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نجفی* 1

تاریخ پذیرش79/67/29 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر ،بررسی نقش رهبری اخالقی در پیشبینی توسعه رفتار شغلی و شکستن سکوت
سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل بود .روش پژوهش از نوع توصیفی  -پیمایشی بود .جامعه
آماری پژوهش شامل همه کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل بودند که بر اساس جدول مورگان
تعداد  290نفر بهعنوان نمونه آماری انتخاب شدند و با روش نمونهگیری تصادفی طبقهای اطالعات تحقیق از
آنان گردآوری گردیده است .ابزار گردآوری اطالعات ،پرسشنامههای استاندارد سکوت سازمانی ون دائن
و همکاران ( ،)2663رفتار شغلی هری و همکاران ( )2664و رفتار رهبری اخالقی کارلشون و همکاران
( )2622بود که روایی این مقیاسها با نظر اساتید و کارشناسان تأییدشده و پایایی آنها نیز با روش آلفای
کرونباخ مورد تأیید قرار گرفته است .جهت تحلیل دادههای تحقیق از آزمون  tتک نمونهای ،ضریب
همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده گردیده است .یافتهها نشان داد که میانگین رهبری اخالقی و
رفتار شغلی در گروه نمونه آماری بهصورت معناداری باالتر از سطح متوسط بوده و مناسب بوده درحالیکه
میانگین سکوت سازمانی در سطح متوسط بوده و دارای اختالف معناداری با متوسط جامعه آماری نبوده
است .همچنین بررسیها نشان داد که بین رهبری اخالقی با رفتار شغلی همبستگی مثبت و معناداری و با
سکوت سازمانی همبستگی منفی و معناداری وجود دارد .نتایج حاصل از بررسی رگرسیون نشان داد که از
بین مؤلفههای رهبری اخالقی -ابعاد انصاف ،اشتراک قدرت و شفافیت نقش بهصورت معناداری میتوانند
رفتاری شغلی را پیشبینی نمایند .همچنین از بین مؤلفههای رهبری اخالقی تنها اشتراک قدرت میتواند
سکوت سازمانی را پیشبینی نماید .درنتیجه مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل به سبک رهبری و
تقویت مؤلفههای آن در سازمان خود برای شکست سکوت کارکنان و رفتار شغلی مثبت ،توجه ویژه نماید.

واژههای کلیدی :دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل ،رفتار شغلی ،رهبری اخالقی ،سکوت سازمانی
 .2فلسفه تعلیم و تربیت ،دانشیار ،دانشگاه محقق اردبیلی.
 .2بهسازی منابع انسانی ،کارشناسی ارشد ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمی.
  .3مدیریت آموزشی ،دکترای تخصصی ،دانشگاه محقق اردبیلی h_najafi@uma. ac. ir
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مقدمه
در دنیای رقابتی امروز ،بیشک کارایی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به کاربرد صحیح
نیروی انسانی بستگی دارد .امروزه سازمانها به علت رقابت شدید ،انتظارات مشتریان ،تمرکز
بر روی کیفیت که از مشخصههای دنیای در حال تغییر است از کارمندان خود انتظار دارند
خالق باشند ،اظهارنظر کنند و مسئولیتپذیر و بهخوبی رفتار کنند .سازمانها بهمنظور بقاء به
افرادی نیاز دارند که نسبت به چالشهای محیط اطراف خود مسئول باشند و از به اشتراک
گذاشتن اطالعات و دانستههای خود واهمه نداشته باشند (برینزفیلد .)2667 ،2با وجود تمرکز
ادبیات مربوط به نیروی انسانی بر توانمندسازی و کانالهای ارتباطی باز ،بسیاری از کارکنان
گزارش کردهاند که از ارائه نظر و دیدگاههای خود جلوگیری میکنند و رفتار شغلی متغیری
را نشان میدهند .سکوت سازمانی یک فرایند سازمانی غیر مؤثر تلقی میشود که باعث
اتالف هزینهها و تالشهای صورت گرفته میشود و میتواند اشکال گوناگونی از قبیل
سکوت جمعی در جلسات ،میزان کم مشارکت و صحبت نکردن در مورد سازمان را شامل
شود (سنج .)2622 ،2ارائه دیدگاهها و نظریهها باعث پیشرفت سازمان در دنیای رقابتی
امروزی میگردد .چون برای راهحل مسئلهای ،روشهای متفاوتی وجود دارد .اگر افراد
سازمان سکوت کنند چهبسا که بسیاری از راهکارهای خالقیت در سازمان خاموش گردد.
آمار و ارقام نشان داده است ،مدیرانی که سبک رهبری اخالقگرا را بهپیش گرفتهاند ،دارای
کارکنانی با رفتار شغلی مثبت هستند همچنین این کارکنان از ارائه دیدگاهها و نظریات خود
واهمهای ندارند (جاودانی .)2376 ،در ادامه به بررسی مبانی نظری و مروری بر مطالعات
گذشته پرداخته شده است.
سکوت سازمانی با محدود کردن اظهارنظر کارکنان سبب کاهش اثربخشی
تصمیمگیریهای سازمانی و فرایندهای تغییر میگردد و این موضوعی است که بسیاری از
سازمانها از آن گله دارند .همچنین این پدیده رفتاری بهوسیله ممانعت از بازخور منفی ،مانع
تحول و توسعهسازمانی مؤثر میشود (جاودانی .)2376 ،ازاینرو سازمان توانایی بررسی و
1. Brinsfield
2. Senge
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تصحیح خطاها را از دست میدهد .بنابراین توجه به این مشکل رایج در سازمانها از اهمیت
زیادی برخوردار است .ازآنجاییکه سکوت میتواند پیامدهای نامطلوبی داشته باشد یافتن
عوامل و ارتباط آن با سایر پدیدههای سازمان مهم است .مطالعه رفتار شغلی در سازمانها
امروزه بهعنوان بخشی از روانشناسی صنعتی /سازمانی 2شهرت یافته که دانشی با هدف فهم
عوامل مؤثر بر رفتار کار مردم در یک سازمان است .این رشته میکوشد تا فهمی از عملکرد
شغلی ،رضایت شغلی و سایر عوامل مؤثر ساختار سازمانی ،نگرشهای مدیریتی ،خطمشیها
و رفتارهای مدیریتی ،ویژگیهای تکنولوژیکی ،نظامهای تشویقی و خصوصیات شخصی به
دست آورد (ریلی .)2669 ،2رفتار شغلی روشی برای توصیف شغل و صفات انسانی
(مهارتهای ذهنی ،هیجانی و شخصیتی) است که برای انجام شغل در محیط کار ضروری
هستند .به سخن دیگر رفتار شغلی رویهایهای طراحیشده برای ارزیابی نتایج شغلی در خالل
کار کارمندان است .برای دستیابی به این هدف باید رفتارها و فعالیتهایی که شاغل نیاز
دارد تا به نتایج مشخصی برسد از پیش معلوم گردد .برای رفتار شغلی بسته به هدف شغل،
رویکردهای متنوعی وجود دارد (معنوی پور و پیرخائفی .)2397 ،اطالعات به دست آمده
از تحلیل رفتار شغلی اهداف بسیاری را در سازمان دنبال میکند و چارچوبهای فعالیت
سازمانی را برای افراد ترسیم کرده و آنها را از فعالیتهای غیرضروری و بهدوراز اهداف و
انتظارهای سازمان آگاه مینماید .صاحبنظران معتقدند که سبکهای رهبری در رفتارهای
شغلی کارکنان مرتبط میباشند (ویلمنز 3و همکاران ،2622 ،تیلر 4و بالدر ،2620 ،2بالکر،

