند به کار گرفته شود ،میتواند مخرب نیز باشکد ،بکرای مثکال بکه دنبکال
قدرت بودن میتواند به رقابت مخرب تبدیل شود و به هر قیمتی فرد ،حازر به برنده شدن باشکد
یا اینکه موج

استثمار دیگران شود (لوبیت .)2112 ،1مدیران خودشیفته ممککن اسکت بکهطکور

موفق عمل کنند و حاورشان در سکازمان زکروری باشکد ،وقتکی دیگکران را تحریکک نمکوده و
سازمان را به سوی آیندهای بهتر سوق میدهنکد .در مقابکل ،آنهکا ممککن اسکت ،دچکار خشکم و
خودنمایی شوند و این زیادهرویها منجر به ویرانی سازمان شود (قلیپور و همکاران.)1937 ،
وسککتن و توباسککیک ،1337( 2بککه نقککل از جنککدقی ،فککاخری کوزکنککان و پیککراننککژاد)2111 ،9
ویژگیهای شخصیت خودشیفته را بر اسکاس  6زمینکه روانشناسکی-رفتکاری خالصکه ککردهانکد
 -1انکار 1شخصیت خودشیفته اغل

تفاوت بین خود ایدهآل و خود واقعی را انککار مکیکنکد .از

طریق انکار ،مدیران خودشیفته در پی رد مسئولیتپذیری اشتباهاتشان هستند و چکون نسکبت بکه
اعتبار بیرونی حساس هستند ،با ارایه اطالعات مثبت غیرواقعی سعی در حفظ و ارتقای آن دارنکد
(قلیپور و همکاران .)1937 ،در سکطح فکردی ،افکراد محکدودیتهکای منکاب و تقازکای بکازار،
واقعیتها در مورد خود و عالیم رویدادهای گذشته را انکار میکننکد ،در سکطح گروهکی ،تحکت
تأثیر گروهاندیشی ،واقعیتها و در سکطح سکازمانی ،وقکای را از طریکق سکخنگوها ،برنامکههکای
تبلییاتی و گزارشهای ساالنه انکار میکنند (بران -2 .)1337 ،1عقالیی ککردن (توجیکه )6تکالش
افراد برای توجیه یا پیدا کردن دلیل برای رفتارهای غیرقابل قبول به منیور ارایکه آنهکا بکه شککل
قابل قبول است .در سازمانها سه سطح از عقالییسازی قابکل مشکاهده اسکت .در سکطح فکردی،
افراد اعمال و کارها ،سیاستها و تصمیمات خود را منطقی جلوه ،مکیدهنکد ،در سکطح گروهکی،
برای فعالیتها ،ساختارها و رفتارهکا ،تصکمیمات و موقعیکتشکان ،عقالنیکت جمعکی را پیشکنهاد
میکنند و در سطح سازمانی ،اقدامات سازمان را توجیه میکنند (بران-9 .)1337 ،

خودبکزرگبینکی7

به بیش از حد تخمین زدن تواناییها و دستاوردهای افراد اطالق میشکود (قلکیپکور و همککاران،
 .)1937این ویژگی نیز در سه سطح قابکل مالحیکه مکیباشکد .در سکطح فکردی ،افکراد در مکورد
Lubit
Westen & Tobacyk
Jandaghi, Fakheri Kozekanan, & Pirannejad
denia
Brown
rationalization
self-aggrandizement
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استعدادها و تواناییهای خود اغراق میکنند ،در سطح گروهی ،گروههکا در ارزشهایشکان اغکراق
میکنند و با توسعه زبان و نمادهای خا

