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 چکیده 

اد ابع بررسی رابطه بین انواع سکوت سازمانی و هدف پژوهش حاضر،

با  . بود رازیش شهر یهارستانیدب در زن معلمان بین حافظه سازمانی

. به اجرا گذاشته شدهمبستگی  -توصیفییک راهبرد  میرویکردی ک

 ی دخترانه شهر شیرازهاجامعه آماری پژوهش معلمان دبیرستان

 20ای ساده ابتدا خوشهگیری با استفاده از روش نمونهکه  بودند

نفر  205درصد از مدارس و سپس کلیه معلمان این مدارس به تعداد 

که  فاده شدپرسشنامه استاز  هاآوری دادهرای جمعب. ندانتخاب شد

 ی مقیاسهاروایی آن از روش تحلیل گویه )ضریب همبستگی سؤال

اخ کرونب با نمره کل مقیاس( و پایایی آن با استفاده از روش آلفای

و  LISREL 8.8 و SPSS 21 آماری افزارهایاز نرم محاسبه شده است.

های مکرر، آزمون تی تک گیریهای تحلیل واریانس اندازهآزمون

 ای، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند متغیرهنمونه

ی پژوهش نشان هاشد. یافتهگیری بهره هادادهتجزیه و تحلیل جهت 

. استدوستانه نوعسکوت داد که سکوت سازمانی غالب معلمان 

ش ت تدافعی و دانبین سکوت مطیعانه و دانش شغلی، سکوهمچنین، 

دوستانه و دانش صنعتی رابطه مثبت و معنادار و شغلی و سکوت نوع

بین سکوت تدافعی و دانش فرهنگی رابطه منفی و معناداری مشاهده 

کننده ابعاد حافظه سازمانی بینیپیشانواع سکوت سازمانی  شد.

 .بودند

 

 ،مدیریت دانش ،حافظه سازمانی ،سکوت سازمانی :واژگان کلید

 آموزش و پرورش
  

  

Abstract  

The present research aimed to study the relationship 

between organizational silence and organizational 
memory of female teachers at Shiraz high schools. 

This research was descriptive-correlational. The 

population of this research consisted of high school 
teachers. By using cluster sampling method 20% of 

the schools were select and then all their teachers 

which included 205 individuals were chosen as 
sample. Research tools were questionnaires, the 

validity of which was analyzed with item analysis 

method (correlation coefficient scale questions with 
a total score scale) and their reliability was 

calculated using Cranach’s alpha. Research 

findings were analyzed by SPSS 21 and LISREL 
8.80 software and statistical methods such as 

repeated-measures analysis of variance, one-

sample t-test, Pearson’s correlation coefficient, and 
multiple regression analysis. The findings showed 

that the dominant silence style of teachers is the 

prosaically silence. There is positive significant 
relationship between Acquiescent Silence and Job 

knowledge, Defensive Silence and Job knowledge 

and Pro-Social Silence and industrial knowledge 
and negative significant relationship between 

Defensive Silence and cultural knowledge. 
Organizational silence styles predict dimensions of 
organizational memory. 
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 مقدمه

ی کلیدی و خطیر هابر عهده گرفتن نقشدلیل بهویژه آموزش و پرورش هی آموزشی و بهاسازمان

قرار دارند و لذا باید بیش از هر سازمان دیگری  هاسازمانترین و کلیدیترین خود، در زمره حساس

میترین عنصری که تردید مهمبی سرمایه انسانی خویش باشند.دنبال ارتقاء مستمر کیفیت به

را به سر منزل مقصود برساند و  هارا در راه تحقق اهدافش یاری نموده، آن هاتواند این سازمان

(. 1390، همکارانن نماید، معلمان هستند )ترک زاده و میرشد، پیشرفت و سربلندی جامعه را تض

طور بهشان یهااند فرآیند نوآوری در سازماناذعان داشته هاسازمانبسیاری از در شرایط کنونی 

رائه نبود فضای مناسب برای ادلیل به، سکوت دالیل ضعف نوآوری. یکی از استمعمول بسیار کند 

ای است که طی آن، سکوت سازمانی، پدیده .(2010 1کاموز، و وگامبارت) ی جدید استهاایده

 ، نظرات و اطالعات راجع به موضوعات و مسائل سازمانی، تعمدًا خودداریهاکارکنان از اظهار ایده

از سکوت سازمانی تعاریف مختلفی صورت گرفته است:  (.1391، و همکاران کنند )زارعی متینمی

(، خودداری از بیان 2000لیکن، میعنوان یک پدیده ساختار یافته اجتماعی )موریسون و به

(، افشا  2001، 2رلوسهای سازمان )پیندر وهاتی در مورد واقعیتی رفتاری و شناخهاارزیابی

داری عمدی از بیان عقاید (، خود2005، 3تریسمیهای کاری )واکوال و دنکردن نظریات و نگرانی

، 4(، مشارکت کم در واکنش به مشکالت سازمان )هنریکسون و دایتون2007تریس، می)واکوال و د

، 5ی خالصانه و حقیقی درباره وقایع سازمانی )برینس فیلدهااظهارنظر(، خود داری از انتقال 2006

توان گفت سکوت سازمانی یک پدیده میبراساس مجموعه تعاریف  ،کلیطوربه(. 2009

در واکنش به مشکالت سازمان دارند و از ابراز  میساختاریافته اجتماعی است که افراد مشارکت ک

ی خالصانه درباره وقایع هاثر و انتقال اظهارنظرؤی مهاارزیابیی رفتاری و شناختی و هاگیریجهت

و تجارب خودشان را با مدیرانشان  هاورزند و کارکنان دانش، باورها، افکار، ایدهمیسازمان امتناع 

شناسی سکوت، سکوت ( در نوع2005)6گذارند. بلک منمیان نمیبرای بهبود محیط کار خود در 

داوطلبانه، فردی یا سکوت، داوطلبانه یا غیری سکوت یا عدمهااس جنبهاسرا بر هادر سازمان

 -شخصی (2 ، 7سکوت -داوطلبانه -شخصی (1دسته زیر تقسیم نموده است:  8جمعی، به 

                                                           
1. Gambartto & Cammozz 

2. Pinder & Harlos 

3. Vakola & Dimitris 

4. Henriksen &Dayton 

5. Brinsfield 

6. Blackman 

7. individual-voluntary-silent (IVS)   
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 (5،  3سکوتعدم -داوطلبانه -(جمعی4، 2سکوت -داوطلبانه -جمعی (3، 1سکوتعدم -داوطلبانه

