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چکیده
مطالعه حاضر نقش میانجی هویت سازمانی را در رابطه بین رهبری اخالقی بر آوا و رفتار شهروندی مورد
بررسی قرار داده است .پژوهش حاضر توصیفی -پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است و از نظر جمع آوری
اطالعات از نوع پژوهشهای توصیفی _ همبستگی به شمار میآید .جامعه پژوهش تمــامی کارکنــان ادارات
کــل ورزش و جوانــان استانهای غرب کشور در سال  1397بـود .از تحلیل عاملی در این تحقیق استفاده
شده که حجم نمونه بر اساس آن  168نفر به دست آمدکه برای اطمینان از نمونه گیری  210پرسشنامه جمع
آوری شد .به منظور جمعآوری دادهها از  4پرسشنامه استاندارد استفاده شد .روایی صوری توسط  10تن از
اساتید مدیریت ورزشی و روایی سازه آزمون با استفاده از نرم افزار  smart plsمورد تأیید قرار گرفت.
روایی همگرایی نیز بزرگتر از  0/5است .میزان پایایی برای کلیة متغیرهای پژوهش بیشتر از 0/7است .جهت
آزمون فرضیهها از آزمونهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل مسیر استفاده شد .تحلیل دادههای
پژوهش با استفاده از نرم افزارهای plsو  Spssانجام گرفت .نتایج حاصل از تحلیل یافته ها نشان داد که
رهبری اخالقی بر افزایش هویت و رفتار شهروندی به طور مستقیم اثرگذار بود .متغیرهای هویت و رفتار
شهروندی از نگـرش اعـضای سـازمان تـأثیر میپذیرند و ناشی از دیدگاهی است که فرد نسبت به سازمان به
دست می آورد بنابراین رهبران سازمان باید به برقراری انصاف و عدالت در سازمان توجه نمایند و اخالق را
در سازمان برقرار نموده و تأثیری مثبـت در ایجـاد جهتگیری منطقی نسبت به هویت و افزایش رفتار
شهروندی داشته باشند.

واژه های کلیدی :رفتار شهروندی ،آوای سازمانی ،هویت سازمانی ،رهبری اخالقی.
 * . 1استادیار ،گروه مدیریت ورزشی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران(نویسنده مسئول)
 .2دانشجوی دکتر ی ،گروه مدیریت ورزشی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایران
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مقدمه
رهبری اخالقی از رویکردهایی است کـه در دهـههـای پایـانی قرن بیستم میالدی به طور
جدی در ادبیـات رهبـری و مـدیریت وارد شد .در تغییـرات فلـجکننـدة دنیـای امـروز عامـل
اعتمـاد مهمترین اصل موفقیت رهبران است .به تعبیر محققـان در ایـن سه دهة اخیر کاهش
اعتماد عمومی به رهبران تجاری و سیاسی به سرخوردگی و ناامیدی از رهبران انجامیده است،
بنابراین سازمانها به رهبران اخالقی نیاز دارند(یلماز و بوکلو .)2008 ،1رهبری خدمتگزار به
جهت ویژگیهای منحصر به فرد مؤثرترین رویکرد رهبری برای ایجاد و توسعه جو اخالقی
در سازمانهای ورزشی است .رهبری اخالقی نشان دادن رفتار هنجاری مناسب از طریق
اقدامات فردی ،روابط بینفردی و ترویج چنین رفتارهایی در پیروان است که از طریق
ارتباطات دوطرفه ،تقویت و تصمیمگیری امکانپذیر خواهد بو (ایزدی و محمودیان.)1396،
رهبران اخالقی برای سازمان مجموعهای از روشها ،سیاستها و شیوههای اخالقی را فراهم
می کنند که این کار نمایش رفتارهای اخالقی و کاهش احتمال رخ دادن سوء رفتار در
کارکنان را تسهیل مینماید؛ رهبران بر سیاست و شیوههای سازمانی تأکید میکنند ،آنها را
به کارکنان معرفی کرده و در واقع بر جو ادراك شده کارکنان اثر میگذارند(ویکتور و
کالن .)1998 ،2تحقیقات نشان میدهد زمانی که رهبر اخالقی عمل مینماید کارکنان به
رهبر اعتماد نموده و یک مبادله ی اجتماعی بین رهبر و کارکنان صورت گرفته و موجب
تعلق بیشتر به سازمان و ایفای وظایف فرانقشی در کارکنان و همچنین افزایش آوای سازمانی
خواهد شد(مینگخیا و کیو .) 2014،3همچنین از پیامدهای رهبری اخالقی بروز رفتار
شهروندی است(چیابورا و لیم .)2008،4مطالعات در زمینهی رفتار شهروندی سازمانی درحال
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گسترش است و نتایج نشان میدهد کارکنانی که ارتباطی قوی با سازمانهای خود را تجربه
میکنند ،از عملکرد باالتری برخوردار هستند؛ زیرا ،آنها نسبت به سازمان احساس مالکیت

