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کستن شرفتار شغلی و  بینیپیشدر  رهبری اخالقی نقش بررسی

 ارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیلک سازمانی سکوت

 * 1حبیبه نجفی، 2زهرا شاهی، 3علی خالق خواه

 29/67/79تاریخ پذیرش:  26/60/79تاریخ دریافت: 

 چکیده
کوت س شکستن رفتار شغلی وتوسعه  بینیپیشدر رهبری اخالقی  نقشبررسی ، هدف از پژوهش حاضر

جامعه  .بودپیمایشی  -نوع توصیفی  از پژوهش. روش بود یلدانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبسازمانی در 
جدول مورگان  که بر اساس بودند اردبیلدانشگاه آزاد اسالمی واحد شامل همه کارکنان  پژوهشآماری 

حقیق از اطالعات ت یاطبقهتصادفی  گیرینمونه و با روش ندشد انتخابنمونه آماری  عنوانبه نفر 290تعداد 
 ائندسازمانی ون  استاندارد سکوت یهاپرسشنامه، وری اطالعاتآاست. ابزار گرد ردیدهگوری آآنان گرد

 و رفتار رهبری اخالقی کارلشون و همکاران (2664) رفتار شغلی هری و همکاران، (2663) و همکاران
وش آلفای رنیز با  هاآنو پایایی  دشدهییتأبا نظر اساتید و کارشناسان  هااسیمقکه روایی این  بود (2622)

ضریب ، یانمونهتک  tتحقیق از آزمون  یهاداده قرار گرفته است. جهت تحلیل دییتأکرونباخ مورد 
خالقی و نشان داد که میانگین رهبری ا هاافتهیاست.  گردیدههمبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده 

 کهرحالید بودهط بوده و مناسب متوس معناداری باالتر از سطح صورتبهرفتار شغلی در گروه نمونه آماری 
بوده نمتوسط بوده و دارای اختالف معناداری با متوسط جامعه آماری  میانگین سکوت سازمانی در سطح

و با  ینادارمع و نشان داد که بین رهبری اخالقی با رفتار شغلی همبستگی مثبت هایبررس. همچنین است
نتایج حاصل از بررسی رگرسیون نشان داد که از  رد.وجود دا یمعنادارسکوت سازمانی همبستگی منفی و 

 توانندیممعناداری  صورتبهاشتراک قدرت و شفافیت نقش ، ابعاد انصاف -رهبری اخالقی یهامؤلفهبین 
 تواندیمرهبری اخالقی تنها اشتراک قدرت  یهامؤلفههمچنین از بین  .نمایند بینیپیشرفتاری شغلی را 

مدیریت دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل به سبک رهبری و  درنتیجه ی نماید.بینسکوت سازمانی را پیش
 ویژه نماید. توجه، آن در سازمان خود برای شکست سکوت کارکنان و رفتار شغلی مثبت یهامؤلفهتقویت 

 نیسازماسکوت ، رهبری اخالقیرفتار شغلی،  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل، کلیدی: هایواژه
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 مقدمه

کارایی و توسعه هر سازمان تا حد زیادی به کاربرد صحیح  شکیب، در دنیای رقابتی امروز

تمرکز ، انتظارات مشتریان، به علت رقابت شدید هاسازماندارد. امروزه  نیروی انسانی بستگی

دنیای در حال تغییر است از کارمندان خود انتظار دارند  یهامشخصهبر روی کیفیت که از 

به  ءبقا منظورهب هاسازمانرفتار کنند.  یخوببهو  ریپذتیمسئولکنند و  اظهارنظر، دخالق باشن

محیط اطراف خود مسئول باشند و از به اشتراک  یهاچالشافرادی نیاز دارند که نسبت به 

. با وجود تمرکز (2667، 2)برینزفیلد خود واهمه نداشته باشند یهادانستهگذاشتن اطالعات و 

ی از کارکنان بسیار، ارتباطی باز یهاکانالو  یانسانی بر توانمندساز یوط به نیروادبیات مرب

غیری و رفتار شغلی مت کنندیمی خود جلوگیر یهادگاهیدکه از ارائه نظر و  اندکردهگزارش 

اعث که ب شودیمثر تلقی ؤ. سکوت سازمانی یک فرایند سازمانی غیر مدهندیمرا نشان 

اشکال گوناگونی از قبیل  تواندیمو  شودیمصورت گرفته  یهاتالشو  هانهیهزاتالف 

میزان کم مشارکت و صحبت نکردن در مورد سازمان را شامل ، سکوت جمعی در جلسات

باعث پیشرفت سازمان در دنیای رقابتی  هاهینظرو  هادگاهیدارائه . (2622، 2)سنج شود

متفاوتی وجود دارد. اگر افراد  یاهروش، یامسئله حلراه. چون برای گرددیمامروزی 

که بسیاری از راهکارهای خالقیت در سازمان خاموش گردد.  بساچهسازمان سکوت کنند 

دارای ، اندگرفته شیپبهرا  گرااخالقمدیرانی که سبک رهبری ، آمار و ارقام نشان داده است

و نظریات خود  هادگاهیدکارکنانی با رفتار شغلی مثبت هستند همچنین این کارکنان از ارائه 

مبانی نظری و مروری بر مطالعات در ادامه به بررسی  (.2376، ندارند )جاودانی یاواهمه

 شده است. پرداخته گذشته

کارکنان سبب کاهش اثربخشی  اظهارنظرسکوت سازمانی با محدود کردن 

از  یسیاربو این موضوعی است که  گرددیم تغییر یسازمانی و فرایندها یهاگیریتصمیم

مانع  ،ممانعت از بازخور منفی لهیوسبه یاز آن گله دارند. همچنین این پدیده رفتار هاسازمان

سازمان توانایی بررسی و  رونیازا. (2376، )جاودانی شودیمثر ؤم یسازمانتوسعهتحول و 
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میت اهاز  هاسازمان. بنابراین توجه به این مشکل رایج در دهدیمتصحیح خطاها را از دست 

تن نامطلوبی داشته باشد یاف یپیامدها تواندیم سکوت کهییازآنجابرخوردار است.  یزیاد

 هاسازماندر  یسازمان مهم است. مطالعه رفتار شغل یهادهیپدآن با سایر  عوامل و ارتباط

با هدف فهم  یشهرت یافته که دانش 2/ سازمانییصنعت یروانشناس بخشی از عنوانبهامروزه 

ملکرد از ع یتا فهم کوشدیمل مؤثر بر رفتار کار مردم در یک سازمان است. این رشته عوام

 هایمشطخ، مدیریتی یهانگرش، یو سایر عوامل مؤثر ساختار سازمان یرضایت شغل، یشغل

به  یخصو خصوصیات ش یتشویق یهانظام، یتکنولوژیک یهایژگیو، یمدیریت یو رفتارها

رفتار شغلی روشی برای توصیف شغل و صفات انسانی  (.9266، 2ریلی) دست آورد

هیجانی و شخصیتی( است که برای انجام شغل در محیط کار ضروری ، ذهنی یهامهارت)

ر خالل برای ارزیابی نتایج شغلی د شدهیطراح یهایاهیروهستند. به سخن دیگر رفتار شغلی 

اغل نیاز که ش ییهاتیفعالها و کار کارمندان است. برای دستیابی به این هدف باید رفتار

 ،دارد تا به نتایج مشخصی برسد از پیش معلوم گردد. برای رفتار شغلی بسته به هدف شغل

(. اطالعات به دست آمده 2397، رویکردهای متنوعی وجود دارد )معنوی پور و پیرخائفی

یت فعال یاهچارچوبو  کندیماز تحلیل رفتار شغلی اهداف بسیاری را در سازمان دنبال 

و  اهداف دورازبهغیرضروری و  یهاتیفعالرا از  هاآنسازمانی را برای افراد ترسیم کرده و 

 یارهارفترهبری در  یهاسبکمعتقدند که  نظرانصاحب. دینمایمانتظارهای سازمان آگاه 

 0،ربالک، 2026، 2و بالدر 4تیلر، 2226، و همکاران 3)ویلمنز باشندیمشغلی کارکنان مرتبط 

رهبری متغیری است که در این پژوهش  یهاسبکیکی از  عنوانبه(. رهبری اخالقی 2669

پرداخته  اردبیلدانشگاه آزاد اسالمی واحد به بررسی رابطه آن با رفتارهای شغلی کارکنان 

نیاز به کارکنانی دارند که در بحران ، هادانشگاه ازجمله هاسازمانهمچنین امروزه  شده است.