0

 .)2669رهبری اخالقی بهعنوان یکی از سبکهای رهبری متغیری است که در این پژوهش
به بررسی رابطه آن با رفتارهای شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل پرداخته
شده است .همچنین امروزه سازمانها ازجمله دانشگاهها ،نیاز به کارکنانی دارند که در بحران
محیطی قرن حاضر فعاالنه ایدههای خود را ابراز کنند ،زیرا هم مدیران و هم کارکنان در
1. Industrial / organizational psychology
2. Reilly
3. Vilimenz
4. Tiylor
5. Belader
6. Belaker
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محیطی که سکوت وجود ندارد ،انگیزه و عملکرد باالتری از خود نشان میدهند (خنیفر،
 .)2397مشکلی که هماکنون گریبان سازمانهاست ،آن است که بیشتر سازمانها از اظهارنظر
خیلی کم کارکنان ناراحت هستند .در چنین شرایطی کیفیت تصمیمگیری و انجام تغییر
کاهش پیدا میکند .درحالیکه پدیده سکوت کارکنان ،سازمان را در برمیگیرد ،ولی هنوز
بررسی کمی درباره آن انجام گرفته است (دانایی فر و پناهی .)2397 ،ازنظر موریسون و
میلیکن )2624( 2زمانی که بیشتر اعضاء یک سازمان درباره موضوعات و مسائل سازمان
ساکت بمانند ،سکوت به یک رفتار گروهی تبدیل میشود که به آن سکوت سازمانی
میگویند .آنها سکوت سازمانی را بهعنوان یک پدیده جمعی و تمایل کارکنان برای افشا
نکردن نظریات و نگرانیهای آنان نسبت به مسائل و مشکالت سازمانی به خاطر ترس از
عکسالعمل منفی یا مورد بیتوجهی قرار گرفتن تعریف کردهاند .هنریکسون و دایتون

