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چكيده
مقاله حاضر با مروری گذرا بر مبنای تفكری خدا محوری به عنوان سنجهای در نظام اداری که میتواند از دیدگاه دینی وضع
موجود را با وضع مطلوب محك زند به بحث تفكر شیشه ای و سكوت سازمانی می پردازد .خلق و ادارۀ بحث ،شنیدن صدا های
دیگران و داشتنِ نگرشِ پرورشی و آینده نگر ،از جمله چالش های مدیران در محیط کاری است .مدیریت سرمایه های انسانی
از جمله مفاهیمی است که بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است ،شاید دلیل اهمیتش نیز به مهم بودن سرمایه انسانی
باشد .افكار اداری برخی مدیران ،عامل فشار بر افراد برای همرنگ شدن با آنان بوده و دگر اندیشی را برنمی تابد و به همین
خاطر است که نخبگان اداری به شدت از ترسِ انزوا ،بر ضد قضاوت ها و ارزیابی های خود عمل نموده و یا به دلیل ایجاد تفكر
شیشه ای توسط برخی مدیران ،بعضا" دست به سكوت سازمانی می زنند که راه برون رفت ،داشتن تفكر خدامحوری و دوری از
دگم اندیشی بوده و باید تفكرگاه را به این سمت هدایت نمود که در هر سازمان ،پرسنل بی تفاوت ،خطرناکتر از پرسنلِ
انتقادگر و حتی مخالفِ دیدگاه حاکم هستند.
واژههاي كليدي :خدامحوری ،سكوت سازمانی ،تفكرشیشه ای ،سرمایه اجتماعی ،خودپنداره
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مقدمه:
انجام و یا قصد انجام کلیه اعمال و رفتار انسان به منظور کسب رضایت الهی براساس مالک و معیارهایی که خداوند برای آنها
تعیین کرده است ،معیار خدامحوری بوده وارتباط عمیق آن با موضوع تفكر شیشه ای و سكوت سازمانی وجود دارد .در دنیای
پیچیده و متغیر امروزی ،منابع انسانی و باالخص افراد خالق ،نوآور ،کارآفرین و صاحبان اندیشههای نو به مثابه با ارزش ترین
سرمایههای سازمانی هستند که بیماریهای مختلفی آنان را مورد تهدید قرار می دهد که از آن جمله میتوان به پدیده ی
سكوت سازمانی ناشی از ایجاد تفكر شیشه ای اشاره نمود .اگر بر دهان کارکنان مهر سكوت زده شود ،موتور مولد دانش
سازمانی از کار ایستاده و این امر خطر بزرگی را برای سازمان ایجاد می کند .در سالهای اخیر روانشناسان به عواملی که
مربوط به تشكیل و تكامل خود پنداره میشود ،توجه زیادی داشتهاند .این موضوع حتی برای متخصصان بهداشت روان نیز
اهمیت خاصی دارد ،زیرا پندار فرد از شخصیت خود تا اندازه زیادی ،تصور او را درباره محیطش تعیین میکند .اگر تصور از خود
مثبت و متعادل باشد ،شخص دارای سالمت روان است .بر عكس اگر خودپنداره شخص منفی و نامتعادل باشد ،از لحاظ
بهداشت روان ،شخصی ناسالم تلقی می شود که راه برون رفت ،داشتن تفكر خدامحوری و دوری از دگم اندیشی بوده و باید
تفكرگاه را به این سمت هدایت نمود که در هر سازمان ،پرسنل بی تفاوت ،خطرناکتر از پرسنلِ انتقادگر و حتی مخالفِ دیدگاه
حاکم هستند

تبيين واژگان كليدي:
خدا محوري:
اساسیترین مفهوم در جهانبینی اسالمی ،خدامحوری و توحید میباشد .بر اساس این اصل ،کل نظام هستی منشعب از وجود
هستی محض و یكتایی الهی است که ضرورت وجود او از ناحیه خودش میباشد .همه دیدگاهها و شناختها و سیاستگذاریها،
باید بر پایه همین پایگاه فكری ،یعنی توحید استوار باشد (حقیقیت و میرموسوى ،1851 ،ص.) 141
یكی از عام ترین اصول در تربیت اسالمی اصل خدامحوری است .این اصل جوهره ی اساسی رفتار یك فرد دین دار را تشكیل
می دهد و مهم ترین اصل ایجاد تمایز تربیت دینی از دیگر رویكردهای تربیتی به شمار می آید .به طور مشخص مفهوم
خدامحوری عبارت است از« :انجام و یا قصد انجام کلیه اعمال و رفتار انسان براساس مالک و معیارهایی که خداوند برای آنها
تعیین کرده است ،به منظور کسب رضایت الهی» (.مشایخی  ،شهاب الدین )