ت -داوطلبانهغیر -شخصی تعدم -غیرداوطلبانه -شخصی (6، 4سکو  -جمعی (7، 5سکو

 .7عدم سکوت -داوطلبانهغیر -جمعی (8و  6سکوت -داوطلبانهغیر

(سکوت 1اند: انی را به سه نوع زیر تقسیم کرده(، نیز سکوت سازم2003) 8ون داین و بوترو     

(سکوت 2شود.  میکند و تسلیم هر شرایطی  میفعال ارتباط برقرار نطور به: که فرد 9مطیعانه

کند.  می: که فرد برای محافظت از خود و احساس ترس از بیان اطالعات خود داری 10تدافعی

: که مبتنی بر ادبیات رفتار شهروندی است  و با هدف سود بردن دیگران 11دوستانه(سکوت نوع3

حوزه در  بندی برای مطالعه استفاده خواهد شد.گیرد. در این پژوهش  از این دستهمیصورت 

که چرا برخی از جلسات سازمانی با سکوت مطلق  مطرح استاالت ؤمنابع انسانی همواره این س

پردازند؟ چرا برخی از مینظرات ن و هاکند؟ و به بیان ایدهمیکس اظهارنظر نشود؟ هیچمیبرگزار 

دالیل سکوت ؟ آورندمیزنند ولی بر زبان نمیدم  هاکارکنان همواره از مشکالت و نارضایتی

ثیری در سازمان أوب است یا بد؟ سکوت سازمانی چه تسازمانی چیست؟ آیا سکوت سازمانی خ

ها، پیشنهاداتی از سوی کارکنان مطرح دارد؟ چرا با وجود استقرار نظام پیشنهادات در سازمان

 جدیدی است که در آن کارکنان سازمان به دالیل متفاوت از پدیده سکوت سازمانی ود؟مین

کنند. سکوت عالمتی میسکوت  امتناع ورزیده و مشکالت سازمان خودداری و رابطه با در اظهارنظر

عامل اصلی آن را ردیابی و برطرف نمایند.  مدیران باید و شودمیماری سازمانی محسوب یب برای

)دانایی فرد و پناهی،  تواند سبب سکون و حتی مرگ سازمان شودمیتوجهی به این موضوع بی

این متغیر با  ونه سکوت سازمانی انجام شده است میمتعددی در زی هایهاپژوهش(. 1389

 (، هویت سازمانی2014فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی )رادمرد و اردکانی، چون  متغیرهای

(، 2014آوری، )بخت  (، تعهد سازمانی2013(، تعهد سازمانی )دنیز، 1392 اصفهانی و دهکردی،)

سکوت سازمانی و مدیریت دانش ، (2014، (، عدالت سازمانی )آکازوم2014)تان،  عدالت سازمانی

                                                           
1. individual-voluntary -non-silent(IVN)    

2. collective- voluntary -silent(CVS) 

3. collective- voluntary-non-silent(CVN) 

4. individual – non- voluntary- silent(INS) 

5. individual – non- voluntary- non silent(INN) 

6. collective-non- voluntary-silent(CNS) 

7. collective- non- voluntary-non-silent(CNN) 

8. Van Dyne & Botero 

9. Acquiescent Silence 

11. Defensive Silence 

12. Pro-social Silence 



 ...بررسی رابطه بین انواع سکوت سازمانی و حافظه سازمانی ◄4

پور ی برون رفت از آن )حسنهابررسی سکوت سازمانی و راه( 1394، نظری و همکاران)پژوهشی 

رابطه بین سکوت سازمانی و تعهد در ایران )نیکمرام، قریبی، شجاعی و  (؛1391و عسکری، 

ی ایرانی )حنیفر، هابرای سازمان می( و بررسی سکوت سازمانی، در تکاپوی مدل بو2012احمدی، 

ت توجه به سکوت میدهنده اهنشان ها(. این پژوهش1389رزا جانی، میار، چراغ چی و نوری، بردب

و  هاتواند اثرات منفی بر فرایندمیسکوت سازمانی . استگذار متغیر تأثیر عنوان یکسازمانی به

ی کارکنان داشته باشد و هاگیری، تغییر سازمانی و رفتارممیی سازمانی، کیفیت تصهاپیامد

 نیازمند های سازمانی و اثربخشی و کارایی سازمانهاهمچنین نوآوری و خالقیت و بهبود فرایند

س گیری سازمانی است، این امر نیازمند بستری است که در آن کارکنان احساممیکیفیت تص

ل ای فعلی را زیر سؤهاو روش های خود را بیان کنند یا باورهاگاهآزادی عمل داشته و بتوانند دید

 هاو مشکالت احتمالی سازمان هاثیرات، سکوت سازمانی یکی از چالشأببرند. با توجه به این ت

 یهانه مشارکت فعال کارکنان را در فرایندمیتواند زمیود که مطالعه و بررسی علل آن شمیقلمداد 

که سازمانی زمانیتفاوتی نسبت به سازمان خارج سازد. سازمانی به همراه داشته باشد و آنان را از بی

 هند، ایناز کارکنان خود انتظار دارد که کار خود را با سکوت و هیچ گونه نقد و انتقادی انجام د

 ،)برینسفیلدآمیز سازمانی باشد ی اعتراضهایی از عقب نشینی و فعالیتهاتواند نشانهمیدغدغه 

سکوت سازمانی منجر به ناهماهنگی شناختی و نارضایتی کارکنان  (.2009  ،1گرینبرگو  ادواردز

ثیر سکوت سازمانی ند تحت تأتوا مییکی از  متغیرهایی که  (.2012 و همکاران، )پناهی شود می

 .استار گیرد، حافظه سازمانی آنان رکارکنان ق

ی هااز مدل ای از حافظه انسانی است؛ هرچند حافظه سازمانی کامالًحافظه سازمانی استعاره    

شود که میکند، با توجه به این استعاره، به سادگی معلوم میانسان تبعیت ن مغزی حافظه

اصطالح را برای اولین بار (. این 2001 2)گوررو و پینو، دارای قدرت یادآوری هستند هاسازمان

الدی تحقیقاتی میکار گرفت و معرفی کرد. در طی دو دهه هشتاد و نود هب 1981 هدبرگ در سال

 .بسیار در این شاخه صورت گرفت، که منجر به عرضه تعاریفی متعدد از حافظه سازمانی شد

 3)دانهام و بارت، اش استظرفیت سازمان در یادگیری از تجربیات گذشته بیانگرحافظه سازمانی 

، فرایندها، هانگرد که شامل سیاستمیای به حافظه سازمانی به مثابه انباره (5199)4دی(. 2011