2

( )2660سکوت سازمانی را بهعنوان یک پدیده دستهجمعی تعریف میکنند که افراد
مشارکت بسیار کمی را در واکنش به مسائل و مشکالتی که سازمان با روبهرو میشود ،از
خود نشان میدهند (هنریکسون و دی تن .)2660 ،سکوت سازمانی رفتاری است که
بهصورت عمدی در آن ایدهها و اطالعات و عقاید مربوط بکار مضایقه میشود .مدارک
نشان میدهد که سکوت سازمانی منجر به ناهماهنگی شناختی و نارضایتی کارکنان میشود.
همچنین عکسالعمل منفی مدیران نیز از بازخورد منفی کارکنان جلوگیری میکند یا اینکه
آن را به تأخیر میاندازد (پناهی .)2622 ،برای تحقق این رویکرد بایستی دخالت عوامل
مختلف را در نظر گرفت یکی از عواملی که در این رابطه بسیار حائز اهمیت است سبکهای
رهبری است .گفته میشود ویژگی مدیران در این زمینه نقش دارد .باورهای ضمنی مدیران
میتواند منجر به ایجاد محیطی شود که در آن کارکنان نسبت به اظهارنظر درباره مسائل
مشخص احساس راحتی نکنند .این عقیده که مدیران باورها و فرضهای کارکنان را تحت
تأثیر قرار میدهند ،موضوع جدیدی نیست .دیدگاههای مدیریتی میتوانند اثر نیرومندی در
چگونگی رفتار مدیران و کارکنان داشته باشند .نگرش و عقاید مدیران همچنین میتواند
1. Morrison & Millikan
2. Henrickson & Dayton
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رهبری اخالقی اتخاذشده بهوسیله آنها را نیز تحت تأثیر قرار دهد .هریک از مدیران بنا به
دانش ،تفکرات و نظرات خود درباره کارمندان و سایر عوامل موقعیتی سبکی را مناسب خود
انتخاب میکنند (ساکی و همکاران .)2374 ،در آثار مختلف ویژگیهای مختلفی را برای
رهبری اخالقی برشمردهاند .برخی از این ویژگیها عبارتاند از :رفتار منصفانه ،صداقت،
همراهی با پیروان و غیره .با توجه به این ویژگیها انتظار میرود که ویژگیهای شناساییشده
برای رهبری اخالقی تأثیرات مثبتی بر گرایشها و رفتارهای کارکنان داشته باشند .اما هنوز
هم شواهد تجربی در مورد آثار و نتایج رهبری اخالقی محدود است (کالشون و دن
هارتاگ .)2667 ،2به دلیل تأثیرات ویژهای که رفتار رهبران بر رفتار پیروان دارد توجه و
مطالعات سبکهایی که رهبران از آن استفاده میکنند و همچنین مطالعه رفتار رهبران بسیار
حائز اهمیت است زیرا با مطالعه رفتار رهبران میتوان تأثیرات احتمالی آن را بر سایر
متغیرهای سازمانی مشخص نمود و با کنترل آن سایر متغیرهای سازمانی را تحت تأثیر قرار
داد .با توجه به لزوم بررسی رهبری اخالقی بهعنوان یکی از سبکهای رهبری و همچنین
بهعنوان عامل اثرگذار بر متغیرهای سازمانی مانند رفتار شغلی و سکوت سازمانی در این
پژوهش سعی شده است به بررسی این تأثیرات در تمامی ابعاد متغیرهای رهبری اخالقی و
رفتار شغلی و سکوت سازمانی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل پرداخته شود تا نتیجه
جامع و کاملی از تأ ثیرات هر یک از ابعاد رهبری اخالقی بر رفتار شغلی و سکوت سازمانی
ارائه شود .با مشخص شدن تأثیرات هر یک از ابعاد رهبری اخالقی بر رفتار شغلی و سکوت
سازمانی میتوان مشخص نمود که با توجه به میزان مطابقت رفتار رهبر با ابعاد رهبری
اخالقی ،چگونه رهبران سازمانها با رفتار خود میتوانند بر رفتار شغلی و سکوت سازمانی
کارکنان خود تأثیرگذار باشند و اینکه رهبران چگونه میتوانند با تغییر در رفتار خود بر این
متغیرها تأثیرگذار باشند.
شیدایی ( )2372در تحقیق خود به این نتیجه رسید که بین ابعاد رهبری اخالقی با رفتار
آوای سازمانی و همچنین بین ابعاد رهبری اخالقی با اشتیاق شغلی رابطه وجود دارد .همچنین
1. Kalshoven and Den Hartog
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بین اشتیاق شغلی با رفتار آوای سازمانی رابطه معناداری وجود دارد .افضلی و مستقیمی
( )2372در پژوهش خود نشان دادند ،بین ادراک از رهبری اخالقی با رفتارهای انحرافی
رابطه معنیدار منفی وجود دارد .همچنین بین بعد عدالت (انصاف) ،ثبات ،هدایت اخالقی،
وضوح نقش و درستکاری با رفتارهای انحرافی رابطه معنیداری وجود داشت .نودهی و
علمی ( )2372در تحقیق خود ،به این نتیجه رسیدند که بین سکوت سازمانی و رفتار کار
انحرافی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین بین رفتار کار انحرافی و اخالق
حرفهای ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و از دیگر سو فرضیه ارتباط بین سکوت
سازمانی و اخالق حرفهای تأیید نشد .سلطانی ( )2372در تحقیق به این نتیجه رسید که ابعاد
ساختار (پیچیدگی ،رسمیت و تمرکز) بر سکوت سازمانی تأثیرگذار بوده و ساختار سازمانی
با نقش واسطهای سکوت سازمانی بر میزان رضایت شغلی نیروی انسانی تأثیرگذار است.
میرکمالی و همکاران ( )2372در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که وضعیت رهبری
اخالقی مدیران و عملکرد کارکنان بهجز مؤلفه بهبود کار از مؤلفههای عملکرد کارکنان
در حد باالتر از متوسط قرار دارد .همچنین بین رهبری اخالقی مدیران و عملکرد کارکنان
رابطه مثبت و معناداری به دست آوردند و متغیر رهبری اخالقی با ضریب تعیین ( 22درصد)
قابلیت تبیین عملکرد کارکنان را دارا است .یافتهها نشان داد که فقط بین ادراک رهبری
اخالقی مدیران و عملکرد کارکنان و سطح تحصیالت کارکنان تفاوت معناداری وجود
دارد .خوشدل و جوادی ( )2374در پژوهش خود دریافتند که یکی از این سبکهای رهبری
جدید که در عرصه پژوهشهای توجهات فراوانی را به خود جلب نموده ،رهبری اخالقی
است .ساکی و همکاران ( )2374در پژوهشی به بررسی رابطه سبکهای رهبری تحولی-
تبادلی مدیران با سکوت سازمانی پرداخته و نتیجهگیری کردند که سبکهای رهبری تحولی
و تبادلی مدیران قادر به پیشبینی سکوت سازمانی دبیران است .معینی و شکیبا ( )2373در
پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که سبک رهبری و فرهنگسازمانی در شکلگیری
سکوت سازمانی تأثیرگذارمی باشد و رابطه بین سبک رهبری و فرهنگسازمانی با انواع
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مختلف سکوت سازمانی (تدافعی ،دیگرخواهی و سکوت مطیع) تأیید شد .کلشون 2و
همکاران ( )2620در پژوهشی که انجام دادند ،مشخص گردید که رهبری اخالقی باعث
میشود که کارکنان ابتکار عمل داشته باشند ،مسئولیتپذیر باشند و همچنین ،استقالل
بیشتری در کار داشته باشند و بهراحتی نظرات و اعتقادات خود را بیان میدارند بهاینترتیب،
بر اساس این یافتهها میتوان نتیجه گرفت که بین رهبری اخالقی و سکوت سازمانی رابطه
وجود دارد .یافتههای شوپکر )2622( 2حاکی از این است که بین قوانین اخالقی و تعهد
سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد .نتایج مطالعه پانو و تنکن )2624( 3وجود تأثیر
مثبت رهبری اخالقی را بر تعهد سازمانی و اعتماد کارکنان به رهبر تأیید نمود .جکسون 4و
همکاران ( )2623در پژوهشی به بررسی رهبری تحولی و تبادلی با رفتار سازمانی در سه
موسسه آموزش عالی پرداخت .یافتههای پژوهش نشان داد که بین میزان مشارکت بیشتر در
تصمیمگیریها با رفتارهای رهبری تحولی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد .بس 2و
همکاران ( )2623بیان نمودند که رهبری تحولآفرین منجر به عملکردی فراتر از انتظارات
در محیط سازمانی میگردد .این پژوهشگران معتقدند بین رهبری تحولآفرین و عملکرد
سازمانی ارتباط مثبتی وجود دارد .رامانایدو )2622( 0در پژوهشی دریافت که
فرهنگسازمانی بهطور مثبت با سبک رهبری تحولآفرین و عملکرد کارکنان ارتباط دارد و
رهبری تحولآفرین در ارتباط میان رفتار سازمانی و عملکرد کارکنان نقش واسطهگری دارد.
پژوهشهای زهیر و اردوگان )2622( 9نشان داند که رفتار رهبری مناسب و باز به کاهش
سکوت و افزایش عملکرد کارکنان منجر میشود .سایگان )2622( 9در پژوهش خود نشان
داد که سبکهای رهبری با سکوت سازمانی رابطه معناداری دارد و از بین سبکهای رهبری
(سبک رهبری اخالقی) توانایی پیشبینی سکوت سازمانی را در سازمانهای دولتی دارد .می
1. Kalshoven
2. Schwepker
3. Ponnu and Tennakoon
4. Jackson
5. Bass
6. Ramanaidu
7. Zehir and Erdogan
8. Saygan
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یر و آلن )2626( 2در پژوهش خود دریافتند که رهبری اخالقی بهصورت مثبت و معنادار با
رفتار شغلی معلمان ارتباط دارد و این رابطه با دخالت فرهنگ خالق و ایمنی روانی تقویت
میگردد .نتایج پژوهش نئوبرت 2و همکاران ( )2667نشان داد که رهبری اخالقی دارای
تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر رضایت شغلی و تعهد عاطفی کارکنان است .تأثیر غیرمستقیم
شکلگیری جو اخالقی ایجاد میگردد که بهنوبه خود به رضایت شغلی باالتر و تعهد
عاطفی بیشتر در کارکنان میانجامد .احمدی و پناهی ( )2667در پژوهشی نشان دادند که
ادراک کارکنان از جو اخالقی سازمان خود با رضایت شغلی و تعهد سازمانی رابطه مثبت
و با جابهجایی شغلی رابطه منفی دارد .تحلیل براون 3و همکاران ( )2662نشان داد ،زمانی
که کارکنان در محیطی فعالیت نمایند که با رفتارهای اخالقی ،صداقت و اهمیت دادن به
سایرین و عدالت میان فردی همراه باشد ،رضایت شغلی باالتر و تعهد بیشتری به سازمانشان
دارند.
در این پژوهش سعی شده است تا با استناد به پنج بعد ارائه شده توسط کالشون 4و
همکاران ( )2622که جنبههای مختلف ابعاد رهبری اخالقی از قبیل برقراری ارتباط منطبق با
اصول اخالقی ،رسیدگی به تخلفات اخالقی زیردستان و برخورد منصفانه با زیردستان
میسنجد و آثار و نتایج آن را بر ابعاد رفتار شغلی بر اساس الگوی هری 2و همکاران ()2664
که شامل (صالحیت کار ،ابتکار /اعتمادبهنفس ،قابلیت اعتماد و رفتار اجتماعی) و ابعاد
سهگانه سکوت سازمانی ون دائن 0و همکاران ( )2663برای سکوت سازمانی (سکوت
انفعالی ،سکوت دفاعی سازمانی ،سکوت فراگیر اجتماعی) در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اردبیل بررسی شود .در راستای این پژوهش ،سؤاالت و فرضیههای زیر ارائه گردیده است
که نتایج آنها با خروجی نرمافزار موردبررسی قرار گرفته است:
 وضعیت رفتار شغلی ،سکوت سازمانی و رهبری اخالقی در جامعه موردنظر چگونه است؟1. Meyer and Allen
2. Neubert
3. Brown
4. Kalshoven
5. Herry
6. Ven Daein
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 بین رهبری اخالقی و رفتار شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل رابطه مثبتو معناداری وجود دارد.
 بین رهبری اخالقی و سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل رابطهمنفی و معناداری وجود دارد.
 -نقش رهبری اخالقی در پیشبینی رفتار شغلی و سکوت سازمانی چگونه است؟

شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش

فصلنامه سال چهارم ،شماره  ،31پاییز 69

338

پژوهشهای رهبری و مدیریت آموزشی

روش
این پژوهش از حیث نحوه گردآوری اطالعات ،جزء پژوهشهای پیمایشی است .همچنین
روش بهکاررفته جهت نیل به اهداف پژوهش ،روش توصیفی -همبستگی است و ازنظر
هدف ،جزء پژوهشهای کاربردی محسوب میگردد .جامعه آماری این پژوهش شامل همه
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل است که در زمان اجرای پروژه مشغول به خدمت
میباشند .بر اساس آمار روابط عمومی ،تعداد کل کارکنان ،معاونین ،ستادی و صفی برابر
 272نفر است ( .)N=272حجم نمونه بر اساس جدول مورگان  290نفر به دست آمد.
نمونهگیری به روش تصادفی طبقهای انجام گرفته است (جدول .)2
جدول  .1طبقات نمونه آماری از کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل
جامعه آماری

تعداد

مدیرکل

 2نفر

معاونین

 7نفر

ریاست

 22نفر

نمونه آماری
طبقه مدیران ارشد

تعداد
 32نفر

کارمندان صفی

 73نفر

طبقه صفی

 02نفر

کارمندان ستادی

 296نفر

طبقه ستادی

 92نفر

کل

 272نفر

 290نفر

ابزار گردآوری دادهها شامل  3عدد پرسشنامه استاندارد به ترتیب زیر است:
سکوت سازمانی ون دائن و همکاران ( -)2663بر اساس مدل ون دائن و همکاران
( )2663است و دارای  24گویه است و  3مؤلفه (سکوت انفعالی ،سکوت تدافعی ،سکوت
فراگیر اجتماعی) را موردسنجش قرار میدهد .پاسخ گویه ها در طیف لیکرت  2درجهای از
(کامالً موافقم ،موافقم ،نظری ندارم ،مخالفم ،کامالً مخالفم) است .روایی و پایایی این
پرسشنامه در پژوهش ابوالقاسمی و همکاران ( )2373توسط اساتید گروه آموزشی و با
استفاده از آلفای کرونباخ به مقدار  6/94تأیید شدند.
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رفتار شغلی هری و همکاران ( -)2664رفتار شغلی توسط هری و همکاران در سال 2664
تدوین شده است و دارای  29گویه است و  4مؤلفه (صالحیت کار ،ابتکار و اعتمادبهنفس
در شغل ،قابلیت اعتماد و رفتار اجتماعی) را موردسنجش قرار میدهد .پاسخ گویه ها در
طیف لیکرت  2درجهای از (خیلی زیاد ،زیاد ،تا حدودی ،کم و خیلی کم) است .پایایی در
پژوهش هری و همکاران ( ،)2664به میزان  6/90به دست آمده است که مبین مطلوب بودن
پایایی است و روایی آن را این پژوهشگران در پرسشنامه اصلی با تحلیل عاملی اکتشافی و
آزمون  6/72 KMOو قابلاعتماد گزارش نمودند و روایی آن در این پژوهش مورد تأیید
استاد راهنما و مدیر گروه مدیریت و کارشناسان امر واقع گردیده است.
رفتار رهبری اخالقی کالشون و همکاران ( -)2622رهبری اخالقی توسط کالشون و
همکاران ( )2622تدوین شده است و دارای  24گویه است و  2مؤلفه (انصاف ،رهنمودهای
اخالقی ،جهتگیری فردی ،اشتراک قدرت و شفافیت نقش) را موردسنجش قرار میدهد.
پاسخ گویه ها در طیف لیکرت  2درجهای از (خیلی زیاد ،زیاد ،تا حدودی ،کم و خیلی کم)
است .پایایی در پژوهش کالشون و همکاران ( ،)2622به میزان  6/92به دست آمده است که
مبین مطلوب بودن پایایی است و روایی آن مورد تأیید استاد راهنما و کارشناسان امر واقع
گردیده است.
در این پژوهش ،برای بررسی پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردیده است که
در جدول زیر ارائه شده است.
جدول  .2ضریب آلفای کرونباخ پژوهش
عنوان

تعداد پاسخگو

تعداد گویه

آلفای کرونباخ

سکوت سازمانی

 36نفر

 24گویه

6/923

رفتار شغلی

 36نفر

 24گویه

6/977

رهبری اخالقی

 36نفر

 24گویه

6/993

نتایج به دست آمده در جدول ( )2نشان میدهند که ضریب آلفای کرونباخ محاسبهشده
برای همه باالی  6/96است و نشاندهنده پایایی مطلوب و قابل قبولی است.
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ابتدا طی نامه اداری از ریاست محترم دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل برای توزیع
پرسشنامهها ،اجازه گرفته شد و تعداد  90عدد پرسشنامه مطابق جدول ( )2بهصورت
تصادفی در بین طبقات مختلف کارکنان توزیع شد و بعد از تکمیل پرسشنامهها توسط
کارکنان در طی دو هفته 90 ،عدد پرسشنامه عودت داده شد و پژوهشگر شروع به انجام
تجزیهوتحلیل دادهها کرد.
تجزیهوتحلیل دادهها در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام گردیده است .اطالعات
توصیفی با استفاده از روشهای آمار توصیفی همچون محاسبه فراوانی ،درصدها ،میانگین،
پراکنش و انحراف معیار مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفتهاند .برای بررسی بهنجار بودن توزیع
متغیرها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف ،برای آزمون فرضیات پژوهش از آزمون  tتک
نمونهای ،آزمون ضریب همبستگی و آزمون رگرسیون چندگانه همزمان استفاده گردیده
است .از نرمافزار  SPSS20برای تجزیهوتحلیل دادهها استفاده شده است.

یافتهها
در این بخش ابتدا به توصیف متغیرهای پژوهش پرداخته شده است سپس از آزمونهای
استنباطی برای پاسخ به پرسش پژوهش استفاده شده است.
در این بخش با استفاده از شاخصهای مرکزی و پراکندگی به بررسی متغیرهای پژوهش
پرداخته شده است.
جدول  .3توصیف متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

میانه

مد

انحراف معیار

پراکنش

حداقل

حداکثر

رهبری اخالقی

3/369

3/246

2/74

6/990

6/027

2/74

4/96

سکوت سازمانی

3/6706

3/69

3/26

6/262

6/222

2

4/22

رفتار شغلی

4/644

4/699

4

6/492

6/232

2/43

4/76

بر اساس نتایج به دست آمده در جدول ( )3میتوان گفت که ازنظر کارکنان دانشگاه
آزاد اسالمی واحد اردبیل ،میانگین رهبری اخالقی برابر  3/36با انحراف معیار  ،6/99میانگین
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سکوت سازمانی برابر  3/67با انحراف معیار  6/26و میانگین رفتار شغلی برابر  4/64با انحراف
معیار  6/49است.
برای بررسی پرسش پژوهش ،ابتدا بهمنظور بررسی بهنجار بودن توزیع دادهها از آزمون
کولموگروف– اسمیرنوف استفاده گردیده است .نتایج بررسی آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف برای رهبری اخالقی ،رفتار شغلی و سکوت سازمانی در جدول ( )4آمده است.
جدول  .4نتایج آزمون کولموگروف– اسمیرنوف تک نمونهای
برای فرض بهنجار بودن توزیع متغیرهای پژوهش
رهبری اخالقی