1. Yelmaz and Boklu
2. Victor and Cullen
3. Ming Xia and Qiu
4. Chiabora and Lim
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میکنند و این امر موفقیت مداوم آنها را در پی خواهد داشت و باعث میشود که نسبت به
وظایف خود و همکارانشان وفادار باشند و هدفمندی بیشتری را درکارهای روزانهی خود
احساس نمایند(الکساندرا و همکاران .)2015، 1در سالهای اخیر به طور فزاینده ،اندیشمندان
غربی بر اهمیت این نوع رفتار تأکید داشته اند .اهمیت کاربردی رفتار شهروندی سازمانی این
است که کارایی و اثربخشی سازمانی را از طریق سهیم شدن در تحول منابع ،نوآوری و
انطباقپذیری در محیطهای پیچیده ،دارای ابهام و کار تیممحور ارتقا میبخشد .نمونهای از
این تالشها شامل مشارکت با همکاران ،انجام وظایف بیشتر بدون شکایت ،وقتشناسی،
کمک داوطلبانه به دیگران ،استفاده مؤثر از زمان ،صرفه جویی در منابع ،به اشتراك گذاشتن
ایدهها و مثبت نشان دادن سازمان است(ساکسنا .)2015 ،2همچنین برای دستیابی به اهداف
سازمانی در محیط رقابتی امـروز ،بایـد روابـط بـین مـدیران و کارکنـان بهگونهای باشد که
طی آن زیردستان بتوانند به راحتی و بیدغدغه ،ایدهها و نظرهای سازندة خود را در راستای
ارتقای برونداد سازمان بیان کنند(هامس .)2012 ،3با این حـال ،تحقیقـات دیگـری هـم
شـروع بـه بررسـی دیگـر مکانیسمهای اثرگذار روانی که از طریق آن رهبری اخالقـی بـه
احتمال زیاد بر پیروان تأثیر مـیگـذارد ،نمـودهانـد .هویت سازمانی ،متغیری است که در
رابطه رهبری اخالقی با رفتار شهروندی و آوای سازمانی نقـش واسـط و میانجی برعهده
دارد .هویت سازمانی حس تعلق به سـازمان اسـت؛ جایی که افراد خود را به عنوان عـضوی
از سـازمان تعریف میکنند(انسر و ماگ .)2012 ،4هویت سازمانی میتواند به عنوان یک
سیستم تعبیر و تفسیر یا به عنوان مجموعهای از شناختهای مشترك و یا بهعنوان زبان و رفتار
مشترك نگریسته شود .در فضای رقابتی سازمانها ،دستاندرکاران مدیریت همواره در
بیفزایند که سازمانهای ورزشی نیز مستثنی نخواهند بود(عباسی و همکاران .)1394 ،هویت
سازمانی قوی به عنوان یک مزیت رقابتی مهم برای سازمان تلقی شده و قوت و استحکام آن
1. Alexandra et al
2. Saxena
3. Hams
4. Ansar and Mag
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به درك اعضا از ویژگیها و مشخصات سازمان و درجهای که به ویژگیها اعتقاد دارند،
بستگی دارد .هویت سازمانی اصطالح ارزشمندی است که محرك پنهان بسیاری از اعمال
گروهی و تالشهای اجتماعی است(لطفی و همکاران .)1398 ،هویت سازمانی منجر به
سرمایه گذاری بیشتر کارکنان در کارشان و سطح باالتری از همکاری میانفردی و ارتباط
بهتر با ذینفعان میگردد .هویت سازمانی و سایر شکلهای تعلق و دلبستگی مانند تعهد و
وفاداری نتایج مطلوبی مانند افزایش رضایت کاری ،کاهش غیبت ،کاهش جابجایی کارکنان
و اثر بخشی به همراه خواهد داشت(چنی .)1983،1ارتقای مزیت رقابتی به طور عمده به رفتار
کارکنان بستگی دارد و به تبع رفتار کارکنان نیز از میزان هویت سازمانی آنها تأثیر
میپذیرد(انسر و ماگ .)2012 ،به همین علت در سالهای اخیر هویت سازمانی به یک
موضوع قابل توجه تبدیل شده است .هر فردی با توجه به ظاهر ،رفتار و ارتباطات و
ارزشهایش منحصر به فرد است و این مفهوم میتواند به همین اندازه در یک سازمان وجود
داشته باشد .هویت مثبت میتواند به یک سازمان برای جلوگیری از پدیدههایی مانند
جداسازی کارکنان داخلی و افزایش آوای سازمانی کمک کند(نصر اصفهانی و
آقاباباپور .)1393،همچنین احساس هویت نسبت به سازمان موجب بروز رفتار شهروندی
سازمانی خواهد شد .اصطالح «آوا» نخستین بار توسط هیرشمن( )1970مطرح شد؛ او آوای
کارکنان را هرگونه تالش برای تغییر ،به جای فرار از مسائل قابل اعتراض تعریف کرد و
اظهار داشت که کارکنان در برابر شرایط ناخوشایند با ترك سازمان یا بیان نارضایتی(آوا)
خود واکنش نشان میدهند(دوستار و همکاران .)1395،آوای سازمان به عنوان راهبردهای
ارتباطات مورد توجه قرار گرفته است .آوای کارکنان دارای چارچوبی سه عنصـری است
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که شامل آوای نوع دوستانه ،آوای مطیع و آوای تدافعی است .آوای نوعدوستانه به ابراز
ایدهها ،اطالعات و نظرهای مرتبط با کار مبتنی بـرانگیـزههـای مشارکتی تعریف شده است،
آوای نوعدوستانه ،رفتاری تعمدی ،غیرانفعالی و دیگرخواهانـه اسـت(وان داین .)2013، 2در
سکوت کارکنـان بـین سـکوت مبتنـی بـر ترس(سکوت مطیع) و سکوت مبتنی بر عدم
1. Cheney
2. One Day
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توانـایی در ایجـاد تفـاوت(سـکوت تـدافعی) ،تمـایز قایل شدهاند و از این طریق آوای مطیع
و آوای تدافعی را شکل دادهاند .تقابل بـین رفتـار مبتنـی بـر تسلیم و رفتار مبتنی بر ترس با
تمایز بین سکوت خاموش و سکوت مطیع سـازگار اسـت .ایـن نـوع آوا مبتنی بر ترس و
خودمحافظتی است .انگیزه ،یکی از ویژگیهای مهمی است که آوای تـدافعی را از آوای
نوعدوستانه متمایز میکند .آوای نوعدوستانه ،مبتنی بر دیگـران و بـر مبنـای انگیـزههـای
مشـارکتی اسـت ،در حـالی کـه آوای تـدافعی خودمحـافظتی اسـت .آوای مطیع نیز بر بیان
شفاهی ایده ،اطالعات و نظرهـا برمبنـای احسـاس تسـلیم اشاره میکند(زارعی متین و
همکاران.)1394 ،
با جمعبندی نظرات مطرح در باب نحوه تأثیر رهبری اخالقی ،ویژگیهایی نظیر صداقت
در تعامالت و روابط ،ایجاد فضای کاری قابل اعتماد ،رعایت عدالت و انصاف در رهبری و
مدیریت کارکنان و سازمان ،توجه الزم و کافی به کارکنان و انجام رفتارهای اخالقی و
ارزشی همراه با بهکارگیری ساز و کارهای اجرایی برای تشویق و تنبیه رفتارهای ارزشی و
اخالقی و متقابله با رفتارهای ضدارزشی و ضداخالقی را از مهمترین ویژگیهای رهبران
اخالقگرا معرفی کردهاند.

مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته
مرادی و همکاران در تخقیقی در سال( )1398نشان داد که سکوت سازمانی و هویت سازمانی
نقش تعیینکنندهای بر رفتار شهروندی کارکنان دارند .ازاینرو ،به مدیران و مسئولین
سازمانها پیشنهاد میشود که به منظور افزایش رفتارهای شهروندی در کارکنان ،تأثیرات
نمایند.
نتایج پژوهش کریمی و همکاران( )1397نشاندهنده رهبری اخالقی و برخی از
مؤلفههای آن با عملکرد شغلی رابطه مستقیم وجود دارد .رهبری اخالقی سرپرست با کارایی
و عملکرد کارکنانی که سرپرستی میکند ،وابستگی مستقیم و باالیی دارد.
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نتایج پژوهش دوستدار و همکاران( )1395نشاندهنده تأثیرگذاری رهبری اخالقی بر
سکوت و آوای سازمانی است؛ همچنین با توجه به فرضیههای پژوهش به بررسی تأثیرات
سکوت و آوای سازمانی بر عملکرد پرداخته شد که تأثیرگذاری سکوت و آوای سازمانی
نیز بر عملکرد کارکنان نیز به اثبات رسید.
نتایج تحقیق قالوندی و مرادی( )1394نشان داد هر سه مؤلفه احساس همبستگی ،حمایت
از سازمان ،و ادراك مشخصه های مشترك ،رابطه معنیداری با سکوت سازمانی داشتند؛
البته در این میان ارتباط دو مؤلفه احساس همبستگی ،و حمایت از سازمان معکوس بود ،اما
رابطه ادراك مشخصه های مشترك با سکوت سازمانی مستقیم بود .نتایج تحقیق زارعی متین
و همکاران( ) 1394نیز نشان داد رهبری اخالقی بر آوای مطیع ،آوای تدافعی و آوای
نوعدوستانه تاثیرگذار است .قاسمزاده و همکاران( )1393نقش میانجی هویت سازمانی در
رابطهی بین اخالق حرفهای با رفتار شهروندی سازمانی و رفتار انحرافی کار را مورد بررسی
قرار دادند ،نتایج این پژوهش حاکی از آن است که اخالق حرفـهای باعث تقویت هویت
سازمانی میشود و سپس هویت سازمانی موجبات تقویت و ارتقای رفتار شـهروندی
سـازمانی و کـاهش رفتـار انحرافی کار را در کارکنان و متخصصان درمانی بیمارستان فراهم
میکند .احمدی زهرانی و همکاران( )1392اثر رفتار رهبری اخالقی بر آوای کارکنان
دانشگاه فردوسی مشهد را مورد بررسی قرار دادند .یافتههای تحقیق تأثیر رهبری اخالقی را
بر آوای کارکنان مورد تأیید قرار داد .همچنین رهبری اخالقی بر آوای مطیع و آوای تدافعی
و آوای نودوستانه تاثیر داشت.
نصر اصفهانی و آقاباباپور( )1393نیز نشان دادند که افزایش هویت سازمانی در کارکنان
سال هفتم ،شماره  ،28پاییز 1400