زیرا هم مدیران و هم کارکنان در ، خود را ابراز کنند یهادهیارن حاضر فعاالنه محیطی ق
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، فر)خنی دهندیمانگیزه و عملکرد باالتری از خود نشان ، محیطی که سکوت وجود ندارد

 ظهارنظرااز  هاسازمانآن است که بیشتر ، هاستسازمانگریبان  اکنونهم(. مشکلی که 2397

انجام تغییر  و گیریتصمیمت هستند. در چنین شرایطی کیفیت خیلی کم کارکنان ناراح

لی هنوز و، ردیگیبرمسازمان را در ، پدیده سکوت کارکنان کهدرحالی. کندیمکاهش پیدا 

موریسون و  ازنظر(. 2397، پناهی)دانایی فر و  بررسی کمی درباره آن انجام گرفته است

ازمان درباره موضوعات و مسائل سازمان یک س ء( زمانی که بیشتر اعضا2426) 2میلیکن

ی که به آن سکوت سازمان شودیمسکوت به یک رفتار گروهی تبدیل ، ساکت بمانند

یک پدیده جمعی و تمایل کارکنان برای افشا  عنوانبهسکوت سازمانی را  هاآن. گویندمی

رس از ر تهای آنان نسبت به مسائل و مشکالت سازمانی به خاطنکردن نظریات و نگرانی

 2ون. هنریکسون و دایتاندکردهقرار گرفتن تعریف  یتوجهیبمنفی یا مورد  العملعکس

اد که افر کنندیمتعریف  یجمعدستهیک پدیده  عنوانبه( سکوت سازمانی را 2660)

از ، شودیم روروبهمشارکت بسیار کمی را در واکنش به مسائل و مشکالتی که سازمان با 

(. سکوت سازمانی رفتاری است که 2660، ی تن)هنریکسون و د ددهنیمخود نشان 

. مدارک شودیمو اطالعات و عقاید مربوط بکار مضایقه  هادهیاعمدی در آن  صورتبه

. شودیمکه سکوت سازمانی منجر به ناهماهنگی شناختی و نارضایتی کارکنان  دهدیمنشان 

یا اینکه  دکنیممنفی کارکنان جلوگیری  منفی مدیران نیز از بازخورد العملعکس چنینهم

(. برای تحقق این رویکرد بایستی دخالت عوامل 2622، )پناهی اندازدیمخیر أآن را به ت

 یهابکس استمختلف را در نظر گرفت یکی از عواملی که در این رابطه بسیار حائز اهمیت 

 باورهای ضمنی مدیران ویژگی مدیران در این زمینه نقش دارد. شودیمگفته  .استرهبری 

ائل درباره مس اظهارنظرمنجر به ایجاد محیطی شود که در آن کارکنان نسبت به  تواندیم

 کارکنان را تحت یهافرضمشخص احساس راحتی نکنند. این عقیده که مدیران باورها و 

ی در منداثر نیرو توانندیممدیریتی  یهادگاهیدموضوع جدیدی نیست. ، دهندیمقرار  تأثیر

 تواندیمچنین هم رانیمدچگونگی رفتار مدیران و کارکنان داشته باشند. نگرش و عقاید 
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ه قرار دهد. هریک از مدیران بنا ب تأثیررا نیز تحت  هاآن لهیوسبه اتخاذشدهرهبری اخالقی 

تفکرات و نظرات خود درباره کارمندان و سایر عوامل موقعیتی سبکی را مناسب خود ، دانش

مختلفی را برای  یهایژگیو(. در آثار مختلف 2374، )ساکی و همکاران کنندیم انتخاب

، داقتص، از: رفتار منصفانه اندعبارت هایژگیو. برخی از این اندبرشمردهرهبری اخالقی 

 شدهییاساشنهای رود که ویژگیها انتظار میهمراهی با پیروان و غیره. با توجه به این ویژگی

ا هنوز ها و رفتارهای کارکنان داشته باشند. امقی تأثیرات مثبتی بر گرایشبرای رهبری اخال

)کالشون و دن  هم شواهد تجربی در مورد آثار و نتایج رهبری اخالقی محدود است

ای که رفتار رهبران بر رفتار پیروان دارد توجه و به دلیل تأثیرات ویژه (.2667، 2گاهارت

یار و همچنین مطالعه رفتار رهبران بس کنندیمآن استفاده که رهبران از  ییهاسبکمطالعات 

ثیرات احتمالی آن را بر سایر أت توانیمحائز اهمیت است زیرا با مطالعه رفتار رهبران 

قرار  أثیرتمتغیرهای سازمانی مشخص نمود و با کنترل آن سایر متغیرهای سازمانی را تحت 

ن رهبری و همچنی یهاسبکیکی از  عنوانبهداد. با توجه به لزوم بررسی رهبری اخالقی 

عامل اثرگذار بر متغیرهای سازمانی مانند رفتار شغلی و سکوت سازمانی در این  عنوانبه

ثیرات در تمامی ابعاد متغیرهای رهبری اخالقی و أپژوهش سعی شده است به بررسی این ت

تیجه پرداخته شود تا ن لدانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیو سکوت سازمانی در  یرفتار شغل

ثیرات هر یک از ابعاد رهبری اخالقی بر رفتار شغلی و سکوت سازمانی أجامع و کاملی از ت

ثیرات هر یک از ابعاد رهبری اخالقی بر رفتار شغلی و سکوت أه شود. با مشخص شدن تئارا

هبری ر مشخص نمود که با توجه به میزان مطابقت رفتار رهبر با ابعاد توانیمسازمانی 

 بر رفتار شغلی و سکوت سازمانی توانندیمبا رفتار خود  هاسازمانچگونه رهبران ، اخالقی

ار خود بر این با تغییر در رفت توانندیمثیرگذار باشند و اینکه رهبران چگونه أکارکنان خود ت

 ثیرگذار باشند.أمتغیرها ت

تار عاد رهبری اخالقی با رفبه این نتیجه رسید که بین اب خود ( در تحقیق2372شیدایی )

آوای سازمانی و همچنین بین ابعاد رهبری اخالقی با اشتیاق شغلی رابطه وجود دارد. همچنین 
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یمی افضلی و مستق بین اشتیاق شغلی با رفتار آوای سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.

های انحرافی بین ادراک از رهبری اخالقی با رفتار، ندنشان داد خود ( در پژوهش2372)

، یهدایت اخالق، ثبات، همچنین بین بعد عدالت )انصاف( .منفی وجود دارد داریمعن رابطه

 نودهی و وجود داشت. یداریمعنوضوح نقش و درستکاری با رفتارهای انحرافی رابطه 

به این نتیجه رسیدند که بین سکوت سازمانی و رفتار کار ، خود ( در تحقیق2372علمی )

تباط مثبت و معناداری وجود دارد؛ همچنین بین رفتار کار انحرافی و اخالق انحرافی ار

ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد و از دیگر سو فرضیه ارتباط بین سکوت  یاحرفه

به این نتیجه رسید که ابعاد  ( در تحقیق2372سلطانی ) نشد. تأیید یاحرفهسازمانی و اخالق 

ختار سازمانی بوده و سا تأثیرگذارمرکز( بر سکوت سازمانی رسمیت و ت، ساختار )پیچیدگی

 ذار است.ثیرگأسکوت سازمانی بر میزان رضایت شغلی نیروی انسانی ت یاواسطهبا نقش 

 رهبری به این نتیجه رسیدند که وضعیت خود ( در تحقیق2372میرکمالی و همکاران )

 کارکنان عملکرد یهامؤلفهاز  ارک بهبود لفهؤم جزبه کارکنان عملکرد و مدیران اخالقی

 کارکنان عملکرد و مدیران اخالقی رهبری بین همچنین دارد. قرار متوسط از باالتر حد در

درصد(  22تعیین ) ضریب با اخالقی رهبری متغیر آوردند و به دست معناداری و رابطه مثبت

 رهبری ادراک بین فقط که داد نشان هاافتهی .است دارا را کارکنان عملکرد تبیین قابلیت

 وجود معناداری تفاوت کارکنان تحصیالت سطح و کارکنان عملکرد و مدیران اخالقی

ی رهبر یهاسبکدریافتند که یکی از این  خود ( در پژوهش2374خوشدل و جوادی ) دارد.

