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 بدنیتربیتکاری سازمانی معلمان لانی با اهماتفاوتی سازمسکوت و بیهای بین مؤلفه بررسی رابطه حاضر پژوهشهدف از  هدف:

 بود.

 شامل جامعه آماری پژوهش ،پیمایشی انجام شد صورتبهکه است  همبستگی _از نوع توصیفی این پژوهش  شناسی:روش

 ی سادهگیری از نوع تصادفنمونه. روش بودنفر  142با حجم  1396در سال  دژ و بوکانهای شاهینشهرستان بدنیتربیتمعلمان 

کاری اهمال ها از پرسشنامهآوری دادهنفر در نظر گرفته شد. جهت جمع 103مورگان،  _حجم نمونه با توجّه به مدل کرجسی  ،بود

 فرد و همکارانداناییتفاوتی سازمانی بی و (2005) بوراداس دیمیتریس یسکوت سازمان، (1390)نیا و امیرخانی صفاری سازمانی

تحلیل  مورد تجزیه واز آمار توصیفی و استنباطی )رگرسیون چندگانه(  استفادهبا  شدهیآورجمعهای دادهو  داستفاده ش (1389)

 قرار گرفت.

 2R =1/29با  راکاری سازمانی متغیر اهمال بینیپیش توان تفاوتی سازمانیمتغیرهای سکوت و بیکه نشان داد نتایج  ها:یافته

اما سهم متغیر ، بود داریمعندرصد  95( در سطح اطمینان = 568/0تفاوتی سازمانی )بی متغیرسهم  زمینۀ ایندر  .دندار درصد

  .دار نبود( معنی= 153/0سازمانی ) سکوت

. در این ندینمایم ینیبشیپکاری سازمانی را تبیین و متغیر اهمال باهمتفاوتی سازمانی متغیرهای سکوت و بی گیری:نتیجه

کاری سازمانی معلمان، باعث کاهش اهمال تفاوتییعنی کاهش بیاست،  داریمعنسازمانی  تفاوتیغیر بیمورد فقط سهم مت

جویی رفع سکوت هو چار های کارکنانتوانمندیشود تالش در جهت توسعه پیشنهاد میبنابراین ؛ شود و برعکسسازمانی آنان می

تا از میزان  ها قرار گیردریزان سازمانگذاران و برنامهر کار سیاستدر دستو لویت جدیویک اعنوان هب تفاوتی سازمانی آنان،و بی

 کاری کارکنان کاسته شود.اهمال
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 مقدمه

 یااهمیت ویژه ها در جهت کسب منافع بیشتر، تسلط بر منابع موجودها و شرکتدلیل وجود رقابت بین سازمان به حاضر، قرندر 

متخصص و ولی از نیروی انسانی  ،باشند منددارای بهترین فناوری بوده و از بهترین امکانات بهرهاگر حتی ها یافته است. سازمان

 اثر گذاشته و در عرصه رقابت موفق عمل کنند. هرچه این سرمایه ازخود بر محیط  خواهند بودنباشند قادر ن کارآمد برخوردار

 .(1394عبدالهی و همکاران، ) رتقاء سازمان بیشتر خواهد بودبرخوردار گردد، احتمال موفقیت، بقاء و ا یترکیفیت مطلوب

، نیست دیآیکه گاهی اوقات پیش م یو معمول یطبیع یتأخیر ،مورد بحثکاری کاری کار بشر است، اما منظور از اهمالاهمال

 رساندیو به کیفیت روابط انسانی آسیب م کندیاست که در رضایت فردی اختالل ایجاد م یشخصیت یویژگ یبلکه منظور نوع

 ینیرو یهایصیات و ویژگبنابراین شناخت خصو (.2008، 1داویسون و بینگد )نناممیکاری مزمن یا سندرم فردا اهمال که

ها سازمان رهبران و مدیران تمامی یهایمشغولدلیکی از ، ترهرچه مطلوب یریکارگبه جهت افراد کاراییو عوامل مؤثر بر  یانسان

چنین و هم اثربخشی، کارایینقش بسیار مهمی در میزان  یبسیار مهمی که در کنار رضایت شغل یهامقوله از جمله. بوده است

ها و ولی در سازمان ،است یسازمان 3تفاوتی، سکوت و بی2سازمانی کاریاهمال هایه، مقولو روانی افراد داردمت جسمی سال

  ها و مؤسسات ایرانی توجه کافی بدان مبذول نشده است.سازمان ۀویژمؤسسات به

ها و ارجاع عمل به آینده است یل کردن آنبه تعویق انداختن نادرست کارها و روند تکم یمعنا هدر معنای عام ب کاریاهمال

 عنوانهب را آن کاری،اهمال عاطفی کردن جنبه برجسته با متخصصان برخی ( معتقدند2015) 5بلوت(. یازیسای و 2009، 4ساتن)

 او خود اذیت و آزار موجب کار این که جایی تا اندازدمی تأخیر به جهترا بی خود محوله وظایف یاجرا فرد یک که یشرایط»

انگاری و به تعویق انداختن کارها کاری را معادل تعلل، تنبلی، سهلاهمال ۀ( واژ2007) 6کنند. استیلتعریف می «شودمی نیز

کنند که فرد تنبل نسبت به انجام دادن کاری و تنبلی تمایز قائل شده و ذکر میو برخی دیگر از پژوهشگران بین اهمال دانسته

 اکنونهمورزد که ادن تکلیفی اجتناب مینگه داشتن خود از انجام د با مشغولکاران، اغلب اهمال کهلیحادرمیل است. کار بی

توان گفت که تر میشروع یا تمام کردن کارهاست. به زبانی ساده مشکل داشتن در زمینه یبه معنکاری اولویت دارد. اهمال

عنوان هرا ب یکاراهمالنیز  (2014) 8اوکسز و گیون (.2013، 7است )استیونسون کار امروز را به فردا انداختن به معنیکاری اهمال

، درواقع دارند. یپایین نفساعتمادبهکار که افراد اهمال انددهیبه این نتیجه رس هایاند و بعضدر نظر گرفته ییک ضعف شخصیت

متفاوتی تجلی های کاران به گونه( اهمال2017) 9یریس. توجود ندارد یکاراز اهمالبر سر یک تعریف واحد  یهنوز توافق چندان

، بیزاری از تکلیف، ابهام و سردرگمی در انجام امور، یپرتحواسسازی، پرخاشگری، پُرکاری، رؤیا دیدن، بحران ،یابند از جملهمی