112

موجب کاهش سکوت سازمانی خواهد شد.
رستگار و همکاران( )1391نیز تأثیر مثبت رهبری معنوی را بر هویت سازمانی بررسی
نمودند که نتایج رابطه مثبت بین این دو متغیر را نشان داد.
نتایج تحقیقات مینگخیا و کیو( )2014که در یک شرکت بیمه در چین انجام گرفت
نشان داد که رهبری اخالقی به واسطه هویت و اعتماد سازمانی بر شکستن سکوت سازمانی

رابطه رهبری اخالقی بر رفتار شهروندی و آوای کارکنان ...

اثر گذار است .همچنین این دو مؤلفه بر روی عملکرد کارکنان اثرگذار بود .تحقیق
پوهونتانگ و همکاران( )2014به مطالعه روابط بین رهبری اخالقی ،تعادل کار و زندگی،
جامعه پذیری سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در میان معلمان پرداخت .نتایج نشان داد
که تعادل کار و زندگی و جامعه پذیری سازمانی رابطه مثبت معنادار با رفتار شهروندی
سازمانی دارد .عالوه بر این ،رهبری اخالقی ،تعادل کار و زندگی ،و جامعهپذیری سازمانی
با هم ،میتوانند رفتار شهروندی سازمانی معلمان را پیش بینی نماید .بنابراین ،مدیریت رهبری
اخالقی می تواند به تقویت جامعه پذیری سازمانی و اخالق کمک کند .زهیر و
اردوغان( )2011نیز رابطه سکوت سازمانی و رهبری اخالقی و اثر آن را بر عملکرد کارکنان
در شرکت های چند ملیتی ترکیه مورد بررسی قرار دادند که نتایج نشان از رابطه مثبت بین
رهبری اخالقی و کاهش سکوت سازمانی داشت .بلکمن( )2010بیان میکند که هویت
سازمانی میتواند منجر به بروز رفتار شهروندی سازمانی شود.
با توجه به مطالب گفته شده ادارات ورزش و جوانان به عنوان یک سازمان ورزشی ،نقش
مهمی در برنامهریزی و توسعه ورزش دارند و مفهوم آوا و رفتار شهروندی سازمانی و رابطه
آن با عملکرد سازمانی در بین کارکنان این ادارات از اهمیت قابل توجهی برخوردار
است(قاسمزاده و همکاران.)1393
از طرفی آوا و رفتار شهروندی مفهومی نو در عرصه مدیریت است و پژوهشهای زیادی
در این زمینه انجام نشده است و گاها دیده میشود که اهمیت آن در سازمانها ،ازجمله
سازمانهای ورزشی نادیده گرفته میشود .این موضوع میتواند همچون سمی مهلک برای
سازمان باشد که اگر به آن توجه نشود ،منجر به کاهش تعهد و کارایی کارکنان و رکود در
ادارات ورزش و جوانان به عنوان متولی ورزش در استانها نقش بسزایی دارد و نادیده گرفتن
عوامل اثرگذار بر آوای کارکنان در این ادارات میتواند منجر به افت عملکرد سازمان شود.
از آنجا که تا کنون تحقیقی در زمینه اثر رهبری اخالقی و هویت سازمانی بر آوا و رفتار
شهروندی سازمانی صورت نگرفته است؛ لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر رهبری
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اخالقی باتوجه به نقش میانجی هویت سازمانی در بین کارکنان ورزش و جوانان استانهای
غرب کشور انجام شده است.

روش پژوهش
این پژوهش توصـــیفی -پیمـایشـــی و از نظر هـدف کـاربردی اســـت و از نظر جمعآوری
اطالعات از نوع پژوهشهای توصیفی _ همبستگی به شمار میآید .جامعه پژوهش تم ـــامی
کارکنــان ادارات کــل ورزش و جوانــان استانهای غرب کشور(کرمانشاه ،ایالم ،همدان)
در سال  1397بــود .از تحلیل عاملی در این تحقیق استفاده شده که بر اساس گفته گورسو
نســبت  3نمونه(پاســخگو یا آزمودنی) به ازای هر  1متغیر را اشــاره کرده و از آنجایی که
تعـداد ســـؤاالت  56ســـؤال بود ،تعـداد نمونـه  168نفر بـه دســـت آمـد کـه برای اطمینـان از
نمونهگیری 300پرســشــنامه پخش شــد و در نهایت  210پرســشــنامه جمعآوری شــد .برای
ســـنجش رهبری اخالقی از پرســـشـــنامه دهوق و دن هارتگ( )2008که دارای ســـه مؤلفه
شـفافسـازی( 5سـؤال) ،تفوی

