
 99تابستان، 96م، شماره نهوفصلنامه علمی مطالعات مدیریت(بهبود و تحول)، سال بیست
 149 -171صفحات 

 Doi: 10.22054/jmsd.2020.13427.1809نوع مقاله: پژوهشی
 

تاثیر سبک رهبري رابطه مدار بر آواي سازمانی کارکنان با در نظر گرفتن 
 نقش میانجی جو سازمانی 

 
  2بنفشه فتوت، 1رستگار یعباسعل

 
 26/8/95تاریخ پذیرش: -  18/7/95تاریخ بازنگري:  -  11/5/95تاریخ دریافت:

 
 چکیده

سـازمانی  آواي بـر مـدار رابطـه رهبـري سـبک پژوهش حاضر بـا هـدف بررسـی اثـر
 کثیرالانتشـار شـهر هايسـازمانی در روزنامـه جـو میـانجی نقـش گرفتن نظر در با کارکنان

همبسـتگی  -از نـوع توصـیفیاز نظر هدف کاربردي و این پژوهش  تهران صورت گرفت.
 کثیرالانتشـار هايروزنامـه مـدیران میـانی و ارشد مدیران . جامعه آماري این پژوهش،است
 جـدول اسـاس بـر و تصـادفی ايخوشـه نمونه گیـري روش کمکبه که است تهران شهر

شـدند. همچنـین جهـت جمـع آوري  انتخـاب آمـاري نمونـه براي آزمودنی 175 مورگان
استاندارد سبک رهبري باردنز و متزکاس، آواي سـازمانی هـامس و  پرسشنامه از سه هاداده

هاي پژوهش با اسـتفاده از مـدل جو سازمانی لیتوین و استرینجر استفاده شد. در نهایت داده
سبک رهبري رابطـه مـدار بـر  معادلات ساختاري مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد،

دارد، همچنـین جـو سـازمانی بـر آواي  و معنـاداريآواي سازمانی و جو سازمانی اثر مثبت 
دارد و همچنـین جوسـازمانی در رابطـه بـین سـبک رهبـري  معنـاداري و سازمانی اثر مثبت

 کند.رابطه مدار و آواي سازمانی نقش میانجی ایفا می
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 مقدمه
 نقوي( باشندمی هاسازمان ارزشمند هايسرمایه عنوان به انسانی، منابع حاضر، عصر در
 صحیح کارکرد به زیادي حد تا سازمان هر توسعه و کارایی و) 39 ص ،1392 فهیما، و مقدم

 براي کارکنانشان به هاسازمان). 78 ص ،1390 و همکاران، متین زارعی(دارد  بستگی هاآن
 یا مشکلات، به مربوط اطلاعاتِ ها،ایده پیشنهادات، هاآن که میزانی و داشته احتیاج نظر تبادل

 آن بقاي حتی و سازمان عملکرد در شگرفی تأثیر تواندمی کنند،می بیان را هایشاننگرانی
 آواي به سپردن گوش جهت همین به و )2 ص ،1393همکاران، و خرازیان اخوان(باشد  داشته

 عالی مدیران) 144 ص ،1392 زاده، اسماعیل و دوستار( است یافته ايویژه اهمیت کارکنان
 مشکلات، تصحیح و درست تصمیمات اخذ کار، و کسب پویاي شرایط به مناسب پاسخ براي

 ص ،1393همکاران، و خرازیان اخوان( دارند سازمان پایین سطوح کارمندان اطلاعات به نیاز
 منابع هايبخش خصوص به و هاسازمان حاضر حال در که ايعمده مشکلات از یکی و) 2

. است سازمانی هايبحث در مشارکت به کارکنان نداشتن تمایل درگیرند، آن با انسانی
 ندارند عقیده اظهار و صحبت به تمایلی عمل در و اندمنزوي و گیر گوشه کارکنان از بسیاري

 ص ،1393 همکاران، و صلواتی( انگارندساده می را موضوع این مدیران از برخی متأسفانه و
 هر دارند اختیار در سودمندي بالقوه هايایده یا اطلاعات کارکنان اینکه با هاسازمان در) 524
 اطلاعات این آیا که کندمی مواجه تصمیم این با را هاآن که شوندمی مواجه مسائلی با روز

انتخاب  این با واقع در کنند. خودداري آن انتقال از یا دهند به مقامات مافوق انتقال را بالقوه
، 1بمانند (موریسون ساکت یا باشند داشته آوا کاري، مهم مسائل درباره آیا باشند کهمی مواجه
 راهکارها ارائه سرپرستان، با مشکلات مورد در گفتگو شامل کارکنان ). آواي373، ص 2011

 یا کاري سیاست یک تغییر براي هاایده آوردن زبان به انسانی، منابع واحدهاي به پیشنهادات و
). 15، ص 2011، 2باشد (تراویس و همکارانمی سازمانی متخصصان یا هااتحادیه با رایزنی

 تسلیم ماندن، ساکت جاي به موجود وضع به اعتراض براي کارکنان تصمیم به آوا همچنین
 معمولاً  ). کارکنان86، ص 2011، 3دارد (ایزنبرگ و گودال اشاره سازمان نیز ترك یا شدن

خود  آوایی رفتار فایده -هزینه ارزیابی به سازمان، در خود هايایده بیان اظهارنظر و از قبل
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 صحبت کسی چه با کارمند که دارد آن به بستگی آوا فایده و هزینه که آنجایی از. پردازندمی
است  محور مخاطب شدت به آوایی ، رفتار)4 ص ،1393همکاران، و خرازیان اخوان(کند می

 کارکنان شودمی سبب مهمی که عوامل از یکی واقع ). در191، ص 2010، 1(لیو و همکاران
 سبک و مدیریتی هايروش کنند، سکوت دیگر بیان و ورزند امتناع خود نظرات ارائه از