رفتار شغلی

سکوت سازمانی

90

90

90

میانگین

3/369

4/644

3/670

انحراف معیار

6/990

6/492

6/262

بیشترین قطعی

6/679

6/226

6/262

مثبت

6/679

6/696

6/262

منفی

-6/609

-6/226

-6/697

آزمون کولموگروف – اسمیرنوف

6/949

2/642

6/999

سطح معنیداری

6/409

6/222

6/422

تعداد نمونه
پارامترهای بهنجار

حداکثر اختالفات

همانطوری که در جدول ( )4مشاهده میگردد ،آماره  Zکولموگروف -اسمیرنوف
برای متغیر رهبری اخالقی برابر  ،6/949رفتار شغلی  2/642و سکوت سازمانی  6/999در
سطح ( )p > 6/62معنیدار نیست یعنی توزیع متغیرها در بین نمونه با توزیع آنها در جامعه
بهنجار است.
پرسش :وضعیت رفتار شغلی ،سکوت سازمانی و رهبری اخالقی در جامعه موردنظر
چگونه است؟
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جدول  .5تحلیل  tتک نمونهای برای مقایسه نمره متغیرهای پژوهش در گروه نمونه با نمره برش یا معیار
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

نمره معیار

t

p

رفتار شغلی

4/644

±6/492

3

29/722

6/666

سکوت سازمانی

3/670

±6/262

3

2/000

6/266

رهبری اخالقی

3/369

±6/997

3

3/463

6/662

برای بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش در جامعه موردنظر از آزمون  tتک نمونهای
استفاده گردیده است .همانگونه که در جدول ( )2مشاهده میگردد ،میانگین نمره رفتار
شغلی در گروه نمونه  4/64با انحراف معیار  6/492است که بهطور معناداری ()P < 6/666
از نمره برش  3باالتر است .میانگین نمره سکوت سازمانی در گروه نمونه  3/67با انحراف
معیار  6/262بود که بهطور معناداری ( )P > 6/62از نمره برش  3باالتر نیست .میانگین نمره
رهبری اخالقی در گروه نمونه  3/36با انحراف معیار  6/997است که بهطور معناداری
( )P < 6/662از نمره برش  3باالتر است.
فرضیه :بین رهبری اخالقی و رفتار شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل رابطه
مثبت و معناداری وجود دارد.
جدول  .6ضریب همبستگی رهبری اخالقی با رفتار شغلی کارکنان
ردیف

متغیرها

2

2

رفتار شغلی

2

انصاف

**
**

2

4

3

0

2

9

2
2

6/327
**

3

جهتگیری فردی

6/326

6/929

2

4

رهنمودهای اخالقی

*6/236

**6/029

**6/992

2

6/202

**6/079

**6/992

**6/936

**

**

**

2

اشتراک قدرت

0

شفافیت نقش

**

9

رهبری اخالقی

**

6/422
6/333

6/009

**

6/923

6/962

**

6/733

6/937

**

6/973

2
**

6/930

**

6/723

2
**

6/762

2

**  P< 6/62و * p< 6/62

نتایج جدول ( )0نشان میدهند که بین رهبری اخالقی و رفتار شغلی کارکنان دانشگاه
آزاد اسالمی واحد اردبیل رابطه مثبت و معنیداری به اندازه ( )r = 6/333وجود دارد (6/62
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<  .)Pنتایج نشان میدهند که بین انصاف ( ،)r =6/327جهتگیری فردی (،)r =6/326
رهنمودهای اخالقی ( )r =6/236و شفافیت نقش ( )r =6/422همبستگی مثبت و معناداری با
رفتار شغلی وجود دارد ( .)P < 6/62اما بین اشتراک قدرت با رفتار شغلی رابطه معناداری
مشاهده نشد (.)P < 6/62
فرضیه :بین رهبری اخالقی و سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل
رابطه منفی و معنیداری وجود دارد.
جدول  .7ضریب همبستگی رهبری اخالقی با سکوت سازمانی کارکنان
ردیف

متغیرها

2

2

سکوت سازمانی

2

انصاف

**
**

2

4

3

0

2

9

2
2

-6/267
**

3

جهتگیری فردی

-6/440

6/929

4

رهنمودهای اخالقی

*-6/430

**6/029

**6/992

2

اشتراک قدرت

**

**

**

0

شفافیت نقش

**

9

رهبری اخالقی

**

-6/227
-6/464
-6/227

6/079

**

6/009

**

6/923

2
6/992

**

6/962

**

6/733

2
**

6/936

**

6/937

**

6/973

2
**

6/930

**

6/723

2
**

6/762

2

**  P < 6/662و * p < 6/662

نتایج جدول ( )9نشان میدهند که بین رهبری اخالقی و سکوت سازمانی کارکنان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل رابطه منفی و معنیداری به اندازه ( )r = -6/227وجود
دارد ( .)P < 6/62نتایج نشان میدهند که بین انصاف ( ،)r = -6/267جهتگیری فردی
( ،)r = -6/440رهنمودهای اخالقی ( ،)r = -6/430اشتراک قدرت ( )r = -6/227و شفافیت
نقش ( )r = -6/464همبستگی منفی و معناداری با سکوت سازمانی وجود دارد (.)P < 6/62
پرسش :نقش رهبری اخالقی در پیشبینی رفتار شغلی و سکوت سازمانی چگونه است؟
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جدول  .8خالصه تحلیل رگرسیون چند متغیره همزمان برحسب پنج متغیر واردشده پیشبین
فرضیات
میزان تأثیر رهبری اخالقی در پیشبینی
رفتار شغلی
میزان تأثیر رهبری اخالقی در پیشبینی
سکوت سازمانی

خطای

R

R2

 R2تعدیلشده

6/033

6/462

6/329

6/392

6/069

6/307

6/324

6/423

F

P

7/394

6/666

9/279

6/666

استاندارد

نتایج به دست آمده از رگرسیون خطی در جدول ( )9نشان میدهند که مؤلفههای رهبری
اخالقی میتوانند  46/2درصد از تغییرات رفتار شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اردبیل را پیشبینی نمایند .با توجه به مقدار  Fبه دست آمده و همچنین سطح معنیداری آن
( )P = 6/666که کمتر از ( )α = 6/62است میتوان گفت که رگرسیون موردنظر معنادار
است .رهبری اخالقی میتواند  30/7درصد از تغییرات سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه
آزاد اسالمی واحد اردبیل را پیشبینی نماید .با توجه به مقدار  Fبه دست آمده و سطح
معنیداری آن ( )P = 6/666که کمتر از ( )α = 6/62است میتوان گفت که رگرسیون
موردنظر معنادار است.
جدول  .9ضرایب رگرسیون متغیرهای پیشبین روی متغیر رفتار شغلی و سکوت سازمانی
ضرایب رگرسیون متغیرهای پیشبین روی متغیر رفتار شغلی
نام متغیر پیشبین