 ،تأکید بر بیهمتا بودنشان دارند و هنگکامی ککه تحکت

فشارند ،توهم توانایی نامحدود دارند و در سطح سازمانی نیز سازمانها ادعکای منحصکر بکه فکرد
بودن دارند (استرالن -1 .)2117 ،1خودپرستی اسنادی 2چنین مکدیرانی پیامکدهای مطلکوب را بکه
خود نسبت داده (عوامل درونی) و پیامدهای نامطلوب را به عوامکل بیرونکی نسکبت مکیدهکد .در
سازمانها نیز ،این ویژگی در سه سطح قابل بررسی است .در سطح فردی ،افراد عوامل بیرونکی را
برای عد موفقیت شخصی خود مقصر میدانند ،در سطح گروهی ،گروهها شکست تصمیماتشکان
را به عوامل بیرونی نسبت میدهند و در سطح سکازمانی ،سکازمان از گکزارشهکای سکاالنه بکرای
مقصر جلوه دادن نتایج نامطلوب استفاده میکنند و نتایج مثبکت را بکه خودشکان نسکبت مکیدهکد
(بران -1 .)1337 ،استحقاق 9مدیران استثمار دیگران را حق خکود دانسکته و توانکایی همکدلی بکا
دیگران را ندارند .فقدان توجه و همدلی با دیگران با یک شکوق سکیریناپکذیر کسک

تحسکین و

تأیید دیگران همراه است .ویژگی استحقاق منجر به این میشود که افراد خودشیفته فکر کننکد ککه
اشتباه نمیکنند (بران .)1337 ،این ویژگی در سازمانها در سطح فردی باعث میشکود ،دیگکران را
استثمار کرده ،فاقد همدلی بوده و دارای روابط اجتمکاعی ککم سکطح باشکند ،در سکطح گروهکی،
گروهها با برگزاری مراسم و تشریفات به دنبال نشان دادن ح

اسکتحقاق خکود مکیباشکند و در

سطح سازمانی ،سازمانها از این روش برای حفظ موجودیت خود به نحو احسن استفاده میکننکد
(قلیپور و همکاران -6 .)1937 ،ازطراب 1افراد خودشیفته از احساس افسردگی ،بیارزش بودن
و خود بیمارانگاری رنج میبرند و نیاز به ثبات و اطمینان دارنکد ،در سکطح گروهکی ،گکروههکای
مدیریت مستعد ازطرابند (در شرایط سخت تصکمیمگیکری و  )...و در سکطح سکازمانی ،رهبکری
تالش میکند تا شرایط را ایمن کند و مسئولیت را توزی نماید (بران.)1337 ،
سکوت سازمانی ،خودداری کارکنان از بیان ارزیابیهای رفتاری ،شناختی و اثربخش در مکورد
موقعیتهای سازمان است (پیندر و هارلوز .)2111 ،1سکوت سازمانی احسکاس بکیارزش بکودن،
درک فقدان کنترل و ناسازگاری شناختی را به وجود میآورد که منجر به کاهش انگیزش ،تعهکد و
Strelan
attributional egotism
entitlement
anxiety
Pinder & Harlos

12345-

رابطه خودشیفتگی مدیران با سکوت سازمانی ...

73

رزایت شیلی پکایین مکیشکود (موریسکون و میلکیکن .)2111 ،1هنریکسکن و دایتکون،)2116( 2
سکوت سازمانی را به عنوان پدیدهای دسته جمعی تعریه میکنند که افراد ،مشارکت بسیار کمکی
را در واکنش به مسائل و مشکالتی که سازمان با آن روبرو میشود ،از خود نشکان مکیدهنکد .بکه
باور دیمیترس و واکوال )2117( 9سکوت سازمانی موج

احساس بکیارزشکی ،فقکدان کنتکرل و

ناهماهنگی شناختی میشود که به انگیزش و تعهد پایین منتهی میشود .پینکدر و هکارلوز ()2111
سکوت سازمانی را خودداری کارکنان از بیان ارزیابیهای رفتاری ،شکناختی و اثکربخش در مکورد
موقعیتهای سازمان ،تعریه میکنند.
یکی از دالیل مدیریتی که موج
همیشگی از جان

ایجاد سککوت در سکازمان مکیشکود ،بکازخورد منفکی و

سرپرستان و مدیران به کارکنان است به ایکن معنکی ککه زمکانی ککه کارمنکدی

پیشنهادی درباره یک مسأله سازمانی به سرپرست خود میدهد ،از جان
دریافت میکند .این امر موج