 که برسند باور این به کارکنان زمانی که زیرا ؛)86 ص ،1390 متین، زارعی(است  رهبري
 و کردن صحبت با موجود شرایط تغییر و تفاوت ایجاد و است فایده بی کردن صحبت

 شدن آشفته دلیل به اطلاعات ارائه از که زمانی همچنین باشد ومی ذهن از دور اظهارنظر،
 احتراز اظهارنظر، و کردن صحبت از بترسند، خود براي منفی پیامدهاي ایجاد و مافوق

 و رهبران حمایتی روابط و باز برخورد). 83-82 ص ،1390 متین، زارعی. (ورزندمی
 منعکس... و اعضا و رهبر بین بالاي تعاملات و باز برخورد بالاتر، اعتماد قالب در که سرپرستان

 آواي درنهایت و دهدمی افزایش را آوا امنیت و اثربخشی از کارکنان ادراك شود،می
 است داده نشان تجربه ). همچنان که390، ص 2011سازد (موریسون، می بیشتر را کارکنان

 اطلاعات، افراد شودمی سبب همکاران، و سرپرست مدیران با ارتباطات برقراري در آزادي
 این در ) و2005، 2بگذارند (واکولا و بوراداس اشتراك به را خود پیشنهادهاي و نظرها ها،ایده

 قوي انگیزش و روحیه آمدن وجود به باعث سازمان در مدیران مناسب رفتاري الگوهاي راستا
 براي مهم عوامل از یکی ). بنابراین165، ص 2014، 3(سثورامان و سورش شودمی کارکنان در

 رهبري سبک انتخاب و مدیریت اعمال چگونگی اهداف، تحقق در سازمان هر موفقیت
 مدیران شک بدون .)76 ص ،1389 صابري، و نژاد حیدري( باشدمی موقعیت اساس بر مناسب

 گذارند جاي به خود از مناسب و مطلوب عملکرد مناسب، رهبري سبک انتخاب با توانندمی
 کارکنان آواي به منجر کاري روند این ادامه در و) 76 ص ،1389 صابري، و نژاد حیدري(

 که است شده انجام تحقیقاتی سازمانی عملکرد با آن رابطه و رهبري سبک زمینه در. شود
 سازمان و داشته بهتري عملکرد مدار، رابطه مدیران که است مسئله این گویاي هاآن نتیجه

 مدیران کارکنان، .است از نظر رفتار آوایی کارکنان برخوردار بهتري وضعیت از نیز هاآن
گذارد می مثبت تأثیر آنان روحیه بر رهبري سبک این و دهندمی ترجیح بیشتر را مدار رابطه
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 مدار، رابطه رهبري سبک بر علاوه دیگر سوي از .)57 ص ،1384 همکاران، و زاده آصف(
 سازمانی جو ایفا نماید، مهمی نقش کارکنان آواي و سکوت در تواندمی که دیگري عاملی
 یا ببینیم را آن توانیمنمی ما که است اتاق یک در موجود هواي همانند سازمانی جو. است
 قرار تأثیر تحت را افتدمی اتفاق که چه هر و است کرده احاطه را ما آن، اما کنیم، لمس

 ،1391 همکاران، و الوانی( پذیردمی تأثیر گذرد،می سازمان در که آنچه از نیز خود و دهدمی
 ترجیحات و هاعقیده ها،دیدگاه کند،می تقویت را سکوت جو سیستم یک که زمانی). 3 ص

 رو این از بود؛ نخواهند اظهارنظر مشوق احتمالاً دارند وجود سازمان در که اهدافی و متنوع
 مناسب طور به را خود اهداف توانست نخواهد که شودمی فرآیندي وارد سیستمی چنین
 ،1389 پناهی، و فرد دانایی(نیست  تجربیات از یادگیري براي تلاش دنبال به و ببخشد تحقق

 ایجاد گیري، جهت ارائه طریق از رهبران) 1986( همکارانش و هامپتون اعتقاد به .)4 ص
 سازمانی جو به نوعی به سازمانی درون رفتاري الگوهاي و انتظارات و هاارزش حفظ و انسجام

 باشدمی سازمانی جو و رهبري بین ارتباط بیانگر نوعی به خود مطلب این که دهندمی شکل
 در مساعد سازمانی جو وجود که آنجا از بنابراین) 215 ص ،1386 همکاران، و کجباف(

 سبک که شرایطی در باشد،رفتار می دهی شکل جهت نفوذ با و مؤثر منبعی عنوان به سازمان
 باشد. سازمانی آواي ارتقاء جهت مؤثري عامل تواندمی باشد، متناسب رهبري

 از یکی عنوان به بسیار، مخاطبان از منديبهره دلیل به که ايرسانه هايسازمان امروزه
 افزایش مسیر در بالایی نوآوري و خلاقیت به باشند،می کشور در هاسازمان تأثیرگذارترین

 به دیگري زمان هر از بیش آن تبع به و دارند خود نیاز تعالی و رشد و خدمات کیفیت سطح
 هايچالش به پاسخگویی همچنین و نظراتشان و هاایده بیان جهت کارکنان حضور تقویت
 امور در اظهارنظر از کارکنان اگر. نیازمندند دانش و اطلاعات تسهیم در هراس عدم و محیطی

 وقوع به سازمانی توسعه و بهبود و شده محدود سازمانی هايگیريتصمیم اثربخشی بپرهیزند،
 و بوده مؤثر آن بروز در که عواملی یافتن سازمانی، آواي اهمیت به توجه با لذا. پیونددنمی

 اهمیت از ايرسانه هايسازمان در شوند،می سازمانی آواي مانع که عواملی از پرهیز همچنین
 نظر در با لذا .طلبدمی مسئله این به را سازمان مدیران جدي توجه و بوده برخوردار شایانی
 زمینه این در پژوهشی اي نوشتاريرسانه هايسازمان در تاکنون که موضوع این گرفتن
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 با سازمانی آواي بر مدار رابطه رهبري سبک اثر مطالعه مقاله این هدف است، نگرفته صورت
 اخص طوربه و نوشتاري ايرسانه هايسازمان سازمانی در جو میانجی نقش گرفتن نظر در

