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چکیده
پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر ادراك كاركنان از درستكاري سازمان بر سكوت سازماني با نقش تعدیل كننده درك از رفتار رهبري در
دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان) به روش توصیفي از نوع همبستگي ،اجرا شد .جامعه آماري پژوهش شامل كلیه كاركنان شاغل در
دانشگاه آزاد واحد اصفهان (خوراسگان) به تعداد  660نفر تشكیل داد كه از بین آنها با استفاده از جدول مورگان به روش نمونهگیري تصادفي
در دسترس تعداد  244نفر براي شركت در پژوهش حاضر انتخاب شدند.ابزارهاي مورد استفاده در پژوهش حاضر شامل سه پرسشنامه
«ادراك از درستكاري سازماني» كامرون و همكاران (« ، )2004رفتار رهبري» گوبا و همكاران ( )2013و «سكوت سازماني» واكوال و
بودراس ( )2005بود كه روایي صوري از لحاظ صراحت و قابلیت درك گویه ها از طریق تعدادي از پاسخگویان و روایي محتوایي از لحاظ
تطابق مفاهیم از طریق مراجعه به صاحب نظران تایید شد .پایایي پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفاي كرونباخ براي پرسشنامه «ادراك از
درستكاري سازماني» « ،0/93رفتار رهبري»  0/98و «سكوت سازماني»  0/92برآورد گردید .براي تجزیه و تحلیل داده ها از (آزمون هاي
ضریب همبستگي پیرسون ،رگرسیون گام به گام و مدل معادالت ساختاري) استفاده شد .نتایج نشان داد كه ابعاد ادراك از درستكاري شامل
یكپارچگي با مقدار تي -ولیو  ،5/812بخشش با مقدار تي -ولیو  -3/590و همدردي با مقدار تي -ولیو  -3/391در سطح اطمینان  95درصد
به طرز معناداري توان پیشبیني متغیر وابسته سكوت سازماني را دارند .همچنین ابعاد ادراك از درستكاري شامل یكپارچگي با مقدار تي-
ولیو  ،6/295خوشبیني با مقدار تي -ولیو  3/744و بخشش با مقدار تي -ولیو  2/719در سطح اطمینان  95درصد به طرز معناداري توان
پیشبیني متغیر وابسته رفتار رهبري را دارند .همچنین نتایج نشان داد كه رفتار رهبري  40/2درصد از واریانس سكوت تدافعي 74 ،درصد از
واریانس سكوت مطیع و  55/5درصد از واریانس سكوت نوعدوستانه را تبیین ميكند .نتایج نشان داد كه ادراك كاركنان از درستكاري
سازماني با تعدیل گري رفتار رهبري بر سكوت سازماني تاثیرگذار بود.
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مقدمه
موضوع ارتباط در سازمان از اهمیت زیادي برخوردار است .اولین و مهم ترین قدم در یک مدیریت كارساز ،برقرار كردن ارتباطات در
سازمان است .یک سازمان خوب و هماهنگ نیازمند برقراري ارتباط خوب هست .عمل سازماندهي و مدیریت با برقراري ارتباط موثر و
امكان پذیر است .بدون ارتباطات موثر و ارتباط برقرار كردن صحیح انجام وظیفه براي مدیر و سازمان مشكل ميشود و امكان پذیر
نخواهد بود .براي برخورداري از یک سازمان سالم داشتن یک ارتباط پویا در بین تمامي اعضاي سازمان الزم و ضروري است .تعامل و
ارائه اطالعات سودمند باعث رشد و تعالي سازمان ميگردد و نبود ارتباطات فقدان روحیه تعهد و مشاركت را به دنبال داشته و امكان
موفقیت در سازمان را كاهش دهد.همچنین علیرغم اینكه ادبیات رایج درزمینۀ سازمان و مدیریت ،بر توانمندسازي و ایجاد كانال هاي
ارتباطات باز تأكید دارند ،اما نتایج تحقیقات نشان میدهند كه بسیاري از كاركنان از این موضوع شكوه ميكنند كه سازمانهاي آنها از
ارتباطات ،تسهیم اطالعات و دانش آشكار و پنهان حمایت نمیكنند و اینها همه ميتواند دلیلي بر شكست اهداف و برنامه هاي مدیران
باشد .یكي از موانع مهم در موفقیت برنامه ها و اهداف سازمان ،فقدان اطالعات ،فقدان اعتماد و وجود آن چیزي است كه پژوهشگران
آن را سكوت سازماني نام نهاده اند كه عبارت است از خودداري از بیان ایده ها ،نظرات و اطالعات راجع به مشكالت سازماني سكوت
سازماني پدیده اي رایج و شایع در اغلب سازمان ها مي باشد (دیمیتریس و ووكاال .)2007،1داشتن نیروي انساني باكیفیت و نقش آن در
دستیابي به اهداف سازمان در عصر رقابتي حاضر ،ضرورتي انكار ناشدني است .سازمان ها باید بدانند اگر بر دهان هاي سازماني مهر
سكوت زده شود كه اذهان سازماني مولد دانش سازماني اند ،فسیل خواهند شد و عالوه بر آن كاهش بهره وري ،عملكرد ،رضایت شغلي
و تعهد در سرمایه انساني روي خواهد داد .اگر زبان ها به حركت در نیایند ،دانشي براي سازمان تولید نمي شود .زبان ،ابزار تعامل انسان
ها در سازمان هاست .وقتي سكوت ،سازمان را فرا مي گیرد ،ركود و فتور در شبكه هاي فیزیكي و اجتماعي آن رسوب مي كند و مزیت
رقابتي سازماني بي معنا مي شود (دانایي فرد.) 1390 ،بنابراین براي كاهش سكوت سازماني مدیران باید دست به كار بشوند و بتوانند با
رفتارهاي خود از رخ دادن این پدیده جلوگیري كنند یكي از اقداماتي كه باید انجام بدهند درستكاري در سازمان ميباشد .ادراك
كاركنان از درستكاري سازمان منوط به ایجاد جوي سازماني است كه در آن ادراك از عادالنه بودن سازمان و مدیران نسبت به كاركنان،
نوعدوستي و كمک به كاركنان در حل مشكالت كاري ،نزاكت و احترام به حقوق كاركنان و مشورت با كساني كه تحت تأثیر تصمیمات
قرار گیرند ،در كنار تعیین استانداردهاي باالي عملكردي و یادگیري از مسائل و گذشت رواج دارد كه این ادراك از درستكاري سازمان
ميتواند زمینههاي ایجاد رفتار شهروندي سازماني را در سازمان به وجود آورده و جوي از وظیفه شناسي ،جوانمردي و تحمل شرایط
نامناسب كاري بدون ابراز شكایت و تعلق سازماني و عجین بودن كاركنان با سازمان را نیز تقویت كند و در این صورت انسجام و
اثربخشي سازمان به گونه اي قابل توجه افزایش مي یابد (فرناندو و المیدا .)2012،2عنوان درستكاري سازماني اغلب در ادبیات سازماني
فروگذار مانده و خارج از مركزیت توجه مدیران قرار گرفته است .به هرحال آشفتگي اخالقي و مالي در سال هاي اخیر در دنیا و در
جوامع كسب و كار و شهرت باعث شده تا فرض شود كه ترویج اخالق هم در سطح فردي و هم در سطح سازماني مي تواند منجر به
بهبود بهره وري افراد ،كارایي و عملكرد سازماني شود (كامرون .)2010،3كامرون و همكاران ( ،)2004بیان میدارند كه جلوه هاي
درستكاري سازمان و نتایج آن هم براي افراد و هم براي سازمان به طور نظري توسعه نیافته است .آنها در پژوهش خود بیان مي دارند:
این مایه تأسف است ،زیرا درست بودن به آنچه كه مناسب انسانیت است گره خورده و در نتیجه ،غفلت از آن در تحقیقات علمي نوعي
خالء را در درك كامل پیامدهاي سازماني به جاي مي گذارد .رگو و همكاران ( ،)2011تأكید دارند كه دیگر محققان باید معیارهاي
كامرون و همكاران را در فضاهاي دیگر و در رابطه با دیگر نتایج (مثل تعهدسازماني) به كار بندند.درستكاري اشاره به باالترین
معیارهاي اخالقي در حاالت انساني دارد (رگو 4و همكاران .)2011،درستكاري سازمان نشانگر فضایي از سازمان است كه در آن عادت
هاي خوب و خواسته هاي خوب (مانند انسانیت ،كمال ،گذشت و صداقت) هم در سطح گروهي و هم در سطح فردي صورت گرفته،
پشتیباني و تقویت شده و اشاعه داده مي شوند (كامرون و همكاران .)2004،ادراك كاركنان از درستكاري سازمان را مي توان شامل
عدالت سازماني ( درك افراد یا گروهها از انصاف در طرزبرخورد با آن ها و واكنش هاي رفتاري آنان به این ادراكات) نیز در نظر گرفت
كه تأثیرگذاري زیادي را بر شاخصهاي رفتاري موجب میگردد و به دلیل ارتباطش با فرایندهاي حیاتي سازماني از قبیل تعهد سازماني و
رفتار شهروندي سازماني اهمیت زیادي یافته است (رگو و همكاران.)2015،محققان مختلفي مانند كامرون و همكاران ( ،)2004فرض
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میدارند كه رویارویي با درستكاري ،عواطف مثبتي مانند عشق ،یكدلي و اشتیاق را تولید میكند .روابط با كیفیت باال در فضایي
درستكارانه نیز میتواند ادراك نیروي كار از كار معنادار را پرورش داده و در نتیجه عواطف مثبت را پرورش دهد .همچنین با مشاهده
درستكاري سازمان ،كاركنان میتوانند احساس كنند به عنوان موجودیتهاي عقالني وعاطفي و باارزش شناخته مي شوند نه فقط منابع
انساني (رگو و همكاران .)2011،احساس این شناخت میتواند منجر به احساس قدرشناسي بیشتر نسبت به سازمان و اعضاي آن شده و
در نتیجه سكوت سازماني كاهش پیدا كند.سكوت سازماني و گرایش به درستكاري در سازمان مي توان گفت از وظایف مدیران یا
رهبران سازماني است و از مهمترین خصیصه هاي مدیراني است كه به سمت دستیابي به خصایص رهبري در حركت هستند .بررسي ها
نشان داده است گوي رقابت آینده را رهبراني خواهند ربود كه به طور اثربخشي با منابع انساني خود در ارتباط هستند .بعضي از
پژوهشگران در اواخر سال  1940مطالعه رهبري را به عنوان یک فرایند درخور مشاهدة رفتاري شروع كردند .هدف این نگرش رفتاري،
شناسایي رفتارهایي بود كه با رهبري اثربخش همراه هستند .پژوهشگران تصور مي كردند رفتارهاي رهبران اثربخش به نوعي با
رفتارهاي رهبران غیراثربخش یا با اثربخشي كمتر تفاوت دارد و در ضمن رفتارهاي مدیران اثربخش در همه موقعیت ها یكسان است.
نگرش هاي رفتاري در مطالعات رهبري ،مطالعات میشیگان ،اوهایو و شبكه مدیریت را شامل مي شود (مورهد و گریفین.)278 :1380 ،
یكي از مهمترین مؤلفه هاي الزم براي بهبود هدایت رفتار كاركنان سازمان و جلوگیري از سكوت سازماني ،تالش مدیران در دستیابي
به خصایص جامع رهبري سازماني است و چنانچه این دسته از خصایص در رهبران سازماني حاصل شود ،آنان بهتر مي توانند زمینه ساز
تحقق اهداف سازماني بشوند .عملكرد یک سازمان ،گویاي وضعیت بقاي آن در محیط است و تأكید مدیریت بر نقش كاركنان در بهبود
عملكرد ،اهمیت آن را آشكار ساخته كه مي تواند به شكل سرمایه گذاريهاي زیربنایي در بخش منابع انساني صورت پذیرد .سرمایه
گذاري هایي كه از طریق نفوذ در حیطه و قلمرو كار انجام مي گیرد .با فراهم آوري چنین شرایطي ،مي توان انتظار داشت كه سازمان
عملكرد باال و مطلوبي داشته باشد ،زیرا سازمان ها براي بقا و پیشرفت در دنیاي رقابتي ناگزیر هستند كه بخش عمده اي از تالش هاي
خود را به فرایندها و كاركردهایي معطوف نمایند كه در موفقیت و بهبود عملكرد كاركنان نقش اساسي ایفا كند (عباس پور و باروتیان،
 .)1388از جمله مواردي كه بر عملكرد كاري كاركنان یک سازمان نقش دارد سبک رهبري مدیریت مي باشد كه باعث درستكاري
سازماني و كاهش دادن سكوت سازماني باشد.ادراك كاركنان از درستكاري سازمان منوط به ایجاد جوي سازماني است كه در آن ادراك
از عادالنه بودن سازمان و مدیران نسبت به كاركنان ،نوعدوستي و كمک به كاركنان در حل مشكالت كاري ،نزاكت و احترام به حقوق
كاركنان و مشورت با كساني كه تحت تأثیر تصمیمات قرار گیرند ،در كنار تعیین استانداردهاي باالي عملكردي و یادگیري از مسائل و
گذشت رواج دارد كه این ادراك از درستكاري سازمان میتواند زمینه هاي ایجاد رفتار شهروندي سازماني را در سازمان به وجود آورده و
جوي از وظیفه شناسي ،جوانمردي و تحمل شرایط نامناسب كاري بدون ابراز شكایت و تعلق سازماني و عجین بودن كاركنان با سازمان
را نیز تقویت كند و در این صورت انسجام و اثربخشي سازمان به گونه اي قابل توجه افزایش مي یابد (فرناندو و آلمیدا.)2012،به طور
خالصه رفتار رهبري نقش مهم و اساسي در سازمان دارد و نتیجه و الزمه این نقش اساسي نگاه راهبردي مدیر به نوع رفتار است تا
بتواند محیطي پویا در سازمان فراهم كند؛ و از سوي دیگر مدیران از اشتباهات هزینه زا براي سازمان پرهیز مي كنند و در عین حال
بدنبال محیطي شاد و براي كا ركنان شان هستند تا تمام و كمال به سازمان تعلق داشته باشند و مدیر بتواند به اهداف خود و سازمان
دست پیدا كند؛ و در نهایت اینكه نگاه دقیق علمي به این متغیرها مي توانند موانع درستكاري سازماني را برطرف كنند از ضروریات
پژوهش حاضر است .همچنین از یک جنبه نیز باید به بررسي خالء هاي پژوهشي در این تحقیق پرداخت و در این باره باید گفت كه
پیرامون متغیرهاي مورد نظر این تح قیق پژوهش هاي زیادي انجام شده است كه هركدام تنها به بررسي بخشي از این متغیرها بصورت
جزیي پرداخته اند و برخي نیز تنها روابط زوجي دو متغیر را مدنظر قرار داده اند به عنوان نمونه تحقیق تركستاني و بروجردي ()1394
نقش ادراك از درستكاري سازمان و رفاه عاطفي كاركنان در ایجاد تعهد عاطفي به سازمان را ارزیابي كرده است .مائو ،سانگ و هام
( )2013رابطه میان ادراك كاركنان از سیستم هاي كاري با عملكرد باال و نتایج آن بر رضایت شغلي و تعهد عاطفي را مورد بررسي قرار
داده اند .كاسمیر و همكاران ( )2014مبادله رهبر  -پیرو و ادراك از حمایت سازماني و ارتباط با تعهد عاطفي را مورد ارزیابي قرار داده
اند .سایمون ،چان و ماك ( )2014رابطه میان رهبري تحول آفرین ،مباهات پیروبودن و تعهد عاطفي و هنجاري را مورد بررسي قرار
داده اند .لیوس و الم ( )2014رابطه میان هویت سازماني و تعهد عاطفي و تأثیر این دو متغیر بر رفتار و نگرش كاركنان ،كامرون و
همكاران ( ،)2014حسنزاده و همكاران ،2015،هریک از متغیرهاي مذكور را مورد بررسي قرار داده اند اما هیچكدام از این تحقیقات
روابط علت و معلول كلیه این متغیرها را در قالب یک الگوي ساختاري مورد توجه قرار نداده اند لذا خالء پژوهشي این تحقیقات در حوزه
یک مدل علي كامالً محسوس است .از سوي دیگر این تحقیق تالش كرده است تا روابط متغیرهاي مذكور را در قالب یک مدل
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شناسایي كرده و از این جنبه مي تواند هم از نظر روش شناسي به دلیل بررسي اثر میانجي رفتار رهبري و هم از نظر تدوین الگویي از
روابط علي نوآورانه باشد .همچنین انجام این پژوهش در دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان) از اهمیت و ضرورت هاي خاصي
بر خوردار است .رفتار رهبري مي تواند انگیزه كاري را در كاركنان واحدهاي سازماني تحت تدثیر قرار دهد .به عالوه اتخاذ شیوه صحیح
مدیریت مي تواند باعث كاهش سكوت سازماني گردد كه كاهش این سكوت ،باعث افزایش كارایي كاركنان و اعتماد به سازمان و
درستكاري ساز ماني و همچنین كاهش هزینه هاي سازماني خواهد شد .لذا با اتخاذ سبک رهبري مناسب توسط مدیران سازماني ،مي
توان بهره وري در سازمان را افزایش و عملكرد كاركنان را بهبود بخشید؛ به عبارت دیگر ،سبک رهبري با تدثیرگذاري بر عوامل دروني
سازماني از قبیل جوسازمانیف حفظ كاركنان شایسته ،بهبود روحیه ،افزایش تعهد سازماني ،گذشت سازماني ،بخشش سازماني ،اعتماد و
انسجام سازماني ،كاهش سكوت سازماني و نیز با اثرگذاري بر بهبود عوامل برون سازماني همچون رضایت ارباب رجوع و افزایش
كیفیت خدمات ،موجب بهبود عملكرد كاركنان شد؛ بنابراین با توجه به اهمیت افزایش بهره وري ،بهبود كارایي كاركنان و راضي
نگهداشتن كاركنان و همچنین تأمین رضایت مشتریان از عملكرد كاركنان ،ضروري است كه پژوهشي در جهت تأثیر ادراك كاركنان از
درستكاري سازماني بر سكوت سازماني با نقش میانجي رفتار رهبري انجام گیرد.با توجه به شكافي كه در انجام تحقیقات رفتارسازماني
مربوط به درستكاري سازماني و كاهش سكوت سازماني وجود دارد و اهمیت فزاینده این متغیرهاي سازماني در تعیین گرایشات رفتاري
و نگرشي مدیران وجود دارد و نیز اهمیت باالي سكوت سازماني به عنوان یكي از مهمترین عوامل گرایشات رفتاري و نگرشي رهبري
و همچنین نقش میانجي كه ادراك از درستكاري سازمان و كاهش سكوت سازماني مي تواند در این رابطه داشته باشد؟ هدف این
تحقیق بررسي نحوه ادراك كاركنان ا ز درستكاري سازمان و كاهش سكوت سازماني هم به صورت مستقیم و هم از طریق میانجـي
متغیر رفتار رهبـري مي باشد؛ و آیا متغیر میانجي مي تواند به عنوان وساطت در ارتباط دو متغیر درستكاري سازماني و كاهش سكوت
سازماني عمل كند؟

