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 بین سکوت سازمانی و فراموشی سازمانی با عملکرد کارکنان   ۀرابط

 و فناوری  تحقیقات ،وزارت علوم

 

 2چهره برق دیفاطمه رش   1*یمحبوبه عبدالله

 

 

 چکیده

 م،وزارت علااو بین سکوت سازمانی و فراموشی سازمانی با عملکرد کاااری کارکنااا   ۀتعیین رابطحاضر هدف پژوهش 

 باشاادمی فناوریتحقیقات و  ،نفر از کارکنا  وزارت علوم 670 پژوهش شامل آماری ۀجامع. است  و فناوری تحقیقات

از  انتخاب گردید. روش تحقیاا  یاطبقهتصادفی  یریگ نمونه صورتبهنفر  244 ، تعدادکه با استفاده از جدول مورگا 

بالنچااارد استاندارد عملکرد کاری هرسی و  یهاپرسشنامهاطالعات از  یآورجمع. برای است همبستگی _توصیفی نوع

( 1391فراموشاای سااازمانی مشاابکی و همکااارا  ) ۀو پرسشاانام (2005بورادوس )(، سکوت سازمانی واکوال و 1998)

 SPSSآماری  افزارنرمبا استفاده از  شدهیگردآورقرار گرفت. اطالعات  دییتأمورد  اهآ استفاده شد که روایی و پایایی 

شااد کااه بااین . با اسااتفاده از آزمااو  رگرساایو  نشااا  دادهندقرار گرفت لیوتحلهیتجزو آمار توصیفی و استنباطی مورد 

سااکوت  . همچنااینمثبت معناااداری وجااود دارد ۀرابط ،سکوت سازمانی و فراموشی سازمانی با عملکرد کاری کارکنا 

. بااا افاازایش دهناادیممیزا  عملکرد کارکنااا  را پوشااش درصد از تغییرات در  46سازمانی و فراموشی سازمانی تقریباً 

بااا  وکاااهش  کارکنااا  عملکرد کاااری مطیعانه و سکوت سازمانی دوستانهسکوت سازمانی خاموش، سکوت سازمانی 

 .ابدییمکاهش کارکنا  وشی تصادفی، عملکرد کاری افزایش فراموشی هدفمند و فرام

سکوت سازمانی خاموش، سکوت سازمانی مطیعاناه، ساکوت ساازمانی دوساتانه، فراموشای  واژگان کلیدی:

 سازمانی هدفمند، فراموشی سازمانی تصادفی، عملکرد کاری
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 مقدمه

و در این محیط باقی بمانند که به  به فعالیت خود ادامه دهند توانندیم ییهاسازما  ،رقابتی امروزی کامالً یهاطیمحدر 

 (. نیااروی1400 و همکااارا  )شااامرادیخود را افزایش دهنااد  یوربهرهنموده و  یبرداربهرهبهتری از منابع خود  ۀنحو 

 وجااود و مفهااوم معنااا و ،انسانی نیروی بدو  سازما  درواقع. است  یهر سازمان ۀسرمای نیترارزنده و نیترمهم انسانی

در  بااود  پیاارو و هااات یفعال تااداوم و برای بقا موف  یهاسازما  ،امروز ندشمجه و پرشتاب جها  در و ندارد خارجی

 یاا  کارکنا  عملکرد بهبود (.1396، و همکارا  )نویدی کنندیماستقبال  در سازما  تحول از خود فعالیت  مورد ۀحوز

 و ارتقااا موجاا   ،شااود انجااام مستمر و فرایندی دیدگاه با که یدرصورت . این مسئلهشودیم تلقی راهبردی مهم فرایند

 از اساات  عبارت عملکرد(. 2019 ،و همکارا  1دورست ) شودیم سازما  عملکرد به مردم اعتماد و سازما  پاسخگویی

 معیارهااای توانناادیم ینیآفرحادثااه و تأخیر کار، در کندی غیبت، همانند عواملی .محوله وظایف در اثربخشی و کارایی

  و گوگااا) اساات  سااازمانی و گروهی فردی، سطح سه دارای عملکرد کلی طوربه .باشند عملکرد سنجش یبرا مناسبی

 انطبااا  توانااایی راه از بلندماادت زمااانی دوره یاا  در کااه است  سازمانی ،برتر عملکرد با سازما (. 2016 ،2همکارا 

 یهااات یقابل مستمر بهبود هدفمند، و منسجم مدیریت  ساختار ایجاد تغییرات، این به سریع واکنش و تغییرات با مناس  

و مااالیتیک) یابد دست  ترازهم یهاسازما  از بهتر نتایجی به دارایی نیترلیاص عنوا به کارکنا  با مناس   رفتار و کلیدی

 (.2018 ،3همکارا 

امااا گاااهی شاارایط  گااردد ماایسااازما  )عملکرد باالی( نیروی انسانی متبحر موج  پیشرفت و تحول  نکهیارغم علی

، اطالعااات و هادهیاا اخودداری عمدی از بیا   صورتبه سکوت سازمانی. کندیمکارکنا  را مجبور به سکوت  ،سازما 

کااه  افتاادیمدر ایاان رویکاارد سااکوت هنگااامی اتفااا   .شودیمعقاید مرتبط با پیشرفت سازما  به افراد دیگر تعریف 

نیز سکوت  4. موریس و میلیکا کنندیمرا انتخاب خود به اشتراک نگذاشتن و بیا  نکرد  نظرات و تصورات  ،کارکنا 

خود در مااورد  یهاینگرانکارمندا  از ارائه نظرات و در آ  که  رندیگ یماجتماعی در نظر  یادهیپد عنوا بهسازمانی را 

رکود و فتور در وب فیزیکاای و اجتماااعی  ،ردیگ یفرامسکوت، سازمانی را  زمانی که. کنندیممشکالت سازمانی امتناع 

