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چکیده
این پژوهش با هدف  بررسی نقش عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی در پیش بینی 

. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد.  سکوت سازمانی در دانشگاه انجام گرفت
جامعه آماري شامل تمام اساتید دانشگاه بودند که با استفاده از روش نمونه گیري خوشه  اي 

نفر از اساتید به عنوان نمونه انتخاب و 70تخاب و از این سه دانشکده تصادفی، سه دانشکده ان
براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي سکوت سازمانی ونداین، . پرسشنامه ها توزیع شد

روایی . عدالت سازمانی نیهوف و مورمن و  اعتماد سازمانی الونن و همکاران استفاده شد
82/0، 89/0، 73/0اساتید صاحبنظر بوده و پایایی آنها به ترتیب  محتوایی پرسشنامه مورد تایید 

براي تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماري  همبستگی پیرسون و . گزارش شده است
نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد بین عدالت . رگرسیون چند متغیره به روش همزمان استفاده شد

وجود )p،64/0- =r>01/0(ري در جهت منفی سازمانی با سکوت سازمانی همبستگی معنادا
همچنین  بین اعتماد سازمانی با سکوت سازمانی همبستگی معناداري در جهت . دارد
نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون همزمان  نشان داد که . وجود دارد) p،50/0- =r>01/0(منفی

درصد 51مانی باشند و می توانند پیش بین منفی سکوت سازعدالت سازمانی و اعتماد سازمانی 
. تغییرات سکوت سازمانی را پیش بینی نمایند

3، سکوت سازمانی2، اعتماد سازمانی1عدالت سازمانی:واژگان کلیدي
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مقدمه
این .  داردبستگیانسانینیرويصحیحکاربردبهحديتاسازمانیهرتوسعهووريبهره

که بتوانند به چالشهاي محیط پاسخ دهند، نیاز دارند سازمانها براي بقا و پابرجا بودن به کارکنانی 
از طرف ). 1390زارعی متین،(شته باشنداز تسهیم شدن دیگران از معلومات و دانششان ترسی ندا

واستبازهاي ارتباطیکانالوکارکنانتوانمندسازيمستلزمسازمانیاهدافبهنیلدیگر
واطالعاتتسهیموبازارتباطیکانالهايازانشانسازمکهباورنداینبرکارکنانازبسیاري

قرار دارد مشکالت تغییرهايبرنامهراهسربرکهموانعیجملهازوکندنمیحمایتدانش
آنمیلیکنوموریسونکهاستچیزيآنواعتمادضعفاطالعات،کمبودمربوط به مدیریت،

. )1390همکاران،وفرددانایی، به نقل از22000موریسون و میلیکن(نهادندنام1سازمانیسکوترا
به عبارتی دیگر سکوت سازمانی پدیده ایی جمعی است که بر اثر آن سازمان براي حل مسائل 

دایکون و (جدیدي که با آن روبرو می شود فعالیت و همفکري کمتري انجام می دهد
زمان دارد و جو سکوت سازمانی نقش مهمی در موفقیت و شکست سا). 2006، 3هنریکسون

منفی را بر علیه ابراز ایده هاي جدید و تسهیم اطالعات فراهم می کند که می تواند خطرات 
، به نقل از چاتین 2000موریسون و میلیکن،(زیادي براي سازمان به همراه داشته باشد

م سکوت در سازمان هم به فرد و هم به سازمان آسیب می رساند و باعث استرس، عد).4،2014تان
و ). 52005واکوال و بوراداس،( رضایت و عدم برقراي ارتباط بین کارکنان سازمان می شود

، به 6،2013اوزدمیر و اوگور(گیردو پیشرفت مداوم را از کارکنان میتوانایی حل مسائل و رشد 
ابعادهمهبرتواندمیکهاستناکارآمدسازمانی فراینديسکوت) 2014نقل از چاتین تان،

درجمعیدستهسکوت(همچونمختلفیشکلهايبهتواندمیوباشدداشتهمنفیتاثیرسازمان
درافرادجمعیصدايازتريپایینسطحوهاایدهونظراتارائهدرکمترمشارکتجلسات،

). 7،2006ماریا(کندسازمان بروز
اتفاقمختلفدالیلبهکهاستهاسازماناغلبدرشایعورایجايپدیدهسازمانیسکوت