 .بود خواهد شهر تهران کثیرالانتشار هايروزنامه
 

 پیشینه نظري پژوهش
 سازمانی آواي

و همکاران،  1نمود (داندون مطرح را آوا اصطلاح بار نخستین براي 1970 سال در هیرچمان
 مسائل از فرار جاي به تغییر، براي تلاش هرگونه صورت« به را مفهوم این ) و1151، ص 2004

 ترك با ناخوشایند شرایط برابر در کارکنان که داشت اظهار او. کرد تعریف» اعتراض قابل
 و مفهوم این روي مطالعات آن از پس. دهندمی نشان واکنش خود نارضایتی بیان یا سازمان
 مطرح آن با رابطه در مختلفی نظریات و یافت گسترش مدیریت آثار در آن بر مؤثر عوامل
 صورت به را آوا پژوهشگران از برخی). 145 ص ،1392 زاده، اسماعیل و دوستار( گردید
 را آن دیگر برخی که حالی در نموده تعریف گیرندگان تصمیم به هادیدگاه بیان براي فرصتی

 داین ). ون190، ص 2010اند (لیو و همکاران، دانسته شغلی نارضایتی به واکنشی منحصراً 
 از خارج و بوده آگاهانه و اختیاري که دانستندمی ايوظیفه فرا رفتاري را آوا) 1998( ولیپاین

 جاي به ترویجی رفتاري نمودند، تعریف صورت بدین را آن باشد ومی فرد شغلی انتظارات
 و دوستار(دارد  تأکید شرایط بهبود هدف با سازنده هايدیدگاه بیان بر که صرف نکوهش
 در کارکنان هاينگرانی بیان به سازمانی آواي دیگر تعریفی در .)146 ص ،1392 زاده، اسماعیل

 هايگیريتصمیم در شرکت و سازمانی مسائل حلراه هایشان،خواسته و علایق سازمان، مورد
 یا کاري ارتباطات به اشاره آوا واقع ). در373، ص 2010و همکاران،  2دارد (کیم اشاره سازمانی
 فعالیت یک حذف یا تغییر براي نیاز یا متمایز فعالیت یک انجام براي فرصتی که دارد سازمانی

 ریسک مستلزم اغلب رفتار این که است این آوا ضمنی معناي. کندمی بیان را سازمان در جاري
 براي چالشی معناي به رسدمی نظر به سازنده که پیشنهادي حتی که است خاطر این به باشد،می

 و سکوت بر مؤثر عوامل از ).191، ص 2010شود (لیو و همکاران، می قلمداد موجود وضعیت

1. Dundon 
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 و مدیران نگرش و باورها مدیریتی، اقدامات شامل مدیریتی عوامل به توانمی کارکنان آواي
 و ارتباطی هايفرصت وجود عدم سازمانی، ساختارهاي و هاسیاست شامل سازمانی عوامل
 به اعتماد کمبود شامل فردي عوامل و اندیشی گروه جمع، با همنوایی شامل گروهی عوامل
 الکترونیکی کنترا هايسیاست و عدالتی بی شامل ايزمینه عوامل و مدیر به اعتمادي بی نفس،

 .)7 ص ،1394 همکاران، و ساکی(نمود  اشاره سازمان
 ادراك سازمانی، هايفرصت و مشکلات از آگاهی) 2015( پاچیکو نظر از همچنین

 و مثبت عواقب دیگر عبارت به فرد امنیت درباره موجود هاينگرانی و آوا تأثیر از کارکنان
، 2015، 1باشند (پاچیکومی سازمانی آواي بروز در مؤثر عوامل از آوا، نتیجه عنوان به منفی
 )295ص 
 

 سبک رهبري
 در علمی پژوهش اما است، بوده سال هزاران براي موردعلاقه موضوع یک رهبري اگرچه

 تعریف یک ). در66، ص 2002، 2است (جادج و همکاران شده شروع بیستم قرن در زمینه این
 است؛ دیگران هايتصمیم و رفتار افکار، در نفوذ اعمال رهبري که گفت توانمی کلی و ساده

 ص ،1393 بوداقی، و زاده عباس( کنند عمل انتظار برابر رغبت و میل روي از که ايگونه به
است  مثبت تغییر جهت در سازمان و افراد دادن قرار تأثیر تحت هنر رهبري همچنین). 293

 در بالقوه نیروي يمنزله به رهبري) 1964(هولندر  نظر ). از3، ص 2011، 3(استاك و مارتینز
کند می عمل همکاران از پشتیبانی و همکاري گروهی، اهداف براي افراد به بخشیدن الهام

 هايتلاش و نشده شناسایی هافرصت رهبر، حضور ). بدون4، ص 2009، 4(گوپتا و مک میلان
). 254، ص 2006، 5شد (انسلی و همکاران نخواهند اهداف تحقق به منجر جمعی، و فردي

ها را افزایش دهد رهبران امروز بایستی تصمیماتی اتخاذ نمایند که موفقیت و اثربخشی سازمان
 مورد هايتکنیک از است عبارت رهبري رفتار یا ). سبک6، ص 1394(کهربایی و مرتضوي، 

 رفتاري الگوي شخص رهبري سبک دیگران؛ فعالیت دادن جهت و نفوذ اعمال جهت استفاده

1. Pacheco 
2. Judge etal 
3. Eustace & Martins 
4. Gupta & MacMillan 
5. Ensley etal 
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 آن دهدمی نشان خود از کند نفوذ دیگران فعالیت بر دارد سعی که هنگامی شخص که است
 رهبري سبک .)70 ص ،1391 کیا، رحیمی و الماسیان(آید می دیگران چشم به که گونه