 کااه معتقدنااد نظرا صاح  (. 18، ص 1393)صادقی،  شودیم معنایبو مزیت رقابتی سازمانی  کندیمسازما  رسوب 

 یرهباار نیهمچناا  .گااردد کارکنااا  در ینینشاا عق   و رضااایت عاادم بدبینی، استرس، موج   تواندیم سازمانی سکوت

 را تغییاارات تا کنند کارچه دانندیم کمی افراد آ  در که آوردیم وجود به را شرایطی سازمانی، مشارکت عدم و ناکارآمد

 عملکرد شامل تواندیم که داشت خواهد همراه بدفرجامی به و نامطلوب یهابازده شرایط، این نتیجه در آورند.وجود  به

. اساات  5سازمانی سازما ، فراموشی در مهم متغیرهای از یکی از سوی دیگر (.17: 1389)براتی،  گردد ضعیف سازمانی

 کنار عمداً یا سهواً را خود قبلی یهاآموخته ،آ  افراد در که باشدمی معکوس یادگیری نوعی درواقع سازمانی یفراموش

  (.8201 ،6گرانی و )کلوگی ندینمایم هاآ جایگزین  را جدید یهایریادگ ی و گذارندیم

 
Durst 1 

Gogan, L. M., Artene, A., Sarca, I., & Draghici, A 2 

Maletic, M., Maletic, D., & Gomiscek, B 3 
4 Morrison & Milliken 
5 Organizational Forgetting 

Kluge & Gronau  6 
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کااه تنهااا توانااایی  دهندیماول اینکه تحقیقات نشا   :ردیگ یممفهوم فراموشی سازمانی از سه مفهوم یا سه دلیل نشأت 

 طوربااهقباال از اینکااه  ،شاادهداده 2انتقااال یتازگ بااهیااا  1بلکااه دانااش موجااود  برای ایجاد یا انتقال دانش کافی نیساات 

زوال و تحلیاال  نکااهیاسازمانی جای بگیرد، ممکن است ناپدید و محااو شااود. دوم  بلندمدت ۀدر حافظ یزیآمت یموفق

مهمی از دانااش  یهاتکهعمل نکند، ممکن است  یخوببهاگر حافظه سازمانی  .سازمانی در طول زما  رخ دهد 3ۀحافظ

سازما  است.  ۀاعتقادند که فراموشی سازمانی در مواردی، الزم نیا بربرخی  کهنیابه دست فراموشی سپرده شود. سوم 

، 1391)مشبکی و همکااارا ،  شودیمفراموشی سوم مثبت تلقی شده و قصور در این فراموشی موج  ناتوانی در تغییر 

 (.8ص 

هااا کااه در ادامااه بااه بررساای آ  صورت گرفته حاضر پژوهش در داخل و خارج کشور مرتبط با متعددی یهاپژوهش

 است:پرداخته شده

 تبیااین در ساااختاری معادالت یابیمدل کردیرو بررسی"با عنوا   خود پژوهشبخشی از ( در 1398) و همکارا  اورک 

 کااه به این نتیجه دست یافتنااد "سازمانی فراموشی و سازمانی عملکرد سازمانی، یریادگ ی رهبری، یهاسب  بین روابط

مشااخص کاارده کااه  (1398) ینیامدارد. نتایج پژوهش رحیمی و  یمعنادار ریتأث سازمانی فراموشی بر سازمانی عملکرد

 مثبتی وجود دارد. بااه بیااا  دیگاار چااابکی ۀرابط سازمانی عملکرد باسازمانی  چابکی و بین فراموشی سازمانی هدفمند

مااالی سااازما  دارد.  عملکاارد و هدفمنااد سااازمانی بین فراموشی ۀبر رابط یمؤثرنقش  ،متغیر میانجی عنوا بهسازمانی 

 باار سااازمانی فرهناا  گااریانجییم با سازمانی سکوت کهداد نشا   (1396) رضایی فرجاد و رجبیپژوهش  یهاافتهی

( بیانگر ایاان اساات 1396) خواهخال پژوهش نجفی و نتایج  .است  رگذاریتأث معنادار و منفی صورتبه نا ک ارک  عملکرد

 مطیااع بااا تاادافعی و سکوت .نماید تبیین را سازمانی عملکرد ازدرصد  29 حدود باشد درمی قادر سازمانی سکوتکه 

دارد. نتااایج پااژوهش  مثباات  ۀرابط سازمانی عملکرد با دوستانهنوع سکوت . همچنیندارد منفی ۀرابط سازمانی عملکرد

اساات.  دارامعناا  و مثباات  ،یماا یت ارکاا  اهشکاا  بر یسازمان سکوت میمستق اثر که ( نشا  داد1395)قنبری و بهشتی راد 

عنااوا   با پژوهشی( 1394) براتپور .است  دارامعن و نیز مثبت  یسازمان عملکرد اهشک  بر ریمتغ نیا میمستق اثر همچنین

کااه  داد نشااا  هاااآزمو  نتااایج .است داده انجام "شاهرود دانشگاه کارکنا  عملکرد بر سازمانی فراموشی ریتأث بررسی"

بااین فراموشاای  کااه ( نشااا  داد1393) زادهحساانپژوهش حسینی و . دارد ریتأث سازمانی عملکرد بر سازمانی فراموشی

( بیانگر این است که 1393) یگیبرج   پژوهشوجود دارد.  یدارامعن ۀخال  رابط و تفکربا عملکرد کارکنا   سازمانی

وجااود دارد. نتااایج  یدارامعناا  ۀپایاادار شااهری، رابطاا  ۀتوسع ۀبین فراموشی آگاهانه با عملکرد مدیریت شهری در زمین