رهبری اخالقی ، توجهات فراوانی را به خود جلب نموده یهاپژوهش در عرصهجدید که 

 -رهبری تحولی یهاسبک( در پژوهشی به بررسی رابطه 2374اران ). ساکی و همکاست

رهبری تحولی  یهاسبککردند که  گیرینتیجهتبادلی مدیران با سکوت سازمانی پرداخته و 

( در 2373) باو شکی معینی .استسکوت سازمانی دبیران  بینیپیشو تبادلی مدیران قادر به 

 یریگشکلدر  یسازمانفرهنگرهبری و  به این نتیجه رسیدند که سبک خود پژوهش

با انواع  یسازمانفرهنگو رابطه بین سبک رهبری و  می باشدتأثیرگذارسکوت سازمانی 
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و  2نکلشو شد. تأییددیگرخواهی و سکوت مطیع( ، مختلف سکوت سازمانی )تدافعی

که رهبری اخالقی باعث  گردیدمشخص ، در پژوهشی که انجام دادند( 2620همکاران )

استقالل  ،باشند و همچنین ریپذتیمسئول، که کارکنان ابتکار عمل داشته باشند شودیم

، ترتیباینهب دارندیمخود را بیان  و اعتقاداتنظرات  یراحتبهبیشتری در کار داشته باشند و 

نتیجه گرفت که بین رهبری اخالقی و سکوت سازمانی رابطه  توانیم هاافتهیبر اساس این 

 تعهد و اخالقی قوانین بین که است این از ( حاکی2226) 2پکرشوهای یافته .دوجود دار

 تأثیر وجود( 2624) 3نو و تنکناپنتایج مطالعه  دارد. وجود معناداری و مثبت ابطهسازمانی ر

و  4جکسون نمود. تأیید رهبر به کارکنان اعتماد و سازمانی تعهد بر اخالقی را رهبری مثبت

پژوهشی به بررسی رهبری تحولی و تبادلی با رفتار سازمانی در سه  ( در2623همکاران )

پژوهش نشان داد که بین میزان مشارکت بیشتر در  یهاافتهیموسسه آموزش عالی پرداخت. 

و  2سب با رفتارهای رهبری تحولی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد. هاگیریتصمیم

منجر به عملکردی فراتر از انتظارات  نیآفرتحولکه رهبری  ند( بیان نمود2623همکاران )

لکرد و عم نیآفرتحول. این پژوهشگران معتقدند بین رهبری گرددیمدر محیط سازمانی 

( در پژوهشی دریافت که 2622) 0رامانایدو وجود دارد.ارتباط مثبتی سازمانی 

تباط دارد و رو عملکرد کارکنان ا نیآفرتحولمثبت با سبک رهبری  طوربه یسازمانفرهنگ

 گری دارد.ی و عملکرد کارکنان نقش واسطهدر ارتباط میان رفتار سازمان نیآفرتحولرهبری 

 به کاهش باز و مناسب رهبری رفتارکه  دندا ( نشان2622) 9هیر و اردوگانز یهاپژوهش

نشان  خود ( در پژوهش2622) 9سایگان. شودیم منجر کارکنان عملکرد افزایش و سکوت

هبری ر یهاسبکو از بین د رهبری با سکوت سازمانی رابطه معناداری دار یهاسبککه داد 

می  دارد. دولتی یهاسازمان سکوت سازمانی را در بینیپیش)سبک رهبری اخالقی( توانایی 

                                                           

1. Kalshoven 

2. Schwepker 

3. Ponnu and Tennakoon 

4. Jackson 

5. Bass 

6. Ramanaidu 

7. Zehir and Erdogan 

8. Saygan 



 

339 

 

 

 69 ، پاییز31شماره ، چهارمسال  فصلنامه

 های رهبری و مدیریت آموزشیپژوهش

ا مثبت و معنادار ب صورتبهکه رهبری اخالقی  نددریافت خود پژوهشدر  (6262) 2آلنیر و 

دارد و این رابطه با دخالت فرهنگ خالق و ایمنی روانی تقویت  طارتبارفتار شغلی معلمان 

دارای  اخالقی رهبری که داد ( نشان2667و همکاران ) 2نئوبرتنتایج پژوهش  .گرددیم

 میرمستقیغ تأثیر .است کارکنان عاطفی تعهد و شغلی رضایت بر میرمستقیغ و مستقیم تأثیر

 و تعهد باالتر شغلی رضایت به خود نوبهبه که گرددیم ایجاد اخالقی جو یریگشکل

 دادند که نشان ( در پژوهشی2667احمدی و پناهی ) .انجامدیم کارکنان در بیشتر عاطفی

 مثبت رابطه سازمانی تعهد و شغلی رضایت با خود اخالقی سازمان جو از کارکنان ادراک

 یزمان، نشان داد( 2662اران )و همک 3براون. تحلیل اردد منفی رابطه شغلی ییجاجابهبا  و

به  دادن اهمیت و صداقت، اخالقی رفتارهای با که نمایند فعالیت محیطی در کارکنان که

سازمانشان  به بیشتری تعهد و باالتر شغلی رضایت، باشد همراه فردی میان عدالت و سایرین

 دارند.

و  4ونلشاوسط کسعی شده است تا با استناد به پنج بعد ارائه شده ت پژوهشاین در  

مختلف ابعاد رهبری اخالقی از قبیل برقراری ارتباط منطبق با  یهاجنبهکه  (2622همکاران )

 ردستانیزو برخورد منصفانه با  ردستانیزرسیدگی به تخلفات اخالقی ، اصول اخالقی

( 6426و همکاران ) 2هری الگویو آثار و نتایج آن را بر ابعاد رفتار شغلی بر اساس  سنجدیم

د قابلیت اعتماد و رفتار اجتماعی( و ابعا، نفساعتمادبه ابتکار/، که شامل )صالحیت کار

( برای سکوت سازمانی )سکوت 2663و همکاران ) 0دائنسکوت سازمانی ون  گانهسه

د دانشگاه آزاد اسالمی واحسکوت فراگیر اجتماعی( در ، سکوت دفاعی سازمانی، انفعالی

 زیر ارائه گردیده است یهاهیفرضسؤاالت و ، راستای این پژوهش دراردبیل بررسی شود. 

 قرار گرفته است: موردبررسی افزارنرمبا خروجی  هاآنکه نتایج 

 ت؟چگونه اس موردنظرسکوت سازمانی و رهبری اخالقی در جامعه ، رفتار شغلی وضعیت -

                                                           

1. Meyer and Allen 

2. Neubert 

3. Brown 

4. Kalshoven 

5. Herry 

6. Ven Daein 
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ه مثبت احد اردبیل رابطاسالمی و بین رهبری اخالقی و رفتار شغلی کارکنان دانشگاه آزاد -

 و معناداری وجود دارد.

ه اسالمی واحد اردبیل رابط بین رهبری اخالقی و سکوت سازمانی کارکنان دانشگاه آزاد -

 منفی و معناداری وجود دارد.