. به عبارتی حافظه تواند در هنگام نیاز بازیابی شودمیی جاری و قوانینی است که هاروش

سازند و شامل تفاسیر آنان از میصورت اجتماعی آن را ای است که افراد بهپدیدهسازمانی 

                                                           
1. Brinsfield, Edwards & Greenberg 

2. Guerrero & Pino 

3. Dunham & Burt 

4. Day 
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میی سازمان دانش گذشته را به آیندگان منتقل ای از تاریخچهعنوان جنبهرویدادهاست و به

( حافظه سازمانی را 1201) 2لوپز  -ویالرسون و میک(. 2011و همکاران،  1کند )آکگون

دانند. ابرس و میجمله اطالعاتی در مورد محیط رقابتی مان ازقبلی یک سازدسترسی به دانش 

دند که به میعنوان دارایی ارزشمند سازمانی ناای از دانش به( نیز آن را شاخه2009) 3ویجنبرگ 

ای از تاریخ حافظه سازمانی را جنبه (1991)4نگسونآوالش و. استسختی قابل تقلید و انتقال 

شود تا در آینده قابل دستیابی میای در آن ذخیره گونهدانند که دانش شرکت بهمیسازمان 

ی گوناگون و در سطوح مختلف وجود دارند که هادر هر سازمانی افرادی با دانشبنابراین،  باشد.

زیرا در دنیای  ؛ریزی داشته باشده از دانش این افراد باید برنامهمنظور حفظ و استفادسازمان به

تغییرات آید و همچنین میی اصلی هر سازمانی به حساب هاعنوان یکی از سرمایهوزه دانش بهامر

منظـور کسـب مزیت روزرسانی دانـش بـهها را به اکتساب و بهسریع در محیط امروزی، شرکت

 (.2014، 5رقابتی ملزم کرده است )آله، تولدو، چیوتی و گالی

این بعد  :7. دانش شغلیدینمامیگونه معرفی ی سازمانی را این( ابعاد حافظه2010) 6آنت    

که  دینمامیشغلی را مثل تسلط بر عملکرد، معرفی  بادانشی مختلفی در ارتباط هانهمیز

، 9؛ گراتون و کشوال8،1994است )چو، کلی، والف، گاردنر شدهبرگرفتهازنظریات چو و همکارانش 

س، دانپورت و اکر) :12(. دانش اجتماعی11،2005؛ لئوناردو و سواب10،2004؛ دلونگ2003

ی هاشبکهی هامشخصهی حفظ و استفاده از دانش که از لهیوسبه( عملکرد باال، 2003، 13کانترل

آید. این توانایی به شکل ارتباط متقابل با افرادی که با استفاده می وجودبهدانش شخصی است، 

شود. سرمایه می، نشان داده رادارندآوردن دانش درون شبکه  وجودبهو منابع، تمایل  هافرصتاز 

انن ک) است. شده  دادهنمایش  عنوان دانش توسط بسیاری از دانشمندان به شرح زیراجتماعی به

                                                           
1. Akgün, Keskin & Byrne 

2. Camison & Villar-Lopez 

3. Ebbers & Wijnberg 

4. Walsh & Ungson 

5. Ale, Toledo, Chiotti & Galli 

6. Annette  

7 .Job knowledge 

8. Chao, O ‟Leary-Kelly, Wolf, Klein & Gardner 

9 .Gratton & Ghoshal, 

10. DeLong 

11. Leonard & Swap, W. 

12. Social knowledge 

13. Cross, Davenport & Cantrell 
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 ،و همکاران4؛ لئوناردو2004 ،3؛ دلونگ2003  ،2گوشال؛ گراتون و 2001 ،1و ساالسباورز 

های اجتماعی، توانایی شناسایی مخازن دانش (. این بعد مواردی مثل بازتاب تولید شبکه2005

گیرد. دانش میبر ی افراد را درهانگرشو  هامهارتان همکاران، داشتن درک درست از میدر 

گیرد، میبر دری مدیریت دانش را هاروشکه  گرای سازمانی مدیریتحافظه شامل :5سیاسی

ی اول هاتیشخصی سازمانی و دانش مدیران و هایریگممیتص. دانش تخصیص منابع، است

: دانش هنجارها و 7دانش فرهنگی .د (.2006 و دیگران،6)ژنگد گنجمیها در این بعد سازمان

ی هاارزش( اهداف و 2004 ،8دلونگکردار ) اعمال و قبولقابلی سازمانی و استانداردهای هاارزش

 .ردیگمیی سازمان در این بعد قرار هاتیاولو، انتظارات و هاارزشسازمانی، 

ست     سانی ا سالتش تعلیم و تربیت نیروی ان سازمان آموزش و پرورش که ر س ،در   میله مهأم

سازمانی به هی سکوت  شموجه قابلچچون  شی ناغماض و چ صه نقش و  ستیپو زیرا در این عر

خوبی از پیش تعریف شده است و جایگاه کلیدی معلمان در کیفیت و چگونگی پیشبرد اهداف به

ستن این دیوار نامرمیاه شک سه بهئت  سازمانی اجتنابمنظور ی در مدر ستیابی به تعالی  ناپذیر د

ست.  اگر تربیت را شیدن و متعالهانهمیفراهم کردن ز ا سته و میی کردن آدی بالندگی، برک  دان

در جهت کمال و قرب الهی بدانیم،  هاهدف از آن را فعلیت بخشیدن به استعدادهای بالقوه انسان

(. 1390و همکاران،  زادهترک) هستندمربیان در تحقق این امر از نقش ارزنده و بسزایی برخوردار 

 و حافظه ســازمانی، پژوهش ت توجه به دو متغیر ســکوت ســازمانیمیبا توجه به موارد فوق و اه

ی هادنبال بررســی رابطه بین ســکوت ســازمانی و حافظه ســازمانی معلمان دبیرســتانحاضــر به

 .نشان داده شده است 1 پژوهش در شکل شماره می. مدل مفهواستدخترانه  شهر شیراز 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Cannon-Bowers & Salas, E. 