که بین دو متغیر سکوت سازمانی و عملکرد کارکنا  دانشگاه علااوم  دادنشا   (1393) عنایتی و حسینیبزرگنیاپژوهش 

نشااا  داد بااین  ( 1393) صااادقیاز پااژوهش  آمدهدساات به منفی و معنادار وجود دارد. نتااایج ۀرابط ،پزشکی مازندرا 

معناداری به صورت معکوس و منفی وجود دارد. بین نگرش مدیرا  عااالی  ۀرابط ،سکوت سازمانی با عملکرد کارکنا 

بااین وجااود همچنااین باشااد. صااورت منفاای و معنااادار ماایرابطااه بااه ،سکوت با عملکرد کارکنا  دربارهو سرپرستا  

هااایقدر فرصت چهر   بدین معنا که صورت مثبت و معنادار می باشدرابطه به ،کارکنا های ارتباطی با عملکرد فرصت 

 
1 Created 
2 Transferred 

 

3 Memory decays 
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 1و همکااارا  هاناا   گردد.می هاآ  ترو عملکرد مطلوب کارکنا کمتر سکوت باعث  ،ارتباطی در سازما  بیشتر باشند

وجااود  معناااداری ۀرابطاا  سااازمانی فراموشی و کارکنا  عملکردبین که  نتیجه رسیدند این به در پژوهش خود (2016)

 و عیاا مط سااکوت ازجملااه) سااازمانی سااکوت ابعاااد نیب هک  داد نشا  (2015)  همکارا  و . نتایج پژوهش بتمانیدارد

 کارکنااا  عملکاارد و عیاا مط سااکوت نیبهمچنین  .دارد وجود معناداری ۀنا  رابطک ارک  عملکرد و (دوستانهنوع سکوت

 یوربهااره و لیک  اثربخشی ،در سازما  عیمط سکوت سقوط هک  است  امعن بدین مسئله این. داردوجود  معکوسی ۀرابط

 شااودینم دیااده معناااداری ۀرابطاا  کارکنااا  و عملکاارد دفاعی سکوت نیب البته. دهدیم افزایش را سازما  یهات یفعال

 سااکوت نیب معناداری و منفی ۀرابط ،(2010) همکارا  و 2توگلو یسه نتایج پژوهشدر  .(1396)رجبی فرجاد، رضایی، 

 مثباات  ۀرابط نا ک ارک  عملکرد و سکوت اجتماعی نیب کهاست  یدرحال . این مسئلهشد یافت  نا ک ارک  و عملکرد دفاعی

 اثاار نااا ک ارک  عملکرد بر ،دیآیم وجود به نا ک ارک در  ترس اثر بر هک  دفاعی سکوت نیهمچن. شوددیده میمعناداری  و

( 2009) 3سااا  و ویکنز .شد ارزیابی مثبت  نا ک ارک عملکرد  و میتسل سکوت نیب ارتباط در پژوهش مذکور .داردمنفی 

-خواهااد منفاای اثر ،سازما  عملکرد بر کار نیروی گردش از ناشی فراموشی که رسیدند نتیجه این به پژوهش خوددر 

در  هسااتند و نقااش مهماای هاسااازما سکوت سازمانی و فراموشی سازمانی دو متغیر مهاام در  نکهیابه  توجه با .داشت 

 بااا سااازمانی فراموشاای و سااازمانی سکوت ۀرابط حاضر بررسی پژوهش اصلی لذا هدف  عملکرد افراد سازما  دارند

 باشد.می فناوری و تحقیقات ،علوم وزارت کارکنا  عملکرد

 ز:ا اندعبارت حاضر پژوهش یهاهیفرض

 ۀرابطاا  فناااوری و تحقیقااات ،علوم وزارت کارکنا  عملکرد با سازمانی فراموشی و سازمانی سکوت بیناصلی:  فرضیه

 .دارد وجود معناداری

 و تحقیقااات ،علااوم وزارت کارکنا  عملکرد با( دوستانه ،عیمط خاموش،) سازمانی سکوت ابعاد فرعی: بین اول فرضیه

 .دارد وجود معناداری ۀرابط فناوری

 و تحقیقااات ،علااوم وزارت کارکنااا  عملکاارد بااا( تصادفی و هدفمند) سازمانی یابعاد فراموش فرعی: بین دوم فرضیه

 .دارد وجود معناداری ۀرابط فناوری

 

 پژوهش یشناسروش

 ۀجامع .باشدمی توصیفی و همبستگی صورتبه روشنظر و از  یکاربرد صورتبه هدف نظر حاضر از پژوهش روش

 و لیسااانس تحصاایلی ک ماادر دارای  که است  فناوریتحقیقات و  ،تمامی کارمندا  وزارت علوم شامل پژوهش یآمار

 که با هستند خدمت  به مشغول کارمند عنوا بهنفر  670 تعداد ،در این وزارتخانه شدهثبت براساس آمار  باشند.می باالتر

 انتخاااب ی. بااراشدنفر در نظر گرفته  244تعداد  به تحقی  نمونه حجم مورگا ، نمونه حجم برآورد جدول به مراجعه

 جنساایت  نسبت سهم به توجه با نمونهنفر  244 .گردید استفاده یاطبقه تصادفی یریگ نمونه روش از تحقی  یهانمونه

 یآورجمااع یباارا .بودنااد «مرد»کارکنا   نفر از 153و  «ز »نفر از کارکنا   91 شدند که انتخاب موردمطالعه ۀجامع از

 
1 Huang, Chen & Jia 
2 Sehitoğlu 
3 Vikenz & San 

http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/678486
http://ganj.irandoc.ac.ir/articles/678486
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 اسناد و الکترونیکی و چاپی نشریات ،نامها یپا کتاب، مانند یاکتابخانه منابع به رجوع با پژوهشگرا  ،ازیموردن اطالعات