اختیار( 4سـؤال) ،عدالت( 2سـؤال) اسـتفاده شـد .برای بررسـی

رفتار شـهروندی سـازمانی از پرسـشـنامه تپر و همکاران( )2004اسـتفاده شـد ،این متغیر شـامل
دو مؤلفه رفتار شــهروندی ســازمانی با  5و رفتار شــهروندی فردی با  5ســؤال اســت .برای
سـنجش آوای سـازمانی از پرسـشـنامه زهیر و اردوقان( )2011که دارای سـه مؤلفه آوای مطیع،
آوای نوعدوسـتانه و آوای تدافعی که هر گویه شامل  5سؤال بود مورد استفاده قرار گرفت.
همچنین هویت سـازمانی با پرسـشـنامه چنی که دارای  3مؤلفه عضـویت ،وفاداری و شـباهت
بود(هر گویه  6ســؤال) مورد ســنجش قرار گرفت .روایی صــوری توســط  10تن از اســاتید
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مدیریت ورزشــی و روایی ســازه آزمون با اســتفاده از نرم افزار  smart plsموردتأیید قرار
گرفت .روایی همگرایی نیز بزرگتر از  0/5اسـت .همانگونه که در جدول نشـان داده شـد،
میزان  CRبرای کلیة متغیرهای پژوهش بیشـــتر از 0/7اســـت؛ لذا میتوان نتیجة حاصـــل را
رضـــایتبخش عنوان نمود که نشـــان از وجود ســـازگاری داخلی در هر یک از متغیرهای
پژوهش اسـت .جهت آزمون فرضـیهها از آزمونهای آماری ضـریب همبسـتگی پیرسـون و

رابطه رهبری اخالقی بر رفتار شهروندی و آوای کارکنان ...

تحلیل مســیر اســتفاده شــد .تحلیل دادههای پژوهش با اســتفاده از نرم افزارهای plsو Spss
انجام گرفت.

یافتههای پژوهش
یافته های توصیفی تحقیق نشان داد از بین نمونه تحقیق اکثر مشتریان در دامنه سنی بین -30
 20سال( )%45قرار داشت .استفاده اکثر مشتریان  4-2سال( ،)%43و اکثریت آنها دارای
مدرك کارشناسی( )%51بودند .همچنین اکثریت آنها زن( )%57بودند .همچنین بیشتر
مشتریان سابقه مراجعه هفتگی( )%41به باشگاه داشتند.
نتایج ضـریب آلفای کرونباخ برای بررسـی پایایی ابزار پژوهش در جدول  1نشـان داده شـده
است.
جدول :1ميزان آلفا بدست آمده برای هر یك از شاخصهای تحقيقی
شاخص

ضریب آلفای کرونباخ

میانگین واریانس
استخراج شده AVE

CR

شفافیت

0/74

0/50

0/82

0/84

0/62

0/88

فردی

0/74

0/50

0/82

سازمانی

0/90

0/67

0/92

آوای مطیع

0/84

0/61

0/88

آوای ندافعی

0/81

0/51

0/86

آوای نوعدوستانه

0/82

0/52

0/87

عضویت

0/72

0/53

0/82

شباهت

0/84

0/55

0/88

وفاداری

0/82

0/53

0/87

تفوی

اختیار

نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق در جدول 2نشان داده شده است.
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جدول  :2ماتریس همبستگی بين متغيرهای تحقيق
آوای سازمانی

هویت

رهبری

سازمانی

اخالقی

شاخص متغیر

رفتار شهروندی

رفتار شهروندی

1

آوای سازمانی

*0/550

1

هویت سازمانی

*0/696

*0/435

1

رهبری اخالقی

*0/414

*0/375

*0/393

1

* معنادار در سطح (0/05آزمون دو دامنه)

نتایج ضریب پیرسون بین گویهها در جدول  3نشان داده شده است.
جدول :3ضرایب همبستگی گویهها
شاخص

آوای

آوای

آوای

متغیر

مطیع

ندافعی

نوعدوستانه

عدالت

0/281

0/320

0/260

0/311

رهبری

شفافیت

0/265

0/329

0/128

0/240

اخالقی

تفوی

0/158

0/209

0/137

0/281

0/229

1

0/637

0/792

0/451

0/399

0/343

0/637

1

0/580

0/533

0/521

0/495

اختیار
آوای مطیع
آوای
سازمانی

آوای
ندافعی
آوای

0/312

0/294

0/291

0/282

0/172

0/309

0/277

0/268

0/302

0/236

0/195

0/354

0/510

0/414

0/286

0/792

0/580

1

0/307

0/313

0/312

0/246

0/496

عضویت

0/451

0/533

0/307

1

0/875

0/781

0/751

0/450

شباهت

0/399

0/521

0/313

0/875

1

0/788

0/671

0/448

وفاداری

0/343

0/495

0/312

0/780

0/788

1

0/662

0/478

رفتار

فردی

0/354

0/414

0/246

0/751

0/671

0/662

1

0/430

شهروندی

سازمانی

0/511

0/287

0/496

0/451

0/448

0/478

0/431

1

نوعدوستانه
هویت
سازمانی
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عضویت