2. Gratton, L. 

3. DeLong, D. W. 

4. Leonard, D. 

5. Political knowledge 

6  . Zhang  

7. Cultural knowledge 
8. DeLong, D. W. 
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  سکوت سازمانی

 

 

     

 حافظه سازمانی

 . سکوت مطیع           1

 . سکوت تدافعی          2

ــــکــوت نــوع 3 . س

 دوستانه        

 1دانش کاری .1

 2دانش اجتماعی .2

 3دانش سیاسی .3

 4دانش فرهنگی .4

 5. دانش تاریخی5

 6. دانش صنعتی6

 پژوهش میمدل مفهو (:1) شکل

 

 :است نظرؤاالت ذیل مد، پاسخ به سراستای مدل فوقدر 

 ؟ی دخترانه شهر شیراز کدام استهاسازمانی معلمان دبیرستان نوع غالب سکوت -1

 زان است؟میشیراز به چه شهر  ی دخترانه هاسکوت سازمانی معلمان دبیرستان -2

 زان است؟میشیراز به چه  شهر  ی دخترانههاحافظه سازمانی معلمان دبیرستان -3

 سکوت سازمانی و حافظه سازمانی وجود دارد؟ انواع آیا رابطه معناداری بین  -4

 کننده معنادار حافظه سازمانی است؟بینیپیشسکوت سازمانی انواع آیا  -5

 

 پژوهششناسی روش

 یهامعلمان دبیرستانسازمانی  حافظهسازمانی و سکوت رابطه بین  بررسیهدف این پژوهش 

توصیفی از نوع  روشاز نظر هدف، کاربردی و از نظر پژوهش این است.  دخترانه شهر شیراز

شود و تنها مدارس دخترانه بررسی میدر این تحقیق متغیر جنسیت کنترل . استهمبستگی 

 بهی دخترانه شهر شیراز هاکلیه معلمان دبیرستان جامعه آماری پژوهش حاضر شامل شوند.می

تعداد  درصد، 5و خطای  95نان میاطاساس فرمول کوکران با سطح نفر بود که بر 417تعداد 

با ، معلمان مدارس نمونه میگیری از تماهبر این اساس برای نمون شد.میی نفر 200نمونه 

 ،استجا مدرسه( )در این گیری در آن گروهکه واحد نمونه ایخوشهگیری استفاده از روش نمونه

و سپس کلیه معلمان این مدارس انتخاب درصد از مدارس نواحی چهارگانه شهر شیراز  20ابتدا 

                                                           
1. Job knowledge 

2. Social knowledge 

3. Political knowledge 

4. Cultural knowledge 

5. Historical knowledge 

6. Industry knowledge 



 ...بررسی رابطه بین انواع سکوت سازمانی و حافظه سازمانی ◄8

  .آوری گردیده و ابزار پژوهش بین آنان توزیع و جمععنوان نمونه انتخاب شدبه 205تعداد به 

)داین، انگ و  مقیاس سکوت سازمانی (الف در این پژوهش از دو ابزار استفاده شده است:    

مخالفم   موافقم تا کامالً لیکرت از طیف کامالًای از نوع گزینه 5گویه  15دارای که ( 2003ورتر، ب

( 6-10)ی هاسکوت دوستانه شامل گویه (1-5) یهاو سه زیر مقیاس سکوت تدافعی شامل گویه

روایی این پرسشنامه توسط محقق در سازمان  .است (11-15)ی هاسکوت مطیعانه شامل گویه

ی هاالروش تحلیل گویه )ضریب همبستگی سؤ آموزش و پرورش شهر شیراز  با استفاده از

مقیاس با نمره کل مقیاس(  و پایایی آن با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شده و نتایج 

( و روایی سکوت 01/0( در سطح معناداری )42/0حاصل نشان داد روایی سکوت مطیعانه )

( در سطح 40/0دوستانه )( و روایی سکوت نوع02/0( در سطح معناداری )41/0تدافعی )

 دانهام ب( مقیاس حافظه سازمانی ( محاسبه شد.67/0پایایی )  همچنین( است. 02/0معناداری )

و  مخالفم موافقم تا کامالً لیکرت از طیف کامالًاز نوع  ایگزینه 5 گویه 72که دارای ( 2010)

ی هااجتماعی شامل گویه(، دانش 1-12) یهای دانش کاری شامل گویههامقیاسزیردارای 

(، 37-48ی )ها(، دانش فرهنگی شامل گویه25-36ی )ها(، دانش سیاسی شامل گویه24-13)

در  .است( 61-72ی )هاو دانش صنعتی شامل گویه (49-60ی )هادانش تاریخی شامل گویه

( 76/0)پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه توسط محقق و براساس روش آلفای کرونباخ 

ی هبا نمر هار یک از گویهبه شد و روایی آن با استفاده از روش تحلیل گویه )همبستگی همحاس

( در سطح معناداری 62/0حاصل نشان داد روایی دانش کاری ) محاسبه شد و نتایج کل(  

در سطح ( 63/0(،  دانش سیاسی )33/0) در سطح معناداری (39/0(، دانش اجتماعی )0001/0)

( 86/0(، دانش تاریخی )01/0) در سطح معناداری( 45/0دانش فرهنگی ) (،0001/0) معناداری

  .است (0001/0) در سطح معناداری (77/0( و دانش صنعتی )0001/0) در سطح معناداری

های گیریهای آماری تحلیل واریانس اندازهگیری از روشبا بهرهی پژوهش هاهمچنین داده     

ای، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چند متغیره تجزیه و نمونهمکرر، آزمون تی تک 

 تحلیل شد.
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 هایافته

  ؟ی دخترانه شهر شیراز کدام استهانوع غالب سکوت سازمانی معلمان دبیرستان  -1

ترین ( و پایین45/4دوستانه )متعلق به سکوت نوع انگینمیدست آمده باالترین هبراساس جدول ب

دست آمده در ه( ب17/513) fو براساس مقدار  است( 08/2انگین متعلق به سکوت مطیعانه )می

( بین انواع سکوت سازمانی وجود 0001/0( تفاوت معناداری در سطح )204و 2درجه آزادی )

 دارد.
 شناسایی نوع  غالب سکوت سازمانی (:1)جدول 

ابعاد سکوت 

 سازمانی
 انگینمی تعداد

انحراف 

 استاندارد

درجه 

 آزادی
f 

سطح 

 معناداری

 سکوت مطیعانه

205 

08/2 14/1 

 و2

204 
513/17 0001/0 

 02/1 11/2 سکوت تدافعی

سکوت نوع

 دوستانه
45/4 49/0 

 

دوســـتانه و که بین ســـکوت مطیعانه و ســـکوت نوع آزمون تعقیبی بونفرونی نیز نشـــان داد    

سکوت نوع سکوت تدافعی و  سطح )همچنین بین  ستانه تفاوت معناداری در  ( وجود  0001/0دو

شد، پس بنابراین نوع  شاهده ن سکوت تدافعی تفاوت معناداری م سکوت مطیعانه و  دارد، اما بین 