وی عک العمکل منفکی

شده تا فرد سکوت کردن را ترجیح دهد که در طول زمکان منجکر

به سکوت سازمانی میشود (موریسون و میلیکن .)2111 ،از دالیل دیگر بکرای سککوت سکازمانی
این است که سرپرستان و کارکنان از یافتن مشکل موجود در سازمان عاجز مکیماننکد .اجتنکاب از
این مشکل و یا به دنبال راهحلهای سری گشتن ،فقط میتواند این مشکل را بدتر کند و موجک
شود تا کارکنان احساس کنند که هیچ امیدی برای یافتن راه حل نیست و در نتیجه پدیده سککوت
سازمانی رخ میدهد (باقری ،زارعی و نیکآین .)2112 ،1از طرفی رفتارهکای رهبکر و مکدیران بکه
گونهای که موج

ایجاد بیاعتمادی کارکنان و زیردسکتانش بکه آنهکا شکود ،دلیلکی بکرای ایجکاد

سکوت سازمانی میشود .اگر افراد به مدیران و سرپرستانشان بیاعتماد و بدگمان باشند ،سککوت
سازمانی را تقویت میکنند (لیو ،وو و ما.)2113 ،1
بر اساس مطالعاتی که تا به امروز به انجا رسیده ،سکوت سازمانی میتواند منجر به اسکترس،
انکار ،نارزایتی و قط ارتباط میان کارکنان شود .این عواق
منجر به یک ح

منفی سککوت سکازمانی ،در نهایکت

فرسودگی شیلی در کارکنان سازمان مکیشکود (نیککوال ،6واککوال و بورسکتان،7
Morrison & Miliken
Henriksen & Dayton
Dimitris & Vakola
Bagheri, Zarei, & Nik Aeen
Liu, Wu, & Ma
Nikolaou
Bourantas
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 .)2111سکوت ،توسط بسیاری از ویژگیهای سازمانی تحت تأثیر قرار میگیرد .ایکن ویژگکیهکا
شامل فرایندهای تصمیمگیری ،فرایندهای مدیریت فرهنگ و ادراکات کارکنان از عوامل مکثثر بکر
سکوت است (دیمیتری

و واکوال .)2117 ،اما در عین حال دو عامکل اصکلی ککه سکب

سککوت

کارکنان در سازمان میگردد عبارتند از  -1ترس مدیریت از بازخوردهای منفکی از سکوی کارکنکان
به دلیل به خطر افتادن مناف و موقعیتشان و  -2ادراک کارکنان از باورهای زکمنی مکدیریت در
مورد آنها .این باوردهای زمنی شامل برخی تفکرات مدیریت است مبنی بر اینکه کارکنان فقکط
مناف شخصی خود را در نیر میگیرند ،مدیریت سازمان بیشتر از همه میفهمد و اینکه اخکتالف
عقیده ماهیتاً برای سازمان مار است .این مسائل اگرچه باورهای مدیریت هستند و ممککن اسکت
هیچ یک در سازمان واقعیت نداشته باشند اما عواطکه و احساسکات مخربکی را همچکون تکرس،
فری