انسان مداري و خدا محوري:
اومانیسم در مسیر باز یافتن کرامت ،شأن و منزلت آدمی که مدعی بود دستگاه کلیسا آن را به تاراج برده است ،راه افراط را
پیموده و با تصویری منفی از انسان ،او را هسته مرکزی و خدایگان هستی انگاشت؛ که موجودات گیتی ،در گرداگرد و کمانه
های او قرار گرفته اند .پس ،آدمی خدایگان زمین و غایت قصوای عالم پنداشته می شود که باید همه چیز در خدمتش قرار
گیرد و رضایت و پای بندی او به خواسته ها و عالیقش بر محوریت خداوند و توجه به فرمان های الهی و عمل به آنها ،پیشی
دارد (.مصطفی ملكیان ،مجله نقد و نظر ،شماره  8و ) 4
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از آن سو ،بر اساس آموزه های وحیانی اسالم ،خداوند مرکز و محور هستی است و کل هستی بر مدار کمانه های دایره ربانیت او
قرار گرفته و همه عالم ،عرصه ی حاکمیت بالمنازع ذات ربوبی به شمار می روند که گردونه ی زیست و حیات بشری و
ارتباطات او نیز از سیطره ی ربوبی تشریعی او خارج نیستند .بنابراین ،هیچ کس از جمله انسان ،نمی تواند شأن خدایگانی یابد
و پروردگاران زمین باشد .با این حال ،آموزه های آیین اسالم ،مقام و منزلت آدمی را تا آن جا ارج می نهند که او را خلیفه ی
خدا در زمین به شمار می آورند( ،سوره بقره ،آیه  ) 86و بیشتر نعمت های پروردگاران از جمله قوه ی خرد ،اراده و اختیار و
کنزها و گنجینه های این کره ی خاکی را آفریده برای او (سوره بقره ،آیه  ) 25و آسمان ها و زمین را مسخر او می دانند .از این
رو ،انسان اشرف مخلوقات به شمار می آید و شایسته است که از اقسام کرامت برخوردار باشد.
در درازای حیات بشری ،استثمارگران و ستم پیشگان بسیاری ،به کرامت و منزلت انسان ها دست یازیدند و با سلب حقوق
مادی و معنوی و سلطه گری ،هویت و کرامتشان را به یغما بردند و انواع جفا و بردگی ها را بر آنان روا داشتند .بسیاری از نحله
ها و مكاتب درصدد فراهم آوردن کرامت آدمی و مقابله با بردگی ها و ظلم و ستم ها بودند ،اما نه تنها موفق نبوده اند ،بلكه
همواره بردگی ها ،جفاها و استثمارهای دیگری را در پی داشتند .بر اساس وعده های الهی ،درعصر ظهور ،گونه های کرامت
آدمی به اوج شكوفایی خود می رسد.
نقش خدامحوری در ارزیابی سیاست این است که خدامحوری به عنوان سنجهای میتواند از دیدگاه دینی وضع موجود را با وضع
مطلوب محك زند .مراد این است که در ارزیابی سیاست براساس خدامحوری هرچه از انسانمحوری در سیاستها فاصله بگیریم
و به خدامحوری نزدیك شویم ،به وضع مطلوب نزدیكتر شدهایم .بعكس ،هرچه از خدامحوری دور و به انسانمحوری نزدیك
شویم ،سیاست موفق نبوده است .به عبارت دیگر ،اینكه سیاست اتخاذ شده چقدر جامعه را به سوی کمال نهایی سیر داده است
و به چه میزان آنها را از این راه منحرف کرده است ،معیاری است که سیاست را میسنجد؛ هرچه سیاستی که جامعه را به
سوی کمال مطلوب سیر دهد ،مطابق با ربوبیت تشریعی است و بعكس آن مخالف ربوبیت تشریعی میباشد (خلیلی ،1851 ،ص
821ـ ) 825
انسان به دلیل دارا بودن فطرت الهی ،دارای حقیقتجویی همیشگی و مستمر میباشد .فطرت بر اثر غفلتهای آدمیان غبار
میگیرد ،ولی تغییرپذیر نمیباشد .بیان شد که وجود انسان شامل جسم مادّی و روحی غیرمادّی و ماورای طبیعی است .از نظر
قرآن ،وجود روح الهی و خداخواهی در انسان ،فصل ممیّز او با جانداران بیان شده است .روح انسان مجرّد و همیشه زنده است و
نابودشدنی و از بینرفتنی نمیباشد .بنابراین ،جنس روح «حیّ» است و به سبب وجود فطرت الهی در انسان« ،تألّه» او یعنی
خداخواهی مسبوق به خداشناسی وی و ذوب او در جریان الهیّت ،مشخّصة انسان از منظر قرآن است« .حیّ متألّه» موجود
زندهای است که حیات او در تألّه وی تجلّی دارد و تألّه همان ذوب شدن در ظهور الهیّت است (جوادی آملی55 :1856 ،ـ  55و
168ـ .) 164