 در و اثربخشی و کارایی عملکرد، انگیزش، رویه، افزایش در مؤثر عوامل از یکی مدیران
 به مربوط هاينظریه ترینمعروف و ). مهمترین2011 ،1هاست (کوسازمان در وريبهره نهایت
 و) مؤلفه( متغیر دو یا و یک بکارگیري و انتخاب اساس بر را رهبران و مدیران رهبري، سبک

 به بعدي، دو ماتریس یک در هاآن دادن قرار یا و بعدي یک پیوستار یک در هاآن دادن قرار
 این بحث مورد هايمؤلفه یا متغیرها پردازند،می رهبر یا و مدیر رفتار و سبک توصیف

 وظیفه( وظیفه یا تولید به توجه ؛)گرایی رابطه( رابطه یا افراد به توجه: از عبارتند هاتئوري
 گیري تصمیم در کاري گروه یا تیم ساختن درگیر اختیارات؛ از استفاده میزان ؛)گرایی

مقررات  و قانون اعمال مقابل در پذیري انعطاف میزان ؛)تصمیم اجراي و اتخاذ و تدوین(
 رفتاري، اصلی سبک دو از تواندمی رهبر فرد راستا این در) 3 ص ،1387 کلانتري، و نیا بیگی(

 مدد) گرایی رابطه( افراد میان متقابل روابط به گرایش و) گرایی وظیفه( وظیفه به گرایش
 به نسبت بهتري عملکرد مدار رابطه مدیران که داد نشان پژوهشی در) 2003(گروسمن . گیرد

 رابطه واقع در. است برخوردار بهتري اثربخشی از نیز هاآن سازمان و دارند مدار وظیفه مدیران
 سازمان اثربخشی با داري معنی طور به که است امروز مدیران هايمهارت از جزئی مداري
 صابري، و نژاد حیدري(دهند می ترجیح را مدار رابطه مدیران اغلب نیز کارکنان است، همراه
 .)77 ص ،1389

 

 جو سازمانی
 اعضاي ادراك پایدار نسبتاً مجموعه سازمانی جو) 1985( روزنزویگ و فرنچ زعم به

 چاندان). 225 ص ،1392 دیگران، و جعفري( است آن فرهنگی هايویژگی از سازمان
 سازمانشان محیط از کارکنان که است هاویژگی از ايمجموعه جو که است معتقد ،)1995(

 دیگران، و جعفري( شود واقع مؤثر کارکنان رفتار دادن شکل در تواندمی و کنندمی درك
 از بادوامی نسبتاً ویژگی: از است عبارت نیز سازمانی جو جامع تعریف) 225 ص ،1392

 جمعی ادراك متضمن و شودمی هاسازمان سایر از سازمان آن تمایز موجب که سازمان

1. Ku 
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 صمیمیت، هویت، حمایت، پیوستگی، و اعتماد استقلال، چون عواملی در شده متجلی
 سازمان جو شود،می ایجاد اعضاء بین هايتعامل طریق از و است بی طرفی و ابداع شناسایی،

 هنجارها، کننده منعکس و گیردمی قرار استفاده مورد موقعیت تفسیر جهت مبنایی عنوان به
 با و مؤثر منبعی عنوان به همچنین است سازمانی فرهنگ از هانگرش و هاتلقی طرز ها،ارزش

 عقیده به نهایت در و) 21 ص ،1392 حسینی، امیر( کندمی عمل رفتار دهی شکل جهت نفوذ
 به). 22 ص ،1392 حسینی، امیر( باشدمی سازمان شخصیت منزله به سازمان، جو) 1974( برین
 در که اينکته ولی اند،داشته بیان جو از متعددي تعاریف کدام هر نظران صاحب کلی طور
 از کارکنان ادراك اساس بر سازمانی جو که است آن است، مشترك هاآن تعاریف اکثر

 جو) 1968( استرینجر و لیتوین) 20 ،1392 حسینی، امیر. (شودمی سنجیده سازمان محیط
 به نسبت وي احساس و کندمی کار آن در که سازمانی نوع از فرد که ادراکاتی را سازمانی
 قبول هویت، حمایت، صمیمیت، مسئولیت، پاداش، ساختار، چون ابعادي حسب بر سازمان

 و) 41 ص ،1381 گمینیان، و گودرزي( اندنموده تعریف استاندارد صورت و برخورد خطر،
 و منفی صورت به هم و مثبت صورت به هم را کارکنان رفتار و نگرش سازمان، جو نهایت در
 قرار تأثیر تحت کنندمی کار سازمان در که کسانی توسط غیرمستقیم یا مستقیم طور به

 جو باید مدیران دارد، کارکنان رفتار بر سازمانی جو که تأثیري به توجه با رو این از دهد،می
یابند  دست سازمان هايآرمان و اهداف به مطلوب نحو به تا کنند ایجاد سازمان در مناسبی

 )34، ص 2002، 1(ادمونتون و وسترن
 

 پیشینه تجربی پژوهش
 رسیده انجام به سازمانی آواي و رهبري سبک بین رابطه در که هاییپژوهش بررسی در
 و دارد معناداري و مثبت تأثیر کارکنان آواي بر رهبري سبک که دهندمی نشان هایافته است،
 باریس و دترت پژوهش نتایج مثال براي است شده تأیید هاآن بین قوي همبستگی وجود

 بر قوي بسیار تأثیر مشارکتی رهبري سبک و گرا تحول رهبري سبک که داد نشان) 2007(
 در) 2009( سابریک و والومبوا ).869، ص 2007، 2دارند (دترت و باریس سازمانی آواي

1. Edmonton & Western 
2. Detert & Burris 
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 داشته تأثیر سازمانی آواي بر رهبر شخصیتی هايویژگی که رسیدند نتیجه این به خود تحقیق
دارند  کنندگی تعدیل نقش رابطه این در امنیت، از ادراك همچنین و اخلاقی رهبري سبک و

 این به خود پژوهش در) 2010(همکاران  و ). لیو1275، ص 2009، 1سابریک و (والومبوا
و دارد (لیو  مثبت تأثیر سازمانی آواي بر آفرین تحول رهبري سبک که یافتند دست نتیجه