ضریب Β

خطا

ضریب Beta

آزمون t

P

مقدار ثابت

3/202

6/262

-

29/462

6/666

انصاف

6/276

6/674

6/334

2/632

6/640

جهتگیری فردی

-6/223

6/269

-6/244

-2/234

6/202

رهنمودهای اخالقی

6/672

6/674

6/292

2/664

6/327

اشتراک قدرت

-6/064

6/237

-6/729

-4/320

6/666

شفافیت نقش

6/222

6/677

2/620

2/292

6/666

ضرایب رگرسیون متغیرهای پیشبین روی متغیر سکوت سازمانی
مقدار ثابت

4/394

6/227

-

27/799

6/666

انصاف

-6/290

6/266

-6/322

-2/926

6/607

جهتگیری فردی

6/626

6/220

6/637

6/290

6/902
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رهنمودهای اخالقی

6/602

6/262

6/223

6/062

6/249

اشتراک قدرت

-6/492

6/247

-6/094

-3/204

6/662

شفافیت نقش

6/243

6/260

6/202

2/340

6/293

نتایج بررسیهای رگرسیونی در جدول ( )7نشان میدهند که از بین مؤلفههای رهبری
اخالقی ،انصاف بهصورت مثبت و معنادار و به اندازه ( β)= 6/334و شفافیت نقش بهصورت
مثبت و معنادار به اندازه ( )β = 2/620و اشتراک قدرت بهصورت منفی و معنادار به اندازه
( β)= -6/729میتواند رفتار شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل را پیشبینی
نماید ( .)P > 6/62درحالیکه جهتگیری فردی و رهنمودهای اخالقی دارای تأثیر
معناداری در رفتار شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل نمیباشند (.)P < 6/62
نتایج بررسیهای رگرسیونی نشان میدهند که از بین مؤلفههای رهبری اخالقی تنها اشتراک
قدرت بهصورت منفی و معنادار به اندازه ( )β = -6/094میتواند سکوت اجتماعی کارکنان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل را پیشبینی نماید ( .)P > 6/62درحالیکه انصاف،
جهتگیری فردی ،رهنمودهای اخالقی و شفافیت نقش ،دارای تأثیر معناداری در سکوت
اجتماعی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل ،نمیباشند (.)P < 6/62