 (. 1396آبادی و همکاران، اشاره کرد )زین

 پیشنهادهای و نظرها آزادانه صورتبه که کارکنانزمانی سازمانی است.  دیگری که قابل بحث است، سکوت ۀمؤلفاین راستا در 

(. 2001، 10موریسون و میلیکاندارد )نام  «یسکوت سازمان» که شد خواهند روروبهای با پدیده نکنند ارائه سازمان به را خود

 عاطفی یا رفتاری ،های شناختیورد ارزیابیخودداری از بیان واقعی به هر شکلی در م ار کارمند سکوت (1620) 11ندر و هارلوزیپ

                                                                    

1. Davison and Bing 

2. Organizational negligence 

3. Organizational silence and indifference 

4. Sutton 

5. Yazca and Bulutb 

6. Steel 

7. Stevenson 

8. Öksüz and Güven 

9. Tracy 

10  . Morrison & Milliken 

11. Harlos 
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 انجام یا مفید تغییرات ایجاد به قادر کنندکه فکر می افرادی به شود،می مواجه آن با سازمان که پیشامدهایی و حوادث از فرد

مشارکت مختلف، مانند سکوت دسته جمعی در جلسات، میزان سکوت سازمانی ممکن است به اشکال داند. می ،هستند اصالحات

و فرایندهای تغییر داشته  یگیرباشد و اثرات مضر بر تصمیم موارد دیگر و ی، میزان پایین صدای جمعیهای پیشنهادکم در طرح

خود را  یلکه دال یدرا دار ین شانسشما حداقل ا دهد،یم یحو به شما توض کندیرا ناراحت م یفرد ،یکه موضوع یزمان .دنباش

 کهینتا ا یدنشو یطاست، شما متوجه شرا ممکن کند یاراگر آن فرد سکوت اخت حال ید؛ام دهزم را انجاصالحات ال یا یدکن یانب

 شتری. خطاها بابدییمکاهش  رییو انجام تغ یریگمیتصم تیفیک یطیشرا نیچن درین ابنابر؛ یداو مواجه شو جویانهیبا عمل تالف

( 2016) 1در این راستا بورمن و روولد. رندیگیدر زمان ضرورت انجام نم یاصالح یهاتیفعال لیدل نیهمه و ب شودیم دتریشد و

 نیهستند، ا یاطالعات کاف ازمندیمشکل ن نیحل ا یبرا رانیو مد شودیم روروبه یاهکه سازمان با مسئل یمعتقد است زماننیز 

 ندارند یدیکل رانیبه دادن اطالعات به مد یاهکه کارکنان عالق دهدینشان م قاتیکارمندان قرار دارد، تحق اریاطالعات در اخت

 سازگاری، هایشخصیت های شخصیتی،از تیپ معتقدند (1394) یجهرم انینادرزبردست و  (.2014)موریسون و همکاران، 

نوع  شش .بود خواهند کارکنان میاندر  سکوت رفتار بروز برای احتمال مناسبی هایهکنندبینیپیش گرایی،برون و رنجوریروان

  از: نداگردد که عبارتمی نوع سکوت منجر ششبه  در کارکنان هانگیز

فعال، ارتباط برقرار  طوربهها اغلب آن است که وی ، منظور آننامندیم را ساکت یاکثر افراد، فرد کهیهنگامسکوت مطیع: 

، اطالعات یا نظرهای مربوطه بر هادهیائه ارا نوع رفتار، سکوت مطیع نام دارد و به خودداری از نیسکوت حاصل از ا .کندینم

 (.2016، ندر و هارلوزیپ) گرددیو رضایت دادن به هر شرایطی اطالق م اساس تسلیم

است افراد به علت محافظت از موقعیت و شرایط خود  ، گاهی ممکندرواقع: احساس ترس از ارائه اطالعات است. یسکوت تدافع

 تیموقع حفظ منظوربهرفتاری تعمدی و غیر منفعالنه است که  سکوت،این العات مربوطه بپردازند. طا ،هادهیبه خودداری از ارائه ا

 (.2002آوری، دارد ) یغیر انفعال ی، بیشتر حالترودیبه کار م یخارج یخود از تهدیدها

 سود باهدف، اطالعات هادهیان ااست و عبارت است از امتناع از بیسازمانی  یبر ادبیات رفتار شهروند ی: مبتندوستانهنوعسکوت 

 ری، تعمدی و غدوستانهنوع. سکوت است یو همکار یمساعکیتشر، یدوستنوع یهازهیبردن دیگر افراد در سازمان و بر اساس انگ

 .(2002، 2آوری) تمرکز و تأکید دارد منفعالنه است که اساساً بر دیگران

 سکوت انحرافی، در (2015) همکاران و 3پاچکو نظر بر اساس. است یکار طیمح در مخرب انحرافی رفتارهای از :انحرافی سکوت

 شامل مخرب انحرافی رفتارهای .شود همکارش منجر یا سرپرست اشتباه تصمیم به که نمایدمی ساکت منظور این به کارمند

 .(2014، عمر حمدا) ستعضاا و سازمان به رساندن آسیب هدف که استکار محل در خرابکاری و تجاوز سرقت،

 چیزی آن و موقعیت به نداشتن اطمینانو  خود به تردید کارکنان، ناامنی شامل این سکوت: نفس به اتکای عدم از ناشی سکوت

 از نوع دو هر در زیرا باشد؛ داشته وجود همپوشانی سکوت تدافعی و این سکوت بین است ممکن .بگویند خواهندمی که است

 (. 2015همکاران،  و پاچکوکند ) اجتناب خود برای منفی امدهاییپ از کندمی سعی کارمند سکوت،

 اوقات گاهی امتیازات، به برخی دستیابی منظوربه کارمند که انگیزه این با این سکوت ،(2013) 4دیک و نول: طلبانهفرصت سکوت

 امتیازی به دستیابی هدف با کاری نظرات یا اطالعات ها،ایده از ارائۀ راهبردی یعنی خودداری؛ داردمی نگه خود نزد را اطالعات

 .کنندمی تعریف دیگران برای آسیب و ضرر صورت قبول در خود، برای

 هیشور و نشاط اول گرید گذرد،یکه از ورودشان به سازمان م یاست که معموالً افراد پس از مدتسازمانی  یتفاوتیبدیگر  مؤلفه 

                                                                    