ایجکاد سککوت کارکنکان

و خشم در کارکنان سازمان به وجود میآورد و در نهایکت سکب

میگردد (اسلد 2113 ،اله).
سکوت سازمانی کارکنان دارای سه مثلفکه اسکت سککوت مطیک

1

بکه خکودداری از ارائکه

ایده ها ،اطالعات یا نیرات مربوطه بر اساس تسکلیم و رزکایت دادن بکه هکر شکرایطی اطکالق
میگردد .این نوع سکوت نشاندهنده رفتار کنارگیرانهای است که بیشتر حالت انفعکالی دارد تکا
فعال (پیندر و هارلوس .)2111 ،سکوت تدافعی 2پیندر و هارلوس ( ،)2111اصطالح سککوت
ساکن را برای توصیه حذف عمدی بر اساس ترس از پیامدهای گفتگو استفاده کردهانکد .ایکن
اصطالح ،مطابق ایمنی روانی به عنوان پیش شرط اساسی بکرای گفتگکو در محکیط ککار اسکت.
سکوت تدافعی به عنوان پنهان کردن ایدهها ،اطالعات یا عقاید ،بر اساس شکلی از خود دفاعی
ناشی از ترس ،تعریه میشود .سکوت نوع دوستانه 9در بحث سکوت نوع دوسکتانه ،ادبیکات
رفتار مدنی سازمانی مطرح میشود .سکوت نوع دوستانه به عنوان حفظ ایدههکا ،اطالعکات یکا
عقاید مربوط به کار با هدف برتری بخشیدن به سایر افراد یکا سکازمان بکر اسکاس انگیکزههکای
دوستی و مشارکتی ،تعریه میشود؛ مانند رفتار مدنی سازمانی .سکوت نوع دوستانه یک رفتار
عمدی و انفعالی است که بر دیگران متمرکز است .سکوت نکوع دوسکتانه مبتنکی بکر آگکاهی و
توجه راهکارهاست و تصمیم آگاهانه در مورد حفظ ایکدههکا وجکود دارد و بکرعک

سککوت

1- acquiescent silence
2- defensive silence
3- prosocial silence
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تدافعی ،سکوت نوع دوستانه از طریق توجه به دیگران به جای ترس از پیامدهای منفی حاصل
از گفتگو ،شکل میگیرد (داین ،آنگ و بوتررو.)2119 ،1
فرضیههاي پژوهش
 -1بین انکار مدیران با سکوت سازمانی کارکنان ادارات دولتکی شهرسکتان هشکترود رابطکه
معناداری وجود دارد.
 -2بین عقالیی بودن مدیران با سکوت سازمانی کارکنان ادارات دولتی شهرسکتان هشکترود
رابطه معناداری وجود دارد.
 -9بین خودبزرگبینی مدیران با سکوت سازمانی کارکنان ادارات دولتی شهرستان هشترود
رابطه معناداری وجود دارد.
 -1بین خودپرستی اسنادی مدیران با سکوت سکازمانی کارکنکان ادارات دولتکی شهرسکتان
هشترود رابطه معناداری وجود دارد.
 -1بین استحقاق مدیران با سکوت سازمانی کارکنان ادارات دولتی شهرستان هشترود رابطه
معناداری وجود دارد.
 -6بین ازطراب مدیران با سکوت سازمانی کارکنان ادارات دولتی شهرستان هشترود رابطه
معناداری وجود دارد.
 -7بین انکار مدیران با سکوت سازمانی کارکنان همبستگی چندگانه وجود دارد.

روش
جامعه آماري ،نمونه و روش نمونهگیري
پژوهش حازر بر اساس هدف ،یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی به دسکت
آوردن دادههای مورد نیاز ،از نوع پژوهشهای توصیفی و همبستگی میباشکد .جامعکه آمکاری در
پژوهش حازر کلیه کارکنان ادارات دولتی شهرستان هشترود میباشد که تعداد آنها برابر بکا 913
نفر بوده که در  16اداره دولتی مشیول انجا وظیفه هستند .در این پژوهش از روش نمونکهگیکری
تصادفی ساده استفاده شده است ،با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه آماری  171نفکر تعیکین
1- Dyne, Ang, & Botero
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شد .در پژوهش حازر ،یک پرسشنامه که بررسی رابطه بین ابعاد خودشیفتگی مدیران با سککوت
سازمانی کارکنان ادارات دولتی شهرستان هشترود را میسنجد ،توسط محقق تهیه و تنییم گردیده
شده است ،که برای پایایی آن نیز از زری

آلفای کرونباخ اسکتفاده شکده اسکت .زکری

آلفکای

کرونباخ برای پرسشنامه مذکور برابر با  1/311میباشد.
آلفای کرونباخ متییرهای پژوهش حازر جدول  1آورده شده است.