انااد عبااارتگرفتند  قرار استفاده مورد پژوهش در ابزارهایی که .نمودند یگردآور را ازیموردن اطالعات از برخی موجود

 5 مقیاااس یاا  عبااارتی در 13 یخودگزارشاا  ( که اباازار2005) 1سازمانی واکوال و بورادوس سکوت ۀپرسشنام (1) از

عملکرد کاااری هرساای  ۀپرسشنام (2). پردازدیمدوستانه  خاموش، مطیع و سازمانی سکوت سنجش به بوده و یادرجه

همکااارا   و مشاابکی سااازمانی فراموشاای ۀپرسشنام (3). باشدمی یانهیگز پنجسؤال  48 یکه حاو (1998)و بالنچارد 

هدفمنااد و  سااازمانی فراموشاای سنجش به بوده و یادرجه 5 مقیاس ی  عبارتی در 22 خودگزارشی ( که ابزار1391)

 متخصصااین و . اساتیداندشده یآورجمعابزارها با روش میدانی توزیع و تمامی . پردازدمی تصادفی سازمانی فراموشی

سااکوت  باارای پایااایی ابزارهااا .اناادداده قاارار تأییااد بررساای و مورد محتوایی و یصور روایی لحاظ به را هاپرسشنامه

اطالعااات  لیوتحلهیاا تجز منظوربااه محاسبه گردیااد. 0/ 841، عملکرد کاری 0/ 791، فراموشی سازمانی 0/ 882سازمانی 

 جهت  اسمیرنوف _ آزمو  کولموگروف ازهمچنین . شده استفاده استنباطی و توصیفی آمار یهاروش از شدهیآورجمع

 اسااتفاده spss افاازارنرم و از چندگانااه خطاای رگرساایو  آزمو  از هاهیفرض آزمو  و برای هاداده بود  نرمال تشخیص

 گردید.

 

 هاافتهی

 ۀرابطاا  فناااوریتحقیقااات و  ،عملکرد کارکنا  وزارت علومبا فرضیه اصلی: بین سکوت سازمانی و فراموشی سازمانی 

 معناداری وجود دارد.

 .استفاده شد ذیلفو  از آزمو  رگرسیو  چندگانه به شرح جدول  ۀبرای آزمو  فرضی

 

 ی آمار  یهااز شاخص  یا: خالصه 1جدول  

 مدل 

 یآمار یهاشاخص

 یهمبستگ  یضر

 (Rچندگانه )

چندگانه  نیتب  یضر

(2R) 

چندگانه  نیتب  یضر

 شدهلیتعد

  یضر اریانحراف مع

 چندگانه نیتب

 187/0 461/0 463/0 681/0 عملکرد 

 

بیا  نمااود کااه سااکوت سااازمانی و فراموشاای  توا یم ،شدهمحاسبه Rو مقدار  (1شماره )جدول  یهادادهبا توجه به 

 مقااداررابطه دارند. همچنین با مشاهده  فناوریتحقیقات و  ،با عملکرد کارکنا  وزارت علوم 0/ 681سازمانی به میزا  

2R درصااد از  46که سااکوت سااازمانی و فراموشاای سااازمانی تقریباااً  شودیمبرای متغیرها چنین استدالل  شدهمحاسبه

 .دهندیمتغییرات میزا  عملکرد کارکنا  را پوشش 

 

 
1 Vakola, M., Bouradas 
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 یاصل هیمربوط به فرض  ی : ضرا2جدول  

 مدل
 استاندارد بیضرا راستانداردیغ بیضرا

T یسطح معنادار 
B بتا اریخطا انحراف مع 

 000/0 833/4 ____ 179/0 866/0 مقدار ثابت 

 000/0 -364/6 -259/0 037/0 -236/0 یسکوت سازمان

 000/0 -018/16 -593/0 032/0 -547/0 یسازمان یفراموش

 

 کااه شااودیم مشاااهده ،به رگرسیو  واردشدهو میزا  ضری  بتا برای متغیرهای  (2شماره )جدول  یهادادهبا توجه به 

تحقیقات  ،با عملکرد کارکنا  وزارت علوم -0/ 593و -0/ 259سکوت سازمانی و فراموشی سازمانی به ترتی  به میزا  

در هاار دو متغیاار  (> p 0/ 05)بااود  سااطح معناااداری آزمااو  از  ترکوچ از طرفی با توجه به  .رابطه دارند فناوریو 

با توجه بااه  همچنین .شودیمو فرض صفر رد  دییتأ ،رض تحقی ف لذا هستند بیا  نمود که روابط فو  معنادار  توا یم

تحقیقااات و  ،نتیجه گرفت از نظر کارکنا  وزارت علوم توا یم (=β-0/ 593و ) (=β-0/ 255منفی بود  میزا  روابط )

 .ابدییمکاهش  کارکنا  با افزایش سکوت سازمانی و فراموشی سازمانی، عملکرد کاری فناوری

 

تحقیقااات و  ،، دوستانه( با عملکرد کارکنا  وزارت علااومعیمط بین ابعاد سکوت سازمانی )خاموش، فرضیه اول فرعی:

 معناداری وجود دارد. ۀرابط فناوری

 .استفاده شد ذیلفو  از آزمو  رگرسیو  چندگانه به شرح جدول  سؤالبرای آزمو  

 

 آماری   یهاشاخص از  یاخالصه : 3  جدول

 مدل

 یآمار یهاشاخص

 ی همبستگ بیضر

 (Rچندگانه )

چندگانه  نیتب بیضر

(2R) 

چندگانه  نیتب بیضر

 شدهلیتعد

 بیضر اریانحراف مع

 چندگانه نیتب

 282/0 119/0 130/0 361/0 عملکرد 

 