سرمایه اجتماعی و سكوت سازمانی:
انسان به ذات مدنی بالطبع بوده واز طریق روابطی که با دیگران دارد تالش می کند تا نیازمندیهای خود را تامین و اهداف مورد
نظر را محقق سازد .بدین طریق پدیده ای به نام جامعه ،سازمان و گروه شكل می گیرد .واژه سرمایه داللت می کند که سرمایه
اجتماعی همانند سرمایه انسانی یا سرمایه اقتصادی ماهیتی زاینده و مولد دارد .کلمه اجتماعی هم داللت بر آن دارد که این
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منابع و سرمایه به تنهایی حاصل نمی شود و هیچ فردی به تنهایی مالك آن نیست بلكه در دلِ شبكه ها و روابط منسجم و با
کیفیت وجود دارد.
در مرور مطالب در مورد سرمایه اجتماعی می توان گفت که ادبیات تولید شده ،در دو دهه اخیر نوظهور می باشد و هنوز اجماع
گسترده ای در میان محققان در مورد تعریف ونقش آن بدست نیامده است ( علینی .) 1851 ،سرمایه اجتماعی به نوبه خود
هنگامی به وجود می آید که روابط میان افراد به شیوه ای دگرگون می شود که کنش را تسهیل می کند( .جیمزکلمن ،ترجمه
منوچهرصبوری. ) 1811 ،
رابرت پاتنام به بررسی این مفهوم به عنوان دارایی در مقیاس کالن پرداخته و آن را مانند سایر سرمایه ها مولد می داند که
امكان دستیابی به اهداف را تسهیل می کند (رابرت پاتنام،ترجمه دل افروز ) 1856 ،در واقع سرمایه اجتماعی بخشی یا جنبه
هایی ازساختار اجتماعی می باشد که اعضا از آن ،به عنوان منبعی برای رسیدن به منافع خود استفاده می کنند (فقیه
خلجانی ) 1852 ،و به مثابه چسبی است که آنها را با یكدیگر پیوند می زند (حسنی ) 16 :1855 ،این سرمایه دارای ابعاد ذهنی و
عینی می باشد .آدلر و اون بیان می کنند که ممكن است خطرهای بالقوه را هم برای سازمان داشته باشد

تغييرسازمانی و سكوت سازمانی :
یكی از موانع عمده برای موفقیت برنامه های تغییر ،فقدان اطالعات و اعتماد و چیزی تحت عنوان سكوت سازمانی است که
دانشمندان آن را امتناع از بیان نظرات واعتقادات درباره مسایل و مشكالت سازمانی است ،می دانند ((Vakola, 2661و زمانی
که شرایطی به وجود می آید که کارکنان جرات سخن گفتن درباره مسایل و مشكالت را ندارند ،سكوت سازمانی گسترش می
یابد و این خطر بالقوه ای برای تغییر سازمانی قلمداد می شود .در این صورت کارکنان معتقدند که سخن گفتن درباره حقایق با
عكس العمل منفی مواجه می شود (Marrison & Miliken,2666).خاموش سازی ،ساکت کردن ،سانسور ،سرکوب ،حاشیه
نشین سازی ،ناچیزشماری و محرومیت از دیگر شكلهای نشان دهنده سكوت سازمانی است)(Hazen, 2661