1  . Bormannand  Rowold 

2. Avery  

3. Pacheco 

4. Knoll and Dick 
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 ابد،ی ۀطریاست اگر بر روح و جسم سازمان س یرفتار مخرب یسازمان یتفاوتیب یورکلطبه شوند.یتفاوت میب ؛ینوعبهرا ندارند 

 دگاهید ن،یچنسازمان و هم یهاتیاهداف و مأمور نده،یمشکالت، آ یحالت چنین در. خواهد شد یجد بیسازمان دچار آس

. کنندیم تیراج نشدن در سازمان فعالو اخ حقوق افتیفقط در حد در رزش استایکارکنان ب ینسبت به سازمان، برا رجوعارباب

 افتهیارتقاءخواه در سازمان  شوندیم یدیکه افراد مشغول کار جد یزمان ،مواجه هستیم یمعمول یاها با چرخهدر سازمانما معموالً 

شور و  نیل زمان اکه در طو نجاستیامشکل اما ؛ دارندزیادی معموالً شور و نشاط  استخدام شده باشند یتازگبهخواه باشند 

فرد و اسالمی، دانایی) دهدیم یسازمان یتفاوتیخود را به ب یهمه شور و نشاط جا نیا ت،ینها . درکندیم رییتغ و نگرش نشاط

 سازمانی شکست یا موفقیت و اطراف هایپدیده به نسبت کامالً  فرد که وضعیتی به سازمانی تفاوتی( بی2006) 1کرامر .(1390

 است در سازمان مخرب عامل یک سازمانی تفاوتیبی. است سازمانی تعادل شرایط از انحراف تفاوتی،دارد بی اشاره تاس تفاوتبی

 و با ترس انسانی هایسرمایه تفاوتیاست در بی گرفته شده نظر در استعداد بحران و کُند سقوط مداوم، تخریب یک عنوانهب و

 سازی،شایعه سازمانی؛ شیوع تفاوتیی( معتقدند ب1391فرد و همکاران )دانایی. داقتاطمینان و ص با نه است شده آمیخته خیانت

 رقابتی برای مزیت تنها نه تفاوتبی کارکنان است. کارکنان سازمانی مدیریت از کارکنان و انزوای جدایی درونی، یاعتمادیب

 انگیزهبی نیز سازمانی اهداف تحقق به آن، بر عالوه. شد نداهخو نیز یسازمان یهاافزایش هزینه باعث بلکه کنند،نمی ایجاد سازمان

 مشکالت و مسائل به نسبت کارکنان تفاوتیشود. بیدر افراد ظاهر می تدریجبهتفاوتی یک فرایند کند است که لذا بی ،شودمی

 حرص دهند، بعضی فقطمی های متفاوت از خود نشانالعملعکس موضوعکه مدیران در برخورد با این  است مشکلی سازمان،

تجربه دانند، بعضی از مدیران بیرا آموزش کارکنان می چاره کارگذرند، بعضی تفاوت میبی ،یابندنمی ایچاره بعضی خورند،می

عی تفاوتی را نیز نوبتوان بی شاید سازمان است. پستفاوتی نوعی انحراف از وضعیت متعادل در شوند. بینیز اصالً متوجه آن نمی

عنوان یک بحران خاموش، سقوط آرام و تخریب مستمر و بدون صدا و عامل تخریبی در سازمان نمود پیدا هه ببحران نامید ک

 . (1395زاده و همکاران، شود )ترکمی پذیریریسک و که باعث سرکوب خالقیت کندمی

و  سکوت سازمانی ینرابطه ببه بررسی  (1395) یاسکندر و بهار یشعبانکه  گرددادبیات پژوهشی مالحظه میبا مروری بر 

رفتگی شغلی و تحلیل یسکوت سازماننشان داد که  پژوهشپرداختند و نتایج کارکنان اداره ورزش و جوانان  یشغل رفتگییلتحل

فراهم خواهد ا ر رفتگی شغلییلموجبات تحل، ها مهیا باشدسکوت در سازمان جوّهر چقدر  . بدین معنیارتباط دارند باهمکارکنان 

 آمدن به وجودبا  یعنی؛ وجود داردبا مؤلفه خستگی عاطفی  یسکوت سازمانداری بین مستقیم و معنی هرابطچنین . همآورد

کند که از نظر عاطفی فرسوده رود و فرد احساس میاز دست می انرژی عاطفی شخص، آن در سازمان یافکنهیساشرایط سکوت و 

ش لفرد در قبال شغو  گرددمی لشتفاوتی مفرط نسبت به شغسردی توأم با بی یعاحساس، دچار نوبا تداوم این  است و شده

 تأثیر حتکارکنان را ت یها و رفتارهانگرش ،یکار طیمح یفیتو ک یک سازمانعملکرد تواند که مینخواهد داشت  عاطفی تعهد

در  گراییکمال ابعاد و خودکارآمدی با آن ارتباط و کار در لتعل با موضوع بررسیپژوهشی ( در 1394کریمی و اندام ) دهد.قرار 

این افزایش است. شاید  مجرد افراد از بیشتر ،متأهل افراد کاری(کار )اهمال در تعلل میزان که دادند نشانکارکنان ورزش و جوانان 

( به 1395و همکاران ) ینلویینادبابایی  خود باشد. وظایف شغلی انجام و محیط کار در بیشتر، خانوادگی هایمسئولیت دلیل به

یلی پرداختند نتایج تحقیق نشان داد که زمان تحص یریتو مد یکاربر اهمال زمان یریتمد یهاآموزش مهارت یاثربخشبررسی 

ین دهد و عالوه بر ادهد ولی مدیریت زمان تحصیلی را افزایش میکاری را کاهش میاهمالهای مدیریت زمان، آموزش مهارت

. بیدختی و همکاران شودهای مدیریت زمان تحصیلی میباعث افزایش رفتار یمیخودتنظهای های مدیریت زمان و مهارتآموزش

این به شغلی پرداختند و  بر عملکرد سازمانی فرهنگ تأثیر در کارکنان تفاوتیبی و سکوت یاهواسط نقش به بررسینیز ( 1395)

                                                                    

1. Kramer  
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 مستقیم یتأثیر یسازمانفرهنگ چنینهم. دارد یشغل عملکرد بر مثبت و مستقیم اثری دارای یسازماننتیجه رسیدند که فرهنگ

 معکوس و مستقیم یتأثیر یدارا تفاوتیبی و نهایت سکوت در و دارد کارکنان سازمانی تفاوتیبی و یسکوت سازمان بر معکوس و

 و سکوت و داد افزایش را شغلی عملکرد توانمی انزمسا فرهنگ ارتقای سطح با که معنا این به است؛ کارکنان عملکرد بر