شباهت

وفاداری

فردی

سازمانی

همانطور که جدول  3نشان میدهد بین همه متغیرهای تحقیق همبستگی وجود دارد .باالترین
همبستگی مربوط به هویت سازمانی با آوای سازمان ( )0/87میباشد .همچنین کمترین
همبستگی بین شفافیت و آوای نوعدوستانه( )0/128وجود دارد.

رابطه رهبری اخالقی بر رفتار شهروندی و آوای کارکنان ...

در شــکل  1و  2تحلیل مســیر رابطه بین رهبری اخالقی با آوا و ســکوت ســازمانی با نقش
میانجی هویت سازمانی نشان داده شده است.

مدل( :)1مدل معادالت ساختاری نتایج ضریب مسير

نتایج ضریب مسیر وضریب استاندارد در جدول  5نشان داده شده است.
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جدول  :5نتایج ضریب مسير
فرضیات تحقیق

ضریب مسیر

ضریب استاندارد

نتیجه

رهبری اخالقی بر هویت

β
0/39

5/23

تایید

سازمانی
رهبری اخالقی بر آوای

0/21

2/11

تایید

سازمانی
رهبری اخالقی بر رفتار

0/14

2/18

تایید

شهروندی
هویت سازمانی بر رفتار

0/69

13/62

تایید

شهروندی
هویت سازمانی بر آوای

0/43

4/89

تایید

سازمانی
رهبری اخالقی بررفتار

(0.42*0.12)=0/05

تایید

شهروندی با نقش میانجی
هویت سازمانی
رهبری اخالقی بر آوای

(0.42*0.3)=0/12

تایید

سازمانی با نقش میانجی
هویت سازمانی

همانطور که نتایج نشـــان میدهد اکثر فرضـــیههای تحقیق مورد تأیید اســـت .همانگونه که
شـکل  2و جدول  5نشـان میدهد ضـرایب اسـتاندار tباالتر از  1/96مبین پذیرش اثر رهبری
اخالقی بر افزایش هویت و رفتار شـهروندی میباشـد .ضـرایب مسـیرهای بین سـه سـازه اصـلی
پژوهش نشــان از تأثیر غیرمســتقیم رهبری اخالقی (از طریق میانجی هویت ســازمانی) را بر
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افزایش آوا و رفتار شهروندی دارد.

نتیجهگیری
بر اســـاس نتایج ،رهبری اخالقی بر آوای کارکنان اثر مســـتقیم داشـــت .همچنین از طریق
ایجـاد هویـت ســـازمـانی بر آوای ســـازمـانی کـارکنـان اثرگـذار بود .بـا توجـه بـه نتـایج تحقیق
رهبران اخالقی بر تصـمیم به انتخاب سـکوت یا صـدای سـازمانی در کارکنانشـان اثر گذارند.

رابطه رهبری اخالقی بر رفتار شهروندی و آوای کارکنان ...