حلبرايجوییچارهوهاایدهبیاندرخودهمکارانومدیرانباکارکنانشودباعث میوافتدمی
سازمانهاازبسیاري.کنندعبورمشکالتکنارازتفاوتبیوندکنمشارکت نسازمانمشکالت
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سازمانیمشکالتومسائلباارتباطدرراحقایقکارکنانبیشترکهاندبردهحقیقت پیاینبه
براگرکهبدانندبایدسازمانهاندارندخودرهبرانبهراحقایقاینبیانجراتامادانندمی

کاهشبهمنجروشدخواهندفسیلسازمانیاذهانشودزدهسکوتمهرسازمانیدهانهاي
وفرددانایی( شدخواهدانسانیسرمایهدرتعهدوشغلی،رضایتعملکرد،وريبهره

سکوت در سازمانها انجام گرفته روي سال گذشته تحقیقات زیادي برچند در ).1390همکاران،
یک پدیده اجتماعی بوده و تحت تاثیر متغیرهاي سازمانیسکوت و نتایج آن نشان داده است که

حسن پور ). 1390زارعی متین و همکاران،(گوناگون در سطوح مختلف سازمان شکل می گیرد
عوامل ) عوامل مدیریتی، ب)عوامل ایجاد کننده سکوت سازمانی را به الف) 1391(و عسگري

هر کدام از عوامل این . عوامل گروهی، و عوامل فردي تقسیم کرده اند) سازمانی و محیطی، ج
از جمله متغیر هاي سازمانی که می تواند در .طبقه بندي، خود شامل متغیرهاي مختلفی است

ه باشد عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی است که در بیشتر تحقیقات سکوت سازمانی تاثیر داشت
.انجام شده در رابطه با سکوت مورد غفلت قرار گرفته است

ضروريوحیاتیعاملیکاعتماد سازمانیکهکهدهدمینشانسازمانیادبیاتمطالعه
است که موجب بسیاري از از جمله متغیرهایی اعتماد سازمانی).2007مردانی،(استسازمانبراي

تالش ها و رفتارهاي مشارکتی می شود و در بسیاري از روابط بین فردي نقش کلیدي ایفا می 
نقشپایهبرافرادکهمثبتیانتظاراتعنوانبهراسازمانیاعتماد)2005(1زالبکوشاکلی. کند
سازمانمختلفتارهايرفونیاتازمتقابلهايوابستگیوتجربیاتمناسبات،سازمانی،هاي

وريبهرهارتقاءبرايالزممنابعسایردرضعفسازمانیاعتمادبودنباال. کنندمیتعریفدارند
رافرديبرونوفرديدروناثراتاعتمادکهدهدمینشانهابررسیکندمیجبرانحديتارا

فقدان). 2009معمارزاده،(دهدمیقرارتاثیرتحتراسازمانبرونودرونروابطووکردهایجاد
ومکانیسمکنندمتهماشتباهیهربه خاطرراهمدیگرکارکنانشودمیباعثسازماندراعتماد

فاصلهبرايتالشسازي،شایعهوحسادت،بدگمانیاحساسدهی،پاسخازواجتنابکردندفاع
والونن).  2،2005یاسمیت و برن(بیایدبوجودسازمانیدراهدافصراحتعدموازکارگرفتن

شخصیغیرو) ارتباطی(شخصیبیناعتمادبعددوبهراسازمانیاعتماد) 2008( 3همکاران
میمربوطکارکنانبیناعتمادبهکهافقیاعتمادخود به دو بعدشخصیاعتماد. کردندتفکیک

تماد غیر شخصی که گردد اعمیبرمدیرانشانوکارکنانبیناعتمادبهکهعموديو اعتمادشود
وتجاريشایستگیسازمان،اندازچشمواستراتژيبهاعضابه اعتماداعتماد نهادي نیز نام دارد

1. shockley – Zalabak
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الونن ( کنداشارهسازمانانسانیمنابعهايسیاستومنصفانهفرایندهايوساختارهاآن،فناوري
). 2008و همکاران،

فردي،سطوحدرراخودکارکنانالقوهبتوانتمامیمتعالیهاياز طرف دیگر سازمان
درراکارکنانودادهترویجرابرابريوعدالتو تالش می کنندکردهمدیریتتیمیوسازمانی