چهارچوب نظری پژوهش
سازمانی1

درستکاری
درستكاري سازماني به كارگیري ،حمایت ،رشد ،توسعه و تداوم عادتها ،تمایالت وفعالیت هایي نظیر نوع دوستي ،امانت و درستي،
گذشت و اعتماد هم در سطح فردي و هم در سطح سازماني اشاره دارد (كامرون .)2010،2ابعاد درستكاري سازماني عبارت اند از:اعتماد
سازماني :حالتي رواني است كه براساس آن فرد تمایل دارد تا آسیب پذیري در مقابل دیگري را بپذیرد و بر مبناي انتظارات مثبتي كه از
رفتار دیگري دارد عمل نماید انسجام سازماني :اشاره به صداقت ،اعتماد و احترامي است كه در سازمان نفوذ كرده و پخش شده است
بخشش سازماني :اشتباهات سریعا بخشیده شده و به عنوان فرصتي براي یادگیري و دستیابي به استاندارهاي باالتر تلقي ميشود (رگو و
همكاران)2011،خوش بیني :خوشبیني باوري است كه برخالف وضعیت دشوار كنوني ،كاركنان هنوز آینده روشني براي خود مي بینند
شفقت سازماني :شفقت سازماني بدان معني است كه افراد مراقب یک دیگر هستند و به یک دیگر اهمیت ميدهند (رگو و ریبرو.)2014،
سکوت سازمانی
در حالي كه مفهوم صداي كاركنان در سال هاي اخیر توجه قابل توجه به خود جلب كرده است ،در طول چندین سال و در رشته هاي
گوناگوني به آن اشاره شده است (ویلكینسون و همكاران.)2014،از لحاظ عملي ،یک كارمند مي تواند صداي خود با را صحبت كردن با
همكاران ،با طرح یک مسئله با كار مدیر خط خود؛ با یا بیان یک نظر در یک نظرسنجي ساالنه كاركنان بیان نماید به همین ترتیب،
كاركنان مي توانند سكوت با را عدم طرح یک ایده در جلسه پروژه؛ با متوقف كردن درخواست در مالقات با مدیر عامل؛ و با یا اشاره به
انتقادات در یک بررسي تعاملي ،بروز دهند (روك و همكاران )2017،3در تعریف ا ین موضوع ،موریسون و میلیكن () 2000عنوان مي
نما یند كه زماني كه اعضاي سازمان ،سكوت در برابر مسائل سازماني را انتخاب مي كنند ،سكوت به یک رفتار جمعي تبدیل مي گردد
كه به پدیده سكوت سازماني اشاره دارد .بوئن و بلكمون ،سكوت سازماني را عدم مشاركت آزادانه در مجادالت سازماني تعر یف نموده
اند .از نظر آنها سكوت سازماني یک رفتار فردي نیست بلكه گرایش جمعي كاركنان است (بووین و بلكمون )2003،4هنریكسون و
دایتون)2006( 5سكوت سازمان ي یک پدیده جمعي تعریف مي كنند كه در آن كاركنان نسبت به مسائل مهم پیش یرو سازمان،
1