 ی دخترانه شهر شیراز سکوت نوع دوستانه است.هاغالب سکوت معلمان دبیرستان

 

  زان است؟میشیراز به چه شهر  ی دخترانه هاسکوت سازمانی معلمان دبیرستان -2

میاز( 45/4دوستانه )سکوت نوع نیانگمی ای نشان داد کهتک نمونه آزمون تی جدول براساس

 تفاوت( 204) یآزاد دردرجه (،80/41) آمده دستبه یت مقدار براساس و بوده باالترنظری  نیانگ

 .دارد وجود (001/0)نظری در سطح  نیانگمی با دوستانه،سکوت نوع نیانگمی نیب یمعنادار

انگین سکوت میاما  ؛است (3)متوسطحد انگین میدوستانه، باالتر از انگین سکوت نوعمیبنابراین 

و براساس مقدار تی به است تر از حد متوسط( پایین11/2سکوت تدافعی ) ( و08/2مطیعانه )

ی سکوت مطیعانه و سکوت هاانگینمی( تفاوت معناداری بین 204دست آمده در درجه آزادی )

انگین سکوت میبنابراین  ؛( وجود دارد0001/0( در سطح )3) حد متوسطانگین میتدافعی با 

 .است متوسطتر از حد پایین معلمان مطیعانه و سکوت تدافعی

 



 ...بررسی رابطه بین انواع سکوت سازمانی و حافظه سازمانی ◄10

 شیرازشهر  ی دخترانه هامعلمان دبیرستان زان سکوت سازمانیمی (:2)جدول 

 انگینمی تعداد انواع سکوت
انحراف 

 استاندارد

انگین می

 نظری
 تیمقدار

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 سکوت مطیعانه

205 

08/2 14/1 

3 

38/11- 

204 

0001/0 

 0001/0 -37/12 02/1 11/2 سکوت تدافعی

سکوت نوع 

 دوستانه
45/4 49/0 80/41 0001/0 

 
 زان است؟میشیراز به چه  شهر  ی دخترانههاحافظه سازمانی معلمان دبیرستان -3

(، دانش 25/3) دانش کاری نیانگمی ای نشان داد کهآزمون تی تک نمونه 2 جدول براساس 

دانش  ( و23/3(، دانش تاریخی )02/3(، دانش فرهنگی )16/3(، دانش سیاسی )47/3اجتماعی )

 یآزاد درجه در ،آمده دستبه یت مقدار براساس و بوده باالترنطری  نیانگمی از( 04/4صنعتی )

ر سطح د استاندارد نیانگمی با هر یک از ابعاد حافظه مذکور، نیانگمی نیب یمعنادار تفاوت( 204)

و با توجه به مقدار  است( در حد مطلوب 02/4انگین دانش صنعتی )میفقط  .دارد وجود (001/0)

انگین دانش صنعتی با حد مطلوب می( تفاوت معناداری بین 204( در درجه آزادی )79/32تی )

 . استوجود دارد. بنابراین دانش صنعتی در حد مطلوب 

 
 انگینمیبا معیار  زان حافظه سازمانیمی مقایسه (:3)جدول 

 انگینمی تعداد ابعاد حافظه
انحراف 

 استاندارد

حد کفایت 

 قابل قبول
 تی

درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

 دانش کاری

205 

25/3 20/0 

3 

91/17 

204 

0001/0 

دانش 

 اجتماعی
47/3 14/0 35/45 0001/0 

 0001/0 75/13 17/0 16/3 دانش سیاسی

 0001/0 03/4 09/0 02/3 دانش فرهنگی

 0001/0 21/15 22/0 23/3 دانش تاریخی

 0001/0 79/32 44/0 02/4 دانش صنعتی
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 ؟ آیا رابطه معناداری بین انواع سکوت سازمانی و حافظه سازمانی وجود دارد -4

ت تدافعی و دانش کاری و سکودست آمده بین سکوت مطیعانه و دانش کاری، بهاساس جدول بر

نگی فرهدانش دوستانه و دانش صنعتی رابطه مثبت و معنادار و بین سکوت تدافعی و سکوت نوع

را با ابعاد حافظه رابطه معناداری  مشاهده شد و سایر انواع سکوترابطه منفی و معناداری 

 سازمانی نشان ندادند.

 
  ی دخترانههامعلمان دبیرستان بررسی رابطه بین انواع سکوت سازمانی و ابعاد حافظه (:4)جدول 

 شیرازشهر 

دانش  ابعاد

 کاری

دانش 

 اجتماعی

دانش 

 سیاسی

دانش 

 فرهنگی

دانش 

 تاریخی

دانش 

 صنعتی

سکوت 

 مطیعانه

38/0  004/0-  14/0  02/0-  11/0  30/0  

03/0  98/0  45/0  91/0  53/0  09/0  

سکوت 

 تدافعی

42/0  04/0  004/0-  42/0-  17/0  21/0  

02/0  81/0  98/0  02/0  36/0  26/0  

سکوت نوع 

 دوستانه

07/0  04/0  20/0  16/0-  01/0  63/0  

69/0  80/0  28/0  39/0  95/0  04/0  

 
 کننده معنادار حافظه سازمانی است ؟بینیپیشآیا انواع سکوت سازمانی  -

عاد کننده مثبت و معنادار اببینی پیشمدل رگرسیون چند متغیره نشان داد که سکوت مطیعانه 

(، دانش فرهنگی β= 89/0و  P< 01/0(، دانش سیاسی )β= 95/0و  P< 01/0) دانش اجتماعی

(01/0 >P   78/0و =βدانش ،) ( 01/0تاریخی >P  63/0و =β( و دانش صنعتی )01/0 >P  و

36/0 =β )بینیپیشاما  ؛است( کننده معنادار بعد دانش کاریP= NS  02/0و =β )سکوت نیست .

(، دانش β= 30/0و  P< 05/0) کننده مثبت و معنادار ابعاد دانش کاریبینیپیشتدافعی 

 01/0(،  دانش تاریخی )β= 24/0و   P< 05/0)(، دانش سیاسی β= 59/0و  P< 01/0اجتماعی)

>P  96/0و =β( و دانش صنعتی )01/0 >P  57/0و =β )کننده معنادار بعد بینیپیشاما  ؛است

کننده مثبت و معنادار بینیپیشدوستانه . سکوت نوعنیست( β= 01/0و  P= NSدانش فرهنگی )

 (، دانش سیاسیβ= 21/0و  P< 05/0) (،  دانش فرهنگیβ= 58/0و  P< 01/0) ابعاد دانش کاری

(05/0 >P 26/0و =β( دانش تاریخی ،)05/0 >P  24/0و =βو ) 05/0صنعتی ) دانش >P  و

10/0 =β )معنادار بعد دانش اجتماعی  کنندهبینیپیشاما  است(P= NS  03/0و =β )نیست. 