بیا  نمود که ابعاد سااکوت سااازمانی بااه میاازا   توا یم ،شدهمحاسبه Rو مقدار  (3شماره )جدول  یهادادهبا توجه به 

 شاادهمحاسبه R 2 رابطه دارند. همچنین با مشاااهده مقاادار فناوریتحقیقات و  ،با عملکرد کارکنا  وزارت علوم 0/ 361

درصد از تغییرات میاازا  عملکاارد کارکنااا  را  13که ابعاد سکوت سازمانی تقریباً  شودیمبرای متغیرها چنین استدالل 

 .دهندیمپوشش 
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 : ضرای  مربوط به فرضیه اول فرعی 4جدول  

 مدل
 استاندارد بیضرا راستانداردیغ بیضرا

T  یمعنادارسطح 
B بتا اریمع خطا انحراف 

 000/0 624/10 ___ 041/0 049/2 مقدار ثابت 

 000/0 -766/4 -359/0 039/0 -187/0 خاموش 

 378/0 -884/0 -066/0 047/0 -241/0 عیمط

 043/0 -986/1 -136/0 048/0 -091/0 دوستانه

 

 کااه شااودیممشاااهده  ،به رگرسیو  واردشده یرهایمتغو میزا  ضری  بتا برای  (4شماره )جدول  یهادادهبا توجه به 

با عملکرد  -0/ 136و  -0/ 066، -0/ 359به ترتی  به میزا   (سکوت خاموش و مطیع و دوستانه) یسازمانابعاد سکوت 

آزمااو  از  یمعناااداربود  سطح  ترکوچ از طرفی با توجه به  .رابطه دارند فناوریتحقیقات و  ،کارکنا  وزارت علوم

(05 /0 p <) معنااادار  ریاا متغبیا  نمود که روابااط در ایاان دو  توا یم ،در دو متغیر سکوت خاموش و سکوت دوستانه

، (=0β-/ 359با توجه به منفی بود  میاازا  روابااط ) همچنین .شودیمو فرض صفر رد  دییتأ ،فرض تحقی  لذا هستند 

(066 /-0β=) ( 0/ 136و-β=) بااا افاازایش  فناااوریتحقیقااات و  ،از نظر کارکنا  وزارت علوم که نتیجه گرفت  توا یم

 .ابدییمکاهش  کارکنا  سکوت سازمانی خاموش، سکوت سازمانی مطیعانه و سکوت سازمانی دوستانه، عملکرد کاری

 

تحقیقااات و  ،سازمانی )هدفمند و تصادفی( بااا عملکاارد کارکنااا  وزارت علااوم یابعاد فراموشفرضیه دوم فرعی: بین 

 معناداری وجود دارد. ۀرابط فناوری

 .استفاده شد ذیلفو  از آزمو  رگرسیو  چندگانه به شرح جدول  سؤالبرای آزمو  

 

 آماری   یهاشاخص از  یاخالصه : 5  جدول

 یآمار یهاشاخص مدل

 عملکرد 

 ی همبستگ بیضر

 (Rچندگانه )

چندگانه  نیتب بیضر

(2R) 

چندگانه  نیتب بیضر

 شدهلیتعد

 بیضر اریانحراف مع

 چندگانه نیتب

673/0 452/0 449/0 191/0 

 

بیا  نمود که ابعاد فراموشی سازمانی بااه میاازا   توا یم ،شدهمحاسبه Rو مقدار  (5شماره )جدول  یهادادهبا توجه به 

 شاادهمحاسبه R 2 رابطه دارند. همچنین با مشاااهده مقاادار فناوریتحقیقات و  ،با عملکرد کارکنا  وزارت علوم 0/ 673

درصد از تغییرات میزا  عملکاارد کارکنااا  را  45که ابعاد فراموشی سازمانی تقریباً  شودیمبرای متغیرها چنین استدالل 

 .دهندیمپوشش 
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 : ضرای  مربوط به فرضیه دوم فرعی 6جدول  

 مدل
 استاندارد بیضرا راستانداردیغ بیضرا

T یسطح معنادار 
B بتا اریخطا انحراف مع 

 000/0 947/13 ____ 123/0 717/1 مقدار ثابت 

 000/0 -763/5 -318/0 037/0 -216/0 هدفمند  یفراموش

 000/0 -470/8 -422/0 038/0 -362/0 یتصادف یفراموش

 

کااه  شااودیممشاااهده  ،به رگرسیو  واردشده یرهایمتغو میزا  ضری  بتا برای  (6شماره )جدول  یهادادهبا توجه به 

بااا عملکاارد  -0/ 422و  -0/ 318به ترتیاا  بااه میاازا   (فراموشی تصادفیفراموشی هدفمند و ) یسازمانابعاد فراموشی 

آزمااو  از  یمعناااداربود  سطح  ترکوچ از طرفی با توجه به  .رابطه دارند فناوریتحقیقات و  ،کارکنا  وزارت علوم

(05 /0 p <) و فاارض صاافر رد  دییاا تأ ،فاارض تحقیاا  لذا هستند بیا  نمود که روابط معنادار  توا یم در هر دو متغیر

از نظاار کااه نتیجااه گرفاات  توا یم (=β-0/ 422و ) (=0β-/ 318با توجه به منفی بود  میزا  روابط ) همچنین .شودیم

کارکنااا  با افزایش فراموشی هدفمند و فراموشی تصااادفی، عملکاارد کاااری  فناوریتحقیقات و  ،کارکنا  وزارت علوم

 .ابدییمکاهش 

 

 یریگجهینت و بحث

عملکرد کارکنااا  وزارت  با بین سکوت سازمانی و فراموشی سازمانی" نکهیادر مورد فرضیه اصلی تحقی  مبنی بر  ✓