Organizational virtuousness
Cameron
3
- Ruck et al
4
- Bowen & Blackmon
5
-Henrikson & Dayton
2
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واكنش بسیار ضعیفي نشان مي دهند .برگر (  )2004بیان مي كند كه باید تمایز میان سكوت عمدي و غیرعمدي حفظ شود (دینز و
همكاران.(2013،1به عقیده پیندر و هارلوس  )2001(2سكوت مي تواند فعال ،آگاهانه ،عمدي و هدفمند باشد (زهیر و
ارودغان.(2011،3ونداین و همكاران) 2003( 4سكوت سازماني را به سه نوع سكوت مطیع ،سكوت تدافعي و سكوت نوع -دوستانه
تعریف كرده اند.سكوت مطیع :هنگامي كه اكثریت افراد ،فردي را به عنوان فرد ساكت مي نامند ،منظور آنها اغلب این است كه وي به
طور فعال ،ارتباط برقرار نمي كند (كرنت .( 2000،5این نوع سكوت بیشتر حالت انفعال ي دارد و از و یژگي هاي رفتار ي افراد داراي
این نوع سكوت مي توان مشاركت كم ،اهمال ،مسامحه ،غفلت و ركود را نام برد (پیندر و هارلوس. )2001،6همچنین ،ونداین و
همكاران ( )2003بیان مي كنند كه سكوت مطیع نشان دهنده یک رفتار بي اعتنایي از جانب كاركنان مي باشد كه امید به بهبودي در
آنها از بین رفته است .سكوت تدافعي :انگیزه این نوع سكوت ،احساس ترس در فرد از ارائه اطالعات است .در واقع گاهي ممكن است
افراد بدلیل محافظت از موقعیت و شرایط خود (انگیزه خود حفاظتي) به خودداري از ارائه ایده ها یا نظرات خود بپردازند (پیندر و
هارلوس )2001،ونداین و همكاران بر اساس اظهارات موریس و میلیكن ( ) 2000و پیندر و هارلوس ()2001نوعي از سكوت را شناسایي
نمودند كه به صورت دفاعي رفتاري ارادي و منفعالنه بوده و با هدف حفاظت از خود در برابر تهدیدهاي خارجي صورت مي گیرد .آنها
این نوع سكوت را به صورت؛ امتناع از بیان ایدهها ،اطالعات یا نظرات براي حفاظت از خود بدلیل ترس تعریف نمودند و آن را سكوت
تدافعي نامیدند (دینز و همكاران.(2013،سكوت نوع دوستانه :سكوت نوع دوستانه مبتني بر ادبیات رفتار شهروند ي سازماني است (شر
یفي و اسالمیه) 1392 ،و عبارت است از امتناع از بیان ایده ها اطالعات و یا نظرات مرتبط با كار با هدف سود بردن دیگر افراد در
سازمان و بر اساس انگیزه هاي نوع دوستي ،تشریک مساعي و همكاري .ونداین و همكاران () 2003با استناد بر مباحث اخالقي و
ارتباطي به تأكید بر شرایطي مي پردازند كه تحت آن ،سكوت ارزشمند و شایسته است(روك و همكاران.)2017،
رفتار رهبری
مجموعه اي از خصوصیات یا رفتارهایي تلقي مي شود كه رهبر در یک موقعیت خاص استفاده مي كند .برنز تئوري جامعي را براي
تشریح رفتارهاي رهبران سیاسي با استفاده از دو مفهوم تحول آفرین و تعاملي ایجاد نمود .برنز رهبران تعاملي را به عنوان كساني كه بر
استانداردهاي كاري تأكید دارند و داراي اهداف وظیفه مداري هستند معرفي مي كند .رهبران تعاملي رهبري خود را در درون مرزهاي
سازماني به انجام مي رسانند و به قوانین و مقررات موجود اعتقاد دارند و هدف آنها اطمینان یافتن از این موضوع كه تمامي وظایف
سازماني به صورت منظم در موعد مقرر به اجرا در آمده اند  .قدرت ،اختیار و كنترل در این نوع رفتار ریشه مي دوانند چرا كه اهداف
سازماني از طریق پاداش دادن و یا تنبیه زیر دستان در قالب سبک تعاملي تحقق پیدا مي كنند.باس و همكارانش
(1994و1996میالدي) بر اساس كار برنز نتیجه گیري كردند كه در سبک رهبري تعاملي بین رهبري و پیرو مبادله اي صورت مي گیرد
كه بر اساس آن افراد بر مبناي عملكرد كاري شان پاداش مي گیرند یا تنبیه مي شوند  .صفات مشخصه عاملیت و سبک مستبدانه كه
قدرت و كنترل عنصر غیر ضروري هستند اغلب به وسیله رهبران مورد استفاده قرار مي گیرد .نقاط قوت افراد ،ایجاد توافقات با زیر
دستان در قالب تشریح پاداش ها ،محرك هاي انگیزشي و نتایج كه در زماني كه كارها انجام مي شود باید مشخص گردد(مقیمي و
رمضان .)1390،سبک رهبري تحول گرا مركب از رفتارهاي است كه ویژگي هاي رفتار مشتركي همچون تقویت كار تیمي و بهبود
مهارتهاي زیر دستان و حمایت از افراد در جهت دستیابي به اهداف را مورد توجه قرار مي دهد .این ویژگي براي رهبر تحول آفرین
اصیل امري بایسته است چرا كه آنها به ایجاد تعهد و بهره وري اعضا سازمان كمک مي نماید (جاگیلو.)2010،7رفتار وظیفه گرا :تعیین
وظایف ،تهیه دستور العمل چگونگي انجام كار و مرتبط ساختن یک درك روشن از مسئولیت هاي شغلي ،اهداف كار ،فرصت ها،
تشخیص مسائل مربوط به كار ،متذكر شدن مشكالت و دادن پیشنهاد براي اصالح یا پیشرفت و فعالیت جدي براي اجراي راه حل ها
جهت حل مسائل مهم و یا بحران ها .به ر سمیت شناختن و رفتار ایده بخش :استفاده از تكنیک هاي مرثر كه احساس یا منطق را براي
اشتیاق به كار تحت تدثیر قرار دهد .تعهد به اهداف كار و موافقت با درخواست ها جهت همكاري ،حمایت و یا منابع شركت .رفتار
دوستانه و با مالحظه ،صبور و مفید بودن ،ابراز حس همدردي و حمایت هنگامي كه كسي ناراحت یا مضطرب است و مانند یک دوست
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بودن .انتشار اطالعات مربوط به كساني كه براي كار به آنها نیاز دارند با ارائه مطالب كتبي و اسناد و پاسخ به درخواست هاي اطالعات
فني .رفتار توانمند سازي :جلسه و مشورت با افراد سازمان قبل از ایجاد تغییراتي كه روي آنها تأثیر مي گذارد ،تشویق و پیشنهادات براي
پیشرفت ،دعوت به مشاركت در تصمیم گیري ،اجازه مي دهد تا زیردستان مسئولیت مهم داشته باشند و در انجام كار ،رسیدگي به
مشكالت و تصمیم گیري هاي مهم احتیاط كنند .تیم سازي و رفتار توسعه اي :كمک به نتایج مفید در تضاد ،تشویق به همكاري ،كار
تیمي و آشنایي با بخش كار (گوبا و همكاران)3 :2013 ،پیشرو در یک رفتار نمونه :قرار دادن استانداردهاي رفتاري سخت ،سخت كار
كردن و پیشرو در رفتار نمونه در دوره هاي معین انجام كار ،پایان مهلت ها و بهینه سازي زمان (آوولیو 1و همكاران.)2004 ،
فرهادي و همكاران( )1394در تحقیقي با عنوان " تأثیر رهبري تحول آفرین و یادگیري سازماني بر كاهش سكوت سازماني" كه در
شعب بانک سپه اصفهان با روش توصیفي – همبستگي انجام دادند.به این نتیجه رسیدند :كه متغیرهاي سبک رهبري تحول آفرین و
یادگیري سازماني هردو در كاهش سكوت سازماني مؤثر بوده اند و در مجموع توانسته اند  73/5درصد از تغییرات سكوت سازماني را
توضیح دهند .همچنین ،با توجه به ضرایب بدست آمده ،نتایج نشان داد كه سهم یادگیري سازماني در كاهش سكوت سازماني بیشتر از
رهبري تحول آفرین بوده است .بعالوه نتایج نشان داد كه از میان شاخص هاي مربوط به دو متغیر اصلي ،به ترتیب یادگیري در سطح
سازماني ،مالحظات فردي ،یادگیري تیمي ،ترغیب ذهني ،یادگیري فردي ،انگیزش الهام بخش و نفوذ آرماني بیشترین تأثیر را بر
كاهش سكوت سازماني داشتند.تركستاني و جمشیدي بروجردي( )1394در تحقیقي با عنوان" نقش ادراك از درستكاري سازمان و رفاه
عاطفي كاركنان در ایجاد تعهد عاطفي به سازمان " كه در شركتهاي بیمه در كالن شهر تهران به روش توصیفي از نوع همبستگي
انجام دادند.نتایج نشان داد كه ادراك كاركنان از درستكاري سازمان ،هم به طور مستقیم و هم با میانجیگري نقش رفاه عاطفي ،رابطه
اي مثبت با تعهد عاطفي كاركنان دارد و بیشترین رابطه در مدل نظري این تحقیق میان ادراك كاركنان از درستكاري سازمان و رفاه
عاطفي كاركنان و كمترین رابطه میان ادراك نیروي كار از درستكاري سازمان و تعهد عاطفي كاركنان وجود دارد .در این تحقیق
پیشنهاد ميشود كه توسعه درستكاري در سازمان (به عنوان مثال توسعه احترام متقابل و فضایي كه در آن استانداردهاي باالي
عملكردي با فرهنگ گذشت و یادگیري از اشتباهات تركیب ميشود) ،رفاه عاطفي كاركنان را بهبود بخشیده و منجر به تعهد عاطفي
آنها شد.
هنرمند( ،)1393در تحقیقي تحت عنوان " نقش رفتارهاي مثبت گرا در كاهش سكوت سازماني"كه در كاركنان ادارات كل بانک سپه
به روش توصیفي – پیمایشي و مقطعي انجام داد به این نتیجه رسید كه :رفتار سازماني مثبتگرا با سكوت سازماني رابطه معكوس و
معناداري دارد .همچنین نتایج نشان میدهد كه تمامي ابعاد رفتار سازماني مثبتگرا با سكوت مطیع رابطه معكوس و معنادار دارند ،اما
دررابطه تنها رابطه معكوس آن با خودكارآمدي مورد تأیید قرار گرفت و رابطه امیدواري ،تابآوري و ،با سكوت خاموش خوشبیني با
سكوت خاموش معنادار نشد.كوچک زایي و همكاران( )1396در تحقیقي با عنوان" بررسي تعلق خاطر كاري ،سكوت سازماني و فضیلت
سازماني در بین كاركنان زندان شهرستان زاهدان " كه باروش توصیفي از نوع پیمایشي بوده و مشاركت كنندگان پژوهش شامل كلیه
كاركنان زندان شهرستان زاهدان بودند كه تعداد  110نفر از آنان براساس جدول مورگان و روش نمونه گیري تصادفي ساده انتخاب
شدند  .نتایج پژوهش نشان داد كه وضعیت تعلق خاطر كاري و فضیلت سازماني در بین كاركنان در سطح متوسط ولي از نظر متغیر
سكوت سازماني در سطح پایین تر از متوسط مي باشد .شهسواري و مكتبي ( )1395در تحقیقي با عنوان " بررسي رابطه بین رهبري
تحول آفرین و سكوت سازماني كاركنان" كه در تأمین اجتماعي استان هرمزگان به روش توصیفي – پیمایشي انجام داد .یافته ها
حاكي از آنست با توجه به نتایج حاصل از فرضیه هاي اول تا پنجم بین ویژگي هاي آرماني ،رفتارهاي آرماني ،انگیزش الهام بخش،
ترغیب ذهني و مالحظات فردي رهبر و سكوت سازماني كاركنان ارتباط معناداري از نوع مثبت وجود داشت .رگو 2و همكاران ()2011
در تحقیقي با عنوان" نقش میانجیگري رفاه عاطفي بر ارتباط بین درستكاري سازماني و اثربخشي آن بر تعهد عاطفي" به بررسي
چگونگي فواید درستكاري سازماني و پیش بیني رفاه عاطفي و تعهد عاطفي انجام داد .جامعه آماري  205نفر از كاركنان در شهر
لیسبون بود .یافته ها نشان داد كه ادراك از درستكاري سازماني به طور مستقیم و از طریق نقش میانجي كننده رفاه عاطفي پیش بیني
مي شود .و ارتقاء درستكاري سازماني از جمله صداقت ،احترام بین فردي ،دلسوزي سازماني و تركیب استانداردهاي باال با عملكرد
فرهنگي و یادگیري از اشتباهات رف اه عاطفي كاركنان را بهبود مي بخشد و نیروي كار متمركزتر را ترویج مي دهد كه باعث تعهد
عاطفي كاركنان مي شود همچنین تأثیر روانشناسي مثبت ،رفتارسازماني مثبت و جنبش هاي تحصیلي مثبت سازماني تأثیرگذار