 رفتار شغلی و سکوت سازمانی چگونه است؟ بینیپیشنقش رهبری اخالقی در  -

 

 الگوی مفهومی پژوهش .1شکل 
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 روش

. همچنین استپیمایشی  یهاپژوهش جزء، وری اطالعاتآنحوه گرد حیثپژوهش از  این

 زنظراو  استهمبستگی  -روش توصیفی، پژوهشجهت نیل به اهداف  کاررفتهبهروش 

شامل همه  پژوهشجامعه آماری این . گرددیمکاربردی محسوب  یهاپژوهشجزء ، هدف

 دمتخکه در زمان اجرای پروژه مشغول به  ستااردبیل دانشگاه آزاد اسالمی واحد کارکنان 

رابر ستادی و صفی ب، معاونین، تعداد کل کارکنان، . بر اساس آمار روابط عمومیباشندیم

آمد.  به دستنفر  290جدول مورگان  بر اساسحجم نمونه  (.=272N) استنفر  272

 (.2انجام گرفته است )جدول  یاطبقهبه روش تصادفی  گیرینمونه

 اردبیلکارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد طبقات نمونه آماری از  .1جدول 

 تعداد نمونه آماری تعداد جامعه آماری

 نفر 2 رکلیمد

 نفر 7 معاونین نفر 32 طبقه مدیران ارشد

 نفر 22 ریاست

 نفر 02 طبقه صفی نفر 73 کارمندان صفی

 نفر 92 طبقه ستادی نفر 296 کارمندان ستادی

 نفر 290  نفر 272 کل

 :استاستاندارد به ترتیب زیر  نامهپرسشعدد  3شامل  هاداده یگردآورابزار 

و همکاران  دائنبر اساس مدل ون  -(2663و همکاران ) دائنسکوت سازمانی ون 

ت سکو، سکوت تدافعی، لفه )سکوت انفعالیؤم 3و  استگویه  24و دارای  است( 2663)

از  یادرجه 2لیکرت  در طیف گویه ها. پاسخ دهدیمقرار  موردسنجشفراگیر اجتماعی( را 

روایی و پایایی این . استمخالفم(  کامالً، مخالفم، نظری ندارم، موافقم، موافقم کامالً)

( توسط اساتید گروه آموزشی و با 2373ابوالقاسمی و همکاران ) پژوهشپرسشنامه در 

 شدند. تأیید 94/6به مقدار  کرونباخاستفاده از آلفای 
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 2664در سال  همکارانرفتار شغلی توسط هری و  -(2664رفتار شغلی هری و همکاران )

 نفساعتمادبهابتکار و ، صالحیت کارلفه )ؤم 4و  استگویه  29شده است و دارای  تدوین

ر د گویه ها پاسخ .دهدیمقرار  موردسنجش( را رفتار اجتماعی و قابلیت اعتماد، در شغل

پایایی در . استخیلی کم(  و کم، یتا حدود، زیاد، از )خیلی زیاد یارجهد 2لیکرت  طیف

مطلوب بودن که مبین  ه استبه دست آمد 90/6به میزان ، (2664پژوهش هری و همکاران )

و روایی آن را این پژوهشگران در پرسشنامه اصلی با تحلیل عاملی اکتشافی و  است پایایی

 تأیید موردروایی آن در این پژوهش  ورش نمودند گزا اعتمادقابلو  KMO 72/6آزمون 

 است. گردیدهکارشناسان امر واقع  مدیریت و گروه ریمداستاد راهنما و 

رهبری اخالقی توسط کالشون و  -(2622رفتار رهبری اخالقی کالشون و همکاران )

ای رهنموده، انصافلفه )ؤم 2و  استگویه  24شده است و دارای  تدوین( 2622همکاران )

 .دهدیمقرار  موردسنجش( را اشتراک قدرت و شفافیت نقش، فردی یریگجهت، اخالقی

خیلی کم(  و کم، حدودی تا، زیاد، از )خیلی زیاد یادرجه 2لیکرت  در طیف گویه هاپاسخ 

که  ه استبه دست آمد 92/6 به میزان، (2622پایایی در پژوهش کالشون و همکاران ). است

استاد راهنما و کارشناسان امر واقع  تأیید مورد و روایی آن استیایی مطلوب بودن پامبین 

 است. گردیده

ست که استفاده گردیده ا کرونباخبرای بررسی پایایی از ضریب آلفای ، در این پژوهش

 در جدول زیر ارائه شده است.

 پژوهش کرونباخضریب آلفای  .2جدول 

 کرونباخ یآلفا تعداد گویه تعداد پاسخگو عنوان

 923/6 گویه 24 نفر 36 سکوت سازمانی

 977/6 گویه 24 نفر 36 رفتار شغلی

 993/6 گویه 24 نفر 36 رهبری اخالقی

 دهشمحاسبه کرونباخ که ضریب آلفای دهندیم( نشان 2نتایج به دست آمده در جدول )

 .است مطلوب و قابل قبولیپایایی  دهندهنشانو  است 96/6 برای همه باالی
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دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل برای توزیع  ی نامه اداری از ریاست محترمتدا طاب

 صورتبه( 2مطابق جدول ) نامهپرسشعدد  90اجازه گرفته شد و تعداد ، هانامهپرسش

توسط  هاامهنپرسشتصادفی در بین طبقات مختلف کارکنان توزیع شد و بعد از تکمیل 

عودت داده شد و پژوهشگر شروع به انجام  نامهسشپرعدد  90، کارکنان در طی دو هفته

 کرد. هاداده وتحلیلتجزیه

العات اطدر دو بخش توصیفی و استنباطی انجام گردیده است.  هاداده وتحلیلتجزیه

، یانگینم، درصدها، آمار توصیفی همچون محاسبه فراوانی یهاروشتوصیفی با استفاده از 

بودن توزیع  بهنجار. برای بررسی اندگرفتهقرار  وتحلیلیهتجزو انحراف معیار مورد  پراکنش

تک  tاز آزمون  پژوهشبرای آزمون فرضیات ، رنوفیاسم کولموگروفاز آزمون  رهایمتغ

 یدهگرداستفاده  زمانهمآزمون ضریب همبستگی و آزمون رگرسیون چندگانه ، یانمونه

 استفاده شده است. هاداده وتحلیلتجزیهبرای  SPSS20 افزارنرماز  است.

 هاافتهی

 یهاآزمون در این بخش ابتدا به توصیف متغیرهای پژوهش پرداخته شده است سپس از

 استنباطی برای پاسخ به پرسش پژوهش استفاده شده است.

 ژوهشپمرکزی و پراکندگی به بررسی متغیرهای  یهاشاخصدر این بخش با استفاده از 

 پرداخته شده است.

 متغیرهای پژوهشتوصیف  .3جدول 

 حداکثر حداقل پراکنش انحراف معیار مد میانه میانگین متغیر

 96/4 74/2 027/6 990/6 74/2 246/3 369/3 رهبری اخالقی

 22/4 2 222/6 262/6 26/3 69/3 6706/3 سکوت سازمانی

 76/4 43/2 232/6 492/6 4 699/4 644/4 رفتار شغلی

دانشگاه کارکنان  ازنظرگفت که  توانیم( 3) بر اساس نتایج به دست آمده در جدول

میانگین ، 99/6با انحراف معیار  36/3میانگین رهبری اخالقی برابر ، آزاد اسالمی واحد اردبیل
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با انحراف  64/4میانگین رفتار شغلی برابر و  26/6با انحراف معیار  67/3سکوت سازمانی برابر 