بحث و نتیجهگیری
سازمانهای امروزه نیاز به کارکنانی با انرژی و مشتاق دارند .کسانی که نسبت به شغلشان
اشتیاق و عالقه زیادی دارند بهطورکلی تکالیف شغلشان را بهتر انجام میدهند و دارای رفتار
شغلی مناسبی میباشند و بتوانند بهراحتی نظراتشان را ارائه بدهند .این پژوهش رابطه بین
رهبری اخالقی (انصاف ،جهتگیری فردی ،رهنمودهای اخالقی ،اشتراک قدرت و شفافیت
نقش) با رفتار شغلی (صالحیت کار ،ابتکار و اعتمادبهنفس ،قابلیت اطمینان و رفتار اجتماعی)
و سکوت سازمانی (سکوت انفعالی ،سکوت دفاعی سازمانی و سکوت فراگیر اجتماعی) در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل را بررسی نموده است .نتایج نشان داد که رهبری اخالقی
نمونه آماری دارای میانگین  3/369با انحراف معیار  6/990است .سکوت سازمانی نمونه
آماری دارای میانگین  3/670با انحراف معیار  6/262است .رفتار شغلی نمونه آماری دارای
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میانگین  4/644با انحراف معیار  6/492است .با توجه به مقدار  tو سطح معناداری به دست
آمده میزان میانگین رهبری اخالقی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل بهطور
معناداری باالتر از سطح متوسط است بهعبارتدیگر استفاده از سبک رهبری اخالقی در این
سازمان بهصورت معناداری باالتر از عدد معیار بوده و مدیریت این اداره با استفاده از عوامل
رهبری اخالقی با کارکنانش رفتار میکند .و وضعیت رهبری اخالقی در این سازمان مناسب
است در تبیین این یافته میتوان اظهار داشت که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل از
م دیریت کدهای اخالقی واضح و روشنی را برای انجام وظایف در سازمان مشخص کرده
است و کارکنان را به ترغیب و رعایت این استانداردهای اخالقی ملزم مینماید .مدیریت،
اولویتبندی در کارها را مشخص کرده و انتظارات و مسئولیت هر فرد را روشن و واضح
تفویض نموده است .که البته با توجه به ماهیت سازمانهای دولتی این نتیجه دور از انتظار
نیست .با توجه به شرح وظایف و ویژگیهای دانشگاه آزاد اسالمی و تعامل آن با ویژگیهای
مدیریتی با بینش وسیع و مسئولیت مشکالتی که خارج از کنترل کارکنان وجود دارد،
میتوان باال بودن رهبری اخالقی را در این اداره توجیه نمود .با توجه به مقدار  tو سطح
معناداری به دست آمده میزان میانگین رفتار شغلی در بین کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی
واحد اردبیل بهطور معناداری باالتر از سطح متوسط است بهعبارتدیگر رعایت رفتار شغلی
در این سازمان بهصورت معناداری باالتر از عدد معیار بوده و کارکنان این اداره بهصورت
حرفهای به کار خود ادامه میدهند و موجب میگردند که وضعیت رفتار شغلی در این اداره
مناسب باشد .در تبیین این یافته میتوان اظهار داشت که در دانشگاه آزاد اسالمی واحد
اردبیل از کارکنان ،اساتید و مشاورین متخصص ،حرفهای و متعهد در امور آموزشی ،تربیتی
و پژوهشی استفاده شده است و وجود این تخصصهای حرفهای در کنار هم سبب گشته
است که در این سازمان رفتار شغلی دارای میانگین باالیی باشد و کارکنان از صالحیت
شغلی؛ ابتکار و اعتمادبهنفس ،قابلیت اطمینان و رفتار اجتماعی مناسبی برخوردار هستند .با
توجه به مقدار  tو سطح معناداری به دست آمده میزان میانگین سکوت سازمانی در بین
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل دارای تفاوت معناداری با سطح متوسط نیست
بهعبارتدیگر سکوت سازمانی در این سازمان بهصورت معناداری باالتر یا پایینتر از عدد
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معیار نبوده و کارکنان این اداره از سکوتی متناسب با سکوت جامعه رنج میبرند .در تبیین
این یافته میتوان اظهار داشت که دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل ،کارکنان سعی
مینمایند تابع شرایط محیط کار باشند و از بیان ایدهها و عقاید خود خودداری نمایند هرچند
نتایج این فرضیه معنادار نیست اما میتوان نتیجه گرفت که سکوت این کارکنان در سطح
معمول و متوسط است.
نتایج ضریب همبستگی نشان داد که بین رهبری اخالقی با رفتار شغلی کارکنان دانشگاه
آزاد اسالمی واحد اردبیل ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد بنابراین با افزایش میزان
رهبری اخالقی ،میزان رفتار شغلی کارکنان افزایش مییابد .یعنی هراندازه رهبری اخالقی
بیشتر شود رفتار شغلی کارکنان باالتر میرود و این رابطه مثبت و معنادار باانصاف،
جهتگیری فردی ،رهنمودهای اخالقی و شفافیت نقش برقرار است اما همبستگی معناداری
بین اشتراک قدرت از ابعاد رهبری اخالقی با رفتار شغلی وجود ندارد .لذا میتوان گفت که
نتایج یافتههای میرکمالی و همکاران ( ،)2372افضلی و مستقیمی ( ،)2372کوهستانی و
رشیدی النگه ( ،)2372خوشدل و جوادی ( ،)2374کرمی نیا و همکاران ( ،)2397ساگناک
( ،)2629هوگ و هارتوگ ( ،)2622پونو تناکون ( ،)2624جکسون و همکاران (،)2623
نئوبرت و همکاران ( ،)2667احمدی و پناهی ( ،)2667سچوپکر ( )2669و براون و همکاران
( ،)2662با نتایج این پژوهش همسو و هماهنگی نسبی را دارا است.
در تبیین این یافته میتوان اظهار داشت که رهبری اخالقی موجب باال رفتن روحیه و
انگیزه افراد میگردد درنتیجه موجب افزایش رفتار شغلی میگردد .با توجه به اینکه موضوع
این پژوهش برای اولین بار در سطح کشور اجرا میگردد سعی شده است که نتایج
پژوهشهای مشابه ازنظر محتوایی لحاظ گردد
با توجه به ماهیت دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل ،کارکنان این اداره از افراد خبره و
متخصص انتخاب میشوند که در شغل و حرفه خویش از حرفهایترین افراد موجود میباشند
هنگامیکه مدیریت از رهبری اخالقی در سازمان بهره بگیرد این کارکنان در استفاده از
مهارتها و تخصصهای خود نهایت بهره را میبرند تا وظایف محوله را به یاری ابزار در
دسترس به نحو احسن انجام بدهند .هنگامیکه مدیریت توجه کافی و وافی به نظر کارکنان
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دارد و مسئولیت مشکالتی را که در خارج از کنترل کارکنان وجود دارد بپذیرد ،فرد سعی
مینماید در مشارکت داشتن در انجام امور و به پایان رساندن آن شرکت کند و با نوآوری
و خالقیت مشکالت سازمان و اربابرجوعان را حل نماید .نبود رابطه معنادار بین رهبری
اخالقی با قابلیت اطمینان مربوط میشود به ماهیت بعد قابلیت اطمینان از ابعاد رفتار شغلی
چون این بعد نشان از حضور بهموقع در سرکار و سازمان ،رعایت مقررات و سلسلهمراتب
اداری و احترام به تفویض اختیار و قوانین محوله است .کارمند درهرصورت مجبور به رعایت
این قوانین است و متعهد به رعایت قوانین استخدامی و اصول شغلی است چراکه در غیر این
صورت با وی برخورد شدید گشته و حتی تهدید به اخراج میگردد لذا با توجه به شرایط
کنونی جامعه و کمبود شغل کارمند در هر سازمانی که باشد و با هر نوع سبک رهبری که
مدیریت آن سازمان اعمال مینماید باید قابلیت اطمینان از ابعاد رفتار شغلی را به نحوه مناسب
و شایستهای اعمال نماید تا بتواند به شغل خود و فعالیتش در آن اداره ادامه بدهد .رفتار
اجتماعی به رابطه کارمند با همکارانش معطوف میشود .کارمندان بیشتر ساعات روز خود
را با همکاران در اداره سپری میکنند و این سبب همفکری و بهنوعی منطبق شدن و نزدیک
شدن افکار ،ایدهها و عقاید ایشان میگردد و سبک رهبری اخالقی تأثیر چندانی در رابطه
بین همکاران ندارد .بهجز شفافیت نقش که مدیر ،انتظارات عملکردی هر یک از اعضاء
گروه رو را مشخص میکند و با مشخص کردن مسئولیت کاری هر فرد کارمندان را بهسوی
هماهنگی ،همکاری و تعامل با یکدیگر سوق میدهد.
نتایج ضریب همبستگی نشان دادند که بین رهبری اخالقی با سکوت سازمانی کارکنان
دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل ارتباط منفی و معناداری وجود دارد .بنابراین با افزایش
میزان رهبری اخالقی ،میزان سکوت سازمانی کارکنان کاهش مییابد .یعنی هراندازه رهبری
اخالقی بیشتر شود کارکنان تمایل کمتری به سکوت سازمانی نشان میدهند و این رابطه
منفی و معنادار باانصاف ،جهتگیری فردی ،رهنمودهای اخالقی ،اشتراک قدرت و شفافیت
نقش برقرار است .در تبیین این فرضیه میتوان اظهار داشت که رهبری اخالقی با ایجاد جوی
اخالقی و مردمساالر قدرت صحبت کردن و اظهارنظر نمودن را برای کارکنان فراهم
میآورد و سبب پایین آوردن سطح سکوت سازمانی در بین کارکنان میگردد درنتیجه
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موجب کاهش سکوت سازمانی میگردد .رهبری اخالقی با ایجاد انگیزش کارکنان بر اثر