Avolio
Rego
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بود.فرناندو و آلمیادا )2012(1در تحقیقي با عنوان" درستكاري سازماني یک استراتژي براي مشاركت اجتماعي ،در شركت
 HOLDINGسریالنكا به روش كیفي از نوع پدیدارشناسي انجام دادند .با  23نفر از مدیران ارشد در ده شركت برجسته در سریالنكا
مصاحبه كردند .نتایج حاكي از شناسایي سه بعد در حوزه درستكاري سازماني بود كه شامل تأثیر انسان ،اخالق خیرخواهي و بهبود بدون
قید وشرط اجتماعي بود .از دیگر نتایج این تحقیق این بود كه چگونه استراتژیک ابتكارات  CSRمي تواند به دلیل مشاركت مثبت در
جامعه ،عالوه بر ابعاد فوق در تولید درآمد ،تبلیغ و شهرت براي شركت سودمند باشد.آراچو و لوپز )2014(2در تحقیقي با عنوان"
درستكاري رهبري ،تعهدسازماني و عملكرد فردي" در  113كارمند از سازمانهاي واقع در شهر پرتقال به روش توصیفي انجام داد  .نتایج
نشان داد كه ادراك كاركنان در سه بعد از مهارتهاي رهبري(رهبري ارزش ،پشتكار و بلوغ) به تعهد سازماني به ویژه در ابعاد عاطفي و
هنجاري آن كمک مي كند و به نوبه خود مي تواند در عملكرد فردي به طور مثبت نفوذ داشته باشد.
هایندمن و مک كانویل )2018(3در تحقیقي با عنوان" اعتماد و پاسخگویي در سازمانهاي خیریه انگلستان :بررسي چرخه درستكاري"
در موسسات خیریه بریتانیا به روش كیفي و از طریق مصاحبه از مدیران خیریه انجام دادند .نتایج نشان از استفاده از طیف گسترده اي از
مكانیزمها را داد كه اغلب بسیار مناسب به درك نیازهاي اطالعات ذینفعان است كه در این فرایند ضروري و حیاتي هستند .و دیگر این
كه استفاده و تعامل از این مكانیزمها مي توان د یک دایره صریح از پاسخگویي و اعتماد ایجاد كند كه هركدام دیگري را تقویت مي كند.
و در جایي كه این دایره شكل بگیرد اعتماد هم در سازمانهاي خیریه فردي و هم در كل مي تواند افزایش یابد.
MAS

رفتار رهبری
سکوت

ادراک کارکنان

سازمانی

از درستکاری
سازمانی
شكل  :1مدل مفهومي پژوهش

فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلي
ادراك كاركنان از درستكاري سازماني از طریق رفتار رهبري بر سكوت سازماني در دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان) تأثیر دارد.
فرضیه هاي فرعي
ادراك كاركنان از درستكاري سازماني و ابعاد آن بر سكوت سازماني در دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان) تأثیر دارد.
ادراك كاركنان از درستكاري سازماني و ابعاد آن بر رفتار رهبري در دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان) تأثیردارد.
رفتار رهبري بر سكوت سازماني و ابعاد آن در دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان) تأثیر دارد.

روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف كاربردي است ،زیرا به كاربرد متغییرهاي مطرح شده براي كمک به كاهش سكوت سازماني مي پردازد .از
سوي دیگر پژوهش مذكور از نظر نحوه گرد آوري اطالعات توصیفي از نوع همبستگي است .زیرا به بررسي ادراك كاركنان از
درستكاري سازماني از طریق رفتار رهبري بر سكوت سازماني مي پردازد و روابط میان متغیر هاي مذكور را در قالب مدل سازي
معادالت ساختاري مورد بررسي قرار مي دهد .جامعه آماري پژوهش شامل كلیه كاركنان شاغل در دانشگاه آزاد واحد
اصفهان(خوراسگان) به تعداد  660نفر بودهاند كه تعداد آنها براساس آمار معاونت اداري ومنابع انساني بودكه با روش نمونه گیري
تصادفي ساده با حجم تعداد  244نمونه استخراج گردید  .در این راستا به منظور سنجش و اندازهگیري متغیرهاي پژوهش از پرسشنامه
Fernando & Almeida
Araujo & Lopes
Hyndman & Mc Conville

1
2
3
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 77سوالي بهره گرفته شده است .با توجه به بررسي پیشینههاي موجود و كلیه مدلهاي ارائه شده در این حوزه از ابزار كامرون و
همكاران( )2004استفاده شده است ،كه شامل پنج بُعد خوش بیني ،اعتماد سازماني ،همدردي ،یكپارچگي و بخشش سازماني ميباشد.
در این راستا از  15گویه برگرفته از شاخصهاي عملیاتي این اصول در پژوهش كامرون و همكاران( ، )2004استفاده شد.همچنین به
منظور ارزیابي سكوت سازمان از مدل اندازهگیري اشاره شده در پژوهش واكوال و بورادس ( )2005استفاده شده است كه شامل سه
مؤلفه ،سكوت مطیع ،سكوت تدافعي ،سكوت نوع دوستانه ميباشد .در این راستا از  23گویه كه مورد جرح و تعدیل براي استفاده در
شركت گاز قرار گرفته ،استفاده شده است.
در نهایت به منظور سنجش رفتار رهبري به عنوان متغیر تعدیلگر پژوهش كه در پژوهش گوبا و همكاران( )2013ميباشد و
شامل پنج مؤلفه ي رفتار وظیفه گرا ،به رسمیت شناختن و رفتار ایده بخش ،رفتار توانمندسازي ،تیم سازي و رفتار توسعه اي و پیشرو در
یک رفتار نمونه است از  39گویه استفاده شد .كه روایي صوري از لحاظ صراحت و قابلیت درك گویه ها از طریق تعدادي از پاسخگویان
و روایي محتوایي از لحاظ تطابق مفاهیم از طریق مراجعه به صاحب نظران تایید شد .پایایي پرسشنامه ها نیز با استفاده از ضریب آلفاي
كرونباخ به شرح زیر تایید گردید.
جدول  . 1ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه درستکاری سازمانی

ابعاد درستكاري سازماني
خوشبیني
اعتماد
همدردي
یكپارچگي
بخشش
كل ابعاد

تعداد گویهها

ضریب آلفاي كرونباخ

3
3
3
3
3
15

0/787
0/792
0/848
0/711
0/736
0/939

جدول  . 2ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه سکوت سازمانی

ابعاد سكوت سازماني
سكوت مطیع
سكوت تدافعي
سكوت نوعدوستانه
كل ابعاد

ضریب آلفاي كرونباخ
0/853
0/821
0/885
0/921

تعداد گویهها
15
4
4
23

جدول .3ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه رفتار رهبری

ابعاد رفتار رهبري
رفتار وظیفهگرا
به رسمیت شناختن و رفتار ایدهبخش
رفتار توانمندسازي
تیمسازي و رفتار توسعهاي
پیشرو در یک رفتار نمونه
كل ابعاد

ضریب آلفاي كرونباخ
0/954
0/929
0/931
0/914
0/854
0/982

تعداد گویهها
14
7
6
7
5
39

طبق یافتههاي جداول  2 ،1و  3ضرایب پایایي براي پرسشنامههاي ادراك كاركنان از درستكاري سازماني ،سكوت سازماني و رفتار
رهبري و ابعاد آنها محاسبه گردید كه همگي باالتر از  0/7بوده و نشان از دقت باالي ابزار اندازهگیري مورد استفاده در این پژوهش
دارد.
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یافتههای پژوهش
آزمون نرمال بودن توزیع دادههای پژوهش
جهت بررسي نرمال بودن متغیرهاي اصلي پژوهش از آزمون كولموگروف اسمیرنف استفاده گردید كه آزمون فرض آن به صورت جدول
( )4-8ميباشد.
جدول  .0آزمون کلموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن دادههای پژوهش

متغیرهاي پژوهش

آماره

سطح معني داري

توزیع نرمال

دارد
0/084
0/140
درستكاري سازماني
دارد
0/058
0/116
سكوت سازماني
دارد
0/071
0/098
رفتار رهبري
همانطور كه نتایج جدول  4نشان ميدهد مقدار سطح معناداري در متغیرهاي درستكاري سـازماني ،سـكوت سـازماني و رفتـار
رهبري باالتر از  0/05بوده و بنابراین فرضیه صفر در این متغیرها در سطح اطمینان  95درصد ،مورد تایید قرار ميگیرد و توزیـع دادههـا
در متغیرهاي پژوهش از توزیع نرمال پیروي ميكنند.
آزمون فرضیه اصلی پژوهش
 .مدل معادالت ساختاري فرضیه اصلي پژوهش جهت بررسي نقش تعدیلگري رفتار رهبري در رابطه میـان ادراك كاركنـان از
درستكاري سازماني و سكوت سازماني در شركت گاز شهر اصفهان به شكل  )2توسط نرمافزار SmartPLSمدل سازي گردید.