1تنوواونادري. )1391یارمحمدیان و همکاران،(توانمند سازندراآنهاودادهمشارکتامور

کارمندانباسازمانبرخوردبودننهمنصفاخصوصدرافرادادراكراسازمانیعدالت)2010(
، به نقل از 2،2001هارولز. (می کنندتوصیفادراکیچنینبههاآنرفتاريهايواکنشو

سکوت کارکنان را استراتژي هدفمندي بر ضد بی عدالتی ادراك شده از ) 2014چاتین تان، 
نه در سازمان روبرو می یعنی وقتی کارکنان با رفتارهاي ناعادال. طرف کارکنان توصیف می کند

شوند نوعی احساس بی اهمیت بودن در سازمان به آنها دست می دهد اعتماد خود به سازمان را 
).  2012دباغ و همکاران،(از دست داده و ترجیح می دهند نسبت به مسائل سازمان سکوت کنند

زیعی،توالتعد.شده استسیبررسازمانیعدالتازشکلسهغالبانیسازمادرتحقیقات
عدالتدربارةلیهاوتحقیقات). 3،2010دکانینک(ايمراودهیاتعاملیوايرویهعدالت

توزیعهنگامبهانصافرعایتمعنايبهتوزیعیعدالت. بودمتمرکززیعیتوعدالتبرسازمانی
گران،دیوسیدجوادین؛1388اوتارخانی،(استسازمانکارمندانمیاندرپیامدهاونتایج

تخصیصدر بابآناز طریقکهدارداشارههاییرویهوفرایندهابهايرویهعدالت.)1387
. می گیردبردرراکارمندانبامدیررفتارتعاملی،عدالتومی شودگیريتصمیممنابعوتوزیع

ابرازمدیرازسويتعاملهنگامدرکهاحترامیوحساسیتوتوجهمیزانصداقت، میزانمانند
در سالهاي اخیر تحقیقات معدودي در رابطه با . )1392نسب،هاشمیوامیرکافی(شودمی

عدالت سازمانی «در تحقیق خود با عنوان ) 2014(4چاتین تان. متغیرهاي تحقیق انجام گرفته است
به این نتیجه رسید که عدالت تعاملی و رویه اي با » به عنوان پیش بینی کننده سکوت سازمانی

کوت سازمانی همبستگی منفی دارند و نتایج رگرسیون نیز نشان داد که عدالت ادراك شده س
در تحقیق خود با ) 2012(تولباس و چلپ. توسط معلمان می تواند سکوت آنها را پیش بینی کند

عنوان نقش واسطه ایی اعتماد به سرپرستان در تاثیر عدالت رویه اي ادراك شده بر سکوت 
ی دانشگاهها در ترکیه به این نتیجه رسیدند که عدالت ادراك شده می تواند اعضاي هیات علم

سکوت سازمانی را پیش بینی کند و اعتماد به سرپرستات نقش واسطه اي در رابطه بین عدالت 
ادراك شده ، عدالت روبه ایی ادراك شده بر سکوت سازمانی کارکنان دارد یعنی افزایش و 
1. Nadiri& Tanova
2. Harolz
3. Deconinck
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جهانیان و . ی تواند بر سکوت اعضاي سازمان تاثیر بگذاردکاهش اعتماد به سرپرستان م
ايحرفهرشدباسازمانیعدالتوسالمتدر پژوهش خود با عنوان رابطه) 1393(قدوسی

بین عدالت سازمانی در ابعاد توزیعی، آموزشی به این نتیجه رسید هايسازماندرکارکنان
) 2006(1راندي.  ي وجود دارده مثبت و معناداراي کارکنان رابطاي با رشد حرفهتعاملی و رویه

هاي پژوهشی بررسی کرده و به این نتیجه در پژوهشی موضوع اعتماد در خلق دانش را در محیط
. ها رابطه مثبت وجود داردرسیده است که بین سطح اعتماد با دانش آفرینی در این محیط

که همکاران به یکدیگر اعتماد داشته دهد، در حالینشان می) 1994، 2هافمن و هوي( مطالعات
شود تا افراد با شود و جو مساعدي را در سازمان فراهم میباشند، روابط بین فردي تقویت می