در  یمختلف یآمار یهاپژوهشداد.  کاهش سازمان( عملکرد در مخل یهاهپدید عنوانبه) را سازمان به کارکنان نسبت یتفاوتبی

این نتیجه رسیدند که  ه(، در تحقیق خود ب2014عنوان مثال، اوکسز و گیون )هاند. بکاری گزارش کردهشیوع اهمال زانیم زمینه

به  (،2014)و همکاران  1کامکاجیز .رابطه مثبت و قوی وجود دارد کاری آنانپذیری روانی معلمان با سطوح اهمالبین انعطاف

 هستند. از نظر یغلمعناداری با رضایت ش یمنف ۀدارای رابط یدیناامو  یغلکاری، فرسودگی شلاهما رسیدند که هاین نتیج

 .ارتباط معناداری وجود دارد آنان یگرایانه شخصیتلکما یهاکاری معلمان با ویژگیلنیز بین اهما (،2015) 2وتیازیسای و بل

 یمنف یهمبستگ یکاراهمال با کالس و مدرسه جو بین که داد نشان ،(2014) همکاران و 3کورکین پژوهش نتایج چنینهم

 متعدد متغیرهای با را کاریاهمال اثرات احتمالی و علل تحلیل فرا کی در( 2007) استیل چنین نتایج پژوهش. همدارد وجود

 و کاریاهمال و بین دانندمی کارلودشان را اهماخدرصد افراد  75تقریباً  که داد نشان وی هایهیافت است داده قرار بررسی مورد

 تکلیف، در تأخیر تکلیف، از بیزاری طرفی زا. دارد وجود ناچیزی همبستگی احساسی پیروی و سرکشی و تمرد خویی، رنجور روان

 برای قوی هایکننده بینیپیش بودن، و تکانشی پیشرفت انگیزش پرتی،حواس خودکنترلی، اشکال شناسی،وظیفه خودبسندگی،

روند رفتار شهو  یسکوت سازمان نیب رابطه با عنوان( در پژوهشی 2013) و همکاران 4کینار پژوهش نتایج .هستند کاریاهمال

یعنی اگر ؛ وجود دارد یشهروند سازمانبین سکوت سازمانی و رفتار قوی و منفی  ی به این نتایج دست یافتند که رابطهسازمان

یابد و و اظهارنظر مربوط به کار خود را نداشته باشند سطح رفتار شهروند سازمانی کاهش می دهیابرای کارکنان امکان بیان 

 به فردی، اندازچشم عنوان با پژوهشی در (2015) 5جیان. آجیماندیبازمهای خالقانه حلهافکار و راهای جدید، سازمان از ایده

 را یخودبین و یدرونی، خودکارآمد انگیزه جویانه،تالفی اقدامات از ترس بعد و چهار پرداخت هند هایسازمان سکوت مطالعه

 داد نشان مطالعه این گذشته، مطالعات چنین برخالفهم و کرد یسایشنا سکوت اثر در خدمت قصد ترک احتمالی علل عنوانبه

 رسمی مقامات سازمانی تفاوتیبی و مدیران زیاد تغییرات ینیز رابطه ایمطالعه . دردارد کارمند رضایت بر یمثبت تأثیر که سکوت

 اخیر تغییرات که داد نشان پژوهش این نتایج. بررسی شد آن کشیدن چالش به هایراه و مؤثر واملع یافتن ، جهتاستونی کشور

. است بوده کار نتایج مورد در تفاوتیبی و انگیزه آمدن پایین آن نتیجه در که است انجامیده ثباتبی کار محیط به استونی در وزرا

(. 2008، 6ونکامادراست ) کارمندان روابط عمومی و خدمات بین رابطه کندمی تعیین را عمومی خدمات فرهنگ اغلب که چیزی

که  یکسان تندنادر هس یاراست. بس یجمردم را یشترنزد ب کاریاهمال ی،از نظر آمارتوان گفت با عنایت به آنچه گفته شد می

عبدالهی و )شود یم یدهد یمردم عاد ینو هم در ب یآموزش هاییطهم در مح یچیدهپ ۀیدپد ینعارضه نباشند. ا یندچار ا

توجه به دانستن این مطلب که سکوت کردن همیشه دال بر رضایت و عدم رضایت کارکنان نیست یا  نیابنابر؛ (1394همکاران، 

شود باید علل پدیدآیی آن های سازمان میکاری افراد نسبت به اهداف و آرمانتفاوتی و اهمالاین نکته که چه عواملی باعث بی

یران و سرپرستان بینشی د. برای روشن شدن این عوامل باید مدهای کاری و همکاران افراد بررسی گردگروهتعامل در رفتار، 

کاری در میان کارمندان خاطر شیوع اهمال ینهمه بو عوامل انسانی تحت سرپرستی خود داشته باشند.  عمیق از رفتار سازمانی

                                                                    

1. Kumcagiz 

2. Yazcia and Bulutb 

3. Corkin 

4  . Cinar 

5. Jain AK 

6. Kamdron 
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حادث شدن متغیرهای  و ورشوپرآموزشنظام  الخصوصیعل آموزشی نظام اندرکاراندست و یرانه مسئولین، مدجّادارات، لزوم تو

 دچار ای شغلیغیرحرفه رفتارهای زمینه ما در جامعه. نمایدضروری میرا  (یسازمانی تفاوتیمرتبط با آن )سکوت و بمنفی 

 تردقیق یهاپژوهش انجام ناشدنی، حل بحرانی به شدنلیتبداز  قبل مسئله این یبرا مناسب راهکارهای از یکی و است مشکل

 تحقیقاتی چنین انجام ضرورت امر این که استبوده  آموزشیغیر هایمحیط در شدهانجام تحقیقات بیشتر است؛ زۀحو این در

 کاری سازمانیاهمال .سازدمی  آشکاررا  دار نسل آینده استکه امانت  وپرورشآموزش مخصوصاً آموزشی هایمحیط در را

 متغیر این به مرتبط پیشایندهای و شناخت شرایطو  گرفته قرار بررسی مورد پژوهشگران سازمانی، و مدیران سوی از همواره

توجه  بدنیتربیتمعلمان  سازمانی یکاردر اهمال یسازمان یتفاوتیو ب یسکوت سازمان رابطهتا اکنون به  اما ؛اندشده  بررسی

معلمان  سازمانیکاری اوتی و اهمالفتبی ،سکوت رابطه تردقیق صورتبه کوشدمیمطالعه نابراین این ب؛ نشده است یچندان