نتایج این تحقیق با تحقیقات زهیر و اردوغان ،)2011( 1احمدی زهرانی و همکاران ()1392
و زارعی متین و همکـاران ( )1394کـه نشــــان دادنـد رهبری اخالقی بر آوای مطیع ،آوای
تدافعی و آوای نوعدوسـتانه تاثیر گذار اسـت ،همسـو بود .همچنین دیگر نتیجه تحقیق حاکی
از آن اســت که رهبری اخالقی بر رفتار ش ـهروندی ســازمانی اثر مســتقیم دارد .این نتیجه با
نتـایج تحقیقـات پوهونتـانـگ 2و همکـاران ( ،)2014کوانســـون ،)2013( 3بهـارلو و همکـاران
( )1394همسـو بود .کارکنان رهبران اخالقی به احتمال زیاد بــــه علــــت رفتــــار عادالنه و
دلسوزانهای که رهبر در قبال آنهــا داشــته اســت ،بــا رهبر احساس یکدلی میکنند و نیز به
دلیل حس اعتمادی که به وجود آمده است ،خود را به نوعی در تعامل با رهبر میبیننــد .در
نتیجه آنها باید تمایل و انگیــزه داشــته باشــند کــه بــرای ایــن رهبران تنها به انجام وظیفهی
صرف اکتفا نکنند و سعی نماینـــد از این حیطه فراتر روند .بنابراین این نتیجه را میتوان این
گونه تفسـیر نمود که زمانی که رهبران رفتار منصـفانهای با کارکنان دارند نسـبت به شـغل و
سازمانشان نگرش مثبتتری پیدا نموده و سعی در جبران رفتار اخالقی رهبر خواهند داشت.
در نتیجه کارکنان رفتارهای فرانقشـــی خواهند داشـــت و فراتر از قرارداد کاری خود عمل
مینمایند و منجر به رفتار شــهروندی ســازمانی خواهد شــد .بنابراین این نتایج رهبران نقش
عمـدهای را در ســـازمان ایفا میکنند .در نتیجه مدیران میتوانند از طریق الگوســـازی رفتار
مناســب برای کارکنان ،وضــوح وظایف کاری و امنیت موجب افزایش اعتماد کارکنان به
سازمان و رهبر سازمان شوند .احساس اینکه با فرد به طور منصفانه و مشابه فرد دیگری رفتار
میشود ،منجر به یک حس تعلق و افزایش خود ارزشی میشود و احساس تعهد و مسئولیت
بیشــتری نســبت به ســازمان ایجاد میکند .از ســوی دیگر افرادی که احســاس بی عدالتی
خود نشـــان میدهنـد و حتی ممکن اســـت بـه رفتـارهـای نـاهنجـار مـاننـد انتقـامجویی مبـادرت
نمایند .بنابراین احسـاس بیعدالتی میتواند منجر به عدم احسـاس مسـئولیت نسـبت به سـازمان
1. Zuhair and Erdogan
2. Poohntang et al
3. Quanson
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میکنند به احتمال بیشـتری سـازمان را رها خواهندکرد یا سـطوح پایینی ازتعهد سـازمانی را از
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و در نهایت ســکوت ســازمانی شــود (دباو و همکاران .)1391،در صــورت وجود رهبران
اخالقی که عملکردی منصـفانه دارند ،کارکنان از ابراز ایدهها در مورد شـغل و جنبه مربوط
به شغل نمیهراسند .همچنین اعتماد به نفس بیشتری به صحبت کردن و تمایل بیشتری دارند
که یک فرد مؤثر در سـازمانشـان باشـند .بنابراین اگر کارکنان احسـاس کنند که رهبر سـازمان
بـه صـــورت اخالقی عمـل نمیکنـد ،کـارکنـان از ترس پیـامـدهـای احتمـالی لـب بـه ســـخن
نمیگشـــاینـد .همـانگونـه کـه اســـکینر بیـان میدارد نتـایج رفتـار گـذشـــتـه بر اقـدام آینـده اثر
میگذارد .اگر نتیجه رفتار مثبت باشـد فرد به رفتار خود ادامه داده و در صـورت منفی بودن
نتیجـه تغییر رفتـار خواهـد داد (دانـایی فرد و همکـاران .)1390،همچنین بر اســـاس نتـایج اثر
هویت سـازمانی بر رفتار شـهروندی و آوای سـازمانی نشـانگر این موضـوع اسـت که هویت
سـازمان رفتار افراد را در سـازمان تحت تأثیر قرار خواهد داد .درك هویت سـازمانی از سـوی
کارکنان میتواند انگیزهای قوی برای بروز رفتارهای مطلوب شــود .اثر هویت ســازمانی بر
آوای سـازمانی با نتایج تحقیق موسـی ،)2013(1قالوندی و مرادی( ،)1394نصـر اصـفهانی و
آقـابـابـاپور( ،)1393همســـو بود .دیگر نتیجـه تحقیق حـاکی از اثرگـذاری هویـت ســـازمـانی بر
رفتـار شـــهرونـدی اســــت کـه بـا نتـایج تحقیقـات بـالکمن( ، )2010نصـــراصـــفهـانی و
همکاران( )1395و روتیس و همکاران ( )2012مطابقت دارد .بنابراین کســانی که نســبت به
یـک ســـازمـان هویـت قویتری دارنـد ،رفتـارهـایی فراتر از وظیفـه را درقبـال ســـازمـان انجـام
خواهند داد و هرچه هویت سـازمانی افراد بیشـتر باشـد ،بیشـتر تالش خواهند نمود رفتارهایی
را از خود بروز دهند که سـازمان را در مسـیر اهداف خود بیشـتر یاری رسـاند .کارکنانی که
هویت سـازمانی باالتری دارند با عشـق ،دلسـوزی و خرد رفتار میکنند ،مسـئولیت پذیر هسـتند
سال هفتم ،شماره  ،28پاییز 1400