 سبک رابطه زمینه در) 2015( سان و لیا پژوهش نتایج همچنین ) و189، ص 2010همکاران، 
 آواي بر منفی تأثیر دستوري رهبري که داد نشان کارکنان، آوایی رفتار بر دستوري رهبري

، ص 2015، 2دارد (لیا و سان تعدیلگري نقش رابطه این در قدرت فاصله و داشته سازمانی
 رابطه بررسی به تحقیقی در) 1394( همکاران و ساکی نیز، داخلی هايپژوهش ). در172

 داد نشان هاآن تحقیق نتیجه که پرداختند سازمانی سکوت و تبادلی -تحولی رهبري هايسبک
 و ساکی( باشندمی سازمانی سکوت بینیپیش به قادر معنادار، صورت به رهبري سبک دو هر

 فهم و تعریف در خود تحقیق در نیز) 1393( همکاران و خرازیان). 1 ص ،1394 همکاران،
 تأثیرگذار عوامل مهمترین از یکی عنوان به رهبري سبک و رفتار از سازمان در کارکنان آواي

 ).9 ص ،1393 همکاران، و خرازي( نمودند یاد سازمانی آواي بر
 با سازمانی جو رابطه در ولی نشد یافت پژوهشی سازمانی آواي و سازمانی جو رابطه زمینه در

 که نمود اشاره) 1394( مرادي و قلاوندي و) 2012( سیه و ونگ تحقیق به توانمی سازمانی سکوت
 سازمان اخلاقی جو که رسیدند نتیجه این به و پرداختند سازمانی سکوت و اخلاقی جو رابطه بررسی

 و قلاوندي و 113، ص 2012 ،3(ونگ و سیه .دارد سازمانی سکوت با داري معنی منفی رابطه
 که داد نشان) 2014( اردکانی افخمی و راد مرد تحقیق هايیافته همچنین). 63 ص ،1394 مرادي،

دارند (رادمرد و افخمی  مؤثري نقش سازمانی سکوت در سازمانی فرهنگ و سازمانی جو
 سکوت و سازمانی فرهنگ رابطه بررسی زمینه در نیز دیگري مشابه ). تحقیقات2014اردکانی، 

) 2015( همکاران و تاشکیران تحقیق نتیجه به توانمی میان این در که است رسیده انجام به سازمانی
 اشاره سکوت بر سازمانی فرهنگ مثبت تأثیر بر مبنی) 1390( همکاران و فرد دانایی و

 ) 61 ص ،1390 همکاران، و فرد دانایی و 53، ص 2015، 4نمود(تاشکیران و همکاران

3. Walumbwa & Schaubroeck 
4. Lia & Sun 
1. Wang & Hsieh 
2. Taskiran etal 
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 ،)2013( 2مارتینز و اوستاس ،)2014( 1اوزجان و ییلدیز قبیل از متعددي هايپژوهش
 رابطه بررسی به نیز) 1391( همکاران و الوانی و) 1389( کاشف و اشراقی ،)2012( 3هولوي
 که بود آن از حاکی هاپژوهش این تمامی نتایج و اندپرداخته سازمانی جو و رهبري سبک
 76، ص 2014اوزجان،  و (ییلدیز دارد داري معنی و مثبت تأثیر سازمانی جو بر رهبري سبک

 ،1389 کاشف، و و اشراقی 9، ص 2012و هولوي،  1112، ص 2013مارتینز،  و و اوستاس
 ).1 ص ،1391 همکاران، و الوانی ،38 ص

با توجه به مطالعه پیشینه پژوهش تحقیقی که به مطالعه همزمان رابطه سبک رهبري، آواي 
اي نوشتاري بپردازد یافت نشد بنابراین زمینه هاي رسانهسازمان سازمانی و جو سازمانی در

 شود.نوآوري پژوهش تأیید می
 
 مفهومی مدل

پژوهش به صورت شکل  مفهومی هاي گذشته، مدلبا مرور مبانی نظري و پیشینه پژوهش
عنوان متغیر مستقل و آواي ترسیم شده است. در این مدل سبک رهبري رابطه مدار به  1شماره 

باشند و در این میان جو سازمانی به عنوان متغیر میانجی به عنوان متغیر وابسته می سازمانی
 کند.ایفاي نقش می

 
 
 
 
 
 
 

 پژوهش مفهومی مدل -1 شکل

 
 هاي پژوهشفرضیه

3. Yıldız & Özcan 
4. Eustace & Martins 
5. Holloway 

جو سازمانی    

 سبک رهبري  آواي سازمانی
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 :اندشده تنظیم زیر قرار به هافرضیه پژوهش، این براي آمده به دست مدل اساس بر
 مثبت و معناداري دارد. سبک رهبري رابطه مدار بر آواي سازمانی کارکنان اثر .1
 .دارد معناداري و مثبت اثر سازمانی جو بر مدار رابطه رهبري سبک .2
 .دارد معناداري و مثبت اثر سازمانی کارکنان آواي بر مدار رابطه سازمانی جو .3
میانجی  جو سازمانی در اثر سبک رهبري رابطه مدار بر آواي سازمانی کارکنان نقش .4

 کند.ایفا می

 
 روش تحقیق

هاي پژوهش پیش رو از دید هدف کاربردي و از نظر گردآوري اطلاعات جزو پژوهش
 توصیفی از نوع همبستگی و به طور مشخص مدل یابی معادلات ساختاري است.