نتایج تحلیل آزمو  رگرسیو  خطی چندگانه حاکی از ایاان  ،"دمعناداری وجود دار ۀرابط فناوریتحقیقات و  ،علوم

بااا افاازایش سااکوت  فناااوریو  تحقیقااات ،از نظر کارکنا  وزارت علوم . همچنینباشدیماست که آزمو  معنادار 

 قساامتی از نتااایج. بخشاای از ایاان یافتااه بااا اباادییمکاااهش کارکنا  سازمانی و فراموشی سازمانی، عملکرد کاری 

(، قنبااری و 1396) خواهخااال (، نجفاای و 1396رجبی فرجاد و رضااایی )، (1398) و همکارا  اورک  هایپژوهش

 عنااایتیو  حسااینی(، بزرگنیا1393) یگیبرجاا  (، 1393) زادهحسنحسینی و  ،(1394) براتپور (،1395) رادیبهشت

و  (2010) همکارا  و توگلو ی، سه(2015) همکارا  و (، بتمانی2016) و همکارا (، هان  1393) صادقی (،1393)

 دارد.ناهمخوانی  (1398) امینی ورحیمی پژوهش نتایج و با  خوانی( هم2009) سا  و ویکنز

 اطالعات عصر در معاصر یهاسازما  غال   اساسی یهاچالش از که یکی اظهار نمود توا یم هاافتهیدر تبیین این 

 انسانی ۀسرمای. است با عملکرد کاری باال  پویا و توانمند انسانی ۀسرمای ،جهانی دانش شتابا  افزایش با ارتباطات و

 عنوا بااه و شااودیم محسااوب هاهیساارما نیبهاااترگرا  از سااازما ، و ماادیریت  علم دانشمندا  اکثریت  زعمبه که

 و شکساات  یااا بالناادگی و پویااایی رشااد، در تواناادیم  کناادیم ایفااا را اهرمی اثر سازما ، کنندههماهن  نیترمهم

تقویاات  و کارکنااا  توانمندسااازی باار مدیریت  و سازما  رایج ادبیات اینکه رغمعلی. باشد مؤثر سازما  اضمحالل

 و شااکوه از حاااکی تحقیقات، نتایج و شواهد اما  دارد دیتأک  هاآ  بالفعل و بالقوه ت یظرف از ستفادهعملکرد آنا  و ا

 هاسااازما  مااؤثر عملکرد تابع جامعه بقای و پیشرفت  .است  هاآ  از سازما  ت یحماعدمدلیل  به کارکنا  نارضایتی

 سااازما  در کارکنااا  کااه رفتارهایی. اندشده تشکیل هدف به بخشید  تحق  منظوربه یافراد از هاسازما . باشدمی

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/4815
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 در منفاای یااا مثباات  اثاارات دارای رفتارها اینامکا  دارد . است  مهم بسیار تشا یفعال و عملکرد برای دهندیم نشا 

 آمااوزش از انتظارات. شوند او رشد از مانع یا و کنند کم  فرد به هاآ  است  ممکن دیگر عبارت به باشند. سازما 

 بخااش اینکااه و مااذکور امااربااه  توجااه بااا. اساات کرده تغییر اجتماعی نهاد نیترمهم عنوا به علوم وزارت و عالی

 کااه تغییراتاای به دارد ضرورت ،دهندیم تشکیل اساتید و کارکنا  را هادانشگاه و عالی آموزش نظام از یتوجهقابل

 ریتااأث تحاات  را آنا  یهات یفعال و گذاردیم ریتأث نظام این کارکنا  و عالی آموزش بر و ردیگ یم صورت جامعه در

 و یاثربخشاا  ۀتوسع به قادر همکاری، به کارکنا  تمایل بدو  علوم وزارت. گیرد صورت جدی توجه ،دهدیم قرار

 .نیست  خود کارایی

 هاانسااا  تعاماال سااازوکار زبا . شودینم تولید سازما  برای دانشی ،ندیایدرن حرکت  به هازبا  وقتی دیگر سوی از

 روح دانشااگاه بااه ، تحقیقات و فناااوریعلوم وزارت کارکنا . است  آموزشی یهاسازما  خصوصبه هاسازما  در

 و فیزیکاای ساختار در رکود  ردیگ یفرام را سازما  سکوت، وقتی. شوندیم محسوب استراتژی  ۀسرمای و دهندیم

 آ  در کااه اساات  یادهیاا پد سازمانی سکوت. شودیم معنایب سازما  رقابتی مزیت  کرده و رسوب سازما  اجتماعی

. کنناادیم سااکوت و ورزیده خودداری سازما  مشکالت با رابطه در اظهارنظر از متفاوت دالیل به سازما  کارکنا 

 محسااوب سااازما  بیماااری برای عالمتی ،کنندیم اجتناب اظهارنظر از و  سکوت دالیلی به بنا کارکنا  که یهنگام

 را نظااام ۀسرمای و کاهش زیادی حد تا را سازما  کارایی و باشد برنهیهز سازما  برای تواندیم . این مسئلهشودیم

 سااب   تواناادیم موضااوع ایاان بااه یتوجهیب. کنند برطرف و ردیابی را آ  اصلی عامل باید وال ئمس لذا  دهد هدر

 بااه تنهااا نبایااد سااازما » که را حقیقت  این همچنین .شود ، تحقیقات و فناوریعلوم وزارت مرگ حتی یا و سکو 

 بااه توجااه بااا. گرفاات  نادیده نباید «کند فراموش نیز را موارد از برخی حال عین در باید بلکه  باشد یادگیری دنبال

 فرامااوش را کهنه و قدیمی دانش که کنند توجه نکته این بهباید  کارکنا  جدید، اطالعات افزایش و سریع تغییرات