و دربرابر تغییرات و مشـکالت محیط کاری بردبار بوده و به وظایف خویش متعهد میباشـند.
دیگر نتیجه تحقیق حاکی از اثر رهبری ســازمانی بر هویت ســازمانی میباشــد ،که با نتایج
تحقیقـات مینـگ خیـا و کیو( )2014و رســـتگـار و همکـاران ( )1391کـه تـاثیر مثبـت رهبری
معنوی را بر هویت سازمانی تایید نمودند همسو بود .در نتیجه مدیران به منظور ارتقا هویت
1. Moses
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سـازمانی باید در جهت مشـارکت فعال پرسـنل  ،توزیع عادالنه و منصـفانه اطالعات و ایجاد
این باور که میتوانند نقش مثبتی در سـازمان داشـته باشـند تالش کنند .به منظور ارتقا هویت
ســـازمانی مدیران باید به ســـازگاری بین اعمال و رفتار خود ،ایجاد مجموعه ای روشـــن از
ارزش های سـازمانی ،تدوین منشـور اخالقی به منظور هدایت رفتار پرسـنل اقدامات الزم را
به عمل آورند .همچنین روشـن نمودن هدف ،رسـالت و مسـیر اسـتراتژیک سـازمان به شـفاف
ســـازی برنامه های ســـازمان برای کارکنان توجه نموده و موجب افزایش هویت ســـازمانی
شـــوند .این هویت به افراد کمـک میکنـد که آزادانه با ســـازمان همکـاری نمـاینـد و موجب
کاهش سـکوت و افزایش آوای سـازمان شـود .در واقع میتوان گفت با توجه به اینکه هویت
سـازمانی یک ابزار اسـتراتژیک برای رسـیدن به هدفها و چشـم اندازها میباشـد ،و با توجه به
نقش مهم رهبری اخالقی در دسـتیابی به این هدف ،سـازمانهای امروزی برای بقای خود در
دنیـای رقـابتی امروز ،بـایســـتی برای نقش رهبری اخالقی در هویـت یـابی ســـازمـانی اهمیـت
بســزایی قائل شــوند .چرا که رهبران اخالقی با تحریک و برانگیختن کارکنان با اســتفاده از
چشـــم انداز اخالقی و ایجـاد زمینـه های فرهنگی ،کارکنانی توانمند ،دارای بهره وری باال و
متعهد و با انگیزه را پرورش میدهند .با توجه به یافته هــای پــژوهش و نکــات حاصــل از
آن بــــه نظــــر میرسد افرادی در سازمان سکوت خواهند کرد کــــه احساس کنند رهبران
اخالقی عمل نمینمایند .در نتیجه آنها احساس تعلق و یکی شدن با سازمان خــــود نکرده و
با ســازمان خود هویت یابی نخواهند کرد .متغیرهای هویت و آوای ســازمانی کــــــامال از
نگــــرش اعــــضای ســــازمان تــــاثیر میپذیرند و ناشی از دیدگاهی است که فرد نسبت به
ســازمان به دســت میآورد بنابراین رهبری که به برقراری انصــاف و عدالت در ســازمان بی
شـده و نمیتواند تاثیری مثبـــــت در ایجـــــاد جهت گیری منطقی نسـبت به هویت و آوای
سـازمانی داشـته باشـد .در واقع به نظر میآید هرچه سـازمانها بــــه ســـــمت اخالق حرکت
میکنند هویــت سازمانی و آوای سازمانی افزایش مییابد .بنابراین با توجه بــه دخیل بودن
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توجه بوده و اخالق را در سـازمان برقرار ننماید موجب لطمه بــــه نگــــرش اعضـای سـازمان

121

فصلنامه بازیابی دانش و نظامهای معنایی

احساسات شخصی اعضای سازمان در کنــــار عوامــــل سازمانی در سکوت سازمانی مطالعه
علل فردی و فرهنگـی ایـن مشکل سازمانی پیشنهاد میگردد.
از آنجـاییکه ســـکوت کارکنـان ،قطب مخالف آوای ســـازمانی ،میتواند باعث اســـترس،
بدبینی ،نارضایتی و رهایی از قید و تعهد در میان کارکنان شود؛ مدیران باید عوامل اثرگذار
بر کاهش ســکوت کارکنان و افزایش آوای ســازمانی در ادارات ورزش و جوانان را مورد
توجه و بررســی قرار دهند .همچنین رهبری اخالقی باید در رفتارها ،تصــمیمات و اقدامات
مدیران به طور مداوم دنبال شـود .در صـورتی که رهبر سـازمان تفوی

اختیار نماید ممکن

است که اینگونه تصور شود که مدیریت بیشترین اطالعــات را دربارة موضوعات سازمانی
دارد .همچنین بسیاری از کارکنان معتقدنــد کــه سازمانهایشــان از راههــای ارتبــاطی بــاز
جهــت مشــارکت و توانمندسازی استفاده نمیکنند .یکی از موانــع ارتبــاطی عــدم وجــود
زیـــر ســـاخت و ابزارهـــای الزم جهت انتقال پیشنهادها ،ایدهها و نظرکارکنان است .نظام
پیشـــنهـادهـا میتوانـد یـک فرصــــت ارتبـاطی بـاشــــد کـه رفتـار آوا را افزایش دهـد .از
محدودیتهای این پژوهش ،مسئله اعتبار بیرونی است؛ چرا که نمیتوان شــرایط و فضــای
یک سازمان پژوهشی را با سازمانهای دیگر یکســـان دانســـت .لـــذا در خصـــوص تعمـــیم
نتـایج ایـن پژوهش به سایر سازمانها بایستی احتیاط نمود.
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