 ...بررسی رابطه بین انواع سکوت سازمانی و حافظه سازمانی ◄12

 
 حافظه سازمانیبینی پیشمدل رگرسیون چند متغیره توان انواع سکوت سازمانی در  (:1)مدل 

Chi-Square=20.50, df=15, P-value=0.15368, RMSEA=0.119 
 

 محاسبه برازش مختلف مقادیر ،LISREL 8.8 افزارنرم از استفاده با مدل، برازش تعیین برای    

 برازش هایشاخص بودن باال نسبتاً به توجه با که دریافت توانمی جدول طبق(. 4 جدول) شد

NFI ،)81/0 )شاخص برازش هنجار شده=CFI (،)83/0 شاخص برازش تطبیقی=IFI  شاخص(

 RMR=07/0 خطای شاخص بودن پایین )شاخص نیکویی برازش( و GFI=86/0  برازش افزایش(،

 نسبتاً  برازش از مذکور مدل که دریافت توانمیانگین ریشه استاندارد شده( می)خطای مجذور 

اما  ؛استباال  دست آمده که نسبتاً به RMSEA 11/0زان خطای میالبته  .است برخوردار مناسبی

-pدست آمده و با توجه به غیر معنادار شدنبه 3/1 زان مجذور خی به درجه آزادی تقریباًمی

v1lue  گیرد.مییید قرار أبرازش مدل مورد ت 
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 گیریبحث و نتیجه

دوستانه نوع غالب سکوت در بین معلمان نشان داد که سکوت نوع هانتایج تجزیه و تحلیل داده

ایگاه پایینترتیب در بین معلمان از جو همچنین سکوت تدافعی و سپس سکوت مطیعانه به است

دوستانه مبتنی بر ادبیات رفتار شهروند سازمانی است سکوت نوع تری برخوردار هستند.

، اطالعات یا نظرات مرتبط با کار ها(. بر این اساس، امتناع معلمان از بیان ایده1997، 1)کورسگارد

دوستی، تشریک مساعی و ی نوعهااساس انگیزهبردن دیگر افراد در سازمان و بر با هدف سود

 بر دیگران منفعالنه است که اساساً د. سکوت نوع دوستانه تعمدی و غیرگیرمیهمکاری صورت 

دوستانه رفتار با بصیرت و عقالیی ی شهروند سازمانی سکوت نوع هاتمرکز دارد. همچون رفتار

 .(2000، 2توان آن را از طریق فرمان یا دستورات سازمانی به اجرا در آورد )پودساکوفمیاست که ن

گیری و در ممیدر تص هااساس مالحظه و آگاهی از بدیلن نوع سکوت همچون سکوت تدافعی برای

اما برعکس سکوت تدافعی، با مالحظه  ست؛، اطالعات و نظرات اهاعین حال خودداری از ارائه ایده

خاطر ترس از نتایج منفی شخصی به که صرفاً جای اینهگردد بمیدیگران و توجه به آنها حاصل 

و  سود بردن از نظرات دیگراندوستانه ترین دالیل سکوت نوعباشد. از مهم هاناشی از ارائه ایده

 . است بودنمحرمانهخودداری از ارائه اطالعات به دالیل سری و 

ارتباط با یکدیگر  فعالطور به معلماندهد که میخوبی نشان پایین بودن سکوت مطیعانه به   

رلو، ها)پیندر و کنندمیخود را ارائه ، اطالعات یا نظرات هاایده (.2000کرانت، ) دنکنمیبرقرار 

معلمان در مسائل کاری خود کنند.  میا کوشش ، مشارکت یصحبت( و  برای تغییر جهت، 2001

و حاضر نیستند  هستندولیت دارند و در قبال نتایج و بازده کاری بسیار حساس ؤاحساس مس

دهد که معلمان میکورکورانه و بدون تبادل اطالعات پیش روند. پایین بودن سکوت تدافعی نشان 

شان ودنافع شخصی خبا دالیلی چون ترس از سرزنش و مالمت، مقصر شناخته شدن و یا تهدید م

آماری مورد پژوهش ترس مانع از جریان صعودی  یدر جامعه کنند.میاطالعات را کتمان ن

جا که سکوت ریشه شود و از آنمیشدن جو سکوت رنگموجب کم امر شود و اینمیاطالعات ن

رسیم که به میی محیطی دارد و برخاسته از تعامالت اجتماعی است به این نتیجه هادر ویژگی

یی موجود معلمان سکوت تدافعی و سکوت مطیعانه کمتری دارند و تنها برحسب هاخاطر فرصت

 گیرند. میخواهی در پیش دوستانه با انگیزه دیگرشرایط سکوت نوع

انگین ابعاد حافظه ازجمله: دانش می زان حافظه سازمانی معلمان نشان داد کهمیشناسایی     

حد  ، باالتر ازرهنگی، دانش تاریخی و دانش صنعتیدانش سیاسی، دانش فکاری، دانش اجتماعی، 

                                                           
1. Korsgaard 

2. Podsakoff 



 ...بررسی رابطه بین انواع سکوت سازمانی و حافظه سازمانی ◄14

ی شناسای .استتر از حد مطلوب است و تنها بعد دانش صنعتی درحد مطلوب قبول و پایینقابل

جمله: دانش کاری، دانش انگین ابعاد حافظه ازمی زان حافظه سازمانی معلمان نشان داد کهمی

قبول و فرهنگی، دانش تاریخی و دانش صنعتی ، باالتر از حد قابلاجتماعی، دانش سیاسی، دانش 

عنوان تواند بهمی. دانش استتر از حد مطلوب است و تنها بعد دانش صنعتی درحد مطلوب پایین

، ها(. دانش همان صورت ذهنی ایده1994هویتی درون فردی و یا اجتماعی تصور شود )نوناکو، 

میی ثبت شده در حافظه انسان است که از مغز سرچشمه هاو تکنیک ها، مفاهیم، دادههاواقعیت

میی شخصی دگرگون و بارور هاارزش، باورها وهاگیرد و مبتنی بر اطالعاتی است که با تجربه

کند یکسان میشود در نتیجه دانش هر شخص با دانش فرد دیگری که همان اطالعات را دریافت 

ی گوناگون و در سطوح مختلف وجود هاهر سازمانی افرادی با دانش ( لذا در1392، مینیست )قاس