 .است 49/6معیار 

از آزمون  هادادهبودن توزیع  بهنجاربررسی  منظوربهبتدا ا، پرسش پژوهشبرای بررسی 

 -کولموگروف آزمون بررسی نتایج. است گردیده استفاده رنوفیاسم –کولموگروف

 ( آمده است.4انی در جدول )سازم سکوت و شغلی رفتار، اخالقی رهبری برای رنوفیاسم

  اینمونه تک رنوفیاسم –کولموگروفنتایج آزمون  .4جدول 

 متغیرهای پژوهش توزیع بودن بهنجار فرض یبرا

 سکوت سازمانی رفتار شغلی رهبری اخالقی 

 90 90 90 تعداد نمونه

 بهنجارپارامترهای 
 670/3 644/4 369/3 میانگین

 262/6 492/6 990/6 انحراف معیار

 حداکثر اختالفات

 262/6 226/6 679/6 بیشترین قطعی

 262/6 696/6 679/6 مثبت

 -697/6 -226/6 -609/6 منفی

 999/6 642/2 949/6 رنوفیاسم – کولموگروفآزمون 

 422/6 222/6 409/6 یداریمعنسطح 

 اسمیرنوف -کولموگروف Zآماره ، گرددیم( مشاهده 4که در جدول ) طوریهمان

در  999/6و سکوت سازمانی  642/2رفتار شغلی ، 949/6برای متغیر رهبری اخالقی برابر 

ر جامعه د هاآندر بین نمونه با توزیع  رهایمتغنیست یعنی توزیع  دارمعنی( < p 62/6) سطح

 .است بهنجار

 رموردنظسکوت سازمانی و رهبری اخالقی در جامعه ، پرسش: وضعیت رفتار شغلی

 چگونه است؟
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 ش یا معیاردر گروه نمونه با نمره بر متغیرهای پژوهشبرای مقایسه نمره  یانمونهتک  tتحلیل  .5جدول 

 t p نمره معیار انحراف استاندارد میانگین متغیر

 666/6 722/29 3 ±492/6 644/4 رفتار شغلی

 266/6 000/2 3 ±262/6 670/3 سکوت سازمانی

 662/6 463/3 3 ±997/6 369/3 رهبری اخالقی

 یانمونهتک  tاز آزمون  موردنظربرای بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش در جامعه 

میانگین نمره رفتار ، گرددیممشاهده  (2)که در جدول  گونههمانفاده گردیده است. است

( > P 666/6) معناداری طوربهکه  است 492/6با انحراف معیار  64/4شغلی در گروه نمونه 

با انحراف  67/3میانگین نمره سکوت سازمانی در گروه نمونه  .استباالتر  3از نمره برش 

میانگین نمره  .ستینباالتر  3( از نمره برش < P 62/6معناداری ) طوربه بود که 262/6معیار 

معناداری  طوربهکه  است 997/6با انحراف معیار  36/3رهبری اخالقی در گروه نمونه 

(662/6 P < از نمره برش )استباالتر  3. 

بیل رابطه ارد فرضیه: بین رهبری اخالقی و رفتار شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی واحد

 مثبت و معناداری وجود دارد.

 ضریب همبستگی رهبری اخالقی با رفتار شغلی کارکنان .6جدول 

 9 0 2 4 3 2 2 متغیرها ردیف

       2 رفتار شغلی 2

      2 327/6** انصاف  2

     2 929/6** 326/6** فردی یریگجهت 3

    2 992/6** 029/6** 236/6* یاخالق یرهنمودها 4

   2 936/6** 992/6** 079/6** 202/6 اشتراک قدرت 2

  2 930/6** 937/6** 962/6** 009/6** 422/6** شفافیت نقش 0

 2 762/6** 723/6** 973/6** 733/6** 923/6** 333/6** رهبری اخالقی 9

 **62/6 P< 62/6*  و p< 

گاه دانشلی کارکنان رفتار شغ رهبری اخالقی و که بین دهندیم( نشان 0نتایج جدول )

 62/6دارد )وجود ( r=  333/6داری به اندازه )اردبیل رابطه مثبت و معنی آزاد اسالمی واحد
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P < دهندیم(. نتایج نشان ( 327/6که بین انصاف =r) ،یریگجهت ( 326/6فردی =r) ،

با ( همبستگی مثبت و معناداری r= 422/6( و شفافیت نقش )r= 236/6رهنمودهای اخالقی )

(. اما بین اشتراک قدرت با رفتار شغلی رابطه معناداری > P 62/6رفتار شغلی وجود دارد )

 (.P > 62/6) مشاهده نشد

ردبیل ا دانشگاه آزاد اسالمی واحدبین رهبری اخالقی و سکوت سازمانی کارکنان فرضیه: 

 وجود دارد. داریرابطه منفی و معنی

 ا سکوت سازمانی کارکنانضریب همبستگی رهبری اخالقی ب .7جدول 

 9 0 2 4 3 2 2 متغیرها ردیف

       2 سکوت سازمانی 2

      2 -267/6** انصاف 2

     2 929/6** -440/6** فردی یریگجهت 3

    2 992/6** 029/6** -430/6* اخالقی یرهنمودها 4

   2 936/6** 992/6** 079/6** -227/6** اشتراک قدرت 2

  2 930/6** 937/6** 962/6** 009/6** -464/6** شفافیت نقش 0

 2 762/6** 723/6** 973/6** 733/6** 923/6** -227/6** رهبری اخالقی 9

** 662/6 P < 662/6 * و p < 

سکوت سازمانی کارکنان  رهبری اخالقی و که بین دهندیم( نشان 9نتایج جدول )

( وجود r=  -227/6) داری به اندازهنیاردبیل رابطه منفی و مع دانشگاه آزاد اسالمی واحد

فردی  یریگجهت، (r=  -267/6که بین انصاف ) دهندیم(. نتایج نشان > P 62/6دارد )

(440/6-  =r) ،( 430/6رهنمودهای اخالقی-  =r) ،( 227/6اشتراک قدرت-  =rو شفافیت ) 

 (.> P 62/6دارد )و معناداری با سکوت سازمانی وجود ( همبستگی منفی r=  -464/6نقش )

 رفتار شغلی و سکوت سازمانی چگونه است؟ بینیپیشپرسش: نقش رهبری اخالقی در 
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 نیبشیپ واردشدهپنج متغیر  برحسب زمانهمخالصه تحلیل رگرسیون چند متغیره  .8جدول 

 شدهلیتعد R 2R 2R فرضیات
خطای 

 استاندارد
F P 

 بینیپیشرهبری اخالقی در  تأثیرمیزان 

 ار شغلیرفت
033/6 462/6 329/6 392/6 394/7 666/6 

 بینیپیشرهبری اخالقی در  تأثیرمیزان 

 سکوت سازمانی
069/6 307/6 324/6 423/6 279/9 666/6 

رهبری  یهامؤلفهکه  دهندیم( نشان 9نتایج به دست آمده از رگرسیون خطی در جدول )

دانشگاه آزاد اسالمی واحد ی کارکنان درصد از تغییرات رفتار شغل 2/46 توانندیماخالقی 

ی آن دارمعنیبه دست آمده و همچنین سطح  Fنمایند. با توجه به مقدار  بینیپیشاردبیل را 

(666/6  =P( که کمتر از )62/6  =α )معنادار  موردنظرگفت که رگرسیون  توانیم است

دانشگاه ی کارکنان درصد از تغییرات سکوت سازمان 7/30 تواندیم. رهبری اخالقی است

سطح  به دست آمده و Fنماید. با توجه به مقدار  بینیپیشاردبیل را  آزاد اسالمی واحد

گفت که رگرسیون  توانیم است( α=  62/6) ( که کمتر ازP=  666/6ی آن )دارمعنی

 .استمعنادار  موردنظر

 سکوت سازمانیروی متغیر رفتار شغلی و  نیبشیپضرایب رگرسیون متغیرهای  .9دول ج

 روی متغیر رفتار شغلی نیبشیپضرایب رگرسیون متغیرهای 

 t Pآزمون  Betaضریب  خطا Β ضریب نیبشیپنام متغیر 

 666/6 462/29 - 262/6 202/3 مقدار ثابت

 640/6 632/2 334/6 674/6 276/6 انصاف

 202/6 -234/2 -244/6 269/6 -223/6 فردی یریگجهت

 327/6 664/2 292/6 674/6 672/6 رهنمودهای اخالقی

 666/6 -320/4 -729/6 237/6 -064/6 اشتراک قدرت

 666/6 292/2 620/2 677/6 222/6 شفافیت نقش

 روی متغیر سکوت سازمانی نیبشیپضرایب رگرسیون متغیرهای 

 666/6 799/27 - 227/6 394/4 مقدار ثابت

 607/6 -926/2 -322/6 266/6 -290/6 انصاف

 902/6 290/6 637/6 220/6 626/6 فردی یریگجهت
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 249/6 062/6 223/6 262/6 602/6 رهنمودهای اخالقی