زری

جدول  .5ضریب آلفاي کرونباخ مربوط به هر یک از متغیرها
پرسشنامه
خودشیفتگی
سکوت سازمانی

آلفاي کرونباخ

منبع

1/739
1/321

محقق ساخته
محقق ساخته

به منیور آزمودن فرزیهها و بررسی رابطه متییرها با یکدیگر ،از روش همبستگی پیرسکون
و رگرسیون خطی چندگانه و برای رتبهبنکدی مثلفکههکای خودشکیفتگی از آزمکون رتبکهبنکدی
فریدمن استفاده شده است.

یافتهها
جدول  2نتایج زری همبستگی خودشیفتگی مدیران با سکوت سازمانی کارکنان را نشان میدهد.
جدول  .2نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه خودشیفتگی مدیران با سکوت سازمانی کارکنان
فراوانی

منبع
خودشیفتگی مدیران با سکوت سازمانی کارکنان

171

r
1/13

سطح معناداري
1/111

بنابر نتایج حاصله  rمشکاهده شکده در سکطح  p≤1/11همبسکتگی مثبکت و معنکیداری را بکین
خودشیفتگی مدیران با سکوت سازمانی کارکنان ادارات دولتی شهرستان هشترود نشان مکیدهکد .بکه
عبارت دیگر ،وجود خودشیفتگی در مدیران موج

میشود تا سکوت سازمانی کارکنان افزایش یابد.

در جدول  9مقادیر  Rو  R2نشان داده شده است .میزان  R2نشان میدهد که چه مقکدار از ککل
واریان

را سکوت سازمانی توسط ابعاد خودشیفتگی مدیران تبیین شده است .در ایکن مطالعکه ایکن

مقدار  1/627میباشد.
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جدول  .3مقادیر  Rو  R2حاصل از تحلیل رگرسیون

ضریب تعیینR2

ضریب همبستگی چندگانه R

1/627

1/732

 .1پیشبینیکنندهها ثابت ،انکار ،عقالیی بودن ،خودبزرگبینی ،خودپرستی اسنادی ،استحقاق ،ازطراب
 .2متییر وابسته سکوت سازمانی

جدول  1آنالیز واریان

رگرسیون است که با توجه به مقدار بسیار زیاد  ،Fنشان میدهکد ککه

این رگرسیون معنیدار است .سایر مقادیر مجمکوع مجکذورات رگرسکیون و خطکا نیکز بکه همکراه
درجات آزادی آنها داده شده است.
جدول  .8نتایج تحلیلی آزمون آنالیز واریانس رگرسیون
مجموع مجذورات

مدل
رگرسیون
باقیمانده
کل

21/631
17/123
19/113

ANOVAb
درجه آزادي میانگین مجذورات
1
179
171

21/631
1/111

F
21/631

سطح معناداري
1/1111

با توجه به نتایج به دست آمده از جدول  1در سطح معناداری  1/11فرزیه فرعی اول با زکری
بتای  1/716مورد پذیرش و انکار مدیران با سکوت سازمانی کارکنان رابطه معناداری دارد.
با توجه به نتایج به دست آمده از جدول  1در سطح معناداری  1/11فرزکیه فرعکی دو بکا
زری

بتای  1/937مورد پذیرش و عقالیی بودن مدیران با سککوت سکازمانی کارکنکان رابطکه

معناداری دارد.
با توجه به نتایج به دست آمده از جدول  1در سطح معناداری  1/11فرزیه فرعی سکو بکا زکری
بتای  1/623مورد پذیرش و خودبزرگبینی مدیران با سکوت سازمانی کارکنان رابطه معناداری دارد.
با توجه به نتایج به دست آمکده از جکدول  1در سکطح معنکاداری  1/11فرزکیه فرعکی چهکار بکا
زری