 کاهش راستای در کوچک هرچند عملی گامی شاید،. قرار دهدبررسی  مورد شغلی و کاری یهاتیموقعرا در  بدنیتربیت

با  یسازمان یتفاوتیسکوت و ب ۀرابط یبررس ،هدف از پژوهش حاضر ل،یدل نیهمه ب کاری سازمانی معلمان بتوان برداشت.اهمال

توان بر پژوهش به دنبال این است که آیا می این. استدژ و بوکان شهرستان شاهین بدنیتربیتمعلمان  سازمانی یکاراهمال

 ؟کرد یا نه ینیبشیپرا  بدنیتربیتکاری سازمانی معلمان تفاوتی سازمانی، اهمالسکوت و بی هایمؤلفهاساس 

 شناسی    روش

 -توصیفی ،و از نظر تکنیک تحلیلی پیمایشی ،کاربردی؛ از نظر راهکار اجرایی ،از نظر هدفی؛ کم ،این پژوهش از نظر راهبرد اصلی

-95دژ و بوکان در سال تحصیلی های شاهینشهرستان بدنیتربیتتمامی معلمان همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را 

 آوریجمعبرای  د.نفر در نظرگرفته ش 103 مورگان  -کرجسی جدول بر اساس حجم نمونه داد.می تشکیلنفر  142با حجم  96

گویه و  25( با 1390نیا و امیرخانی رازلیقی )( صفاریSOPکاری سازمانی )سنجش اهمال های پژوهش حاضر از پرسشنامهداده

( 2005یتریس )ماریاوکال و بوراداس دیم سکوت سازمانیزیر مقیاس ناکارآمدی؛ تشویش ذهنی و بیزاری از تکلیف؛ پرسشنامه  3

زیر مقیاس نگرش مدیریت عالی به سکوت، نگرش سرپرستان به سکوت، وجود فرصت ارتباطی، سکوت کارکنان  5گویه و  23با 

تفاوتی به مدیر، زیر مقیاس بی 5گویه و  33( با 1389فرد و همکاران )تفاوتی سازمانی داناییو تعهد سازمانی و پرسشنامه بی

هر  یگذارنمرهتفاوتی به شغل استفاده گردید. شیوه تفاوتی به کارکنان و بی، بیرجوعاربابه تفاوتی ببیتفاوتی به سازمان، بی

ارائه شدند. در پژوهش حاضر روایی محتوایی  (5م: وافقتا کامالً م 1: مخالفمکامالً از ) یادرجهپنجسه متغیر بر اساس طیف لیکرت 

 دییتأاز اساتید روانشناسی و علوم تربیتی و همچنین یک نفر متخصص تحقیقات آموزشی ابزارها با نظر استاد راهنما و دو تن 

سازمانی و  کاری، سکوتهای اهمالو پایایی کل پرسشنامه است شدند و برای پایایی نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده

 1در جدول هر سه پرسشنامه مربوط به  اطالعات یرساآمدند.  به دست 87/0، 79/0، 84/0تفاوتی سازمانی به ترتیب برابر بی

 است. آمده
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 هاو پایایی مربوط به هر یک از سازه هامتغیرها و تعداد گویه .1جدول 

هاسازه کرونباخمقدار پایایی در ضریب آلفای  تعداد گویه   

84/0 16 ناکارآمدی  

75/0 5 تشویش ذهنی  

71/0 4 بیزاری از تکلیف  

کاریاهمال  25 84/0  

66/0 5 نگرش مدیریت عالی به سکوت  

67/0 4 نگرش سرپرستان به سکوت  

80/0 5 وجود فرصت ارتباطی  

77/0 5 سکوت کارکنان  

70/0 4 تعهد سازمانی  

79/0 23 سکوت سازمانی  

به مدیر تفاوتیبی  10 61/0  

به سازمان تفاوتیبی  6 80/0  

رجوعارباببه  تفاوتیبی  6 57/0  

به همکاران تفاوتیبی  4 69/0  

به شغل تفاوتیبی  7 73/0  

سازمانی تفاوتیبی  33 87/0  

 اساسپیاس افزارنرم، با (رگرسیون چندگانههای آمار توصیفی و استنباطی )روشبا استفاده از  شدهآوریجمعهای داده در نهایت

 .قرار گرفتو تحلیل  تجزیهمورد  20ه نسخ

 هایافته

؛ گزارش شده است خدمت و دوره تحصیلی سابقه ،تحصیلی مدرک جنسیت، برحسب 2در جدول  افراد نمونههای توصیفی ویژگی

و سنوات  سابقه؛ درصد( 66) کارشناسی ،مدرک تحصیلی ؛درصد( 2/61مردان )نسیت، به ترتیب در ج هابیشترین فراوانی که

  گزارش شد. درصد( 7/41با ) قطع ابتداییو دوره تحصیلی در م درصد( 34با ) سال 20بیشتر از  خدمت در افراد
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 و سابقه خدمت ، مدرکتوزیع فراوانی افراد نمونه برحسب جنسیت .2جدول 

 فراوانی )درصد( فراوانی  

2/61 63 مذکر جنسیت  

8/38 40 مؤنث   

8/5 6 کاردانی مدرک تحصیلی  

0/66 68 کارشناسی  

3/24 25 کارشناسی ارشد  

9/3 4 دکتری  

سنوات خدمته و سابق سال 10کمتر از    33 32/0  

 
سال 20تا  10  34 33/0  

سال 20بیشتر از   35 34/0  

 دوره تحصیلی

7/41 43 دوره ابتدایی  

راهنماییدوره   33 0/32  

3/26 27 دوره دبیرستان  

 ـ همزمان ورود مدل - هگانچند رگرسیون روش به کاریاهمال با سازمانی تفاوتیبی و سکوت هایمؤلفه بین رگرسیونی هرابط

 نرمال( 1: شامل هامفروضه این. گرفت قرار بررسی مورد تحلیل این هایمفروضه رگرسیون، تحلیل اجرای از قبل. شد بررسی

 محاسبه روش از متغیرها توزیع بودن نرمال بررسی برای. بود چندگانه خطیهم عدم وجود( 3 خطاها استقالل( 2 متغیرها، بودن