صداقت و احترام با یکدیگر برخورد کرده و همه شرایط براي ایجاد یک محیط مناسب جهت 
در تحقیق خود با ) 1391(کارانابراهیمی و هم. برقراري ارتباط و رد بدل کردن نظرات مهیا شود

عنوان نقش اعتماد در تسهیم دانش شغلی کارکنان دانشگاه تربیت مدرس به این نتیجه رسیدند 
در ) 1390(الوانی و همکاران. که ابعاد عدالت سازمانی تاثیر مثبتی بر تسهیم دانش در سازمان دارد

معاونت آموزش ناجا و مراکز تابعه به تحقیق خود با عنوان بررسی رابطه اعتماد با تسهیم دانش در
این نتیجه رسیدند که اعتماد و ابعاد آن به عنوان یک عامل اثر گذار بر روي تسهیم دانش عمل 

در تحقیق خود با عنوان ساختار عاملی اعتماد سازمانی و ) 1389(فرهنگ و همکاران.می کند
دولتی جنوب شرق کشور به این نتیجه رابطه مولفه هاي آن با یادگیري سازمانی در دانشگاههاي 

با یادگیري سازمانی ) اعتماد عمودي و اعتماد نهادي( رسیدند که بین مولفه هاي اعتماد سازمانی
نظراتوهاایدهابرازبرايمانعیمیتواندسازمانیسکوتپدیدهکهآنجااز. رابطه وجود دارد

ابرازشرایطمی تواندآنها،رفعبرايتالشوآنبرموثرعواملشناساییباشد،سازماندرافراد
ودادهافزایشراآنهاخالقیتقدرتنموده،تسهیلراکارکناننظراتارائهوایده هابیانعقاید،
موفقیتوتعالیرشد،مسیرکارکنان،آگاهانهوفعاالنهمشارکتازمنديبهرهباسازمانهابالطبع
با توجه به اینکه در ).1390و همکاران،متینزارعی(کنندطیبیشتريسرعتباراخود

تحقیقات پیشین در باره سکوت رابطه متغیرهاي اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی مورد غفلت 
قرار گرفته است این پژوهش در صدد است تا به بررسی نقش اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی 

. در پیش بینی سکوت سازمانی بپردازد

روش
ین تحقیق از نظر هدف کاربردي و از نظر روش انجام تحقیق توصیفی از نوع همبستگی  ا

1. Randi
2. Haffman & hoy
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جامعه آماري پژوهش شامل تمام اساتید . بوده که به بررسی رابطه بین متغیرها می پردازد
70دانشگاه بودند که به صورت خوشه اي تصادفی سه دانشکده انتخاب، و از بین سه دانشکده  

. ین دانشکده ها به عنوان نمونه انتخاب و پرسشنامه ها توزیع و جمع آوري گردیدنفر از اساتید ا
میانگین،(توصیفیآمارازوشدهاستفادهspss 19افزارنرمازهادادهتحلیلوتجزیهبراي

رگرسیون چند متغیره به روشوپیرسونهمبستگیروشازاستنباطیآمارازو...) وفراوانی
.شده استادهاستفهمزمان

ابزارها
براي جمع آوري داده هاي مربوط به سکوت سازمانی از پرسشنامه سکوت سازمانی 

گویه طرح شده و نمره گذاري آن 15این پرسشنامه در . استفاده شده است) 2003(ونداین
این پرسشنامه به صورت 5و 4، 3سئواالت . گزینه ایی لیکرت می باشد5بر اساس طیف 

روایی این پایان نامه مورد تایید اساتید صاحبنطر در این .  ه گذاري خواهند شدمعکوس نمر
براي جمع . گزارش شده است) دانایی فرد و همکاران) (73/0( زمینه قرار گرفته و پایایی آن 

استفاده شده ) 2008(آوري داده هاي مربوط به اعتماد سازمانی از پرسشنامه الونن و همکاران
رازي و همکاران مورد استفاده قرار گرفته و روایی آن مورد تایید اساتید است که توسط شی

و . گزارش شده است) 1389فرهنگ و همکاران، (82/0صاحبنظر قرار گرفته  و پایایی آن 
تا 31(و نهادي) 30تا 16سواالت (، عمودي)15تا 1سواالت (داراي سه بعد اعتماد جانبی