 ضاارورت  لذا هستند افراد به اطالعات دهندهانتقال کارکنا  . درواقعکنند جایگزین را جدید اطالعات آ  یجابه و

 ، تحقیقااات و فناااوریعلااوم وزارت اگاار ،شد بیا  آنچه به با توجه. کنند روزبه و جدید را خود اطالعاتکه  دارد

 داشته سازمانی سکوت و فراموشی ۀزمین در درستی مدیریت  و نظارت باید  است  عملکرد بهبود و افزایش خواها 

 .باشد

بین ابعاد سااکوت سااازمانی )خاااموش، مطیااع، دوسااتانه( بااا  "نکهیادر خصوص فرضیه اول فرعی تحقی  مبنی بر  ✓

نتااایج تحلیاال آزمااو  رگرساایو  خطاای  ،"رابطااه وجااود دارد فناااوریتحقیقات و  ،عملکرد کارکنا  وزارت علوم

 فناااوریتحقیقااات و  ،وزارت علوم از نظر کارکنا  . همچنینباشدیمچندگانه حاکی از این است که آزمو  معنادار 

کارکنااا  با افزایش سکوت سازمانی خاموش، سکوت سازمانی مطیعانه و سکوت سازمانی دوستانه، عملکرد کاری 

 قنبااری ،(1396) خواهخال  و نجفی ،(1396) رضایی و فرجاد رجبی هایپژوهش. این یافته با نتایج ابدییمکاهش 

 از بخشاای با و (2015) همکارا  و (، بتمانی1393) صادقی (،1393) عنایتیو  حسینیبزرگنیا، (1395) رادیبهشت و

 دارد. خوانیهم (2010) همکارا  و توگلو یسه نتایج پژوهش

در دنیای پیچیده و متغیر امروزی که رقاباات بساایار زیااادی بااین جوامااع اظهار نمود که  توا یمدر تبیین این یافته 

  نیروهای انسانی وجود دارد نیترمجربمنابع و  نیترباصرفهها، فناوریمختلف در راستای دستیابی به جدیدترین 

. باشااندماایهای سااازمانی ساارمایه نیترباااارزش ۀمثاباا بههای نااو افااراد صاااح  اندیشااه باااالخصمنابع انسانی و 

http://ganj.irandoc.ac.ir/researchers/4815
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  تهدیدهای مختلفاای قاارار ریتأثتحت  هاآ  یانسانو منابع  هاسازما ساختارهای سازمانی جدید رو به تغییر نهاده و 

 . اگر بر دها  کارکنا  مهر سکوت زده شااود،اشاره نمودتوا  به پدیده سکوت سازمانی ه از آ  جمله میاند ک گرفته

سااازمانی  ۀساارمای نیتاارمهم عنوا بااهنیااروی انسااانی  زمانی کااهموتور مولد دانش سازمانی از کار خواهد ایستاد. 

 هاسااازما  یاثربخش و ت یموفق یاصل دیلک از سوی دیگر  مدیریت خطر بزرگی را باید احساس کند. ،سکوت نماید

  ناادک  دایاا پ توسااعه سااازما  در افااراد یسااازمان عملکاارد هک  باشد نیا بر قصد اگر. است  یسازمان عملکرد گروِ در

جاناا   از یدیاا تهد گونااههیچ   یترت نیبد .ندک  کنشهیرسازما   در را سکوت یفضا ،ت یریمد هک  است  یضرور

 تقویاات  سااکوت جو  ی  سازما  در که یدرصورت. داشت نخواهد وجود هادهیا ابراز هنگام نا ک ارک  یبرا ت یریمد

شااوند. ماای اظهااارنظر مشااو  ،دناا دار وجااود سااازما  در که اهدافی و ترجیحات متنوع و عقاید ،هادگاهید  نگردد

 کماای افااراد آ  در کااه آوردیماا  وجااود بااه سااازما  در را و شرایطی شده مشارکت عدم به منجر سازمانی سکوت

 باارای خااود توانایی از توانندیم کارکنا   دنشو  برداشته سکوت سازمانی موانع که درصورتی .کنند کارچه دانندیم

 ایجاااد و مناساا   عملکاارد شااامل کااهدارد  همااراهبااه مطلااوبی بازده شرایط این. کنند استفاده سازما  مشارکت در

 جااو  کااه هنگااامی .ابدییم کاهش عملکرد سازما ، در وجود سکوت هنگام. باشدیم موفقیت  به منتهی یهافرصت 

 محیطاای در سااوم های هزارهسازما  .یافت  نخواهند بیا  فرصت  عقاید و هادگاهید  باشد حاکم در سازما  سکوت

. باادین کنناادیم تااالش خااود بقااای برای اجتماعی و اقتصادی فرهنگی، سیاسی، متنوع یهاچالش از مملوء و پویا

 یتفاااوتیب روی از نکهیانه  .کرده تالش سازما  حیات حفظ برای دلسوزانه که هستند نیازمند افرادی هاترتتی  آ 

 بساایار کارهااای از یکاای کااه نتیجه گرفت  توا یم لذا  بگیرند پیش خود سکوت منافع افتاد  خطر به از ترس یا و

 از تااا است در بین کارکنا  سازما   سازمانی سکوت جو  شکستن هم در و شناسایی ،سازما  رهبرا  و مدیرا  مهم

سااکوت  ابعاد به باید مدیرا  ،کارکنا  عملکرد ارتقاء جهت  .نمایند تضمین را سازما  حیات ۀادام طری  بتوانند این

 کاارد  آگاااه بااا هاام و باشااد برخااوردار کارایی الزم و یوربهره از سازما  هم تا باشند داشته ویژه توجه سازمانی

 منااابع جلااوگیری اتااالف از ،سااازما  در هاااآ  هدفمند و صحیح یریکارگ به و مؤلفه مهم این با کارکنا  و مدیرا 