 .  است شده گزارش آزمون این نتایج 3 جدول در که شد استفاده کشیدگی و چولگی

 یسازمان تفاوتیبی و سکوت ،کاریاهمال یدگیو کش یمقدار چولگ .3 جدول

 کشیدگی چولگی متغیر
 وضعیت

 خطای استاندارد مقدار خطای استاندارد مقدار 

کاریاهمال  054/0-  239/0  604/0-  474/0  نرمال 

401/0 ناکارآمدی  239/0  459/0-  474/0  نرمال 

053/0 تشویش ذهنی  238/0  087/0  472/0  نرمال 

027/0 بیزاری از تکلیف  238/0  853/0-  472/0  نرمال 

-079/0 سکوت سازمانی  240/0  850/0  476/0  نرمال 

-198/0 نگرش مدیریت به سکوت  239/0  652/0  474/0  نرمال 

سکوت نگرش سرپرستان به  333/0-  239/0  055/0-  474/0  نرمال 

-497/0 وجود فرصت ارتباطی  239/0  209/0  474/0  نرمال 

-427/0 سکوت کارکنان  240/0  124/0  476/0  نرمال 

-749/0 تعهد سازمانی  239/0  249/0-  474/0  نرمال 

تفاوتی سازمانیبی  245/0  240/0  411/0-  476/0  نرمال 

به مدیر تفاوتیبی  094/0-  238/0  462/0-  472/0 النرم   

به سازمان تفاوتیبی  247/1  239/0  408/1  474/0  نرمال 

رجوعتفاوتی به ارباببی  313/0  238/0  166/0-  472/0  نرمال 

به همکاران تفاوتیبی  433/0  239/0  923/0-  474/0  نرمال 

به شغل تفاوتیبی  135/0  238/0  799/0-  472/0  نرمال 
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 متغیر کجی، لحاظ از باشد،( -2 ،2) بازه در شدهمحاسبه مقدار کهیصورتدر کشیدگی و چولگی محاسبه در است ذکر به الزم

 .اندشده گزارش 4 جدول در سوم و دوم هایمفروضه نتایج. است متقارن آن توزیع و بوده نرمال

 ونیرگرس لیتحل در چندگانه یخط هم و خطاها استقالل یبررس جینتا. 4 جدول

 آزمون
حداکثر مقدار 

آمدهدستبه  
ر مجازمقدا  نتیجه 

واتسون -دوربین  59/1 5/2تا  5/1بین    استقالل خطاها وجود دارد 

94/0 (VIFعامل تورم واریانس ) 10کمتر از   ی چندگانه وجود نداردهم خط   

 5/1 بین مقادیر ، پیشنهاد شده استدر این راستا. است 59/1 حاضر تحقیق در واتسون-دوربین آماره مقدار 4 جدول به توجه با

 اســت برقرار رگرســیون خط هایباقیمانده بودن ناهمبســته یبه عبارتیا ســت هاداده در خطاها اســتقالل وجود نشــانگر 5/2 تا

چنین هم. دارد وجود خطاها اســـتقالل متغیری چند رگرســـیون انجام برای حاضـــر تحقیق در پس. (2012و قیومی،  یمؤمن)

ضر تحقیق در( VIF) واریانس تورم عامل آماره حداکثر ست 94/0 حا شانگر 10 از ترکم عدد که آمد به د  هم چند وجود عدم ن

ست خطی ضر تحقیق در که گفت توانمی بنابراین؛ ا  این به توجه با. ندارد وجود چندگانه خطی هم بینپیش متغیرهای بین حا

 ورود سـبک، متغیره چند سـیونرگر از رابطهاین  بررسـی برای. نمود اسـتفاده متغیری چند رگرسـیون تحلیل از توانمی موارد

  .اندشده گزارش رگرسیون تحلیل نتایج 5 جدول در. گردید استفاده همزمان

 یسازمان کاریاهمال با یسازمان تفاوتیبی و سکوت یرهایمتغ نیب یهمبستگ .5 جدول

ضریب 

تعیین 

شدهتعدیل  

ضریب 

 تعیین

میزان 

ستگیهمب  

سطح 

 معناداری

آماره آزمون 

(F) 

مجذور 

ینمیانگ  

درجه 

 آزادی

مجموع 

 جذورات
 

291/0  306/0  553/0  100/0  351/21  
542/0  2 084/1  رگرسیون 

025/0  97 462/2  باقیمانده 

 
سطح 

 معناداری
آماره  

 (tآزمون )

راستانداردیغضرایب  ضرایب استاندارد  

نیبشیمتغیرهای پ  
Beta 

خطای 

 معیار
B 

 10/0   44/2   603/0  47/1  مقدار ثابت 

 08/0   751/1  153/0  109/0  191/0  سکوت سازمانی 

 100/0   531/6  568/0  069/0  452/0 سازمانی تفاوتیبی   

تفاوتی کاری سازمانی از روی متغیرهای سکوت و بیتوان نتیجه گرفت در تبیین اهمالیم 5بر اساس نتایج مندرج در جدول 

adj =291/0ین بیشپیرهای سازمانی، مجموع متغ
 2R یعنی متغیرهای ؛ کنندیمبینی یشپمتغیر مالک را تبیین و  واریانس از

، R ،351/21= (97 =553/0؛ 5جدول  بر اساسچنین کنند. همیمکاری سازمانی را تبیین درصد نمره اهمال 1/29 بینپیش

2)F  001/0و = P، ی داریمعن گونهبه  باهممانی تفاوتی سازدرصد متغیرهای سکوت و بی 95دهد که با اطمینان می نتایج نشان

بین سکوت سازمانی و . الزم به ذکر است از بین دو متغیر پیشندینمایم ینیبشیپکاری سازمانی را درصد متغیر اهمال 1/29

( و با P = 001/0است ) داریمعندرصد  95در سطح اطمینان  (= 568/0)تفاوتی سازمانی تفاوتی سازمانی، سهم متغیر بیبی

کاری تفاوتی معلمان، اهمالکاری سازمانی آنان کاهش و با افزایش میزان بیتفاوتی سازمانی معلمان، میزان اهمالش بیکاه

 99درصد و  95سطوح اطمینان کدام از در هیچ ( = 153/0سازمانی ) ؛ اما سهم متغیر سکوتابدییمسازمانی آنان نیز افزایش 
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 (.P= 08/0)دار نیست درصد معنی

 گیریث و نتیجهبح

 . عالوه بر این؛بیرونی متعددی است کاری تحت تأثیر عوامل درونی ودهد که، اهمالمینشان پژوهشی  یهاهپیشینمروی بر 

شناخت این عوامل و تأثیر آن  ازآنجاکهدر زندگی کاری افراد داشته باشد و  مختلفیتواند اثرات می تفاوتی سازمانیسکوت و بی