. گزینه ایی لیکرت استفاده شده است5ه سواالت از طیف می باشد و براي پاسخ دادن ب) 49
) 1993(براي جمع آوري داده هاي مربوط به عدالت سازمانی از پرسشنامه نیهوف و مورمن

استفاده شده است که روایی آن از نظر محتوایی تایید شده و پایایی آن نیز توسط سلطان 
رسشنامه داراي سه مولفه عدالت این پ. گزارش شده است89/0) 1392(حسینی و همکاران

و مولفه عدالت ) 11تا 6سواالت (، مولفه عدالت رویه ایی)5تا 1سواالت (توزیعی
گزینه اي لیکرت استفاده شده 5بوده و براي پاسخ دادن به آن از طیف ) 20تا 12(تعاملی

.  است

نتایج
هاي توصیفییافته

مرد )  درصد1/87معادل (نامه ها ان به پرسشنفر از پاسخ دهندگ61نفر از نمونه،  70از 
معادل (نفر 29از این تعداد نمونه . زن بودند) درصد9/12معادل (نفر از پاسخ دهندگان 9و 
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از دانشکده ریاضی، و )  درصد9/32معادل (نفر 23از دانشکده علوم انسانی، )  درصد4/41
. دنداز دانشکده کشاورزي بو)  درصد7/25معادل (نفر 18

بررسی توصیفی وضعیت متغیرهاي پژوهش در نمونه آماري. 1جدول 

انحراف میانگینمتغیر
استاندارد

حداقل 
نمره

حداکثر 
نمره

تعداد 
نمونه

41/4507/7316567سکوت سازمانی
41/6455/143111770عدالت سازمانی
47/15285/527449468اعتماد سازمانی

متغیرهاي هاي توصیفی نظیر میانگین، انحراف معیار، حداقل و حداکثر نمره افتهیباالدر جدول 
داده هاي جدول نشان می دهد که میانگین سکوت . اندها ارائه شدهو تعداد آزمودنیپژوهش
. می باشد47/152و میانگین اعتماد سازمانی 41/64، میانگین عدالت سازمانی، 41/45سازمانی 

باطیهاي استنیافته
.بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با سکوت سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد: فرضیه اول

میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبستگی پیرسون بین عدالت سازمانی و ابعاد آن با . 2جدول 
سکوت سازمانی

انحراف میانگینمتغیر
استاندارد

سکوت 
سازمانی

عدالت 
تعاملی

عدالت 
ایییهرو

عدالت 
توزیعی

عدالت 
سازمانی

عدالت 
63/01**76/0**81/0**-64/0**41/6455/14سازمانی
عدالت 
28/01*23/0- 29/0*55/1769/5توزیعی
عدالت 
46/01**-61/0**50/1897/5رویه ایی
عدالت 
1-51/0**35/2878/7تعاملی

سکوت 
41/4507/71سازمانی

** p01/0<,    * p05/0<
p>01/0(مشاهده می شود،  بین عدالت سازمانی با سکوت سازمانی2همانطور که در جدول 

،64/0 - =r (و از ابعاد عدالت سازمانی، بین بعد . رابطه معنی داري در جهت منفی وجود دارد
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سکوت ، و بعد عدالت رویه اي با )p،29/0 -=r>05/0(عدالت توزیعی با سکوت سازمانی 
، )p،51/0 -=r>01/0(،  و بعد عدالت تعاملی با سکوت سازمانی)p،61/0 -=r>01/0(سازمانی

.رابطه معنی داري در جهت منفی وجود دارد
.بین اعتماد سازمانی و ابعاد آن با سکوت سازمانی رابطه معنی داري وجود دارد: فرضیه دوم

گی پیرسون بین اعتماد سازمانی و ابعاد آن با میانگین، انحراف استاندارد و ضرایب همبست. 3جدول 
سکوت سازمانی

انحراف میانگین
استاندارد

سکوت 
سازمانی

اعتماد 
نهادي

اعتماد 
عمودي

اعتماد
جانبی

اعتماد 
سازمانی

89/01**61/0**55/0**-50/0**47/15285/52اعتماد سازمانی
15/024/01- 31/4949/4123/0اعتماد جانبی