ریزی داشته باشد زیرا در منظور حفظ و استفاده از دانش این افراد باید برنامهدارند که سازمان به

آید و همچنین میی اصلی هر سازمانی به حساب هاعنوان یکی از سرمایهدنیای امروزه دانش به

منظـور کسـب  روزرسانی دانـش بـهرا به اکتساب و به هامحیط امروزی، شرکتتغییرات سریع در 

زان دانش کاری میدهند که مینتایج نشان (. 2014و همکاران،  مزیت رقابتی ملزم کرده است )آله

و این بدین معنی است که معلمان از  استتر از حد مطلوب قبول و پایینمعلمان باالتر از حد قابل

دانند از میمفاهیم اساسی کار خود اطالع دارند و بر وظایف کاری خود مسلط هستند و به خوبی 

چه شیوه و روشی استفاده نمایند که کار با دقت و سرعت متناسب پیش رود. معلمان همواره از 

دی مناسب و عاری از اشتباه داشته کنند عملکرمیجویند و سعی میتجربیات زیاد خود بهره 

زان دانش میدانند. میاند که آن را فطرت ثانویه خود باشند و گویی چنان با کار عجین شده

می. در تبیین این موضوع استتر از حد مطلوب قبول و پاییناجتماعی معلمان باالتر از حد قابل

ند و همچنین از نقاط ضعف و قدرت اخوبی به کار خود واقفتوان اذعان نمود که معلمان به

دانند باید به سراغ چه کسی میهمکاران خود نیز مطلع هستند و در مسایل کاری و یا مشکالت 

بروند و از چه کسی تقاضای کمک کنند از این رو در مواجه با مشکالت و یا رویارویی با شرایطی 

ب باز کنند. با کار کردن با یکدیگر، دانند روی تخصص چه کسی حسا میکه قبالً تجربه نکرده اند 

( و همچنین  در جریان 2000شوند )کراس و برد، میی یکدیگر آگاه هاهمکاران از دانش و مهارت

بین همکاران خود هستند و اصطالحات رایج کاری را  میو غیر رس میمراودات و تعامالت رس

ران خود تا حدود زیادی اطالع روز شدن همکاشناسند و از نحوه کسب اطالعات و بهمیخوب 

گذاری دانش خود هستند شناسند و آماده به اشتراکمیی مختلف کاری را هادارند و اعضای گروه

میی گروهی و جمعی تجربه هانان را در موقعیتمیاطای موارد نوعی حس عدمهر چند در پاره

ی هارفتارها در سازمان حاصل پدیدهگونه کنند و شاید از ارائه نظرات خود خودداری کنند. این
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اعتماد مقابل، تعامل اجتماعی متقابل، احساس هویت اجتماعی، احساس وجود تصویری مشترک 

زان دانش سیاسی می(. 2002از آینده و کار گروهی در یک سیستم اجتماعی است )فرانسیس، 

تواند میا که عملکرد افراد جاز آن استتر از حد مطلوب قبول و پایینمعلمان باالتر از حد قابل

بسیار مهم است و  هات نقش و عملکرد آنمیموجب موفقیت و یا شکست یک سازمان شود لذا اه

ی سیاسی آنان در هادر سازمان آموزش و پرورش نیز این امر مستثنی نیست و معلمان و نگرش

ی هاالع دارند و قدرتی سیاسی اطهابندیکیفیت نتایج  بسیار تأثیرگذار است. معلمان از دسته

منظور پیشبرد کنند و بهمیرفتار  هاحسب منافع خود با آنشناسند و برمیاصلی و مرکزی را 

سوی چه کسانی بروند تا درخواستشان شنیده شود. دانش سیاسی به معلمان داند بهمیاهداف خود 

ند را شناسایی کنند. همچنین گیرمیدهد تا حدودی افرادی را که ترفیع شغلی میاین توانایی را 

ی سازمانی نیز اندکی اطالعات دارند و مدیران و هامعلمان از چگونگی تخصیص منابع و بودجه

زان میخوبی آگاهند. زان تسهیم قدرت در بین سطوح گوناگون بهمیشناسند و از میمعلمان برتر را 

. دانش فرهنگی چون از قلب فرهنگ سازمانی بیرون استقبول دانش فرهنگی معلمان در حد قابل

ان میجا در د که در اینمیو توقعات مشترک نا هاای از باورها و نگرشتوان مجموعهمیآید را می

مکتوب شناخته و تا حدودی از قوانین نا خورد. معلمان هنجارهای گروهی رامیمعلمان به چشم 

کنند. و لیکن میخوبی از هم تفکیک مقبول را بهو غیر اند و رفتارهای مقبولو شفاهی نیز مطلع

کامل و دقیق اطالع ندارند ولی در کل رفتارهای شایسته طور بهو موارد خاص  هااز برخی از استثنا

 دانند.میو شیوه برخورد کلی را 

بیین این . در تاستقبول زان دانش تاریخی معلمان نیز مانند سایر ابعاد باالتر از حد قابلمی    

توان ادعا کرد که معلمان از نقاط تحول اصلی و مهم گذشته آموزش و پرورش و همچنین مییافته 

بیش در جریان اتفاقات تاریخی وانی تا حدودی اطالع دارند و کمخاستگاه اکثر رسوم و سنن سازم

اطالعات اندکی نیز اند قرار دارند. معلمان .که موجب لطمه و صدمه به بدنه آموزش و پرورش شده

خوبی معنا و مفهوم راجع به اشتباهات گذشته و موارد مورد تأسف سازمان دارند. معلمان به

ی احتمالی هاتوانند رفتارمیای از موارد کنند و در پارهمیمات مهم و اساسی را درک میتص

د علمان در حزان دانش صنعتی ممیکنند. بینی پیشمات میهمکاران خود را در برابر برخی تص

دهد که معلمان پیوسته مدرسه خود را با دیگر مدارس مقایسه کرده  میو این نشان  استمطلوب 

پردازند و در این راستا اطالعات میو همواره به بررسی نقاط ضعف و قدرت خود و سایرین 

و بعضاً این  گیرندمیخوبی کمک در پیشبرد اهداف خود به هاآورند و از آنمیدست هارزشمندی ب

میای از اطالعات برای خود تشکیل دهند و شبکهمیاطالعات را در اختیار همکاران خود نیز قرار 

