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مختلف هنگام مواجهه  لیاست که کارمندان به دال ی عمل  ی سکوت سازمان 
  ی معن نیا به .کنند ی شرکت با مسائل و مشکالت گوناگون از آن استفاده م 

از نظرات   ردیگ ی م  میدارد که تصم ی مشکل ایشرکت مسئله  ی که وقت 
کنار بکشند   شنهادات یپ انیاز ب افراد رد،یبهره بگ نهیزم نی کارکنان خود در ا

موارد ممکن است   یار یدر بس ی سازمان  سکوت  .نکنند انیو نظرات خود را ب
علل آن مشخص و در   دیروسا با ی سنج  ریتدب با در شرکت ها رخ دهد اما

 نیا لیکه دل  ی در صورت  رایز  .جهت رفع مشکالت موجود تالش شود
مواجه  یاد یبا خطرات ز سکوت مشخص نباشد، شرکت به مرور زمان

 .خواهد شد

عنوان   به .کند دایممکن است بروز پ  ی مختلف ینوع رفتار به گونه ها نیا
آن ها  شنهادات یدهند اما سطح پ ی مثال افراد ارائه نظرات را انجام م

 .است نییپا ی لیخ

مشکالت در  نیتر   نیاز خطرآفر ی کی انیب قیاز طر میمقاله قصد دار نیا در
که به ادامه بحث  ی صورت  در .میاداره بهتر مسائل شرکت به شما کمک کن 

 .دیمقاله را از دست نده ن ی ا میکن ی م  شنهادیپ د،یکنجکاو هست
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 ست؟یچ یسکوت سازمان 1#

 

آن شرکت، به  یعالوه بر روسا ی ارزش هر شرکت دیکه اطالع دار همانطور
شرکت  یبرا یزمان که مشکل  هر  .وابسته است زیکار ن یرویکارمندان و ن

به مشورت احساس شود، روسا و   ازیکه ن ی در صورت د،یایبه وجود ب
 ی رفع آن مشکل اقدام م یبرا  گذارند و ی با کارمندان جلسه م رانیمد

 .خورد ی به چشم م  شتریوجود کارمندان ب تیمواقع اهم نیا در .کنند

که در شرکت  یتوسط افراد یو نوآور  تیاز تجربه، خالق یبرخوردار 
آمده  شیرفع مسائل پ یطرح راه حل برا نهیزم در مشغول به کار هستند

 .خواهد بود  تیحائز اهم اریبس
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موثر خود را در  شنهادات ی نظرات و پ رندی گ ی م میافراد تصم نیاز ا ی برخ
به برطرف کردن مشکالت موجود   ی کمک کنند تا انیمختلف ب یها نهیزم

 ی بر سکوت سازمان  ی مبن  ی میاز کارمندان تصم گرید ی بعض اما .کرده باشند
عوامل سکوت   نی از مهم تر ی کی متخصصان .کنند ی مواقع اتخاذ م نیدر ا

 .دانند ی را ترس م 

ا کارکنان امور مختلف در شرکت ب یو سرپرست ها  رانی که مد یرفتار  نحوه
  ات یتجرب نیهمچن که به افراد مسئول وجود دارد و یاعتماد  زانیم دارند،

 .خواهند بود رگذاریموضوع تاث نیبر ا زین ی کارمندان در موارد قبل

انجام شود، ممکن است   یز یکه در افراد با برنامه ر یرفتار در صورت  نیا
 البته .به شرکت وارد کند ی منف یها  بیآس و افتهی وعیش زین گرانید نیب
کارمندان و کارکنان است که  تیرضا یبه معنا زین یسکوت در موارد  نیا

 .گذارد ی نم ی باق ی نگران چیه یموضوع جا نیخب ا

 

 یاشکال مختلف سکوت سازمان 1-1#

  ی مختلف یرفتار در سازمان ها و شرکت ها احتمال دارد به شکل ها نیا
 :خود را نشان بدهد

رفع  یشده برا لیتشک یلت ممکن است فرد در مجمع هاحا کی در •
 .را ارائه ندهد ینظر  اینکند  دایمشکالت حضور پ
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در جلسات  شنهادات یحالت دوم فرد در زمان ارائه طرح و پ در •
اظهار نظر در  از نکند و ی دخالت  چیه ی شرکت  یبخش ها ی گروه 

 .مختلف سر باز زند یها نهیزم
خود را در  شنهادات یامکان وجود دارد که افراد پ نیحالت سوم ا در •

نکردن آن ها احتمال   ی صورت بررس در ارائه دهند که ی ن ییسطح پا
 .خواهد بود ادیز ندهیبروز خطرات در آ

 

 یسکوت سازمان جادی علل ا 2#

 

 اطالع .امکان دارد مانع از اظهار نظر کارمندان در شرکت شود یادیز عوامل
  نیا در .خواهد داشت یی شرکت نقش بسزا ندهیدر آعوامل  نی داشتن از ا

 .میحوزه بپرداز نیموانع در ا نی مهم تر ی بخش قرار است به بررس
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 احساس ترس در افراد 1-2#

  لیدل به ایشده باشد  دی تهد یامکان وجود دارد که کارمند توسط فرد نیا
در   اریز .نظر خود بترسد انیمسئول از ب رانیعملکرد غلط سرپرست و مد 

 یدر موارد ی حت  ایصورت ممکن است حقوق خود را از دست بدهد  نیا
 .کنند رونیکه دارد ب ی باشد، او را از شغل میوخ ی لیکه اوضاع خ