 662/6 -204/3 -094/6 247/6 -492/6 اشتراک قدرت

 293/6 340/2 202/6 260/6 243/6 شفافیت نقش

رهبری  یهامؤلفهکه از بین  دهندیم( نشان 7رگرسیونی در جدول ) یهایبررسنتایج 

 صورتبهشفافیت نقش  و (β= 334/6مثبت و معنادار و به اندازه ) صورتبهانصاف ، خالقیا

منفی و معنادار به اندازه  صورتبه( و اشتراک قدرت β = 620/2مثبت و معنادار به اندازه )

(729/6- =β) بینیشپیرا دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل رفتار شغلی کارکنان  تواندیم 

 تأثیرفردی و رهنمودهای اخالقی دارای  یریگجهت کهدرحالی(. P < 62/6نماید )

 (.P > 62/6) باشندینمدانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل معناداری در رفتار شغلی کارکنان 

تراک رهبری اخالقی تنها اش یهامؤلفهکه از بین  دهندیمرگرسیونی نشان  یهایبررسنتایج 

سکوت اجتماعی کارکنان  تواندیم( β = -094/6ادار به اندازه )منفی و معن صورتبهقدرت 

، انصاف کهدرحالی(. P < 62/6نماید ) بینیپیشرا  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیل

 معناداری در سکوت تأثیردارای ، رهنمودهای اخالقی و شفافیت نقش، فردی یریگجهت

 (.P > 62/6) باشندینم، بیلدانشگاه آزاد اسالمی واحد ارداجتماعی کارکنان 

 گیرینتیجهبحث و 

امروزه نیاز به کارکنانی با انرژی و مشتاق دارند. کسانی که نسبت به شغلشان  یهاسازمان

دارای رفتار  و دهندیمتکالیف شغلشان را بهتر انجام  یطورکلبهاشتیاق و عالقه زیادی دارند 

بین  ابطهاین پژوهش ر ظراتشان را ارائه بدهند.ن یراحتبهو بتوانند  باشندیمشغلی مناسبی 

اشتراک قدرت و شفافیت ، رهنمودهای اخالقی، فردی یریگجهت، رهبری اخالقی )انصاف

تار اجتماعی( قابلیت اطمینان و رف، نفساعتمادبهابتکار و ، نقش( با رفتار شغلی )صالحیت کار

( در و سکوت فراگیر اجتماعی سکوت دفاعی سازمانی، و سکوت سازمانی )سکوت انفعالی

القی رهبری اخ است. نتایج نشان داد کهبررسی نموده را اردبیل دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

سکوت سازمانی نمونه  .است 990/6با انحراف معیار  369/3نمونه آماری دارای میانگین 

ه آماری دارای . رفتار شغلی نموناست 262/6با انحراف معیار  670/3آماری دارای میانگین 
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 به دستو سطح معناداری  tبا توجه به مقدار . است 492/6با انحراف معیار  644/4میانگین 

 طوربهیل اردبدانشگاه آزاد اسالمی واحد آمده میزان میانگین رهبری اخالقی در بین کارکنان 

این  راستفاده از سبک رهبری اخالقی د گریدعبارتبه استسطح متوسط از معناداری باالتر 

 واملعمعناداری باالتر از عدد معیار بوده و مدیریت این اداره با استفاده از  صورتبهسازمان 

و وضعیت رهبری اخالقی در این سازمان مناسب  .کندیمرهبری اخالقی با کارکنانش رفتار 

یل از اردبدانشگاه آزاد اسالمی واحد اظهار داشت که در  توانیمدر تبیین این یافته  است

دیریت کدهای اخالقی واضح و روشنی را برای انجام وظایف در سازمان مشخص کرده م

، تمدیری .دینمایماست و کارکنان را به ترغیب و رعایت این استانداردهای اخالقی ملزم 

در کارها را مشخص کرده و انتظارات و مسئولیت هر فرد را روشن و واضح  یبندتیاولو

ظار دولتی این نتیجه دور از انت یهاسازمانبا توجه به ماهیت تفویض نموده است. که البته 

 یهایژگیوو تعامل آن با دانشگاه آزاد اسالمی  یهایژگیوبا توجه به شرح وظایف و  نیست.

 ،مسئولیت مشکالتی که خارج از کنترل کارکنان وجود داردو  با بینش وسیع یمدیریت

و سطح  tبا توجه به مقدار  اداره توجیه نمود. باال بودن رهبری اخالقی را در این توانیم

المی دانشگاه آزاد اسآمده میزان میانگین رفتار شغلی در بین کارکنان  به دستمعناداری 

تار شغلی رعایت رف گریدعبارتبه استسطح متوسط از معناداری باالتر  طوربهاردبیل واحد 

 رتصوبهوده و کارکنان این اداره معناداری باالتر از عدد معیار ب صورتبهدر این سازمان 

که وضعیت رفتار شغلی در این اداره  گردندیم و موجب دهندیمبه کار خود ادامه  یاحرفه

 دانشگاه آزاد اسالمی واحداظهار داشت که در  توانیممناسب باشد. در تبیین این یافته 

تربیتی  ،آموزشیامور  و متعهد در یاحرفه، و مشاورین متخصص اساتید، اردبیل از کارکنان

در کنار هم سبب گشته  یاحرفه یهاتخصص استفاده شده است و وجود این و پژوهشی

است که در این سازمان رفتار شغلی دارای میانگین باالیی باشد و کارکنان از صالحیت 

ا ب قابلیت اطمینان و رفتار اجتماعی مناسبی برخوردار هستند.، نفساعتمادبهشغلی؛ ابتکار و 

آمده میزان میانگین سکوت سازمانی در بین  به دستو سطح معناداری  tتوجه به مقدار 

 ستیناردبیل دارای تفاوت معناداری با سطح متوسط دانشگاه آزاد اسالمی واحد کارکنان 

از عدد  ترنییپامعناداری باالتر یا  صورتبهسکوت سازمانی در این سازمان  گریدعبارتبه
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. در تبیین برندیمکارکنان این اداره از سکوتی متناسب با سکوت جامعه رنج  معیار نبوده و

کارکنان سعی ، اردبیل دانشگاه آزاد اسالمی واحداظهار داشت که  توانیماین یافته 

د و عقاید خود خودداری نمایند هرچن هادهیاتابع شرایط محیط کار باشند و از بیان  ندینمایم

ح نتیجه گرفت که سکوت این کارکنان در سط توانیماما  ستینار نتایج این فرضیه معناد

 .استمعمول و متوسط 

انشگاه دنشان داد که بین رهبری اخالقی با رفتار شغلی کارکنان ضریب همبستگی نتایج 

اردبیل ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد بنابراین با افزایش میزان  آزاد اسالمی واحد

خالقی رهبری ا هراندازه. یعنی ابدییمیزان رفتار شغلی کارکنان افزایش م، رهبری اخالقی

، اانصافبو این رابطه مثبت و معنادار  رودیمبیشتر شود رفتار شغلی کارکنان باالتر 

رهنمودهای اخالقی و شفافیت نقش برقرار است اما همبستگی معناداری ، فردی یریگجهت

فت که گ توانیماخالقی با رفتار شغلی وجود ندارد. لذا بین اشتراک قدرت از ابعاد رهبری 

کوهستانی و ، (2372افضلی و مستقیمی )، (2372میرکمالی و همکاران ) یهاافتهینتایج 

ساگناک ، (2397کرمی نیا و همکاران )، (2374خوشدل و جوادی )، (2372رشیدی النگه )

