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سکوت سازمانی پدیده ای است که در آن کارکنان سازمان به علل مختلف از اظهار نظر 
درباره مسایل سازمان خودداری کرده و سکوت اختیار می کنند. سکوت یک نشانه بسیار 
مهم بیماری، استرس، پیری،  افسردگی یا ترس در سازمان به شمار می رود و مدیران 

باید در اولین فرصت عامل آن را ردیابی و برطرف کنند. 
بی توجهی به این موضوع می تواند سبب اتفاقات وخیم تر و حتی مرگ سازمان شود. 

مهم ترین علل سکوت سازمانی عبارتند از:
امتیازات،  از  بر تنبیهات، بی نصیب بودن  1. ترس از عواقب اظهارنظرها مشتمل 

برکناری ازسمت و پست سازمانی و... .
2. ترس از بی توجهی مدیر ارشد و بال استفاده ماندن نظریات و ایده ها: در 
بدترین حالت، ممکن است مدیران حتی نظریات ارایه شده را نخوانند و در بهترین 
حالت ممکن است مدیر ارشد این نظریات را بخواند؛ ولی با دالیل ناکافی یا مصلحت های 

غیرقابل توجیه؛ اقدام به رد ایده ارایه شده کند.
3. بدون پاداش گذاشتن ایده ها: وقتی که سازمان برای ایده های ارایه شــده که 

مورد استفاده هم قرار گرفته و اثربخش بوده اند؛ پاداشی پرداخت نمی کند. 
همان گونه که می بینید احساس ترس و ناامنی؛ مهم ترین علت سکوت در سازمان تلقی 

می شود.
4. خودداری از اقدام و اظهارنظر واقعی: شکل بسیار بدتر سکوت سازمانی وقتی 
است که کارکنان سازمان به ظاهر فعال و پرسر و صدا هستند ولی آنها از اظهارنظرهای 
واقعی و اقدام های مناسب و کارشناسی شده خودداری می کنند و در برخوردها چیزی 
را می گویند یا کاری را انجام می دهند که مدیر ارشد سازمان می خواهد. متخصصان علم 

مدیریت از پدیده سکوت سازمانی با عباراتی چون خطرناک یا مضر نام می برند.
با توجه به نوع انگیزه کارکنان، سکوت در سازمان ها به ٣ دسته زیر قابل تقسیم بندی است:

1. سکوت مطیع: انگیزه این نوع سکوت کناره گیری، تسلیم بودن و رضایت دادن به 
هر چیزی است. 

دالیل سکوت مطیع: باور داشته باشد که صحبت کردن بی فایده است، از توانایی های 
شخصی خود برای نفوذ در شرایط، نامطمئن باشند.

2. سکوت تدافعی: انگیزه این نوع سکوت خودحفاظتی است؛ یعنی علت سکوت 
کارمند در سازمان ترس است.

دالیل سکوت تدافعی: به دلیل آشفته شدن افراد، ایجاد پیامدهای منفی برای خود فرد
3. سکوت دوستانه: انگیزه این نوع سکوت؛ عالقه به دیگران و ایجاد فرصت برای 

تشریک مساعی است.
دالیل سکوت دوستانه: سودبردن از نظرات دیگران، خودداری از ارایه اطالعات به دالیل 

علی طبسـی کاخکی معــاون مدیر 
توسعه دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سریومحرمانهبودن
عوامل ایجاد کننده سکوت سازمانی

پدیدهسکوتسازمانیپدیدهایچندبعدی
استازجملهمیتواندالیلوعواملسکوت
کرد: دستهبندی زیر بهشرح را سازمانی
1.عواملمدیریتیمانندباورهایضمنی
مدیراننسبتبهسکوتسازمانی،اقدامهای
مدیریتی،سبکرهبریمدیریتسازمان،
ترسازبازخـــوردمنفــی،تفاوتهــای
جمعیتشناختیمابینکارکنانومدیران،
ایجادجوبیاعتمادیوسوءظندرسازمان.
2.عوامــلســازمانیومحیطــیمانند
سکونشغلی،سیاستهــاوساختارهای
سازمانی،فقدانمکانیزمبازخوردازپایین

بهباال،تصمیمگیریمتمرکز.
3.عواملفرهنگی،اجتماعیوگروهیمانند
هــمنواییباجمــع)انطبــاقباگروه(،
گروهاندیشی،اثربخشیفرهنگآدابورسوم
خانوادهبرنحوهارتباطفرزندانبابزرگترها.
4.عواملفردیمانندحفظموقعیتکنونی،
بیاعتمادیوبدبینیبهمدیــر،احساس
ناتوانیدرایجادتغییر،ترسازارایهنظرات

وبیانمشکالت،مصلحتاندیشی.
پیامدهای سکوت سازمانی
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•کاهشتواناییسـازمانبرایشناساییو
اصالحاشتباهات

•تضعیفتعهدوعرقســازمانیواعتماد
کارکنان

•احساسعدمکنترلکارکنان
•کاهــشانگیــزشکارکنانوافزایــش

نارضایتی
•ناهماهنگیشناختیکارکنان

•کاهشمشارکتوخالقیتدربینکارکنان
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