از  ست؛ ضروریاست یآموزشهای سازمان هویژبهها رهبران و مدیران تمامی سازمان هایمشغولیدل ان یکی ازکارکن کاراییبر 

تفاوتی در تحقیق حاضر به بررسی رابطه سکوت و بی رونیازا قرار گیرد.شناختی مورد بررسی شناختی و جامعهزوایای مختلف روان

 دژ و بوکان پرداخته شد.های شاهینشهرستان وپرورشآموزش بدنیتتربیکاری سازمانی در بین معلمان با اهمال

انی کاری سازمبینی اهمالتفاوتی سازمانی در پیشبین سکوت سازمانی و بینتایج حاکی از آن بود که از بین دو متغیر پیش

تفاوتی سازمانی معلمان، میزان یدار است و با کاهش بدرصد معنی 95تفاوتی سازمانی در سطح اطمینان معلمان، سهم متغیر بی

با  هیابد؛ این یافتکاری سازمانی آنان نیز افزایش میتفاوتی معلمان، اهمالکاری سازمانی آنان کاهش و با افزایش میزان بیاهمال

بهار و انیشعب ،(1395بیدختی و همکاران ) ،(1395) همکاران و نادینلویی ، بابایی(1396) همکاران و آبادینتایج تحقیق زین

( 2013)و همکاران  و کینار (2014(، اوکسز و گیون )2014(، کورکین و همکاران )2015(، یازیسای و بلوت )1395اسکندری )

از سطوح اطمینان  کدامچیهکاری سازمانی معلمان، در بینی اهمالسازمانی در پیشاما سهم متغیر سکوت ؛ همسو و همخوان است

که بیشتر مطالعات با نظر به این همخوان بود. ( همسو و2015) جیانجیآ.با تحقیق  ؛ کهدار نیستدرصد معنی 99درصد و  95

رسد و معقول و منطقی به نظر می شدهمشاهدههای آموزشی و دولتی انجام گرفته است، همخوانی مذکور در محیط سازمان

تفاوتی ها قرار دارد و هر عامل از جمله بیای در سازماندیدهعوامل ع تأثیرکاری سازمانی تحت توان گفت که اهمالمی یطورکلبه

 .ستی را داراکاربینی اهمالسازمانی کارکنان، به نحوی توانایی پیش

، مورد نیاز است، مشارکت فعال افراد هتوان گفت از جمله رفتارهایی که برای نیل به توسعمی شدهمشاهدهنتایج  نییتبدر راستای 

آیند که قادرند سایر منابع های خود است. کارکنان منابعی بادوام و غیرقابل معامله برای سازمان به شمار میاندر مشاغل و سازم

در راستای (. 1391فرد و همکاران، در تحقق اهدافش سوق دهند )داناییان را سازمان را در جهت درست به کار اندازند و سازم

از  بیزاری، کاهش مشارکت کارکنان، یشهروند یرفتارهاپایین، کاهش  یمانتعهد ساز، خصوص نیدر ا شدهانجامتحقیقات 

 و تکانشی پیشرفت کاهش انگیزش پرتی،حواس خودکنترلی، اشکال شناسی،کاهش وظیفه خودبسندگی، ،فیدر تکل تأخیر ،فیتکل

مدیریت  جدایی درونی، اعتمادیبی سازی،شایعه شیوعضعف مدیریتی،  هستند. کاریاهمال برای قوی هایکننده بینیپیش بودن،

بدیهی است که  .شوندمحسوب می تفاوتیبی برای قوی هایکننده بینیپیش یعملکرد شغلکاهش و  سازمانی انزوایاز کارکنان، 

وری، گذارد کاهش بهرهکاری، عوارض منفی و نامطلوبی در سازمان بر جای میاهمال همچونهای نامساعدی هحادث شدن پدید

داری هاست. با نظر به معنیجایی از جمله آنکاهش انگیزه کارکنان و افزایش غیبت و جابه ،یشغل تیرضاعدم  ،مراجعضایتی نار

آشکار یا نهان در  صورتبهی است که اهپدید وپرورشآموزشکه چنین نظر به اینکاری و همتفاوتی سازمانی با اهمالرابطه بی

کند، باید اذعان داشت که متقابل در کل نظام اجتماعی نفوذ میی جای دارد و از راه تأثیرات تمام ارکان و نهادهای اجتماع

های مثبت کارکنان برای هایی که در جستجوی ایجاد و تقویت ویژگیهای تحقیق حاضر راهکار مناسبی را برای سازمانهیافت

تر تر و در ضمن انسانیساده ،ترنهیهزکمرهای دیگر بسیار دهد. راهکاری که نسبت به راهکاکسب مزیت رقابتی هستند ارائه می

های سازمانی، باعث کاهش میزان تفاوتی سازمانی کارکنان عالوه بر ایجاد فضای مناسب برای فعالیتاست. کاستن از میزان بی

ر نظپژوهش به  هبا توجه به نتیجشود و متعاقباً به توسعه و پیشرفت سازمانی منجر خواهد شد. کاری سازمانی آنان نیز میاهمال

کاری معلمان باشد، عدم تفاوتی و اهمالبر بی اثرگذارتواند از عوامل و می رنجاندیرا در سازمان م ینمعلم اکثرکه  چیزی رسدیم
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این  های فردی، عدم تفاوت بین معلمین فعال و غیرفعال و نبود یک ابزار سنجش و سیستم ارزشیابی درست درتوجه به ارزش

تبعیض و قضاوت بین حقوق دریافتی خود  های مدیریتی،در پست مخصوصاً یساالرستهیشازمینه، عدم تسهیالت مناسب، عدم 

  باشد. وپرورشآموزش در سازمان یکارو اهمال یاوتتفیآمدن ب یدمهم پد یلاز دالهای دولتی با دیگر دستگاه

تواند تفاوتی در ارتباط است و سازمان میکاری سازمانی با عواملی مانند بیلحاکی از آن است که اهما، نتایج پژوهش درمجموع

های رهبری از سبک استفادههای تشویقی، های فردی، توانمندسازی، بستهها و مهارت، توجه به ارزشهای حمایتیتدابیر برنامه با

ارتقاء معلمین هم از لحاظ شغلی و معیشتی، پاسخ به ها، تالش در جهت آندر مدیریت معلمین و ارتباط مناسب و دوستانه با 