بتای  1/133مورد پذیرش و خودپرستی اسنادی مدیران با سکوت سکازمانی کارکنکان رابطکه

معناداری دارد.
با توجه به نتایج به دست آمده از جدول  1در سطح معناداری  1/11فرزیه فرعی پنجم بکا زکری
بتای  1/612مورد پذیرش و استحقاق مدیران با سکوت سازمانی کارکنان رابطه معناداری دارد.
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با توجه به نتایج به دست آمده از جدول  1در سطح معناداری  1/11فرزیه فرعی ششم بکا زکری
بتای  1/923مورد پذیرش و ازطراب مدیران با سکوت سازمانی کارکنان رابطه معناداری دارد.
جدول  .5نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه براي فرضیههاي فرعی پژوهش
Coefficientsa

ضرایب غیراستاندارد

مدل
ثابت
انکار
عقالیی بودن
خودبزرگبینی
خودپرستی اسنادی
استحقاق
ازطراب

B
1/163
1/117
1/169
1/126
1/237
1/911
1/112

ضرایب استاندارد

خطاي استاندارد

Beta

1/111
1/111
1/171
1/166
1/179
1/113
1/161

1/716
1/937
1/623
1/133
1/612
1/923

در جدول  1و در ستون  Bبه ترتی

زرای

t

سطح معناداري

1/913
7/633
1/199
6/161
1/323
1/722
1/212

1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111
1/111

رگرسیونی هر ککدا از متییرهکای مسکتقل و

مقدار ثابت ارایه شده است .در ستون  Sigسطح معناداری هر کدا از ابعاد متییر مستقل نشکان
داده شده است .همانطور که نتایج نشان میدهد ،عواملی ککه کمتکر از  1/11اسکت ،در سکطح
اطمینان  31درصد معنادار هستند.
همانطور که مشاهده می شود پارامترهای مدل شامل عرض از مبکد و زکرای

رگرسکیون

برای ابعاد انکار ،عقالیی بودن ،خودبزرگبینی ،خودپرستی اسکنادی ،اسکتحقاق و ازکطراب بکه
ترتی

برابر با  1/612 ،1/133 ،1/623 ،1/937 ،1/716 ،1/163و  1/923میباشد .بنابراین مدل

رگرسیون عبارت است از
سکوت سازمانی=  1/716 + 1/163انکار  1/937 +عقالیی بودن  1/623 +خودبزرگبینی 1/133 +
خودپرستی اسنادی  1/612 +استحقاق  1/923 +ازطراب
این مدل حاکی از رابطه مثبت بین ابعاد خودشیفتگی مدیران با سککوت سکازمانی کارکنکان
است و با دقت در ستون  Betaمیتوان مشخص کرد که ککدا یکک از ابعکاد خودشکیفتگی در
تبیین واریان

و افزایش سکوت سازمانی کارکنان مهمترند .در اینجا مشخص اسکت ککه ابعکاد

انکار ،خودبزرگبینی ،استحقاق ،خودپرستی اسنادی ،عقالیکی بکودن و ازکطراب بکا توجکه بکه
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وزنهای بتا و سطح معنیداری مشخص شده ،از مهمترین تا کم اهمیتترین نقش در افکزایش
سکوت سازمانی کارکنان را نشان میدهند.

بحث و نتیجهگیري
هدف از این پژوهش مطالعه و بررسکی رابطکه بکین ابعکاد خودشکیفتگی مکدیران بکا سککوت
سازمانی کارکنان ادارات دولتی شهرستان هشترود میباشد .فرزیه اصلی در این پکژوهش بررسکی
رابطه خودشیفتگی مدیران با سکوت سازمانی کارکنان ادارات دولتی شهرستان هشترود مکیباشکد.
بر اساس نتایج بدست آمده از جدول  ،2در سطح معناداری  1/111و با  r=1/13مشاهده شکده در
سطح  p≤1/11همبستگی مثبت و معنکاداری را بکین خودشکیفتگی مکدیران بکا سککوت سکازمانی
کارکنان ادارات دولتی شهرستان هشترود نشان میدهد .برای بررسی فرزیههای فرعی پکژوهش از
زری