، (2623کسون و همکاران )ج، (2624پونو تناکون )، (2622هوگ و هارتوگ )، (2629)

( و براون و همکاران 2669سچوپکر )، (2667احمدی و پناهی )، (2667نئوبرت و همکاران )

 .استنسبی را دارا  یبا نتایج این پژوهش همسو و هماهنگ، (2662)

ه و باال رفتن روحی موجباظهار داشت که رهبری اخالقی  توانیم یافتهدر تبیین این 

موضوع  کهینا. با توجه به گرددیمموجب افزایش رفتار شغلی  درنتیجه رددگیمانگیزه افراد 

سعی شده است که نتایج  گرددیماین پژوهش برای اولین بار در سطح کشور اجرا 

 محتوایی لحاظ گردد ازنظرمشابه  یهاپژوهش

بره و خکارکنان این اداره از افراد ، اردبیلدانشگاه آزاد اسالمی واحد با توجه به ماهیت 

 باشندیمافراد موجود  نیتریاحرفهکه در شغل و حرفه خویش از  شوندیم متخصص انتخاب

مدیریت از رهبری اخالقی در سازمان بهره بگیرد این کارکنان در استفاده از  کههنگامی

ابزار در  یاریتا وظایف محوله را به  برندیمخود نهایت بهره را  یهاتخصصو  هامهارت

 مدیریت توجه کافی و وافی به نظر کارکنان کههنگامینحو احسن انجام بدهند.  دسترس به
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رد سعی ف، دارد و مسئولیت مشکالتی را که در خارج از کنترل کارکنان وجود دارد بپذیرد

در مشارکت داشتن در انجام امور و به پایان رساندن آن شرکت کند و با نوآوری  دینمایم

را حل نماید. نبود رابطه معنادار بین رهبری  رجوعاناربابو و خالقیت مشکالت سازمان 

لی به ماهیت بعد قابلیت اطمینان از ابعاد رفتار شغ شودیماطمینان مربوط  با قابلیتاخالقی 

 بمراتسلسلهرعایت مقررات و ، در سرکار و سازمان موقعبهچون این بعد نشان از حضور 

رعایت  مجبور به درهرصورتکارمند  .استوانین محوله اداری و احترام به تفویض اختیار و ق

غیر این  در چراکهو متعهد به رعایت قوانین استخدامی و اصول شغلی است  استاین قوانین 

ایط لذا با توجه به شر گرددیمصورت با وی برخورد شدید گشته و حتی تهدید به اخراج 

ه باشد و با هر نوع سبک رهبری که کنونی جامعه و کمبود شغل کارمند در هر سازمانی ک

باید قابلیت اطمینان از ابعاد رفتار شغلی را به نحوه مناسب  دینمایممدیریت آن سازمان اعمال 

اعمال نماید تا بتواند به شغل خود و فعالیتش در آن اداره ادامه بدهد. رفتار  یاستهیشاو 

کارمندان بیشتر ساعات روز خود . شودیماجتماعی به رابطه کارمند با همکارانش معطوف 

یک منطبق شدن و نزد ینوعبهو این سبب همفکری و  کنندیمرا با همکاران در اداره سپری 

بطه چندانی در را تأثیرو سبک رهبری اخالقی  گرددیمو عقاید ایشان  هادهیا، شدن افکار

 ءایک از اعض انتظارات عملکردی هر، شفافیت نقش که مدیر جزبه .بین همکاران ندارد

 سویهبو با مشخص کردن مسئولیت کاری هر فرد کارمندان را  کندیمگروه رو را مشخص 

 .دهدیمهمکاری و تعامل با یکدیگر سوق ، یهماهنگ

ان که بین رهبری اخالقی با سکوت سازمانی کارکن ندنشان دادضریب همبستگی نتایج  

ش بنابراین با افزای .معناداری وجود دارد اردبیل ارتباط منفی و دانشگاه آزاد اسالمی واحد

هبری ر هراندازه. یعنی ابدییممیزان سکوت سازمانی کارکنان کاهش ، میزان رهبری اخالقی

ین رابطه و ا دهندیماخالقی بیشتر شود کارکنان تمایل کمتری به سکوت سازمانی نشان 

ت اشتراک قدرت و شفافی، رهنمودهای اخالقی، فردی یریگجهت، باانصافمنفی و معنادار 

ی اظهار داشت که رهبری اخالقی با ایجاد جو توانیمنقش برقرار است. در تبیین این فرضیه 

نمودن را برای کارکنان فراهم  اظهارنظرقدرت صحبت کردن و  ساالرمردماخالقی و 

 یجهدرنت گرددیمو سبب پایین آوردن سطح سکوت سازمانی در بین کارکنان  آوردیم
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 ر اثرب. رهبری اخالقی با ایجاد انگیزش کارکنان گرددیموجب کاهش سکوت سازمانی م

رفت که ها و ارزشیابی پیشبهبود روش، های اقتصادیمشارکت مستقیم آنان در تعیین پاداش

 مدیریت کههنگامی. برندیمسکوت سازمانی را از بین ، آیدبه وجود می هاهدفدر جهت 

را  شیهامیتصمخود نیز  یاو  دهدیمن تصمیمات مهم و ضروری را اجازه گرفت کارکنانبه 

 ترغیب کارکنان، کندیماتخاذ ، شوندیمکه از جانب کارکنان ارائه  هاییبر اساس پیشنهاد

ناسب م یهاحلراهو  -حتی اگر برایشان کار اضافی ایجاد کند - راهکارها، هانظر تا شوندیم

 دهند.سازمان ارائه برای بهتر شدن کارها در خود را 

رانی کارکنان بیم و نگکه  کندیممدیریت با رویکرد رهبری محیطی را در سازمان ایجاد 

ابراز  یراحتبهنسب به فضای سازمان نداشته باشند و حقایق مربوط به کارها و وظایف خود را 

نیز  دافعینمایند در مورد عدم رابطه رهنمودهای اخالقی از ابعاد رهبری اخالقی با سکوت ت

و تمامی  ندکیم گفت که زمانی که مدیریت کدهای اخالقی را برای کارکنان تعیین توانیم

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 

ون پرتنش همچ یهاطیمحدر  چراکه گرددیمن سازمان گاهی سبب بروز سکوت از کارکنا

یر قرار مد موردحمایتکه  دهندیمانسانی ترجیح  منابع سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری

و سکوت  بین این بعد یمعناداررابطه  هرچندگیرند تا به نام کارمندی معترض شناخته شوند 

 نشد. هتدافعی شناخت

دیران در زمینه کاهش سکوت فراگیر اجتماعی نقش اساسی دارد. باورهای ویژگی م

 هارنظراظمنجر به ایجاد محیطی شود که در آن کارکنان نسبت به  تواندیمضمنی مدیران 

 یهافرضدرباره مسائل مشخص احساس راحتی نکنند. این عقیده که مدیران باورها و 

اثر  تواندیموع جدیدی نیست. دیدگاه مدیریتی موض، دهندیمقرار  تأثیرکارکنان را تحت 

 تواندیم نیرومندی در چگونگی رفتار مدیران و کارکنان داشته باشد. نگرش و عقاید مدیران

 قرار دهد. تأثیررا نیز تحت  انآن لهیوسبه اتخاذشدهسبک رهبری 

رات رفتار درصد تغیی 2/46نتایج جداول رگرسیون نشان داد که رهبری اخالقی به اندازه 

 334/6ازه )مثبت و به اند صورتبهو از ابعاد آن انصاف  دینمایم بینیپیششغلی کارکنان را 
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β =) ، و منفی صورتبهاشتراک قدرت ( 220/6به اندازهβ = و شفافیت نقش )صورتبه 

اردبیل را دانشگاه آزاد اسالمی واحد ( رفتار شغلی کارکنان = β 620/2مثبت و به اندازه )

افضلی ، (2372میرکمالی و همکاران ) یهاافتهینتایج با  هاافتهینتایج این . ندینمایم بینیشپی