 هايروزنامه مدیران میانی و ارشد مدیران تمام از است عبارت پژوهش آماري جامعۀ
 جدول که براساس) نفر 310( است مستقر تهران شهر در هاآن اصلی دفتر که کثیرالانتشار

 حجم بنابراین انتخاب شدند؛ تصادفی ايخوشه گیرينفر نمونه به روش نمونه 175 مورگان،
پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد سبک رهبري رابطه براي جمع آوري اطلاعات مورد نیاز 

) شامل 2012سؤال، پرسشنامه آواي سازمانی هامس ( 15) شامل 1969مدار باردنز و متزکاس (
سؤال و سه مؤلفه (تشویق، ایمنی، کارآمدي/سودمندي) و پرسشنامه جو سازمانی لیتوین و  18

ر، مسئولیت، پاداش، خطرپذیري، سؤال و نه مؤلفه (ساختا 30) شامل 1968( استرینجر
 کدام هر اهمیت صمیمیت، استانداردها، تعارض، هویت، حمایت)، استفاده شده است. درجه

 آن هايگزینه عددي ارزش که لیکرت ايگزینه پنج طیف اساس بر پرسشنامه این سؤالات از
جهت کسب  .باشدمی است، موافق کاملاً گزینه براي 5عدد  تا مخالف کاملاً براي 1عدد  از

ها، از روش روایی محتوا با استفاده از نظرات اساتید و کارشناسان و اطمینان از روایی پرسشنامه
و  پرسشنامه اولیۀ روایی سازه با استفاده از مدل معادلات ساختاري استفاده شد. پس از ویرایش

 نهایی پرسشنامۀ یه،اول پرسشنامۀ در اصلاحاتی اعمال و خبرگان پیشنهادهاي و نظرات دریافت
 عاملی تحلیل مدل کمکبه پژوهش، سازة اعتبار همچنین. شد توزیع دهندگانپاسخ میان

 به هاییشاخص اندازه گیري، مدل در. شد گیرياندازه لیزرل افزارنرم در اول مرتبه تأییدي
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 5/0 از بالاتر هاآن استاندارد ضرایب که کنندمی اندازه گیري را خود نهانی متغیر شایسته طور
 از بیشتر هاشاخص تمامی استاندارد ضرایب شود،می مشاهده 1 جدول در که طورهمان. باشد

 طوربه( باشد آن از بیشتر یا 5/0 باید استانداردشده عاملی بار برآورد که آنجا از. است 5/0
 خود نهانی متغیر مطلوبی نحو به هاشاخص تمام گرفت که توان نتیجهمی ،)بیشتر یا 7/0 آلایده

 .گیرندمی اندازه را
 (بارهاي عاملی) سازه ییروا جینتا .1جدول 

 بار             بار                       سؤالات               سؤالات                   بار                   سؤالات
 عاملی       عاملی                  جو سازمانی           آواي سازمانیعاملی                   سبک رهبري رابطه مدار

L1                       81/0       V1                               67/0           C1               67/0 
L2                              68/0      V2                   56/0      C2                 56/0 
L3                        64/0      V3                                58/0   C3                                 68/0 
L4                         70/0 V4                                 61/0   C4                 83/0 
L5                        76/0 V5                                 77/0C5                                     87/0 

L6                       54/0 V6                                 71/0 C6                 77/0 
L7                              63/0 V7                                 58/0 C7                 65/0 
L8                          67/0     V8                             63/0  C8                                    69/0 
L9                              76/0 V9                                 68/0  C9                                    58/0 

L10                     79/0 V10                               69/0 C10               76/0 
L11                   84/0 V11                               63/0 C11               71/0 
L12                   88/0 V12                               79/0 C12               64/0 
L13                    92/0 V13                               78/0 C13               83/0 
L14                    59/0 V14                               53/0 C14               88/0 
L15                    80/0 V15                               54/0 C15               79/0 

V16                              71/0 C16               73/0 
V17                              75/0 C17               69/0 
V18                              66/0 C18               57/0 

C19               74/0 
C20               69/0 

C21                                                                               74/0 
C21                                          66/0 

C23               63/0 
C24               78/0 

C25    88/0 
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C2655/0 
C2773/0 
C2859/0 
C2968/0 

C30       78/0 

 
 سه هر براي آن مقدار و شد بررسی کرونباخ آلفاي ضریب کمکبه هاپرسشنامه پایایی
 ضرایب. دارند مناسبی پایایی هاپرسشنامه که معنا این به آمد؛ دستبه 7/0 از بیشتر پرسشنامه

 افزارهاي نرم از هاتحلیل انجام براي که است گفتنی .است آمده 2 جدول در متغیرها پایایی
 است. شده استفاده lisrel8.54   و SPSS 19 آماري

 
 . ضرایب پایایی متغیرهاي پژوهش2جدول 

 پرسشنامه                            سؤالات                              مقدار          
 آلفا         

 87/0                                    1-15                      سبک رهبري رابطه مدار  

 83/0                                     1-30                        جو سازمانی              

 92/0                                     1-18                            سازمانی آواي        

 
 هاي پژوهشیافته
. شوندمی بررسی ساختاري معادلات یابیمدل از استفاده با پژوهش هايیافته نتایج ادامه در
 به یا لیزرل افزارنرم خروجی پژوهش، ساختاري مدل تعمیم قابلیت و هافرضیه بررسی جهت
 در پژوهش شده استاندارد مدل و 2 شکل در )T(مدل  پژوهش معناداري مدل دیگر، بیانی

 آواي مدار بر رابطه رهبري سبک تأثیر میزان نتـایج، اسـاس بر. شودمی داده نشان 3 شکل
 جو بر مدار رابطه رهبري سبک تأثیر میزان ،41/11 آن معناداري ضریب و 88/0 سازمانی
 آواي بر سازمانی جو تأثیر ، همچنین میزان92/7 آن معناداري ضریب و 53/0 سازمانی
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 در مقدارها همۀ که آنجا از .است آمده دستبه 23/9 آن معناداري ضریب و 68/0 سازمانی
 توانشده و می تأیید پژوهش هايفرضیه تمامی ترتیب این به ندارند، قرار -96/1 و+ 96/1 بازة