69/01**-65/0**65/4594/11عتماد عموديا
1-63/0**26/5893/11اعتماد نهادي

سکوت 
41/4507/71سازمانی

** p01/0<,    * p05/0<

p>01/0(شود، بین اعتماد سازمانی با سکوت سازمانیمشاهده می2همان گونه که در جدول 

،50/0 - =r (و از ابعاد اعتماد سازمانی، بین بعد . رابطه معنی داري در جهت منفی وجود دارد
و بعد اعتماد نهادي با سکوت سازمانی ) p،65/0 - =r>01/0(اعتماد عمودي با سکوت سازمانی

)01/0<p،63/0 - =r  (اما بین بعد اعتماد جانبی با .رابطه معنی داري در جهت منفی وجود دارد
.سکوت سازمانی رابطه معنی داري مشاهده نشده است

نتایج تجزیه و تحلیل رگرسیون متغیرهاي پیش بین براي پیش بینی سکوت سازمانی در 
.ارائه شده است5و 4جداول  

ي پیش بینبینی سکوت سازمانی بر اساس ابعاد متغیرهانتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش. 4جدول  
مدل

رگرسیون
مجموع 
Dfمجذورات

میانگین 
FRمجذورات

Adj
Sig

رگرسیون
باقی مانده

کل

11/1687
38/1578
50/3274

2
63
65

55/843
197/2547/33718./515./500/0000/0
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)انی و عدالت سازمانیاعتماد سازم(بینبراي متغیرهاي پیشtضرایب بتا و آزمون معناداري . 5جدول 

βTSigخطاي استانداردBمتغیرهاي پیش بین
65/6891/258/23001/0ضریب ثابت

001/0- 85/5- 044/054/0-259/0عدالت سازمانی
001/0- 46/3- 012/032/0-043/0اعتماد سازمانی

یانس سکوت سازمانی درصد از وار51تقریباً شود،مشاهده می5و 4طور که در جدول همان
نیز بیانگر این است که Fنسبت . بینی استبراساس عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی قابل پیش

. باشدرگرسیون متغیر سکوت سازمانی براساس عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی معنادار می
p>01/0(- 32/0و اعتماد سازمانی با بتاي) p،85/5 -=t>01/0(- 54/0عدالت سازمانی با بتاي 

،46/3 -=t (همچنین، بتاهاي به . بینی سکوت سازمانی را دارندطور منفی معناداري قدرت پیشبه
.کنندگی بیشتري داردبینیقدرت پیشدهند که عدالت سازمانیدست آمده نشان می

بینبینی سکوت سازمانی بر اساس ابعاد متغیرهاي پیش نتایج تحلیل رگرسیون جهت پیش. 6جدول 
مدل

رگرسیون
مجموع 
Dfمجذورات

میانگین 
FRمجذورات

Adj
Sig

رگرسیون
باقی مانده

کل

74/1884
75/1389
50/3274

6
59
65

12/314
55/2333/1375./576./532/0000/0

)و عدالت سازمانیابعاد اعتماد سازمانی(بین براي متغیرهاي پیشtضرایب بتا و آزمون معناداري . 7جدول 
βTSigخطاي استانداردBمتغیرهاي پیش بین

55/6997/236/23001/0ضریب ثابت
434/0- 78/0-111/0071/0-087/0عدالت توزیعی
010/0- 65/2-131/0299/0- 34/0عدالت رویه ایی
01/0- 40/1-100/0159/0-141/0عدالت تعاملی
05/0- 57/1-015/0144/0-024/0اعتماد جانبی

01/0- 98/1-097/0148/0-095/0اعتماد عمودي
014/201/0-057/0247/0-115/0اعتماد نهادي

درصد از واریانس سکوت سازمانی 57تقریباً شود،مشاهده می7و 6طور که در جدول همان
نیز بیانگر این است Fنسبت . بینی استبراساس ابعاد عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی قابل پیش

که رگرسیون متغیر سکوت سازمانی براساس ابعاد عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی معنادار 
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وعدالت تعاملی با ضریب بتاي ) p،65/2 -=t>01/0(- 29/0عدالت رویه اي با بتاي . باشدمی
15/0 -)01/0<p،40/1 -=t( 14/0، بعد اعتماد جانبیبا ضریب بتاي -)05/0<p،57/1 -=t( بعد ،

و بعد اعتماد نهادي با ضریب بتاي ) p،98/1 -=t>01/0(- 14/0اعتماد عمودیبا ضریب بتاي 
24/0 -)01/0<p،01/2 -=t (بینی سکوت سازمانی را دارندطور منفی معناداري قدرت پیشبه .