شکل  .2بررسی نقش تعدیلکنندگی رفتار رهبری با استفاده از ضریب اثر توسط نرمافزار SmartPLS
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شکل  .3بررسی معناداری تعدیلکنندگی رفتار رهبری با استفاده از مقدار تی ولیو توسط نرمافزار SmartPLS
جدول  .5برآورد ضرایب رگرسیون مدل فرضیه اصلی پژوهش
سطح
ضریب اثر
فرضیه اصلي پژوهش
R2
معناداري

ادراك از
درستكاري سازماني

سكوت سازماني

*-0/247

0/774

0/034

نتیجه
فرضیه

تایید

ضرایب اثر برآورد شده در جدول  5نشان دهنده موثر بودن یا نبودن هر مولفه است .در ستون اول مقدار ضریب اثر استاندارد و
به ترتیب مقدار  ،R2سطح معناداري و در نهایت نتیجه فرضیه گزارش شده است .همانطور كه در جدول مشاهده ميشود بـا توجـه بـه
اینكه مقدار پي -ولیو تاثیر ادراك از درستكاري سازماني بر سكوت سازماني كمتر از  0/05بدست آمد ،بنابراین ضـرایب اثـر  -0/247در
سطح اطمینان  %95معنادار بوده و تاثیر ادراك از درستكاري سازماني بر سكوت سازماني تایید گردید.
بررسي و تحلیل نقش تعدیلكنندگي رفتار رهبري در فرضیه اصلي پژوهش
جدول  . 6برآورد ضرایب رگرسیون نقش تعدیلکنندگی رفتار رهبری

نقش تعدیلكنندگي رفتار رهبري در رابطه میان
ادراك از درستكاري سازماني و سكوت سازماني

ادراك از
درستكاري سازماني

سكوت
سازماني

سطح معناداري

ضریب اثر
R2

-0/081

0/774

0/036

نتیجه فرضیه
(تعدیلكنندگي)

تایید

جهت بررسي نقش تعدیلكنندگي رفتار رهبري بر رابطه بین ادراك از درستكاري سازماني و سكوت سازماني همـانطور كـه در
جدول 6مشاهده ميگردد ضریب اثر  -0/081مربوط به نقش تعدیلكنندگي رفتار رهبري بر رابطه بین ادراك از درستكاري سـازماني و
سكوت سازماني تایید گردید و با توجه به اینكه این ضریب منفي بدست آمده است ،بنابراین ميتوان نتیجه گرفت افزایش رفتار رهبري
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باعث كاهش تاثیر ادراك از درستكاري سازماني بر سكوت سازماني ميگردد و یا به عبارتي دیگر رفتار رهبري تاثیر ادراك از درستكاري
سازماني بر سكوت سازماني را در جهت منفي ،تقویت ميكند.
شاخصهای برازش مدل فرضیه اصلی پژوهش
سوال اساسي مطرح شده این است كه آیا این مدل ،مدل مناسبي ميباشد؟ بـراي پاسـخ بـه ایـن پرسـش بایسـتي آمارههـاي
میانگین واریانس استخراجي ،1قابلیت اطمینان مركب )C.R( 2و آلفاي كرونباخ جهت مناسب بودن برازش مدل مورد بررسي قرار گیرد.
با توجه به خروجي  PLSو با توجه به نتایج جدول ( )12-4تا ( )14-4كه از خروجـي نرمافـزار اسـمارت پـي ال اس بدسـت آمدهانـد،
ميتوان نتیجهگیري كرد كه مدل مذكور مدل مناسبي از نظر شاخصهاي برازش ميباشد .كلیه شـاخصهاي ارزیـابي تناسـب بـرازش
مدل همراه با مقادیر آنها در این جداول ارائه گردیده و نشاندهنده برازش مناسب مدل ميباشد.
جدول  .7بررسی شاخص روایی همگرا ( ) AVE3جهت مناسب بودن مدل تحقیق

مقدار استاندارد
شاخص
بیشتر یا برابر 0/5
بیشتر یا برابر 0/5
بیشتر یا برابر 0/5

نام متغیر
ادراك از درستكاري سازماني
رفتار رهبري
سكوت سازماني

مقدار شاخص در
مدل مورد نظر
0/763
0/861
0/775

نتیجهگیري
برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است

فرضیه فرعی اول
ابعاد ادراك كاركنان از درستكاري سازماني بر سكوت سازماني در دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان) تأثیر دارد.
جهت بررسي این فرضیه از روش رگرسیون گام به گام استفاده گردید.
جدول  .8معناداری مدل رگرسیون گام به گام در فرضیه فرعی اول

گام

متغیر پیشبین
 - 1یكپارچگي

 - 2یكپارچگي
 -بخشش

 - 3یكپارچگي
 بخشش -همدردي

رگرسیون

مجموع
مربعات
37/073

میانگین
مربعات
37/073

باقیمانده
كل

19/127
56/200

0/127

رگرسیون

38/712

19/356

باقیمانده
كل

17/488
56/200

0/117

رگرسیون

39/965

13/322

باقیمانده
كل

16/235
56/200

0/109

Fآ
ماره
292/677

166/020

122/258

سطح
معناداري
0/000

0/000

0/000

1

Average Variance Extracted
Composite Reliability
3
Average Variance Extracted
2
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متغیر وابسته :سکوت سازمانی
با توجه به نتایج به دست آمده از جدول  8و مقدار معناداري پي-ول یو كه در گام اول و دوم و سوم صفر بدست آمده است ،ابعاد
یكپارچگي ،بخشش و همدردي از ادراك كاركنان از درستكاري سازماني توانسته سكوت سـازماني را پیشبینـي كنـد ،نتیجـه ميشـود
ارتباط بین ابعاد یكپارچگي ،بخشش و همدردي با سكوت سازماني ،ارتباط معنيداري ميباشد و مدل رگرسیون مدلي معنادار ميباشد و
ابعاد یكپارچگي ،بخشش و همدردي از ادراك كاركنان از درستكاري سازماني قادر به پیشبیني سكوت سازماني است.
متغیر پیشبین

گام

جدول  :0خالصه مدل رگرسیون گام به گام فرضیه فرعی اول
آماره ها
مجذور
ضریب
ضریب همبستگي
همبستگي
درجه
درجه
Fتغییرات
آزادي2
آزادي 1

1

 -یكپارچگي

0/812

2

 یكپارچگي بخشش یكپارچگي بخشش -همدردي

0/830

/660

1

292/677

آزمو
ن دوربین
واتسون

151

0

3

/689

1

14/057

150

0
/711

0/843

1

11/497

149

0

51
1/9

متغیر وابسته :سکوت سازمانی
نتایج بدست آمده از جدول  9نشان ميدهد كه یكپارچگي ،بخشش و همدردي در گام سـوم 71/1 ،درصـد توانـایي پیشبینـي
سكوت سازماني كاركنان را دارند ،همچنین یكي از مفروضاتي كه در رگرسیون خطي مدنظر قرار ميگیرد ،استقالل خطاها (تفاوت بـین
مقادیر واقعي و مقادیر پیش بیني شده توسط معادله رگرسیون) از یكدیگر است .در صورتي كه فرضیه استقالل خطاها رد شود و خطاهـا
با یكدیگر همبستگي داشته باشند امكان استفاده از رگرسیون خطي وجود ندارد ،به منظور بررسي استقالل خطاها از یكـدیگر از آزمـون
دوربین -واتسون استفاده گردید .آماره دوربین واتسون بین  0تا  4ميباشد .اگر بین باقیماندهها همبستگي متوالي وجـود نداشـته باشـد،
مقدار این آماره باید به  2نزدیک باشد .اگر به صفر نزدیک باشد نشان دهنده همبستگي مثبت و اگـر بـه  4نزدیـک باشـد نشـاندهنده
همبستگي منفي ميباشد .در مجموع اگر این آماره بین  1/5تا  2/5باشد جاي هیچ نگراني نیست كه در این فرضـیه مقـدار ایـن آمـاره
 1/519بدست آمد كه بسیار مناسب ميباشد.
جدول  .10ضرائب مدل رگرسیون گام به گام فرضیه فرعی اول

گام متغیر
پیشبین
 -1ضریب ثابت
 یكپارچگي -2ضریب ثابت
یكپارچگي
بخشش
 -3ضریب ثابت

ضرایب غیراستاندارد
خطاي
بتا
معیار
1
5/069
0/16
0
0/654
0/38
1
5/213
0/17
0
0/505
0/54
0
0/202
0/54
1
5/226
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ضرایب بتاي
استاندارد

-0/812

-0/627
-0/252

T

سطح
معناداري

8

0/000

آماره

43/65
17/108
4
44/18
3
-9/47
7
-3/49
0

0/000

تلران
س

1/000

آماره همخطي
ضریب
همخطي

1/000

0/000
0/000

0/461

2/171

0/000

0/461

2/171

0/000
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0/14

یكپارچگي
بخشش
همدردي

0/376
0/188
0/160
-

قائدامیني هاروني و صادقي دهچشمه

46/35
0

-0/467

0/65

8

0/303

0/000

3/327

-5/12
0

-0/234

0/52

5

0/457

0/000

2/186

-3/90
0

-0/229

0/47

3

0/424

0/001

2/360

-3/91

متغیر وابسته :سکوت سازمانی
همانطور كه در جدول  10مشاهده ميگردد در گام سوم از رگرسیون گام به گام ،یكپـارچگي بـا مقـدار تـي -ولیـو  -5/812و
سطح معناداري  ، 0/000بخشش با مقدار تي -ولیو  -3/590و سطح معناداري  0/000و همدردي با مقدار تي -ولیو  -3/391و سطح
معناداري  0/000در سطح اطمینان  95درصد به طرز معناداري توان پیشبیني متغیر وابسته سكوت سـازماني را دارنـد و معادلـه خـط
رگرسیون آن با ضرائب غیراستاندارد به صورت زیر ميباشد.
 + 5/226همدردي  - 0/160بخشش  - 0/188یكپارچگي  = -0/376سكوت سازماني
فرضیه فرعي دوم :ابعاد ادراك كاركنان از درستكاري سازماني بر رفتار رهبري در دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان) تأثیر دارد.
جهت بررسي این فرضیه از روش رگرسیون گام به گام استفاده گردید.
جدول  .11معناداری مدل رگرسیون گام به گام در فرضیه فرعی دوم