کرمی ، (2374خوشدل و جوادی )، (2372کوهستانی و رشیدی النگه )، (2372و مستقیمی )

، (2624پونو تناکون )، (2622هوگ و هارتوگ )، (2629ساگناک )، (2397نیا و همکاران )

سچوپکر ، (2667احمدی و پناهی )، (2667نئوبرت و همکاران )، (2623ن )جکسن و همکارا

 توانیم هاافتهی در تبیین این .استهمسو و هماهنگ ، (2662( و براون و همکاران )2669)

مسئولیت مشکالت خارج از کنترل کارکنان را ، اظهار داشت که زمانی که مدیریت

 ارکنانکاجازه تصمیمات را به ، دینمایمتار منصفانه با کارکنان رف صورتبه، ردیپذیم

تظار ان توانیم، کندیمهای سازمان استفاده راهبردبرای  نو مشورت آنا توصیهو از  دهدیم

که این استعدادها را در خود  رودیمجذب و نگهداری کارکنانی  سویبهداشت که مدیریت 

که رهبری اخالقی مبتنی بر  هااستداللاین ، حاضر تأثیربنابراین برای توجیه  .دارند

است و دانشگاه آزاد اسالمی ال بردن رسمیت موجود در ؤو زیر س یساختارشکن

، وجودبااینبا هم ناسازگاری دارند. ، ه شده استنرفتارهای شغلی مناسب نهادی سازوکارهای

ی ذات نوع رهبر راهبردی نکاتهای مدیریت بر مبنای راهبرد کندیمتوصیه  پژوهشگر

القی در محیطی با ثبات و مطمئن و در ساختاری مکانیکی و با فرهنگ مقید عجین شده اخ

ین رفتار شغلی کارکنان و ایجاد تمایل در ب یریکارگبهاست. بنابراین یکی از عوامل مهم در 

بک . اگر مدیران بتوانند ساستسبک رهبری مدیران ، افراد برای استفاده از استعدادهایشان

ر صحیح به کار گرفته و د طوربهکارکنان را  توانندیمانتخاب کنند رهبری مناسب را 

منجر به مدیریت صحیح رفتارهای شغلی ایشان  درنهایتسازمانی مشارکت داده و  یهابرنامه

 د.نشو

درصد تغییرات  7/30که رهبری اخالقی به اندازه  ندنتایج جداول رگرسیون نشان داد

 صورتهبو از ابعاد آن تنها اشتراک قدرت  دینمایم یبینپیشسکوت سازمانی کارکنان را 

 اردبیلدانشگاه آزاد اسالمی واحد ( سکوت سازمانی کارکنان = β 094/6منفی و به اندازه )

نودهی و علمی ، (2372شیدایی و اسماعیلی ) یهاافتهی. این نتایج با دینمایم بینیپیشرا 
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قالوندی و ، (2373شکیبا و معینی )، (2374ساکی و همکاران )، (2372سلطانی )، (2372)

، (2376رضازاده کرمانی )، (2376زارعی میتن و همکاران )، (2372دستی )، (2373مرادی )

 همسو و هماهنگ (2622( و سایگان )2622زهیر و اردگان )، (2620کالشون و همکاران )

وابط اخالقی ر انهبرر کهوقتیاظهار داشت که  توانیم هاافتهیدر تبیین این  .باشندیم

ازنده زمینه ایجاد ارتباطات باز و س، را پرورش دهند افتهیتوسعهحمایتی و ، صمیمانه، نزدیک

جاد از طریق ای و شوندیمدر سازمان فراهم و منجر به کاهش پیامدهای منفی ناشی از سکوت 

وفایی و کتوجه به نیازهای یکایک پیروان و ایجاد فرصت برای ش، جو حمایتی و دوستانه

صرف وقت در جهت آموزش و مربیگری برای کمک به رشد ، آنان به سطح باالتر ءارتقا

 .آورندیمزمینه کاهش سکوت در سازمان را فراهم ، پیروان

 به موارد زیر اشاره نمود: توانیماین تحقیق  یهاتیمحدود ازجمله

ایج که توان تعمیم نتل دانشگاه آزاد اسالمی واحد اردبیارکنان کمحدودیت نمونه آماری 

را با  اهاستانو  هاشهرستانکارکنان سایر و به کارکنان سایر ادارات دولتی و خصوصی 

 .سازدیممحدودیت مواجه 

 .هددیمبرخی افراد را کاهش  یهادادهمحدودیت ابزار گردآوری که قابلیت اعتماد به 

 ت:پیشنهادهای زیر ارائه گردیده اس، در راستای نتایج پژوهش

ن و ارائه پیشنهاد بدو اظهارنظرمدیران با بهسازی وضعیت کارکنان از آنان و دادن اجازه 

به  یرساناطالعو  یسازشفاف حمایتی در اداره و یهاهیروترس و آزادانه و با اتخاذ 

رفتارهای مناسب شغلی آنان را برای تالش بیشتر در جهت اثربخشی سازمانی و ، کارکنان

 .جلب کننددانشگاه آزاد اسالمی داف دستیابی به اه

رار عاطفی تحت تأثیر ق ازنظربا رهبری اخالقی کارکنان را  توانندیممدیران  ازآنجاکه

ای ساله و افراد باتجربه 42تا  30بیشتر کارکنان با توجه به نتایج این پژوهش ، و از سویی دهند

حت ای مناسب شغلی کارکنان را تدر انتخاب رفتاره آنانبا تقویت  شودیمتوصیه ، هستند

 تأثیر قرار دهند تا کارکنان مسائل سازمان را همچون مسائل خود بدانند.
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، یریتیاخالق سازمانی و مد یسازادهیپباید در نظر داشته باشد که با دانشگاه آزاد اسالمی 

ای کارکنان فهعملکرد وظی ءو ارتقا ردیگیمای کارکنان بیشتر تحت تأثیر قرار عملکرد زمینه

 دانش کاری ایشان است. داشتننگه روزبه منظوربهمستلزم آموزش الزم 

ده ثر بر رفتار شغلی در سازمان توجه بیشتری نموؤبه عوامل م گرددیمبه مدیران پیشنهاد  

با امنیت  توأماز طریق فراهم نمودن محیط مناسب ، خالق یاستعدادهاپرورش  درصددو 

زات مناسب و حمایت باشند تا کارکنان بتوانند ذهن خود را صرف تجهی، شغلی آرامش خاطر

 بنمایند رجوعانارباب یازهاینو حل  یامنطقهو رفع مشکالت  یرسانخدمت

سالمی دانشگاه آزاد ا اساتید؛ خدماتی یجمعابواب؛ کارکنانتوجه به اهمیت مشارکت  با

ر قالب د شودیمپیشنهاد  ...وده دانشگاه و تربیت نسل آینیند حفظ و حمایت از آو... در فر

افزایش مشارکت و  یهاروشآموزشی مدیران را با  یهاکارگاهکالس ضمن خدمت و 

 شودیمکاستن سکوت سازمانی کارکنان آشنا نمود. به برنامه ریزان و کارشناسان پیشنهاد 

 یدهاامیپمدیران را با پدیده سکوت سازمانی و نتایج و ، آموزشی سکه با برگزاری کال

 ارهوتا مدیران محترم به این نکته بیشتر واقف شوند که سکوت هم ایندسوء آن آشنا نم

صدمات  تواندیمعالمت رضایت نیست بلکه در بسیاری موارد نیز بسیار نامطلوب بوده و 

 مختلف به کاهش این یهاراهرا بر پیکره یک سازمان وارد کند و باید از  یریناپذجبران

 هایسازوکارمدیران و مسئوالن از ، گرددیمپیشنهاد  درنهایت کرد. یارین پدیده در سازما

 ثر در کاهش پدیده سکوتؤگامی م عنوانبه شنهادهایپو  انتقادهادریافت ، های نظرسنجی

 استفاده نمایند.، اردبیلدانشگاه آزاد اسالمی واحد کارکنان 
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