دگی بینی کنندهند که عدالت رویه اي قدرت پیشهمچنین، بتاهاي به دست آمده نشان می
.بین بعد عدالت توزیعی با سکوت سازمانی رابطه معنی داري مشاهده نشده است. بیشتري دارد

بحث
.بین عدالت سازمانی و مولفه هاي آن با سکوت سازمانی رابطه وجود دارد: فرضیه اول

سازمانیو ابعاد آن با سکوتعدالت سازمانیبینکهدادنشانتجزیه و تحلیل داده ها نتایج
، براتی و )2014(چاتین تانتحقیقنتایجبانتیجهاین. داردمعنی دار  وجودومنفیهمبستگیو

عدالت.داردهمخوانی)1393(، جهانیان و قدوسی)2012(، تولباس و چلب)1392(همکاران
ازکارکنانادراكباسازمانی یکی از متغیرهاي تاثیرگذار بر سازمان و کارکنان سازمان است که

و می تواند نحوه. می کندایفاءسازماندررامهمیاست و نقشمرتبطسازماندرکاريفانصا
می قرارتاثیرتحتراکارکنانرفتارونگرشهااحساسات،باورها،،سازمانهادرافرادبابرخورد

مشابهو منصفانهطورفرد بهبااینکهاحساس). 2014تان،چاتینازنقلبه،2001،هارولز( دهد
می شود و احساس ارزشیخودافزایشوتعلقحسیکبهمنجرمی شود،رفتاردیگريفرد

بیاحساسکهافراديدیگراز سوي. تعهد و مسئولیت بیشتري نسبت به سازمان ایجاد می کند
راسازمانیتعهدازپایینیسطوحیاخواهندکردرهاراسازمانبیشترياحتمالبهمی کنندعدالتی

.نمایندمبادرتجوییانتقاممانندناهنجاررفتارهايبهاستممکنحتیدهند ومینشانخودزا
بنابراین احساس بی عدالتی می تواند منجر به عدم احساس مسئولیت نسبت به سازمان و در نهایت 

از ابعاد عدالت نیز بین عدالت تعاملی و سکوت ). 2012دباغ و همکاران،(سکوت سازمانی شود
ازمانی همبستگی منفی و معنی داري وجود دارد که به نظر می رسد عدالت تعاملی که بر س

هاشمیوامیرکافی(ادراك افراد از عدالت در تعامالت بین مدیر و کارکنان اشاره دارد
می تواند زمینه تعامل و ابراز نظر بیشتر در مورد مسائل و مشکالت سازمانی را . )1392نسب،

همچنین عدالت رویه ایی که بر فرایندهاي توزیع و . یده سکوت را کاهش دهدفراهم کرده و پد
نیز می تواند زمینه .  )1392نسب،هاشمیوامیرکافی(تخصیص عادالنه بین اعضا اشاره دارد

. کاهش سکوت و ابراز آزاد عقاید و نظرات در مورد سازمان را فراهم کند
.ن با سکوت سازمانی رابطه وجود داردبین اعتماد سازمانی و ابعاد آ: فرضیه دوم
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نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین اعتماد سازمانی و ابعاد آن با سکوت سازمانی 
، فرهنگ )2012(این نتیجه با نتایج تحقیق تولباس و چلب. همبستگی منفی و معنی دار وجود دارد

، هافمن و )1390(ی و همکاران، الوان)1391(، ابراهیمی و همکاران )1389(و همکاران
رابطهسازمانیسکوتوجانبیاعتمادبعدبیناما. همخوانی دارد) 2006(، راندي )1994(هوي
.استنشدهمشاهدهداريمعنی

اینکهاحتمالبارابطهدرفردیکعقایدیاوفرضیاتانتطارات،عنوانسازمانی بهاعتماد
باشد تعریف شده طلبیفرصتوفرديمنافعفاقدوطلوبممفید،مقابل،طرفهايآتیاعمالی

وجود اعتماد در سازمان باعث می شود تا نگرش کارکنان . )2005، 1زالبکوشاکلی(است
نسبت به سازمان مثبت شده و در صورت وجود اعتماد کافی بین کارکنان و مدیران سازمانها، 