گام
1
یكپارچگي
2
یكپارچگي
خوشبیني

متغیر پیشبین
رگرسیون
باقیمانده
كل
رگرسیون
باقیمانده
كل

مجموع مربعات
65/137
30/671
95/809
68/467
27/342
95/809

رگرسیون
باقیمانده
كل

69/759
26/050
95/809

3
یكپارچگي
خوشبیني
بخشش

میانگین مربعات
65/137
0/203

 Fآماره
320/684

سطح معناداري
0/000

34/233

187/806

0/000

0/182

133/001

23/253

0/000

0/175

متغیر وابسته :رفتار رهبری
با توجه به نتایج به دست آمده از جدول  11و مقدار معناداري پي-ولیو كه در گـام اول و دوم و سـوم صـفر بدسـت آمـده اسـت ،ابعـاد
یكپارچگي ،خوشبیني و بخشش از ادراك كاركنان از درستكاري سازماني توانسته رفتار رهبري را پیشبیني كند ،نتیجه ميشود ارتبـاط
بین ابعاد یكپارچگي ،خوشبیني و بخشش با رفتار رهبري ،ارتباط معنيداري ميباشد و مدل رگرسیون مـدلي معنـادار ميباشـد و ابعـاد
یكپارچگي ،خوشبیني و بخشش از ادراك كاركنان از درستكاري سازماني قادر به پیشبیني رفتار رهبري است.
جدول  .12خالصه مدل رگرسیون گام به گام فرضیه فرعی دوم

متغیر

گام
پیشبین

ضریب
همبستگ
ي

مجذور ضریب
همبستگي

Fتغییرات

درجه
آزادي

آماره ها
درجه
آزادي

آزمون دوربین
واتسون
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1
1
2
3

 یكپارچگي یكپارچگي خوشبیني یكپارچگي خوشبیني -بخشش

0/825
0/845

0/680
0/715

320/684
18/264

0/853

0/728

7/390

قائدامیني هاروني و صادقي دهچشمه

2
151 1
150 1
555

149 1
1/

متغیر وابسته :رفتار رهبری
نتایج بدست آمده از جدول  12نشان ميدهد كه یكپارچگي ،خوشبیني و بخشش در گام سوم 72/8 ،درصـد توانـایي پیشبینـي رفتـار
رهبري را دارند ،همچنین یكي از مفروضاتي كه در رگرسیون خطي مدنظر قرار ميگیرد ،استقالل خطاها (تفاوت بـین مقـادیر واقعـي و
مقادیر پیش بیني شده توسط معادله رگرسیون) از یكدیگر است .در صورتي كه فرضیه اسـتقالل خطاهـا رد شـود و خطاهـا بـا یكـدیگر
همبستگي داشته باشند امكان استفا ده از رگرسیون خطي وجود ندارد ،به منظور بررسي استقالل خطاها از یكـدیگر از آزمـون دوربـین-
واتسون استفاده گردید .آماره دوربین واتسون بین  0تا  4ميباشد .اگر بین باقیماندهها همبستگي متوالي وجود نداشته باشد ،مقـدار ایـن
آماره باید به  2نزدیک باشد .اگر به صفر نزدیک باشد نشان دهنده همبستگي مثبت و اگر به  4نزدیـک باشـد نشـاندهنده همبسـتگي
منفي ميباشد .در مجموع اگر این آماره بین  1/5تا  2/5باشد جاي هیچ نگراني نیست كه در این فرضیه مقدار این آماره  1/555بدسـت
آمد كه بسیار مناسب ميباشد.
جدول  .13ضرائب مدل رگرسیون گام به گام فرضیه فرعی دوم

گام متغیر پیشبین

 -1ضریب ثابت

ضرایب غیراستاندارد
ب خطاي معیار
تا
0/341

ضرایب بتاي
استاندارد

Tآماره

/333

0/146

سطح
معنادار
ي

آماره همخطي
ضریب
تلرانس
همخط
ي

0/021

2
 -یكپارچگي

0/867

0/048

 -2ضریب ثابت
 یكپارچگي -خوشبیني

0/205

0/142

0/619

0/074

0/589

0/274

0/064

0/300

0/092
0/515
0/240
0/183

0/145
0/082
0/064
0/067

0/490
0/263
0/175

/908

0/825

0/000

1/000

1/000

17
/444

0/151

1
/375

0/000

0/385

2/599

8

 -3ضریب ثابت
 یكپارچگي خوشبیني -بخشش

/274
4
0/629
6/295
3/744
2/719

0/000
0/530
0/000
0/000
0/007

0/385

0/301
0/370
0/443

2/599

3/322
2/703
2/259

متغیر وابسته :رفتار رهبری
همانطور كه در جدول  13مشاهده ميگردد در گام سوم از رگرسیون گام به گام ،یكپارچگي با مقدار تي -ولیو  6/295و سطح معناداري
 ، 0/000خوشبیني با مقدار تي -ولیو  3/744و سطح معناداري  0/000و بخشش با مقدار تي -ولیو  2/719و سطح معناداري 0/007
در سطح اطمینان  95درصد به طرز معناداري توان پیشبیني متغیر وابسته رفتار رهبري را دارند و معادله خط رگرسیون آن با ضـرائب
غیراستاندارد به صورت زیر ميباشد.
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بخشش  + 0/183خوشبیني  + 0/240یكپارچگي  = 0/515رفتار رهبري
فرضیه فرعي سوم :رفتار رهبري بر ابعاد سكوت سازماني در دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان) تأثیر دارد.
دراین بخش ،یافته هاي استنباطي تحقیق بر اساس فرضیه فرعي سوم تحقیق تنظـیم و بـا اسـتفاده از مـدل سـازي معـادالت
ساختاري واریانس محور ( )PLSبه آن پرداخته شده است -1.رفتار رهبري بر بعد سكوت مطیـع از سـكوت سـازماني در دانشـگاه آزاد
واحد اصفهان(خوراسگان) تأثیر دارد -2.رفتار رهبري بر بعد سكوت تدافعي از سكوت سازماني در دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان)
تأثیر دارد -3.رفتار رهبري بر بعد سكوت نوعدوستانه از سكوت سازماني در دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان) تأثیر دارد.
به منظور آزمون فرضیه فرعي سوم تحقیق از مدلسازي معادالت سـاختاري اسـتفاده شـده اسـت .همـانطور كـه از خروجـي نرمافـزار
 SmartPLSمشاهده ميشود ،مدل اصلي ارائه شده به صورت شكل ( )4-4ميباشد كه در آن روابط میان متغیرهـا و ضـرائب هـر
یک از آنها ارائه شده است .اعداد نوشته شده بر روي خطوط در واقع ضرایب بتا استاندارد حاصـل از معادلـه رگرسـیون میـان متغیرهـا
ميباشند كه به آنها ضرایب مسیر نیز گفته مي شود .و عدد داخل دایره آبي مربوط به ضریب تعیین میزان تبیین متغیـر وابسـته توسـط
متغیرهاي مستقل ميباشد.
مدل معادالت ساختاري واریانسمحور فرضیه فرعي سوم پژوهش جهت بررسي تاثیر رفتار رهبري بر ابعاد سكوت سـازماني در
دانشگاه آزاد واحد اصفهان(خوراسگان) به شكل ( )4و ( )5توسط نرمافزار SmartPLSمدلسازي گردید.

شکل  .4مدل مفهومی فرضیه فرعی سوم پژوهش با استفاده از ضریب اثر توسط نرمافزار SmartPLS
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شکل  .5بررسی معناداری ضرائب مدل مفهومی فرضیه فرعی سوم پژوهش با استفاده از مقادیر پی-ولیو
جدول  .014برآورد ضرایب رگرسیون تاثیر رفتار رهبری بر ابعاد سکوت سازمانی در حجم نمونه مورد مطالعه

فرضیههاي پژوهش

ضریب
اثر

R2

خطاي انحراف
استاندارد

مقدار تي ولیو

نتیجه
فرضیه

رفتار رهبري

سكوت تدافعي

-0/634

0/402

0/069

9/154

تایید

رفتار رهبري

سكوت مطیع

-0/860

0/740

0/021

40/415

تایید

رفتار رهبري

سكوت
نوعدوستانه

-0/745

0/555

0/046

16/110

تایید

ضرایب اثر برآورد شده در جدول  14نشان دهنده موثر بودن یا نبودن هر مولفه است .در ستون اول مقدار ضـریب اثـر اسـتاندارد و بـه
ترتیب مقدار  ،R2خطاي انحراف استاندارد ،مقدار تي ولیو و در نهایت نتیجه فرضیه گزارش شده است .همانطور كه در جدول مشـاهده
ميشود با توجه به اینكه مقدار تي -ولیو تاثیر رفتار رهبري بر سكوت تـدافعي ،سـكوت مطیـع و سـكوت نوعدوسـتانه بزرگتـر از 1/96
ميباشد ،بنابراین ضرائب اثر  -0/860 ، -0/634و  -0/745در سطح اطمینان  %95معنادار بوده و تاثیر رفتار رهبري بر سكوت تـدافعي،
سكوت مطیع و سكوت نوعدوستانه تایید گردید.
شاخصهاي برازش مدل فرضیه فرعي سوم پژوهش
سوال اساسي مطرح شده این است كه آیا این مدل ،مدل مناسبي ميباشد؟ بـراي پاسـخ بـه ایـن پرسـش بایسـتي آمارههـاي
میانگین واریانس استخراجي ( ،)A.V.Eقابلیت اطمینان مركب ( )C.Rو آلفاي كرونباخ جهت مناسب بودن برازش مدل مورد بررسي
قرار گیرد.

 |258مجله توانمندسازي سرمایه انساني دوره ،3شماره  ،3پائیز 1399

تأثیر ادراك كاركنان از درستكاري سازمان بر سكوت سازماني با نقش تعدیل كننده درك از رفتار رهبري

قائدامیني هاروني و صادقي دهچشمه

با توجه به خروجي اسمارت پي ال اس و با توجه به نتایج جدول ( )15تا ( )17كه از خروجي نرمافزار اسمارت پي ال اس بدست
آمدهاند ،ميتوان نتیجهگیري كرد كه مدل مذكور مدل مناسبي از نظر شاخصهاي برازش ميباشد .كلیه شـاخصهاي ارزیـابي تناسـب
برازش مدل همراه با مقادیر آنها در این جداول ارائه گردیده و نشاندهنده برازش مناسب مدل ميباشد.
جدول  .15بررسی شاخص روایی همگرا ( ) AVEجهت مناسب بودن مدل فرضیه فرعی سوم

نام متغیر
رفتار رهبري
سكوت تدافعي
سكوت مطیع
سكوت نوعدوستانه

مقدار استاندارد
شاخص
بیشتر یا برابر 0/5
بیشتر یا برابر 0/5
بیشتر یا برابر 0/5
بیشتر یا برابر 0/5