مشارکت مستقیم آنان در تعیین پاداشهای اقتصادی ،بهبود روشها و ارزشیابی پیشرفت که
در جهت هدفها به وجود میآید ،سکوت سازمانی را از بین میبرند .هنگامیکه مدیریت
به کارکنان اجازه گرفتن تصمیمات مهم و ضروری را میدهد و یا خود نیز تصمیمهایش را
بر اساس پیشنهادهایی که از جانب کارکنان ارائه میشوند ،اتخاذ میکند ،کارکنان ترغیب
میشوند تا نظرها ،راهکارها  -حتی اگر برایشان کار اضافی ایجاد کند -و راهحلهای مناسب
خود را برای بهتر شدن کارها در سازمان ارائه دهند.
مدیریت با رویکرد رهبری محیطی را در سازمان ایجاد میکند که کارکنان بیم و نگرانی
نسب به فضای سازمان نداشته باشند و حقایق مربوط به کارها و وظایف خود را بهراحتی ابراز
نمایند در مورد عدم رابطه رهنمودهای اخالقی از ابعاد رهبری اخالقی با سکوت تدافعی نیز
میتوان گفت که زمانی که مدیریت کدهای اخالقی را برای کارکنان تعیین میکند و تمامی
کارکنان موظف هستند که از کدها و استانداردهای اخالقی که مدیریت در سازمان تدوین
کرده است پیروی کنند و در قبالش حمایت مدیریت را داشته باشند و این حمایت رهبران
از کارکنان سازمان گاهی سبب بروز سکوت میگردد چراکه در محیطهای پرتنش همچون
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری منابع انسانی ترجیح میدهند که موردحمایت مدیر قرار
گیرند تا به نام کارمندی معترض شناخته شوند هرچند رابطه معناداری بین این بعد و سکوت
تدافعی شناخته نشد.
ویژگی م دیران در زمینه کاهش سکوت فراگیر اجتماعی نقش اساسی دارد .باورهای
ضمنی مدیران میتواند منجر به ایجاد محیطی شود که در آن کارکنان نسبت به اظهارنظر
درباره مسائل مشخص احساس راحتی نکنند .این عقیده که مدیران باورها و فرضهای
کارکنان را تحت تأثیر قرار میدهند ،موضوع جدیدی نیست .دیدگاه مدیریتی میتواند اثر
نیرومندی در چگونگی رفتار مدیران و کارکنان داشته باشد .نگرش و عقاید مدیران میتواند
سبک رهبری اتخاذشده بهوسیله آنان را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
نتایج جداول رگرسیون نشان داد که رهبری اخالقی به اندازه  46/2درصد تغییرات رفتار
شغلی کارکنان را پیشبینی مینماید و از ابعاد آن انصاف بهصورت مثبت و به اندازه (6/334
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=  ،)βاشتراک قدرت بهصورت منفی و به اندازه ( )β =6/220و شفافیت نقش بهصورت
مثبت و به اندازه ( )β = 2/620رفتار شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل را
پیشبینی مینمایند .نتایج این یافتهها با نتایج یافتههای میرکمالی و همکاران ( ،)2372افضلی
و مستقیمی ( ،)2372کوهستانی و رشیدی النگه ( ،)2372خوشدل و جوادی ( ،)2374کرمی
نیا و همکاران ( ،)2397ساگناک ( ،)2629هوگ و هارتوگ ( ،)2622پونو تناکون (،)2624
جکسن و همکاران ( ،)2623نئوبرت و همکاران ( ،)2667احمدی و پناهی ( ،)2667سچوپکر
( )2669و براون و همکاران ( ،)2662همسو و هماهنگ است .در تبیین این یافتهها میتوان
اظهار داشت که زمانی که مدیریت ،مسئولیت مشکالت خارج از کنترل کارکنان را
میپذیرد ،بهصورت منصفانه با کارکنان رفتار مینماید ،اجازه تصمیمات را به کارکنان
میدهد و از توصیه و مشورت آنان برای راهبردهای سازمان استفاده میکند ،میتوان انتظار
داشت که مدیریت بهسوی جذب و نگهداری کارکنانی میرود که این استعدادها را در خود
دارند .بنابراین برای توجیه تأثیر حاضر ،این استداللها که رهبری اخالقی مبتنی بر
ساختارشکنی و زیر سؤال بردن رسمیت موجود در دانشگاه آزاد اسالمی است و
سازوکارهای رفتارهای شغلی مناسب نهادینه شده است ،با هم ناسازگاری دارند .بااینوجود،
پژوهشگر توصیه میکند راهبردهای مدیریت بر مبنای نکات راهبردی ذات نوع رهبری
اخ القی در محیطی با ثبات و مطمئن و در ساختاری مکانیکی و با فرهنگ مقید عجین شده
است .بنابراین یکی از عوامل مهم در بهکارگیری رفتار شغلی کارکنان و ایجاد تمایل در بین
افراد برای استفاده از استعدادهایشان ،سبک رهبری مدیران است .اگر مدیران بتوانند سبک
رهبری مناسب را انتخاب کنند میتوانند کارکنان را بهطور صحیح به کار گرفته و در
برنامههای سازمانی مشارکت داده و درنهایت منجر به مدیریت صحیح رفتارهای شغلی ایشان
شوند.
نتایج جداول رگرسیون نشان دادند که رهبری اخالقی به اندازه  30/7درصد تغییرات
سکوت سازمانی کارکنان را پیشبینی مینماید و از ابعاد آن تنها اشتراک قدرت بهصورت
منفی و به اندازه ( )β = 6/094سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل
را پیشبینی مینماید .این نتایج با یافتههای شیدایی و اسماعیلی ( ،)2372نودهی و علمی
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( ،)2372سلطانی ( ،)2372ساکی و همکاران ( ،)2374شکیبا و معینی ( ،)2373قالوندی و
مرادی ( ،)2373دستی ( ،)2372زارعی میتن و همکاران ( ،)2376رضازاده کرمانی (،)2376
کالشون و همکاران ( ،)2620زهیر و اردگان ( )2622و سایگان ( )2622همسو و هماهنگ
میباشند .در تبیین این یافتهها میتوان اظهار داشت که وقتیکه رهبران اخالقی روابط
نزدیک ،صمیمانه ،حمایتی و توسعهیافته را پرورش دهند ،زمینه ایجاد ارتباطات باز و سازنده
در سازمان فراهم و منجر به کاهش پیامدهای منفی ناشی از سکوت میشوند و از طریق ایجاد
جو حمایتی و دوستانه ،توجه به نیازهای یکایک پیروان و ایجاد فرصت برای شکوفایی و
ارتقاء آنان به سطح باالتر ،صرف وقت در جهت آموزش و مربیگری برای کمک به رشد
پیروان ،زمینه کاهش سکوت در سازمان را فراهم میآورند.
ازجمله محدودیتهای این تحقیق میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
محدودیت نمونه آماری کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل که توان تعمیم نتایج
به کارکنان سایر ادارات دولتی و خصوصی و کارکنان سایر شهرستانها و استانها را با
محدودیت مواجه میسازد.
محدودیت ابزار گردآوری که قابلیت اعتماد به دادههای برخی افراد را کاهش میدهد.
در راستای نتایج پژوهش ،پیشنهادهای زیر ارائه گردیده است:
مدیران با بهسازی وضعیت کارکنان از آنان و دادن اجازه اظهارنظر و ارائه پیشنهاد بدون
ترس و آزادانه و با اتخاذ رویههای حمایتی در اداره و شفافسازی و اطالعرسانی به
کارکنان ،رفتارهای مناسب شغلی آنان را برای تالش بیشتر در جهت اثربخشی سازمانی و
دستیابی به اهداف دانشگاه آزاد اسالمی جلب کنند.
ازآنجاکه مدیران میتوانند با رهبری اخالقی کارکنان را ازنظر عاطفی تحت تأثیر قرار
دهند و از سویی ،بیشتر کارکنان با توجه به نتایج این پژوهش  30تا  42ساله و افراد باتجربهای
هستند ،توصیه میشود با تقویت آنان در انتخاب رفتارهای مناسب شغلی کارکنان را تحت
تأثیر قرار دهند تا کارکنان مسائل سازمان را همچون مسائل خود بدانند.
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دانشگاه آزاد اسالمی باید در نظر داشته باشد که با پیادهسازی اخالق سازمانی و مدیریتی،
عملکرد زمینهای کارکنان بیشتر تحت تأثیر قرار میگیرد و ارتقاء عملکرد وظیفهای کارکنان
مستلزم آموزش الزم بهمنظور بهروز نگهداشتن دانش کاری ایشان است.
به مدیران پیشنهاد میگردد به عوامل مؤثر بر رفتار شغلی در سازمان توجه بیشتری نموده
و درصدد پرورش استعدادهای خالق ،از طریق فراهم نمودن محیط مناسب توأم با امنیت
شغلی آرامش خاطر ،تجهیزات مناسب و حمایت باشند تا کارکنان بتوانند ذهن خود را صرف
خدمترسانی و رفع مشکالت منطقهای و حل نیازهای اربابرجوعان بنمایند
با توجه به اهمیت مشارکت کارکنان؛ ابوابجمعی خدماتی؛ اساتید دانشگاه آزاد اسالمی
و ...در فرآیند حفظ و حمایت از دانشگاه و تربیت نسل آینده و ...پیشنهاد میشود در قالب
کالس ضمن خدمت و کارگاههای آموزشی مدیران را با روشهای افزایش مشارکت و
کاستن سکوت سازمانی کارکنان آشنا نمود .به برنامه ریزان و کارشناسان پیشنهاد میشود
که با برگزاری کالس آموزشی ،مدیران را با پدیده سکوت سازمانی و نتایج و پیامدهای
سوء آن آشنا نمایند تا مدیران محترم به این نکته بیشتر واقف شوند که سکوت همواره
عالمت رضایت نیست بلکه در بسیاری موارد نیز بسیار نامطلوب بوده و میتواند صدمات
جبرانناپذیری را بر پیکره یک سازمان وارد کند و باید از راههای مختلف به کاهش این
پدیده در سازمان یاری کرد .درنهایت پیشنهاد میگردد ،مدیران و مسئوالن از سازوکارهای
های نظرسنجی ،دریافت انتقادها و پیشنهادها بهعنوان گامی مؤثر در کاهش پدیده سکوت
کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل ،استفاده نمایند.
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