دیران کارکنان را در تصمیم گیري شکاف بین خواسته هاي مدیران و کارکنان پر شده و م
مشارکت می دهند و از طرف دیگر کارکنان نیز به جهت مشارکت در تصمیم گیري هاي 
سازمان احساس مسئولیت بیشتري نسبت به سازمان کرده و نظرات و عقاید خود را در باره نقاط 

می توان گفت یعنی ). 2005اسمیت و برنی، (قوت و ضعف سازمان به مدیران انتقال می دهند
اعتماد بیشتر به کارکنان می تواند سکوت کارکنان را به حداقل رسانده و مشارکت آنها را در 

در مورد تایید رابطه بین اعتماد عمودي و سکوت می توان گفت که .امورات سازمان بیشتر کند
به نظر ).  2008الونن و همکاران،( اعتماد عمودي که به اعتماد بین مدیران و کارکنان اشاره دارد

می رسد اعتماد مدیریت عالی سازمان به کارکنان و عکس آن می تواند ارتباط و رد و بدل 
در . کردن عقاید بین کارکنان و مدیران را بیشتر کرده و سکوت سازمانی را به حداقل برساند

بهعضاامورد تایید رابطه بین اعتماد نهادي و سکوت سازمانی، اعتماد نهادي که به اعتماد
ومنصفانهفرایندهايوساختارهاآن،فناوريوتجاريشایستگیسازمان،اندازچشمواستراتژي

می تواند این انتظار را در ). 2008الونن و همکاران،(کنداشارهسازمانانسانیمنابعهايسیاست
هداف کارمندان سازمان ایجاد کند که اهداف سازمان و رشد آن می توان منجر به تحقق ا

شخصی و رشد فردي شود که می تواند سکوت کردن کارکنان در ابراز عقاید در مورد و به طور 
در صورتی که بی اعتمادي بر سازمان حاکم باشد بیشتر. کلی سکوت سازمانی را کاهش دهد

سازماناهدافتحققزیرا.رسیدنخواهدمطلوبنتیجهبهوريبهرهافزایشبرايهاتالش
متقابلاعتمادهمکاري،تسهیلراهمهمترینواستیکدیگرباآناعضاياريهمکمستلزم

این عدم اعتماد در . باشدمیهاسازمانمدیرانوکارکنانمیاناعتمادنیزویکدیگربهکارکنان
سازمان می تواند انگیزه الزم براي سکوت و عدم دخالت کارکنان سازمان براي اظهار نظر در 

1. shockley – Zalabak
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زمان فراهم کند که در طول زمان می تواند براي سازمان مشکل زا باشد زیرا باره مشکالت سا
. ایستادخواهدکارازسازمانیدانشمولدموتورشود،زدهسکوتمهرکارکناندهانبراگر

خطرمدیریت و سازمان بانمایدسکوتسازمانیسرمایهترینمهمعنوانبهانسانینیرويوقتی
نتیجه تحلیل رگرسیون و ضریب پیش بینی سکوت سازمانی بر اساس . دمواجهه می شونبزرگی

متغیرهاي پیش بین عدالت سازمانی و اعتماد سازمانی نشان می دهد که عدالت سازمانی با ضریب 
توان بیشتري در پیش بینی سکوت سازمانی دارد و اعتماد سازمانی نیز می تواند با - 54/0بتاي 

نتیجه تجزیه و تحلیل رگرسیون همزمان .انی را پیش بینی کندسکوت سازم- 32/0ضریب بتاي 
درصد تغییرات سکوت سازمانی را در 51داده ها نشان داد که این دو متغیر با همدیگر می توانند 

مدیران سازمانها در پی ایجاد با توجه به این نتیجه پیشنهاد می شود.  جهت منفی پیش بینی کنند
نها باشند تا از پدیده سکوت در سازمانها و کاهش عملکرد و بهره وري عدالت سازمانی در سازما

همچنین اعتماد مسئوالن سازمان به نیروي انسانی و ایجاد زمینه الزم براي . سازمان بکاهند
مشارکت هرچه بیشتر در امور سازمان و ارائه نظرات این کارکنان می تواند از پدیده سکوت 

.ه بیشتر سازمان کمک کندپیش گیري کرده و به رشد هرچ
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