پردازند و میی آموزشی هادهند و در آن به تجزیه و تحلیل عملکرد دیگر مدارس و یا سازمان
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برای بهتر شدن امور  گردد که میبدین طریق انبوهی از دانش آشکار و نهان در این روابط ذخیره 

آیند. این دانش که شامل میشوند و به شکل سرمایه آموزشی در میآموزشی بسیار مهم شمرده 

رو شدن با مشکالت و هی مختلف، موفق و ناموفق هر دو، روبهاتجربیات ناشی از انجام پروژه

ای و یا ابتکارات انجام شده در جهت تسریع یک روند کاری است )ایازی، ی جدید حرفههاموقعیت

یم( نیازمند مدیریت و ساماندهی هستند که در شبکه ارتباطی ذکر شده این امر صورت 1385

ان زمیجمله بررسی نتایج المپیادها و مسابقات گوناگون از ق گوناگون ازگیرد. معلمان به طر

دانند که چه میشه میو با انتشار این اخبار و تبادل اطالعات ه پیشرفت دیگر مدارس مطلع شده

توانند برای میاند و همچنین بهتر ی چشمگیر در این حوزه کسب نمودههاکسانی موفقیت

عنوان بهترین منبع برای دریافت آموزان بهریزی کنند. دانشدستیابی به موفقیت در آینده برنامه

ی سنجش مهارت هاان هستند و با برگزاری امتحانات و آزمونبازخورد کاری در اختیار معلم

توانند بازخوردی ارزشمند در اختیار داشته باشند و از چگونگی روند کار خود میمعلمان پیوسته 

مطلع باشند. این سهولت در امر گرفتن بازخورد کمک شایانی در شناخت کم و کیف آموزشی به 

با هدف پشتیبانی سازمان در خلق، که مدیریت دانش ی هاسیستمکند. همچنین میمعلمان 

کارگیری دانش ی بههای مدیریت دانش اقدامهاسیستم. اندانتشار و مدیریت دانش پدیدار شده

شود که بر اثربخشی فعلی و آتی سازمان گیری تعریف میسازمان در فراینـد تصمیم یهگذشت

 اند. کار گرفته شدههخوبی بن مدارس به( در ای2014گذارد )آله و همکـاران، تأثیر می

هر ی دخترانه شهامعلمان دبیرستان بررسی رابطه بین انواع سکوت سازمانی و حافظه سازمانی    

بین انواع سکوت سازمانی و حافطه سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود  نشان داد که شیراز

حافظه سازمانی دارای روابط سه نوع  سکوت سازمانی و شش بعد  مطابق با نتایج ذکر شدهدارد. 

جا بحث توان بیان کرد که در اینمیباشند. در تفسیر این نتیجه میمعناداری با یکدیگر 

ی باز ارتباطی موفق بوده است و معلمان از نحوه تسهیم اطالعات و هاسازی و ایجاد کانالتوانمند

فقدان اطالعات و اعتماد نیستند در نتیجه تعادل و توازنی در بخش کنند و دچار میدانش شکوه ن

وجود دارد که خود مانع پیدایش جو  هاکارگیری مجدد آنذخیره دانش و اطالعات و همچنین به

 شود. میسکوت 

ی هاحافظه سازمانی در معلمان دبیرستانبینی پیششناسایی توان انواع سکوت سازمانی در     

کننده مثبت و معنادار ابعاد دانش بینیپیشسکوت مطیعانه دخترانه شهر شیراز نشان داد که 

بینیشپیسکوت تدافعی  ؛اجتماعی، دانش سیاسی، دانش فرهنگی، دانش تاریخی و دانش صنعتی

 دانش کننده مثبت و معنادار ابعاد دانش کاری، دانش اجتماعی، دانش سیاسی، دانش تاریخی و

کننده مثبت و معنادار ابعاد دانش کاری، دانش فرهنگی، بینیدوستانه پیشصنعتی و سکوت نوع



 17 ►1396ابستان دو فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت مدرسه                                                           دوره پنجم، شمارة اول،  بهار و ت

توان گفت می دست آمده. براساس نتیجه بهاستدانش سیاسی، دانش تاریخی و دانش صنعتی 

 یهاکه در مدارس جامعه آماری مورد پژوهش معلمان با سطح مناسبی از آگاهی نسبت به توانایی

ود و دیگر همکاران با یکدیگر تعامالتی دارند که در آن جایگاه هر کس مشخص است و این خ

کند تا بهتر بتوانند شرایط گوناگون را درک کرده و در صورت میکمک  هاسطح از دانش به آن

حل مناسب مداخله کنند و یا برعکس به نفع طرف مقابل سکوت کنند. در اینلزوم جهت ارائه راه

دهد که معلمان هشیارانه و با میبودن سطح سکوت مطیعانه و سکوت تدافعی نشان یینجا پا

دهند و باال بودن سطح سکوت نوعمیالعمل مقتضی را نشان داشتن دانش کافی در امور عکس

دهد که با آگاهی از سوابق کاری یکدیگر و با نیت و قصد مثبت به نفع میخوبی نشان دوستانه به

 کنند.می دیگران سکوت

ی دخترانه شهر شیراز به هاتوان چنین گفت که معلمان دبیرستانمیبراساس مجموعه نتایج،     

عنوان یک منبع اطالعاتی جهت پیشبرد اهداف دهند و دانش را بهمیت میتسهیم دانش اه

منابع قدرت کنند و صرفاً  آن را اهرم نفوذی در دست میسازمانی و در نتیجه عملکرد بهتر تلقی 

کنند و خود را میی گروهی احساس تعلق هامشارکت در برنامهدلیل بهدانند و همچنین مین

میخوبی شرایط ایجاد جو سکوت منفی را از بین ن امر بهمیبینند و همیافرادی مهم در مدرسه 

ع همکاران شود که با انگیزه حفظ منافمیت در بین معلمان موجب میمیبرد و از طرفی احساس ص

ی مشترک بین هانهمیانشان دیده شود. تبادل اطالعات در زمیدوستانه به وفور در سکوت نوع

خوبی به معلمان ن تبادل اطالعاتی بهمیشود تا حافظه سازمانی تقویت شود و همیمعلمان موجب 

حل را اتخاذ نمایند. کند تا در مواجه با مشکالت بتوانند با بررسی جوانب امر بهترین راهمیکمک 

کوشند تا میشود و معلمان آگاهانه میدر چنین جوی که دانش و تبادل اطالعاتی مهم تلقی 

ی هاگیریت جوی سالم و دور از سکوت و کنارهمیخوبی محقق شود حاکوتربیت بهاهداف تعلیم

 بخش است.منفی بسیار رضایت
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