رگرسیون چندگانه استفاده شده است .نتایج به دست آمده از جدول  1حاکی از آن اسکت

که همه فرزیههای فرعی پژوهش در سطح معناداری  1/11مورد پذیرش و انکار ،عقالیی بکودن،
خودبزرگیبینی ،خودپرستی اسنادی ،استحقاق و ازکطراب بکا سککوت سکازمانی کارکنکان رابطکه
معناداری دارند .با توجه به نتایج جدول  1بیشترین ارتباط با سکوت سازمانی از نیر کارکنکان بکه
ترتی  ،انکار ،خودبزرگبینی ،استحقاق ،خودپرستی اسنادی ،عقالیی بودن و ازکطراب مکیباشکد.
در مجموع بر اساس یافتههای پژوهش پیشنهاد میشود مدیران ادارات دولتی شهرسکتان هشکترود
در راستای کاهش سکوت سازمانی کارکنان توجه ویژهای به ابعاد مورد مطالعه داشته و با متعکادل
نگهداشتن وزعیت شخصیتی خود از نیر خودشکیفتگی و داشکتن توجکه ویکژه بکه ویژگکیهکای
شخصیتی و رفتاری خود باعث افزایش روحیه کارکنان گردند .مکدیران بایکد بکا قبکول مسکئولیت
عملکردشان ،بروز رفتارهای معقول از خود ،عد اغکراق و بکزرگنمکایی در کارهکایی ککه انجکا
میدهند ،داشتن نگرش عدالت محورانه در نسبت دادن پیامدهای مطلوب و نامطلوب بکه خکود و
کارکنان ،عد استثمار کارکنان و ایجاد دوستی و همدلی با کارکنان و همچنکین بکا تهیکه و تکدوین
اصول اخالقی و منشور سازمانی بهطور دقیق و شفاف ،ایجاد فاای دوسکتی و اسکتفاده از سکبک
مدیریت مشارکتی و تقویت کار گروهی و تیمی در سازمان ،ایجاد فاایی که کارکنکان بکه راحتکی
بتوانند ابراز نیر کنند و نیرات دیگران را هم نقد کنند ،برگزاری دورههای آموزشی در خصکو
اخالق مدیریتی ،به کارگیری اصول و مبکانی مکدیریت اسکالمی در محکیط ککار و بخصکو
ارتباط با کارکنان ،برگزاری کالسهای آموزشی جهت تقویکت ارتباطکات میکانفکردی بخصکو

در
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میان مدیران و کارکنان ،توجه ویژه به کارکنان و ارتقا انگیزش کارکنان ،با ارزشمند نشان دادن ککار
آنها حتی در مواقعی که نتایج عالی نیستند ،حمایت سکازمان و مکدیریت از تنکوع آرا و عقایکد و
ابراز نیرهای پیشنهادی و استفاده از پاداشهای مادی و معنوی جهت تشویق کارکنان ،گکا هکایی
را در جهت کاهش سکوت سازمانی کارکنان بردارند.
از محدودیتهای پژوهش حازر می توان به این اشاره کرد که این پژوهش به دلیل جدیکد
بودن ،نیازمند تکرار در نمونههای مختله است و همین مورد باعکث احتیکاط بیشکتر در مکورد
نتایج میشود .بنابراین پیشنهاد میشود که پژوهشهکای دیگکری بکرای مطالعکه در نمونکههکای
مختله صورت گیرد .جامعه آماری و قلمرو مکانی این پکژوهش محکدود بکه کارکنکان ادارات
دولتی شهرستان هشترود بود ،این محدودیت از میزان تعمیمپکذیری نتکایج پکژوهش بکه دیگکر
سازمانها میکاهد ،بنابراین توصیه میشود پژوهشهای مشابهی در جوام آماری و قلمروهکای
مکانی دیگری نیز انجا شوند .به دلیل پژوهشهای اندک در زمینه خودشیفتگی مدیران ،انجکا
پژوهش در این زمینه به پژوهشگران توصیه میشود.
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