 

 اعتراض به شرکت 2-2#

 نیا به .نداشته باشد ی رونیممکن است که اصال عامل ب ی سازمان  سکوت 
نحوه   ایسکوت در جهت اعتراض به مسائل موجود در شرکت  نیکه ا ی معن

 .شده است هیقض نیعملکرد آن باشد که منجر به ا

 

 پاداش افتیعدم در  3-2#

 رایز .بداند لی دل ی رود فرد اظهار نظر در مجمع را ب ی احتمال م  نیهمچن
رفع مشکل   یخوب در راستا  یها و طرح ها دهیا انیب  لیبه دل ستیقرار ن
 .کند  افتی در ی پاداش
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 کارمندان یدرون یرفتارها 4-2#

اعتماد به   نبود و دنیبر موارد گفته شده، ممکن است خجالت کش  عالوه
 .در شرکت شود ی سبب بروز سکوت سازمان زیدر افراد ن ی نفس کاف

 

 ی تجربگ یب 5-2#

به شرکت در بحث  ازیتجربه بودن علت ن ی ب لیاز کارکنان به دل ی برخ دیشا
 .پا پس بکشند شنهادات یاظهار نظر و ارائه پ درباره ها را درک نکنند و

 

 کمبود وقت  6-2#

 انیدر م یشده برا لیتشک یمجمع ها شتریدر ب ی سکوت سازمان  علت
از  ی مواقع برخ  نیا در .است تیبودن جمع ادیز لیگذاشتن نظرات به دل

 .نندیب ی خود نم یها دهیمنتقل کردن افکار و ا یرا برا ی کارمندان زمان 

رفع   ی به راحت ی مشورت یمناسب هنگام جلسه ها یمسئله با زمانبند نیا
 .خواهد شد
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 الزم  یها  استیاستفاده از س 7-2#

نظرات از طرف کارمندان و افراد حاضر در  افتیدر یارائه مشکل برا نحوه
شرکت ملزم هستند   رانیو مد  روسا است که یی ها استیس ازمندیجلسه ن

 .از آن ها مطلع باشند

صورت کارکنان، مشتاق به شرکت در بحث و رفع مشکالت موجود   نیا در
 .کنند ی م دایپ هیقض نیدرباره ا ی ت ی احساس مسئول نیهمچن .خواهند شد

 

 یسکوت سازمان یمنف  راتیتاث 3#

 

 نیممکن است منجر به از ب شرفتهی پ یدر سازمان ها در حالت ها سکوت 
کردن آن ها در  برطرف  شود که گری افراد د یرفتن تمام زحمات و تالش ها

 .ستین ریموارد امکان پذ ی برخ
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شده   دیتهد بیرق یکند، از طرف شرکت ها ی که در شرکت کار م  یفرد اگر
  رفع مشکالت شرکت نکند و یانجام گرفته برا  یها ی بررس در باشد که

مسئله    نیکند، ا دایدرز پ رونیبه ب قیطر  نیاخبار و اطالعات را از ا ی حت
 .شرکت فوق العاده خطرناک خواهد بود ندهیآ یبرا

رفع  یمسائل و تالش برا  نیا ی به بررس ازیکه واقعا ن دیداشته باش توجه
که افراد در رابطه با اظهار  ی صورت در .موارد وجود دارد یار یآن ها در بس

امکان   نیاستفاده شود، ا  نییسطح پا  یها دهیا از نظر اقدام کنند اما
داشته   زیشرکت ن یندهایرا در انجام فرآ یبد اریبس  ریوجود دارد که تاث

 .باشند

کارمندان به طور کامل   یها دهی تمام نظرات و ا دیمنظور حتما با  نیبد
 .طرح ها اقدام شود یساز   ادهینسبت به انجام و پ سپس و ی بررس
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  یدر شرکت با بررس بی از بروز آس یر یشگیپ 4#
 یعوامل سکوت سازمان

 

مسائل و   ی در جلسات بررس  ی حرکت جمع  کیدر سازمان ها  سکوت 
  ی رفتار خبر از وجود خطرات  نیا .مشکالت به وجود آمده در شرکت است 

 .الزم انجام شود یها ی آن ها بررس افتنی یدهد که الزم است برا ی م

ها و نظرات توسط کارمندان   دهیا انیعمل تنها سکوت در ب نی ا یمعنا
مثال عنوان  به .داشته باشد زین ی بلکه ممکن است عوامل مختلف  ست،ین

  نهیزم نیاعتماد به نفس الزم را در ا ایباشد  ی رود فرد خجالت  ی احتمال م 
 .نداشته باشد

  ی عوامل درون ایدر خارج از شرکت  یاز ترس افراد دیشا گریمورد د در
  یرقبا لهی ممکن است فرد واقعا به وس رایز .رخ دهد ی سکوت سازمان 

 .شده و جان او در خطر باشد دیشرکت تهد
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اعمال و  یرو ی ادیز ی منف  رات یتاث ی در سازمان ها به مدت طوالن  سکوت 
 .آن ها پرداخته شد انیمتن مقاله به ب در عملکرد شرکت خواهد داشت که

افراد  انینوع سکوت در م نیا وعیعنوان نمونه ممکن است سبب ش به
  ی حت .شود رانی ات روسا و مدرفتن تمام زحم نیخطر از ب تی و درنها گرید

  هیکند، منجر به نابود شدن سرما دایمسئله شدت پ  نیکه ا ی در مواقع 
 خواهد شد. زیشرکت ن