نتیجهگیري

مقدار شاخص در مدل
مورد نظر
0/861
0/584
0/536
0/634

برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است

جدول  .16بررسی شاخص قابلیت اطمینان مرکب ( )C.Rجهت مناسب بودن مدل فرضیه فرعی سوم

نام متغیر
رفتار رهبري
سكوت تدافعي
سكوت مطیع
سكوت نوعدوستانه

مقدار استاندارد
شاخص
بیشتر از 0/7
بیشتر از 0/7
بیشتر از 0/7
بیشتر از 0/7

نتیجهگیري

مقدار شاخص در مدل مورد
نظر
0/969
0/730
0/782
0/849

برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است

جدول  .17بررسی شاخص آلفای کرونباخ جهت مناسب بودن مدل فرضیه فرعی سوم

نام متغیر
رفتار رهبري
سكوت تدافعي
سكوت مطیع
سكوت نوعدوستانه

مقدار استاندارد شاخص
بیشتر از 0/7
بیشتر از 0/7
بیشتر از 0/7
بیشتر از 0/7

مقدار شاخص در مدل مورد
نظر
0/960
0/722
0/745
0/748

نتیجهگیري
برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است

جدول  .18مقادیر Q2در برازش ساختاری مدل تحقیق

متغیر وابسته
سكوت تدافعي
سكوت مطیع
سكوت نوعدوستانه

2

SSO

SSE

396
1485
396

325/948
1152/867
264/982

)1-𝑆𝑆𝐸 ⁄𝑆𝑆𝑂(Q

0/177
0/224
0/331

مطلوبیت کلی مدل فرضیه فرعی سوم پژوه
در این قسمت الزم است كه به ارزیابي بخش كلي مدل كه شامل بخش هاي اندازه گیري و بخش ساختاري به طور همزمان
مي باشد ،پرداخته شود .به این منظور از معیار  GOF1كه مربوط به بخش كلي مدل هاي معادالت ساختاري مي باشد ،استفاده شود.
وتزلس 2و همكاران( )2009سه مقدار  0/36 ،0/25 ،0/01را به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوي براي  GOFمعرفي نموده اند .به
این معني كه در صورت محاسبه ي مقدار  0/01و نزدیک آن به عنوان  GOFدر یک مدل ،مي توان نتیجه گرفت كه برازش كلي آن
1

-Goodness of Fit
- Wetzels

2
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مدل در حد ضعیفي است و باید به اصالح ر وابط بین سازه هاي مدل پرداخت .به همین ترتیب در مورد دو مقدار دیگر  GOFنیز (
 0/25برازش كلي متوسط و  0/36برازش كلي قوي) این دستور العمل برقرار است (داوري و رضازاده.)1393 ،
̅̅ × ̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅
𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶√ = 𝐹𝑂𝐺
̅𝑅̅2
میانگین 𝑠𝑒𝑖𝑡𝑖𝑙𝑎𝑛𝑢𝑚𝑚𝑜𝐶 از میانگین مقادیر اشتراكي متغیرهاي پنهان مرتبه اول مدل فرضـیه فرعـي سـوم پـژوهش
یعني رفتار رهبري ،سكوت مطیع ،سكوت تدافعي و سكوت نوعدوستانه به دست ميآیـد .مقـادیر اشـتراكي و  𝑅 2در جـدول ( )19آمـده
است.
جدول  .19مقادیر اشتراکی و  R2متغیرهای تحقیق

متغیر
رفتار رهبري
سكوت تدافعي
سكوت مطیع
سكوت نوعدوستانه

مقادیر اشتراكي
0/728
0/225
0/261
0/463

2

مقدار 𝑅
0/402
0/740
0/555

با توجه به سه مقدار  0/25 ، 0/01و  0/36به عنوان مقادیر ضعیف ،متوسط و قوي بـراي  ،GOFحاصـل شـدن  0/487بـراي
 ، GOFنشان از برازش كلي بسیار خوب و قوي براي مدل تحقیق است.