 .گردد

سازمانی )هدفمنااد و تصااادفی( بااا عملکاارد کارکنااا   یابعاد فراموشبین  "که فرضیه دوم فرعی تحقی  مبنی بر این ✓

نتایج تحلیل آزمو  رگرسیو  خطی چندگانااه حاااکی از ایاان  ،"رابطه وجود دارد فناوریتحقیقات و  ،وزارت علوم

بااا افاازایش فراموشاای  فناااوریتحقیقات و  ،از نظر کارکنا  وزارت علوم . همچنینباشدیماست که آزمو  معنادار 

و  اورک  هااایپااژوهش نتااایج. ایاان یافتااه بااا اباادییمکاااهش  کارکنا  هدفمند و فراموشی تصادفی، عملکرد کاری

 ،(2016) و همکااارا  (، هان 1393) یگیبرج  (، 1393) زادهحسنحسینی و  ،(1394) براتپور ،(1398) همکارا 

ایاان یافتااه در مااورد  .دارد ناهمخوانی( 1398) امینی و رحیمی پژوهشنتایج  با و خوانی( هم2009) سا  و ویکنز

 لااذا  روباارو هسااتند سااریع تغییااراتبااا در ابعاد مختلااف  هاسازما  ،در هزاره سومکه بیا  نمود  توا یمپژوهش 

 دانااشبتواننااد  آ  یجابااه تااا کننااد فراموش را کهنه و قدیمی دانش که باشندداشته توجه نکته این به باید کارکنا 

کااه  دارد ضرورت با توجه به این مسئله .هستند افراد به دانش دهندهانتقال کارکنا درواقع  .دکنن جایگزین را جدید

 برابر در و ندارند کهنه دانش فراموشی به یاعالقه کارکنا  از بعضی   اماکنند روزبه و جدید را خود دانشکارکنا  

 داد  دساات  از نکااهیا اول اساات. حیاااتی و مهاام پدیااده این به پرداختن دلیل دو به. کنندیم مقاومت  تغییرات این

 فراینااد بااه یبسااتگ، عملکرد سازمانی اینکه دوم. کندیم تحمیل هاسازما  به را زیادی یهانهیهز دانش غیرآگاهانه
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 درگذشااته را هاااآ  کااه قاادیمی دانااش بایااد شااوند، متحول خواهندیم که ییهاسازما  و دارد سازمانی فراموشی

تااأثیر  کارکنا  وزارت علومپذیری تواند بر رقابت فراموشی سازمانی می که ازآنجا .کنند فراموش را کردیم محصور

شود و دانشاای انشی که باید دور ریخته شود، فراموش میدسازما  نیاز به فرآیندهایی دارد تا اطمینا  یابد   بگذارد

توجااه باار فراینااد فراموشاای سااازمانی هدفمنااد جهاات افاازایش عملکاارد کاااری  .شودنمی که مفید بوده، فراموش

مناسبی برای افزایش عملکرد کارکنا  فااراهم  ۀزمین ترتی   بدین تاباشد  دیتأک همواره باید مورد توجه و  ،هاسازما 

 شود.

 راسااتای در همااوارهکارکنااا ،  کاااری عملکرد افزایش جهت مدیرا   که گرددیم پیشنهادپژوهش  یهاافتهیبه  با توجه

اسااترس در بااین  از دور بااهمناساا ، نظااارت درساات و  یهادسااتورالعمل)تدوین مقررات و  سازمانی اناتکام ایجاد

شود همچنین پیشنهاد می نمایند. یبیشتر سازمانی، تالش فراموشی و سازمانی سکوت مدیریت  جهت  در ،کارکنا  و...(

 تاااًیتحق  هر چااه بهتاار اهااداف و نها یدر راستاکاری و عملکرد  ت یفیک  شیباعث افزابا رعایت موارد ذیل  مدیرا  که

  :جامعه شوند یو تعال شرفت یپ ،یرشد، ترق

 .فرآیندها و روندها تسهیل و بهبود کرد ، مکانیزه با کاری عملکرد افزایش (1

 کهنااه و منسااوخ و نداشااته سااازما  باارای را الزم ییکااارا دیگاار کااه ییهامهارت و دانش حذف و کرد  فراموش (2

  .اندشده

 شااتابنده تغییاارات بااا خااود یسااازهمگام و یروزرسااانبه ،نوین رویکردهای و تخصص مهارت، دانش، جایگزینی (3

   .امروزی
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 .بهشتی شهید دانشگاه ارشد، کارشناسی نامها یپا: تهرا . زیبا هنرهای

 سااازمانی عملکرد و تیمی کار کاهش بر سازمانی سکوت تأثیر بررسی .(1395. )رقیه راد، بهشتی و سیروس قنبری، -
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 یسااازمان یفراموشاا   یاا طر از یسااازمان ردکعمل یارتقا(. 1391. )دیسع ،یادگاری ده ،یهاد بستام، اصغر، ،کیمشب -

 .1391، (48) ،(15. )سالمت  مدیریت  نشریه. مطالعه مورد: هدفمند

 بیمارستا  پرستارا : مطالعه مورد) شغلی عملکرد بر سازمانی سکوت تأثیر(. 1396. )علی ،خواهخال  حبیبه، نجفی، -

 .5شماره  ،12 دوره ،1396 دی و آذر. ایرا  پرستاری پژوهش نشریه(. مازندرا  سینا بوعلی

 سازمانی خرد با رهبری یهاسب  رابطه .(1396محمد. ) رنجبری، و مرتضی عسگرانی، بهزاد  شوقی، نویدی، امیر  -

 .149-162(،1)11آموزشی.  مدیریت  و رهبری فصلنامه مرکزی. استا  وپرورشآموزش کارکنا 
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