 .داد تعمیم آماري جامعۀ به را پژوهش نهایی مدل
 

 
 T-value مقادیر با لیزرل افزار نرم برونداد مدل .2شکل 
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 استاندارد ضرایب مقادیر با لیزرل افزار نرم برونداد مدل .3شکل 
 

 . نتایج آزمون فرضیات3جدول 

 فرضیات تحقیق
میزان 
 تأثیر

 یمعنعدد 
 داري

 نتیجه آزمون
 فرضیه

1 
 و مثبت اثر سازمانی آواي بر مدار رابطه رهبري سبک

 .دارد معناداري
 تأیید 41/11 88/0

2 
 و مثبت اثر سازمانی جو بر مدار رابطه رهبري سبک

 .دارد معناداري
 تأیید 92/7 053/0

3 
 و مثبت اثر سازمانی آواي بر مدار رابطه سازمانی جو

 .دارد معناداري
68/0  تأیید 23/9 

4 
 آواي بر مدار رابطه رهبري سبک اثر در سازمانی جو

 .کندمی ایفا میانجی نقش سازمانی
 88/0 اثر مستقیم

 36/0 اثر غیر مستقیم
 تأیید

 
 برازش از پژوهش مدل دهدمی نشان ،4 جدول در ساختاري مدل برازش نتایج همچنین

و  df/2 X ،P valueهاي خوب بودن برازش مدل عبارت از: شاخص .است برخوردار مناسبی
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RMSEA و GFI و AGFI باشند. در نرم افزار لیزرل میdf/2 X (کاي دو به درجه آزادي) هر
، RMSEAتناسب) بهتري است. شاخص ( باشد مدل داراي برازش 3چه این مقدار کوچکتر از 

شود. همان میانگین مجذور خطاهاي مدل است. این شاخص بر اساس خطاهاي مدل ساخته می
باشد  5/0باشد قابل قبول است، اگر زیر  8/0است یعنی اگر زیر  8/0حد مجاز این مقدار 

 اندازه باشد مدلمی 9/0 مقدار از تربالا AGFIو  GFI خیلی خوب است. همچنین اگر مقادیر
مناسب مدل  برازش 4 جدول در آمده دستبه است. نتایج برخوردار خوبی برازش از گیري

 کنند.می تأیید مفهومی تحقیق را
 

 هاي برازش مدل. شاخص4جدول 

 مقادیر شاخص

RMSEA 066/0 

GFI 92/0 
df/2 X 254/2 

AGFI 90/0 

 نتیجه گیري و پیشنهادها
 هايسازمان باشد،می تغییر حال در شدت به کار کسب محیط و شرایط که عصري در
به  عرصه متلاطم، این در موفقیت باشند که برايهاي نوشتاري جزء مهمترین گروهی میرسانه

 و مشکلات و ترین افراد از مسائلشدت نیازمند شنیدن آواي کارکنانشان به عنوان مطلع
 به کارکنان آوایی اما متأسفانه به این دلیل که رفتار باشند؛سازمانی می هايفرصت و هاچالش
 به تمایل عدم هایی در رابطه با امنیت،بوده و کارکنان همواره با نگرانی محور مخاطب شدت
 ناراحت از اجتناب روابط، به زدن صدمه به تمایل عدم یا دیگران، نظر در شدن دیده منفی

باشند، اغلب تمایل دارند و اخراج مواجه می انتقام از ترس و یگراند دادن خجالت یا و کردن
سکوت پیشه کنند تا از عواقب منفی و هراس آور آوایشان در مقابل خشم و قدرت سرپرستان 

 به پژوهش تلاش شده است تا این در خود به عنوان مخاطبین اصلی آوا در امان بمانند. لذا
 آواي سازمانی در مهم به عنوان یکی از عوامل وي رهبري سبک و مدیر بررسی اثر رفتار

سبک  پژوهش، این هايیافته اساس بر .تهران پرداخته شود کثیرالانتشار هايروزنامه کارکنان
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 نتایج لذا، در آواي سازمانی اثر مثبت و معناداري دارند. رهبري رابطه مدار و جو سازمانی
 :شودمی بحث ذیل شرح به حاصل

 تأثیر سبک رهبري رابطه مدار بر آواي سازمانی که داد نشان اول فرضیه بررسی نتایج
 سابریک و ، والومبوا)2007( باریس و دترت پژوهش نتایج با یافته این که دارد معنادار و مثبت

ها بر طبق یافته. باشدمی همسو) 1393( همکاران و ، خرازیان)2015( سان و لیا ،)2009(
بري رابطه مدار که مبتنی بر اعتماد و اطمینان مدیر به کارکنان، ارتباطات استفاده از سبک ره

 براي ایمنی را باشد، محیطدر مجاري افقی، عمودي و مورب و تصمیم گیري مشارکتی می
 قالب در مدیرکه حمایتی روابط و باز برخورد دیگر، عبارت به نماید؛فراهم می آواي سازمانی

 امنیت و اثربخشی از کارکنان ادراك شود،می منعکس اعضا با بیشتر بالاتر و تعاملات اعتماد
شود. به این ترتیب داده و به این ترتیب منجر به افزایش آواي سازمانی می افزایش را آوا

هاي رهبري فعلی مدیران در ابتدا به شناسایی سبک ها،شود مدیران این سازمانپیشنهاد می
هاي طح آگاهی و نگرش رهبران سازمان در ارتباط با سبکسازمان پرداخته و جهت ارتقاي س

هاي آموزشی مناسب و آشنا سازي مدیران سازمان با رهبري رابطه مدار به برگزاري دوره
گردد مدیران سازمان با نتایج و پیامدهاي آواي سازمانی اقدام نمایند. همچنین پیشنهاد می

 تشویق سازمانی مشکلات و هاایده بیان براي ار مناسب، کارکنان دهیپاداش نظام استفاده از
 فضاي نمایند؛ در بهبود بررسی را کارکنان پیشنهادات و هاایده منصفانه طور به نموده و