ا حدی طور کل باال بردن شأن، منزلت و اُبهت معلم در اجتماع و دیگر موارد تههای جدید شغلی و بریزیها و طرحدرخواست

برد اهداف خود شود. و پیش تفاوتی سازمانی کارکنان را کاهش دهد و در نهایت موجب رشد و توسعهتواند درصدی از بیبسیار می

پیام اصلی این پژوهش این است که هر چقدر فرد و سازمان در رسیدن به اهداف، به نقاط مشترک توجّه نمایند و در  درمجموع

تفاوتی( منفی )سکوت و بی ۀتوانند آثار سوء ناشی از این دو پدیدتا حدی می حرکت نمایند باهمسو رسیدن به پیشبرد اهداف هم

 شودمیبهتر  اعمالشانپذیری و پاسخگویی آنان در قبال نتایج و مسئولیت یابدمی بهبودها آن عملکردد و بالطبع را کاهش دهن

 ینیبشیپتوانایی  مؤلفه سکوت سازمانیکه مشخص گردید با توجّه به ایندر نهایت یابد. کاری آنان کاهش میو نهایتًا اهمال

در راستای تبیین این یافته . است( همسو و همخوان 2015که با تحقیق آجی جیان )دارد نسازمانی کارکنان را  کاریاهمال

نگرش مدیریت عالی به سکوت، نگرش سرپرستان به سکوت،  همچونتوان گفت که سکوت سازمانی دارای ابعاد مختلفی می

ابعاد چندگانه با  نیعدازابو ممکن است عدم ارتباط بین یک  استوجود فرصت ارتباطی، سکوت کارکنان و تعهد سازمانی 

کاری به دست نیامده است. و اهمال سکوت سازمانیدار بین ابطه معنیگذاشته و در نتیجه ر تأثیرکاری، بر دیگر ابعاد اهمال

تواند دلیلی بر به دست آمدن اطالعات محدود در زمینه ارتباط چنین محدود بودن تعداد نمونه آماری تحقیق حاضر نیز میهم

جلوگیری  منظوربهسوء ندارد و سکوت در برخی مواقع اثر  سکوت سازمانیرسد . عالوه بر این به نظر میاستکاری و اهمالسکوت 

از تشویش ذهنی مدیران و با هدف در نظر گرفتن نفع کلی سازمان دلیلی بر این امر باشد که کارکنان از سکوت سازمانی برداشت 

انجام  شتریتحقیقات بیگردد در این زمینه پیشنهاد می اند. لذاستهنه سکوت سازمانی مربوط نداکاری را باند و اهمالمثبت داشته

های ارزنده در رسانیآن اطالع تبعبهرا مشخص نموده و و سازمان بر عملکردهای کارکنان  سکوت سازمانیشود و اثرات مختلف 

داری رابطه از طرفی دیگر با توجه به معنیمسئوالن قرار داده شود. در اختیار کاری مختلف سکوت سازمانی و اهمالاثرات  زمینه

-سازمان های گوناگون و توسعهها به نیازها و چالشسازمان بیشترگویی هرچه در راستای پاسخ کاری سازمانیفاوتی و اهمالتبی

 تفاوتی سازمانی آنان،جویی رفع بیهو چار های کارکنانتوانمندی هو توسع القاءشود تالش در جهت خود، پیشنهاد می های

کاری آنان کاسته از میزان اهمالتا  ها قرار گیردگذاران و مدیران عالی سازماندستور کار سیاستلویت جدی در ویک اعنوان به

 کارکنان افزایش یابد. اثربخشیو  کاراییو 

  منابع

 و سکوت گریمیانجی نقش بررسی(. 1395) احمد. سید ،حسینی محمدی، امین و حقیقت؛ کیهاری، اکبر؛علی بیدختی، امین

 .129 -109 (،40)11. پشتیبانی و انسانی منابع توسعه. شغلی عملکرد بر سازمانی فرهنگ اثر در کارکنان تفاوتیبی

 و کاریاهمال بر زمان مدیریت آموزشی هایمهارت اثربخشی(. 1395) هانا. پزشکی؛ اصغر و اصغری، کریم؛ نادینلوئی، بابایی

 .57-70 (،11)5 فردی، هایو تفاوت شخصیت. تحصیلی زمان مدیریت

تواناساز.  سازمانی ساختار توسعه پرتو در سازمانی تفاوتیبی (. کاهش1395فروغ. ) قاسم و سنگی، جعفر؛ سلیمی، زاده،ترک

 .82 - 53 ،19 ایران؛ در مدیریت هایپژوهش
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. سازمانی تفاوتیبی هینظر عمل؛ ساخت در بنیادداده هینظر پژوهشی استراتژی کاربرد .(1390) آذر. اسالمی، و حسن فرد،دانایی

 صادق. امام انتشارات دانشگاه: تهران اول، چاپ

 .دولتی بخش در یسکوت سازمان در سازمانی فرهنگ نقش نییتب .(1391) الهام. براتی، و اصغرعلی فانی، حسن؛ فرد،دانایی
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Abstract 

Objective: The purpose of  the present research work was to study the relationship between the 

components silence and organizational indifference with organizational negligence of physical 

education teachers. 

Methodology: This work was of a descriptive-correlation type. The statistical population included the 

physical education teachers in the Shahin-Dezh and Bokan cities with a volume of 142 people. The 

sampling method was simple random, and depending on the model Krejcie and Morgan sample size, 

103 was considered. The data was collected by the organizational negligence questionnaire, Safari Nia 

and Amirkhani (2011), organizational silence, Boradas dimitris (2005), organizational indifference, and 

Danaifard and et al. (2010), and the data was analyzed using the descriptive and inferential statistics. 

Results: The results obtained showed that the variables organizational silence and indifference were 

able to predict power organizational negligence with R2 = 29.1%; in this context, the share of the 

organizational indifference variable (  = 0.568) was significant at the 95% confidence level (P < 0.05) 

but the share of variable organizational silence (  = 0.153) was not significant (P > 0.05). 

Conclusion: The variables organizational silence and indifference together explain and predict the 

variable of organizational negligence. In this case, only the share of the organizational indifference 

variable is significant, i.e. reducing the organizational indifference of teachers reduces their 

organizational negligence, and vice versa. It can be suggested that the efforts made to develop the staff 

abilities and eliminate their silence and organizational indifference should be considered as a serious 

priority in the policy-makers agenda and planners organizations to decrease  the employees’ negligence. 

Keywords: Organizational silence, Organizational indifference, Organizational negligence, Physical 

education teachers. 
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