بحث و نتیجه گیری
فرضیه اصلی :ادراك كاركنان از درستكاري سازماني از طریق رفتار رهبري بر سكوت سازماني در دانشگاه آزاد واحد اصفهان تأثیر
دارد.همانطور كه در جدول ( )5مشاهده ميشود با توجه به اینكه مقدار پي -ولیو تاثیر درستكاري سازماني بر رفتار رهبري و سكوت
سازماني كمتر از  0/05ميباشد ،بنابراین ضرایب اثر  0/805و  -0/303در سطح اطمینان  %95معنادار بوده و تاثیر درستكاري سازماني
بر رفتار رهبري و سكوت سازماني كاركنان تایید گردید ،همچنین با توجه به اینكه مقدار پي -ولیو تاثیر رفتار رهبري بر سكوت سازماني
كمتر از  0/05ميباشد ،بنابراین ضریب اثر  -0/611در سطح اطمینان  %95معنادار بوده و تاثیر رفتار رهبري بر سكوت سازماني در این
مدل تایید گردید .همچنین همانطور كه در جدول ( )11-4مشاهده ميگردد با توجه به اینكه ادراك كاركنان از درستكاري سازماني به
طور مستقیم ،تاثیر مثبت و معناداري به میزان  0/805بر روي رفتار رهبري دارد ،همچنین تاثیر مستقیم ادراك كاركنان از درستكاري
سازماني بر سكوت سازماني به میزان  -0/303و تاثیر مستقیم رفتار رهبري بر سكوت سازماني به میزان  -0/611در سطح اطمینان
 95%معنادار ميباشد ،بنابراین تاثیر غیرمستقیم ادراك كاركنان از درستكاري سازماني از طریق رفتار رهبري بر روي سكوت سازماني
( )0/805 * -0/611معنادار بوده و رفتار رهبري رابطه بین ادراك كاركنان از درستكاري سازماني و سكوت سازماني را به صورت جزئي
تعدیلگري ميكند ،یعني ادراك كاركنان از درستكاري سازماني از طریق رفتار رهبري بر سكوت سازماني تاثیر دارد و فرضیه اصلي
پژوهش مورد تایید قرار گرفت.
در بین پژوهش هاي داخلي و خارجي ،پژوهشي كه دقیقا با پژوهش حاضر همسو باشد یافت نشد؛ اما مي توان در بین پژوهش
هاي داخلي به پژوهش فرهادي و همكاران ( )1394اشاره كرد ،آنها در تحقیق خود كه در شعب بانک سپه اصفهان انجام شد به این
نتیجه رسیدند؛ كه متغیرهاي سبک رهبري تحول آفرین و یادگیري سازماني هردو در كاهش سكوت سازماني مؤثر بوده اند ،همچنین
نتایج نشان داد كه سهم یادگیري سازماني در كاهش سكوت سازماني بیشتر از رهبري تحول آفرین بوده است كه به نوعي با تحقیق
حاضر همسو مي باشد ،زیرا مدیراني كه از سبک تحول آفرین استفاده مي كنند ،اولویت را به كاركناني مي دهند كه از تغییر استقبال مي
كنند و تمایلي به سكوت در ارایه نظرات و ایده هاي خود ندارند و در تصمیم گیري هاي سازماني مشاركت فعال دارند .اولیائي( )1395
نیز در تحقیق خود كه در بین كاركنان شهرداري مناطق  22گانه تهران انجام داد ،دریافت كه رفتارهاي توهین آمیز ،رفتارهاي
تحقیرآمیز و خشونت یا تهدید به خشونت ،تأثیر معني داري بر سكوت سازماني كاركنان دارد كه با تحقیق حاضر همسو است .شهسواري
و مكتبي ( )1395نیز در تحقیق خود كه در تأمین اجتماعي استان هرمزگان انجام شد ،دریافتند كه بین ویژگي هاي آرماني ،رفتارهاي
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آرماني ،انگیزش الهام بخش ،ترغیب ذهني و مالحظات فردي رهبر و سكوت سازماني كاركنان ارتباط معناداري از نوع مثبت وجود دارد
كه با تحقیق حاضر همسو است .همچنین در بین پژوهش هاي خارجي ،نیز مي توان به تحقیق رگو و همكاران ( )2011اشاره كرد،
آنها دریافتند كه ادراك از درستكاري سازماني از طریق نقش میانجي رفاه عاطفي بر تعهد عاطفي تاثیر دارد كه به نوعي با تحقیق حاضر
همسو مي باشد ،زیرا كاركناني كه اخالق كاري مبتني بر درستكاري را مدنظر قرار مي دهند تمایل بیشتري براي محقق شدن اهداف
سازمان از خود نشان مي دهند چنین كاركناني تمایل بیشتري به درگیر شدن در تصمیمات سازماني و حل مشكالت سازمان دارند،
طبیعي است چنین كاركناني تمایل كمتري به سكوت دارند .همچنین آراچو و لوپز ( )2014در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند كه
ادراك كاركنان در سه بعد از مهارتهاي رهبري (رهبري ارزش ،پشتكار و بلوغ) به تعهد سازماني به ویژه در ابعاد عاطفي و هنجاري آن
كمک مي كند و به نوبه خود مي تواند در عملكرد فردي به طور مثبت نفوذ داشته باشد ،كه به نوعي با تحقیق حاضر همسو مي باشد.
در تبیین یافته هاي این فرضیه مي توان بیان داشت كه كاركنان شركت گاز اصفهان وجود درستكاري در سازمان خود را از طریق
مدیران خود و شیوه ها و رفتارهاي منطبق با آن در جهت كاهش سكوت سازماني تایید كردند .شاید علت در این باشد كه مدیران
دانشگاه آزاد واحد اصفهان با اس تفاده از شیوه ها و سبک هاي رهبري كه بتواند با اهمیت دادن به كاركنان به عنوان سرمایه هاي
انساني كه مي توانند وظایف خود را بدون كنترل و نظارت مدیران انجام دهند ،نگریسته و با رویكردي مثبت و ایجاد فضایي سرشار از
اعتماد متقابل بین كاركنان و سرپرستان و مدیران شر ایط الزم براي تغییرات و تحوالت الزم را فراهم نمایند .از آنجا كه سازمان ها از
جمله شركت گاز شهر اصفهان همواره با مسایل و مشكالت زیادي در زمینه هاي مختلف چه به لحاظ ساختارها و فرایندها و چه در
حوزه گروهي و فردي در زمینه هاي شغلي روبروست و براي حل این مشكالت نیاز به مشاركت و همكاري همه اعضاي سازمان مي
باشد ،لذا مدیران بایستي با برقراري رویكردي باز و در قالب ارتباطات شفاف و مستقیم با كاركنان ،آنها را در تصمیم گیري ها مشاركت
داده و از دیدگاه ها و نظرات آنها استفاده كنند .وجود چنین شرایطي نیاز به مدیراني كه به ایده ها و نظرات كاركنان در خصوص
مشكالت سازماني با دیدي مثبت نگریسته و آن را در جهت دستیابي به اهداف و نشانه ي تعهد و وفاداري كاركنان به سازمان تلقي
نمایند ،تحقق یافتني است .پس هر چه روابط بین كاركنان و مدیران در فضایي ناشي از اعتماد و احترام متقابل بوده به طوري كه
كاركنان مطمین باشند كه انتقاد و بیان مشكالت سازمان از سوي مدیران به عنوان یک مانع و عمل ناهنجار رفتاري و ضدبهره ورانه
شناخته نشده بلكه تالشي در جهت اصالح امور و فرایندهاي سازمان تلقي شود ،لذا كاركنان نیز در این فضاي اعتمادآمیز و فرهنگ
مبتني بر آن تم ایل بیشتري در جهت كاهش سكوت خود و مشاركت و تشریک مساعي بیشتر در جهت حل مسایل سازماني نموده و
مدیران را در جهت دستیابي هر چه سریع تر به اهداف و نتایج مطلوب یاري مي رسانند.
فرضیه فرعي اول :ابعاد ادراك كاركنان از درستكاري سازماني بر سكوت سازماني در دانشگاه آزاد واحد اصفهان تأثیر دارد.
همانطور كه در جدول ( )11مشاهده ميگردد در گام سوم از رگرسیون گام به گام ،یكپارچگي با مقدار تي -ولیو  -5/812و
سطح معناداري  ، 0/000بخشش با مقدار تي -ولیو  -3/590و سطح معناداري  0/000و همدردي با مقدار تي -ولیو  -3/391و سطح
معناداري  0/000در سطح اطمینان  95درصد به طرز معناداري توان پیشبیني متغیر وابسته سكوت سازماني را دارند و معادله خط
رگرسیون آن با ضرائب غیراستاندارد به صورت زیر ميباشد.
در بین پژوهش هاي داخلي تحقیقي كه با تحقیق حاضر همسو باشد یافت نشد ،اما در بین تحقیقات خارجي مي توان به تحقیق رگو و
همكاران ( )2011اشاره كرد ،آنها دریافتند كه ادراك از درستكاري سازماني از طریق نقش میانجي رفاه عاطفي بر تعهد عاطفي تاثیر
دارد كه به نوعي با تحقیق حاضر همسو مي باشد .در تبیین یافت ه هاي این فرضیه مي توان اذعان كرد كه كاركنان شركت گاز اصفهان
درستكاري در سازمان را بر كاهش سكوت سازماني موثر دانسته اند .شاید علت این باشد كه كاركنان در یک فضاي اخالقي و مبتني بر
انجام وظایف به شیوه هاي درست تنها از عقل و ذهن خود استفاده نكرده و قلب و احساس خود را نیز در انجام امور دخالت داده اند .در
یک فضاي كاري كه احساسات كمتر مجال بروز داشته و عقالنیت و تفكر به ویژه در زمینه هاي مادي حاكم باشد ،كاركنان بیشتر به
صورت فردي عمل كرده و منافع فردي خود را بر منافع جمع ،گروه و كل سازمان مقدم مي دارند ،لذا در جهت دستیابي هر چه بیشتر به
منفعت هاي شخصي تالش مي كنند .اما در سازمان هایي كه به عواطف ،احساسات و معنویات توجه بیشتري شده و در تاروپود سازمان
نهادینه شده است كاركنان تالش مي كنند كه در حل مسایل و مشكالت از خرد تا كالن و از سطح فردي تا سازماني با یكدیگر
مشارك ت داشته و با ایجاد یک صداي واحد و انسجام و یكپارچگي در جهت تصمیم هاي مناسب در جهت حل مشكالت یكدیگر را
یاري كنند .در چنین شرایطي كاركنان مي دانند كه متناسب با شرایط سازمان و مشكالت پیرامون آن چگونه با صبر و بردباري و
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تحمل شرایط سخت موجود و به امید بهتر شدن شرایط ،سازمان خود را یاري كرده و در صورت لزوم با ارایه راهكارهاي مناسب چه در
حوزه شغلي خود و چه در حوزه واحد یا كل سازمان ،در تصمیم گیري ها مشاركت داشته باشند.
فرضیه فرعي دوم :ابعاد ادراك كاركنان از درستكاري سازماني بر رفتار رهبري در دانشگاه آزاد واحد اصفهان تأثیر دارد.
همانطور كه در جدول ( )12مشاهده ميگردد در گام سوم از رگرسیون گام به گام ،یكپارچگي با مقدار تي -ولیو  6/295و سطح
معناداري  ، 0/000خوشبیني با مقدار تي -ولیو  3/744و سطح معناداري  0/000و بخشش با مقدار تي -ولیو  2/719و سطح معناداري
 0/007در سطح اطمینان  95درصد به طرز معناداري توان پیشبیني متغیر وابسته رفتار رهبري را دارند و معادله خط رگرسیون آن با
ضرائب غیراستاندارد به صورت زیر ميباشد.
در بین پژوهش هاي داخلي ،تحقیقي كه با پژوهش حاضر همسو باشد یافت نشد .اما در بین پژوهش هاي خارجي مي توان به
پژوهش فرناندو و آلمیادا ( )2012اشاره كرد ،آنها توانستند كه سه بعد در حوزه درستكاري سازماني كه شامل تأثیر انسان ،اخالق
خیرخواهي و بهبود بدون قید وشرط اجتماعي بود را در بین مدیران سریالنكایي شناسایي كنند ،همچنین نتایج نشان داد كه چگونه
استراتژیک ابتكارات  CSRمي تواند به دلیل مشاركت مثبت در جامعه ،عالوه بر ابعاد فوق در تولید درآمد ،تبلیغ و شهرت براي شركت
سودمند باشد ،كه به نوعي با پژوهش حاضر همسو است ،زیرا مدیران توانسته اند با ایجاد جو درستكاري كه از طریق شیوه هاي رهبري
مدیران پدید آمده است بر عملكرد سازمان تاثیر مثبت بگذارند .در تبیین یافته هاي این فرضیه مي توان اذعان داشت كه كاركنان
دانشگاه آزاد واحد اصفهان درستكاري در سازمان را متاثر از رفتار رهبري مدیران خود دانسته اند .شاید علت این باشد كه شیوه هاي
رهبري و سبک هایي كه مدیران بر اي رهبري سازمان و نه مدیریت آن انتخاب مي كنند مي تواند تاثیر بسزایي در كسب نتایج مطلوب
و دستیابي به اهداف سازمان باشد .از آنجا كه مدیران در طلب حفظ وضع موجود و افزایش كارایي سازمان در همه ابعاد هستند لذا در
مواقعي ممكن است براي تسریع امور به اعمالي مخالف ب ا اخالق كاري و حرفه اي روي آورند؛ اما مدیراني كه با رویكردهاي رهبري
آشنا هستند و به دنب ال شرایط مطلوب و تحول و تغییرات الزم به منظور اثربخشي سازمان و قرار دادن سازمان در مسیر درست هستند
كمتر حاضر مي شوند كه براي دستیابي به نتایجي كه ممكن است سریع تر باشد ولي در آینده سازمان را با مشكالت عدیده اي روبرو
سازد ،موافقت نمایند .چنین مدیراني با بصی رت و آگاهي به امور سازماني بر شیوه هاي اخالقي تاكید كرده و كاركنان را تشویق مي كنند
كه مسایل و مشكالت مربوط شغل خود را با رویكردهاي اخالقي و شیوه هاي درست انجام دهند .وجود چنین شرایطي مي تواند بین
كاركنان و مدیران فضایي سرشار از اعتماد و احترام را فراهم كر ده و مدیران را در رسیدن به اهداف سازمان به شیوه هاي درست و
اخالقي كمک نماید.
فرضیه سوم :رفتار رهبري بر ابعاد سكوت سازماني در دانشگاه آزاد واحد اصفهان تأثیر دارد.
ضرایب اثر برآورد شده در جدول ( )25-4نشان دهنده موثر بودن یا نبودن هر مولفه است .در ستون اول مقدار ضریب اثر
استاندارد و به ترتیب مقدار  ،R2خطاي انحراف استاندارد ،مقدار تي ولیو و در نهایت نتیجه فرضیه گزارش شده است .همانطور كه در
جدول مشاهده ميشود با توجه به اینكه مقدار تي -ولیو تاثیر رفتار رهبري بر سكوت تدافعي ،سكوت مطیع و سكوت نوعدوستانه بزرگتر
از  1/96ميباشد ،بنابراین ضرائب اثر  -0/860 ، -0/634و  -0/745در سطح اطمینان  %95معنادار بوده و تاثیر رفتار رهبري بر سكوت
تدافعي ،سكوت مطیع و سكوت نوعدوستانه تایید گردید.
در بین پژوهش هاي داخلي مي توان به پژوهش هاي فرهادي و همكاران ( )1394اشاره كرد ،آنها در تحقیق خود كه در شعب بانک
سپه اصفهان انجام شد به این نتیجه رسیدند؛ كه متغیرهاي سبک رهبري تحول آفرین و یادگیري سازماني هردو در كاهش سكوت
سازماني مؤثر بوده اند ،همچنین نتایج نشان داد كه سهم یادگیري سازماني در كاهش سكوت سازماني بیشتر از رهبري تحول آفرین
بوده است كه به نوعي با تحقیق حاضر همسو مي باشد .اولیائي(  )1395نیز در تحقیق خود كه در بین كاركنان شهرداري مناطق 22
گانه تهران انجام داد ،دریافت كه رفتارهاي توهین آمیز ،رفتارهاي تحقیرآمیز و خشونت یا تهدید به خشونت ،تأثیر معني داري بر سكوت
سازماني كاركنان دارد كه با تحقیق حاضر همسو است .شهسواري و مكتبي ( )1395نیز در تحقیق خود كه در تأمین اجتماعي استان
هرمزگان انجام شد ،دریافتند كه بین ویژگي هاي آرماني ،رفتارهاي آرماني ،انگیزش الهام بخش ،ترغیب ذهني و مالحظات فردي رهبر
و سكوت سازماني كاركنان ارتباط معناداري از نوع مثبت وجود دارد كه با تحقیق حاضر همسو است .در بین پژوهش هاي خارجي،
پژوهشي همسو با پژوهش حاضر یافت نشد .در تبیین یافته هاي این پژوهش مي توان بیان كرد كه كاركنان دانشگاه آزاد واحد اصفهان
معتقدند كه شیوه ها و رفتار رهبري مدیران این سازمان بر سكوت آنها اثرگذار است .شاید دلیل این تاثیر این باشد كه رهبران سازماني
در شرایط متغیر امروز با مسایل و مشكالت بیشتري روبرو هستند و براي حل آن نیاز به توانمندي ها و توانایي هاي كاركنان خود دارند.
براي دستیابي به نتایج بهتر و استفاده از فرصت ها و كاهش تهدیدها كه پیرامون سازمان وجود دارد ،مدیران بایستي در زمان سریعتري
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تهدیدها را به فرصت تبدی ل نموده و موانع و مشكالت را حل نمایند و این در صورتي قابل حصول است كه كاركنان نیز در این امر
مشاركت داشته و مدیران خود را كمک نمایند .هر چه مدیران به توانایي هاي كاركنان خود در حل مسایل سازماني اعتقاد بیشتري
داشته باشند آنها را در این امر مشاركت داده و از راهكارها ،ایده ها و نظرات آنها استقبال كرده و با بكارگیري آن ،انگیزه الزم را براي
همه كاركنان در جهت تشریک مساعي و همكاري بیشتر افزایش مي دهند .چنین شیوه هاي رفتاري از سوي مدیران باعث مي شود كه
اعتماد بین كاركنان و مدیران افزایش یافته و تالش بیشتري در جهت ابراز عقاید و نظرات خود پیدا نمایند .از سوي دیگر در چنین جو
همكاري ،كاركنان مي دانند كه در چه شرایطي بایستي با سكوت فعاالنه خود و یا با صداي خود یاري رسان مدیران خود باشند.
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