 در مشارکت دهند، گیري تصمیم فرایندهاي در را سازمانی کوشا باشند و کارکنان ارتباطات
 در رفتار و عمل نشان دهند که اطلاعاتگیرند و  کار به را مؤثر شنود کارکنان فنون با تعامل

هاي کلامی و غیرکلامی که باشد و از بروز رفتارها و پیاممی با اهمیت برایش کارمندان
 کنند، عمداً و سهواً پرهیز نمایند.می منتقل را آوا آزاد نبودن هاينشانه

 مثبت تأثیر سازمانی جو بر سبک رهبري رابطه مدار که داد نشان دوم فرضیه بررسی نتایج
 مارتینز و اوستاس ،)2014( اوزجان و ییلدیز پژوهش نتایج با یافته این که دارد معنادار و
-می همسو) 1391( همکاران و الوانی و) 1389( کاشف و اشراقی ،)2012( هولوي ،)2013(

 منافع کارکنان فقط اگر باورهاي ضمنی مدیران سازمان مبنی بر این تفکر باشد که. باشد
است که همه  سازمان باشند و فقط مدیریتمی اطلاع و یا بی گیرندمی نظر در را خود شخصی
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ساختارهایی با تمرکز  یا و ندارند اطلاعاتی نیاز هیچ به داند و چنین رفتار نمایند کهچیز را می
 و معذب نموده و عواطف جهت اظهارنظر را نمایند، کارکنان ایجاد گیري بالا در تصمیم

 سبب نهایت در که آورندمی وجود به هاآن در خشم و فریب ترس، چون را مخربی اتاحساس
گردند؛ لذا از آنجا که مشخص شد سبک جو مبتنی بر عدم بروز آواي سازمانی می ایجاد

هاي کثیرالانتشار توصیه رهبري رابطه مدار بر جو سازمانی اثر دارد لذا به مدیران روزنامه
 اظهارات هر چه بیشتر سبک رهبري رابطه مدار در جهت دریافتگردد که با شناخت می

 با و بوده راحت و باز کارکنان با برخورد باشند؛ در شنیدن مشتاق و تلاش نموده کارکنان
 رفتار آشفتگی، و اضطراب و خشم کنترل زمینه در آموزشی مختلف هايدوره در شرکت
 شکستن و کارکنان ترس کاهش و عقیده ابراز براي را زمینه کارکنان، و مخاطبان با مناسب

 و عقاید که ابراز ایجاد نمایند کارکنان در نمایند و به این صورت تصوري فراهم سکوت جو
 نخواهد شد. تمام سازمان در ارتقا هايفرصت یا شغل دادن دست از قیمت به نظراتشان
 معنادار و مثبت تأثیر سازمانی آواي بر جو سازمانی که داد نشان سوم فرضیه بررسی نتایج

و  )2014 اردکانی، افخمی و )، (رادمرد2012 سیه، و ونگ( پژوهش نتایج با یافته این. دارد
 محیط از زمانی که کارکنان بر اساس ادراك. باشدمی همسو) 1394 مرادي، و قلاوندي(

 بیهوده سازمان،اصلی  موضوعات مورد در کردن صحبت که برسند مشترکی به باور سازمان،
 و هاعقیده ها،سکوت، سازمان را فرا گرفته و در این حالت دیدگاه است، جو خطرناك یا و

 بود؛ نخواهند اظهارنظر دارند، دیگر مشوق وجود سازمان در که اهدافی و متنوع ترجیحات
هاي نوشتاري خواهان شنیدن آواي هاي رسانهبنابراین اگر مدیران و رهبران سازمان

 آواي حامی بایست در جهت شکستن جو سکوت و ایجاد جوباشند میکنانشان میکار
بر اساس  سازمانی جو )1968( استرینجر و اقدام نمایند. از آنجا که طبق تعریف لیتوین سازمانی

 سازمان به نسبت او احساس و همچنین کندمی کار آن در که سازمانی نوع از فرد که ادراکاتی
گیرد و ... شکل می حمایت صمیمیت، مسئولیت، پاداش، ساختار، چون ابعادي حسب بر

 براي رسمی هاياي طراحی گردد که مکانیسمگردد ساختار سازمانی به گونهپیشنهاد می
پیشنهادات، براي سازمان در نظر گرفته  نظام شکایت و هايمانند رویه بالا به رو ارتباطات

نظرات مثبت و  ارکنان، پاداش تعلق گیرد، از اظهارشوند، همچنین به نظرات مفید و کارساز ک
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 از سازمان، کارکنان از یک هر به آگاه منتقد نقش دادن شده و با منفی کارکنان حمایت
جلوگیري به عمل  شود،می نظراتشان بیان از کارکنان ترس موجب که گروهی فشار پدیده

 سازمانی بیشتري آواي ورزشی شاهدهاي نوشتاري هاي رسانهآید تا به این ترتیب سازمان
 باشند.

 مستقیم، تأثیر بر علاوه سبک رهبري رابطه مدار که دادند نشان چهارم فرضیه بررسی نتایج
 غیرمستقیم تأثیر. اثر دارد آواي سازمانی بر) جو سازمانی گريمیانجی با( غیرمستقیم بطور

 معنادار و مثبت) 36/0( سازمانی جو متغیر طریق از سازمانی آواي بر مدار رابطه رهبري سبک
 در» سازمانی جو بر مدار رابطه رهبري سبک تـأثیر« حاصل ضـرب از تأثیر این مقدار که بود

 در آمد. پژوهشی دست به) 53/0×  68/0» (آواي سازمانی سازمانی بر جو تـأثیر« مقـدار
 یافت سازمانی آواي بر مدار رابطه رهبري سبک تأثیر سازمانی در جو میانجی نقش راستاي

 لذا دارد بسزایی نقش سازمانی افزایش آواي سازمانی در جو شد مشخص که آنجا از ولی نشد
 باشد.هاي افزایش جو حامی آواي سازمانی ضروري میتوجه به آن و راه
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