عوامل اصلی و موثر:
- 9خودپنداره :
خودپنداره شامل نگرشها ،احساسات و دانش ما درباره توانایی ،مهارت و قابلیت پذیرش اجتماعی است .خودپنداره تمام ابعاد
شناختی ،ادراکی ،عاطفی و رویههای ارزیابی را در بر میگیرد .بنابراین ،مجموعه نگرشهای شخص به خود را خود پنداره
مینامند .خودپنداره یك واژه کلی است که سه مؤلفه دارد:
تصویر خود ،که به شیوه توصیف از خودمان یعنی به آنچه فكر میکنیم هستیم اشاره دارد( .خواه بر اساس واقعیت یا خالف
آن باشد ) .
عزت نفس ،که به طور اساسی جنبه ارزشیابی دارد و به حدی اشاره میکند که ما خویشتن را دوست داریم ،میپذیریم و
ارزش دارد درباره آن فكر کنیم.
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خود آرمانی ،همان چیزی است که دوست داریم باشیم و این ممكن است وسعت و درجات متفاوتی داشته باشد .هر چه فاصله
بین تصویر خود و خود آرمانی زیادتر شود عزت نفس کاهش پیدا میکند.
خودپنداره اکتسابی است و این نكته برای کسانی که مسئول پرورش فرد یا کودک در اوان زندگی هستند ،به ویژه خانواده و
والدین اهمیت دارد .واکنش دیگران ،مقایسه با دیگران ،نقشهای اجتماعی و همانندسازی از عوامل مؤثر دیگر در رشد
خودپنداره به حساب میآید] [1
-2گرداب یا مارپيچ سكوت:
عامل دیگری که وارد عمل می شود« ،مارپیچ سكوت» است .پروفسور الیزابت نیول نیومن ،جامعه شناس آلمانی ،در سال
 1814نظریه مارپیچ سكوت را مطرح کرد .مارپیچ سكوت در پاسخگویی به پرسش چگونگی شكل گیری افكار عمومی ،تأثیر
متقابل ارتباطات جمعی ،ارتباطات فردی و درک شخصی از فكر خویشتن را در ارتباط با افكار عمومی دیگران در جامعه بررسی
می کند .ایده اساسی و پایه این مدل آن است که بیشتر افراد کوشش می کنند تا از داشتن نگرشها و باورهای منزوی دوری
کنند .بر اساس نظریه مارپیچ سكوت ،مردم به منظور پرهیز از انزوای اجتماعی ،عقایدی که تصور می کنند عامه پسند است را
ابراز می کنند و عقایدی را که مورد پسند عامه نمی دانند سرکوب می کنند .
به این معنا که در خصوص یك موضوع مناقشه انگیز ،افراد درباره ی توزیع افكار عمومی حدس هایی می زنند .آن ها سعی می
کنند دریابند که آیا در اکثریت قرار دارند یا در اقلیت؛ و سپس می کوشند تعیین کنند که آیا تغییر افكار عمومی در جهت
موافقت با آن هاست یا خیر .به باور نئومان ،اگر آن ها احساس کنند در اقلیت قرار دارند یا تغییر افكار عمومی در جهت فاصله
گرفتن از آن هاست ،ترجیح می دهند سكوت اختیار کنند .هر چقدر اقلیت بیشتر سكوت کنند ،مردم احساس می کنند که
دیدگاه خاص و متفاوت ارائه نشده است و لذا مارپیچ سكوت تشدید می شود (سورین و تانكارد.) 51- 1:851 ،
لیـو ( (  ) 2665و دیگـران نیـز معتقدنـد اگـر چـه بسیاری ازکارکنان ،دارای برخی از افكار و ایده های حیاتی در مورد سازمان
هستند؛ اما آنها ترجیح میدهند ایده های خود را بیان نكنند .سازمانها ی در حال تغییر امروزی نیازمند کارکنانی هستند که
پیوسته ایده ها ،اعتقادها ،دانش و تجارب خود را آزادانه به اشتراک بگذارند .در صورتی که کارکنان به صورت آزادانه نظرها و
پیشنهادهای خود را به سازمان ارائـه نكننـد بـا پدیدهای روبه رو خواهند شد که موریسون و میلیكان آن را«سكوت سازمانی»
نامگذاری کرده اند.
ویندال ،سیگنایزر و اولسون معتقدند که نظریه ی مارپیچ یا گرداب سكوت بر فرضیات زیر استوار است:
1.اگر مردم احساس کنند دارای عقاید مشترک با دیگران هستند ،درباره ی آن ها با یكدیگر صحبت می کنند؛ اما اگر احساس
کنند فقط خودشان صاحب عقیده ی خاصی هستند ،آن عقیده را آشكارا ابراز نمی کنند.
2.افراد ممكن است از رسانه های جمعی به عنوان منبع توزیع عقاید استفاده کنند .اگر عقیده ی خاص آن ها در رسانه مطرح
نشده باشد ،آن ها نتیجه می گیرند که آن عقیده مورد پذیرش عمومی نیست.
8.همه ی رسانه ها به شیوه ای تقریباً انحصاری ،عقاید مشابهی را بیان می کنند (هم صدایی ) و موجب می شوند که مردم،
اغلب از جوّ فكری جامعه تصویر نادرستی داشته باشند.
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مك کوایل و ویندال ،ریشه ی این الگو را در تفكر روان شناسی اجتماعی اولیه (آلپورت ) 1581 ،می دانند که براساس آن،
عقیده ی شخص تا حد بسیار زیادی به آن چه دیگران فكر می کنند و حتی به آن چه فرد به عنوان عقیده ی دیگران درک می
کند ،بستگی دارد (مك کوایل و ویندال]2 .[) 112- 118:1855 ،
سكوت سازمانی پدیده جدیدی است که در آن کارکنان سازمان به دالیل متفاوت از اظهارنظر در رابطه با مشكالت سازمان
خودداری و امتناع ورزیده و سكوت میکنند .سكوت عالمتی برای یبماری سازمانی محسوب میشود و مدیران باید عامل اصلی
آن را ردیابی و برطرف نمایند .بی توجهی به این موضوع میتواند سبب سكون و حتی مرگ سازمان شود .با توجه به نوع انگیزه
کارکنان سكوت در سازمانها به  8دسته زیر قابل تقسیم بندی است ون داین ( :) 2668
- 1سكوت مطیع  :انگیزه این نوع سكوت کناره گیری ،تسلیم بودن و رضایت دادن به هر چیزی است.
- 2سكوت تدافعی  :انگیزه این نوع سكوت خود حفاظتی است یعنی علت سكوت کارمند در سازمان ترس است
- 8سكوت دوستانه :انگیزه این نوع سكوت عالقه به دیگران و ایجاد فرصت برای تشریك مساعی می باشد.همچنین می تواند
شامل خودداری از ارایه اطالعات به دلیل حفظ ویژگی هایی همچون محرم اسرار بودن باشد (زارعی متین ،طاهری،
سیار) 1856 ،
-3تفكر شيشه اي:
استعاره ای به نام «سقف شیشه ای» منجر شد که منظور از آن ،بودن موانع ضمنی و نانوشته ای است که افراد را از صعود به
مراتب عالی سازمانی ،باز نگه می دارد .سقف شیشهای) ، (Glass Ceilingتكنیكی متداول برای کنترل و توقف پیشرفت زنان
شاغل میباشد .ولیكن واقعیت این است که این مهم در مورد مردان نیز اعمال میگردد.
در تعریف سقف شیشه ای گفته میشود :به موانع مصنوعی و نامرئی ،تصمیمات سازمانی و تعصبات مسئوالن سازمان اطالق
میگردد که مانع پیشرفت اشخاص با صالحیت و یا اقلیتها (بویژه زنان ) در داخل سازمانها میگردد.این اصطالح به مفهوم
نقطه ای است که پس از آن اقلیتها و زنان ارتقا پیدا نمی کنند .این اصطالح از دهه  1516در آمریكا شكل گرفت(.خوشنویس
[) ]1
سقف شیشهای از دو جهت هزینه زا است:
 - 1ازنظر افت بهره وری در آن بخش از نیروی کار که حس میکند جلوی پیشرفتش گرفته شده است.
 - 2از جهت هزینه جابجایی نیروی کار.
بسیارند مدیران میانی توانمند ،که بعلت وجود سقف شیشهای ،سازمانهای خود را ترک کرده و به شغلهای انفرادی موفق
و یا ناموفق رو آوردهاند .بعضی از مدیران معتقدند که :پیشرفت در محیطهای کاری فقط برای طبقهای خاص از افراد است
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مدل مفهومی:

ﺷﻛﺳﺕ ﺳﻛﻭﺕ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ

خدامحوري

ﺷﻛﺳﺕ ﺗﻔﻛﺭ ﺷﻳﺷﻪ ﺍﻱ

ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳﺭﻣﺎﻳﻪ ﺍﺟﺗﻣﺎﻋﻲ
ﺍﻳﺟﺎﺩ ﺧﻭﺩﭘﻧﺩﺍﺭﻩ ﻣﺛﺑﺕ

ﻣﻳﻝ ﺑﻪ ﺗﻌﺎﻟﻲ

ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻛﺭﺍﻣﺕ ﺍﻧﺳﺎﻧﻲ

ﻋﺩﺍﻟﺕ ﺧﻭﺍﻫﻲ

ﺍﻟﮕﻭ ﺩﻫﻲ
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جمع بندي و نتيجه گيري
انسان خدامحور تمام توجهش معطوف به خداست و از هر امری خدا را نتیجه گیری می کند و همة نیروها را از او می بیند.
ایمان به خدا ،و یاد او در همه حال و اعتقاد به اینكه همه ما در محضر خدا هستیم از اساسى ترین اهرمهاى کنترل نوع بشری
است .کنترل رفتارهای جمعی ،تعدیل حب و بغض های اجتماعی ،مهرورزی و بسط روحیه گذشت ،توحید باوری ،تقوا پیشگی،
کسب رضایت الهی و سایر مولفه های مرتبط باعث ایجاد روحیه تفاهم و کنشگری شده و میل به تعالی را در سازمانها ارتقا داده
و تفكر شیشه ای و سكوت سازمانی را به حداقل می رساند .تفكر شیشه ای ،حائل ذهنی ایجاد شده است که از دیوار واقعى
سختتر و بلندتر بوده و از جنس محدودیت و از ناتوانی فرد است .مثل داستان زندگی مسالمت آمیز ماهی های بزرگ با
کوچك در اکواریوم ،که بدنبال برداشت دیوار شیشه ای حایل پس از مدتها ،صورت گرفت .لذا ارتباط این موضوع با سكوت
سازمانی غیر قابل انكار بوده و باعث تقویت و ثبیت تفكر شیشه ای گردیده بطوریكه بعضا" حتی منجر به صخره شیشه ای هم
شده است  .پدید ە ی سكوت سازمانی را میتوان در دو بعد سكوت سازمانی مثبت و سكوت سازمانی منفی بررسی کرد .سكوت
برای حفظ وحدت در سازمان ،رازداری و عدم افشای اطالعات و اسرار سازمان در برابر بیگانگان و برای مصالح کشور مثبت بوده
اما خودداری از برخی امورات از قبیل امر به معروف و نهـی از منكـر ،نصیحت نكردن مسئوالن برای رشد و تعالی سازمان و
مشورت ندادن بـه مـافوق و همچنـین بیـان نكـردن حـق و حقیقـت از موضوعات سكوت سازمانی منفی اسـت .بنابراین برای
رشد سازمانها در حكومت اسالمی تبیین موضوعات برای کارکنان ضروری به نظر می رسد زیرا فرهنگ سازمانهای سنتی،
پاسدار ارزشهایی مانند فرمانبری ،همرنگی و تقدیس قدرت بود ،در حالی که فرهنگ سازمانهای نوین ،خودگردانی ،نوگرایی،
نوآوری ،مسئولیت پذیری و خود باوری را پاس میدارد.
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