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چکيده
زمينه :يکي از متغيرهاي تأثيرگذار در سازمان سبک رهبري قلدرمآبانه ميباشد ،که زمينهساز بروز رفتارهاي
منافقانه و سکوت سازماني است.
هدف :اين پژوهش با هدف بررسي تأثير سبک رهبري قلدرمآبانه بر بروز رفتارهاي منافقانه در روابط بين فردي
با در نظر گرفتن نقش ميانجي گر متغير سکوت سازماني در رابطه بين رهبري قلدرمآبانه و رفتار منافقانه صورت
گرفته است.
روش :پژوهش از جهت هدف ،کاربردي و از جهت روش ،توصيفي از نوع پيمايشي است .جامعه آماري شامل
کارکنان يکي از نهادهاي انتظامي استان فارس ميباشد ،که به منظور جمعآوري دادههاي مورد نياز ابزار
پرسشنامه ،شامل پرسشنامههاي رهبري قلدرمآبانه ،رفتار منافقانه و سکوت سازماني به کار برده شد .جهت
تجزيه و تحليل دادهها نيز از روش تحليل عاملي تأييدي و مدلسازي معادالت ساختاري استفاده شد.
يافتهها :نتايج آزمون ،مدل مفهومي پژوهش را مورد تأييد قرار داد .رابطه بين سبک رهبري قلدرمآبانه و بروز
رفتارهاي منافقانه و سکوت سازماني معنادار است.
نتيجه گيري :نتايج پژوهش بيانگر اين موضوع است که سبک رهبري قلدرمآبانه بر بروز رفتارهاي منافقانه و
سکوت سازماني تأثير مثبت و معناداري دارد .همچنين نتايج پژوهش نشان ميدهد که سکوت سازماني هم بر
بروز رفتارهاي منافقانه تأثير مثبت و معناداري دارد.
واژگان کليدي :رهبري قلدرمآبانه ،سکوت سازماني ،رفتار منافقانه
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مقدمه
امروزه بسياري از سازمانها بيش از پيش از کارکنان خود ميخواهند که در دنياي مدام درحال تغيير امروزي که
رقابت در آن شديدتر شده و انتظارات شهروندان و مشتريان باال رفته و تأکيد بيشتري بر کيفيت ميشود ،خالق
باشند ،اظهار نظر کنند و مسئوليت بيشتري بپذيرند .ولي با وجود آنکه نيل به اين مقصود ،مستلزم توانمندسازي
کارکنان و کانالهاي ارتباطي باز است بسياري از کارکنان براين باورند که سازمانهايشان از کانالهاي ارتباطي باز و
تسهيم اطالعات و دانش حمايت نميکنند .از جمله موانع اصلي و بارز بر سر راه برنامههاي تغيير مديريت ،کمبود
اطالعات ،ضعف اعتماد و آن چيزي است که موريسون و ميليکن( )2000آن را سکوت سازماني نام نهادند(وکال و
بورادوس .)2005 ،1سکوت سازماني پديدهاي در سطح جمعي است که در آن کارکنان از ارائه اطالعات ،عقايد يا
دغدغههاي خود در رابطه با مسائل و مشکالت بالقوه کاري خودداري ميکنند(برنزاسفيلد .)2009 ،2بر اساس نظر
هنريکسون و دايتون )2006(3يکي از عواملي که زمينهساز بروز سکوت سازماني است ،سبک رهبري است و
اينگونه به نظر ميرسد که رهبري قلدرمآبانه به عنوان يکي از سبکهاي رهبري زمينهساز بروز سکوت سازماني
باشد .رهبران قلدرمآب با ايجاد ترس و تهديد به طور مستقيم و يا غير مستقيم ،مثل تهديد به اخراج يا کم کردن
درآمد ،سعي ميکنند بر کارکنان کنترل و تسلط داشته باشند .اينگونه رهبران در روابط بين فردي به عنوان فردي
قلدر شناخته ميشوند ،يعني کساني که با هدف نيل به منافع شخصي يا سازماني خود ،به راحتي افراد ناتوان و مطيع
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را تحت کنترل و تأثير قرار ميدهند(هاروي و همکاران .)2007 ،4بسياري از سازمانها به اين معماي آشکار پي
بردهاند که بيشتر کارکنان حقايق را در ارتباط با مسائل و مشکالت ميدانند ولي جرأت بيان اين حقايق را به رهبران
خود ندارند .سازمانها بايد بدانند که اگر مهر سکوت سازماني بر دهان آنها خورده شود اذهان آنها که مولد دانش
هستند فسيل خواهد شد و باعث کاهش در بهرهوري ،عملکرد ،رضايت شغلي و تعهد در سرمايه انساني خواهند
شد(داناييفر و همکاران .)1390 ،با توجه به اينکه کارکنان براساس رفتار رهبران ،از خود بازخورد نشان ميدهند و
عمل ميکنند؛ آنها در برابر اين نوع رفتار مدير (قلدرمآبانه) جبهه ميگيرند تا کمترين آسيب را از ناحيه رهبران
دريافت کنند .آنها به احتمال زياد سکوت اختيار ميکنند ،چون رفتار قلدرمآبانه رهبران هميشه با سرکوب و تهديد
کارکنان همراه بوده است و کارکنان هيچ دلگرمي براي برطرف کردن نواقص سازمان ندارند و اينطور فکر ميکنند
که هر چه ميخواهد بشود ما که مسئوليتي نداريم .طبق تعريف مفهومي ،نفاق نوعي دروغ است که بر پايه آن ،فرد
نگرش خاصي را وانمود ميکند تا نزد ديگران قدسي يا موجه جلوه کند ،به عبارت ديگر فرد منافق درصدد است تا
برخالف واقع ،خوب و جذاب بنمايد .بر اين اساس نفاق ،رفتارهاي جعلي و فريبکارانه است که اوالً به نگرش
ناهمگون با نگرش واقعي فرد اشاره دارد؛ دوم اينکه هدف از انجام آن جلب نظر مثبت و نفوذ در مخاطب
است(رالستون .)1985 ،5به نظر ميرسد يکي از عکس العملهاي کارکنان در مقابل رهبران قلدرمآب بروز رفتارهاي
منافقانه باشد ،يعني شخص بنا به موقعيت به گونههاي متفاوتي عمل ميکند تا بتواند منافع خود را تأمين کند يا به
عبارتي ممکن است دست به عملي بزند که عمل آن با نگرش واقعي آن فرق دارد و بيشتر براي نفوذ در ديگران
استفاده ميشود.
بر اساس مطالب ارائه شده در اين پژوهش برآنيم تا به اين سؤال اساسي پاسخ دهيم که " آيا سبک رهبري
قلدرمآبانه با توجه به نقش ميانجيگر سکوت سازماني باعث بروز رفتارهاي منافقانه در روابط بين فردي ميشود؟"
سکوت سازماني :مشارکت و همکاري کارکنان براي پيشبرد امور سازمانها ضروري است ،زيرا آنها منبع تغيير،
نوآوري و ابتکار محسوب ميشوند .مفهومي نيز به نام صداي سازماني 6وجود دارد که به اين معني است که کارکنان
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آزادند نقطه نظرات خود را بيان کنند و اقدامات سازماني را تحت تأثير قرار دهند .با وجود آنکه صداي سازماني،
يکي از منابع قدرتمند براي تغييرات سازماني محسوب ميشود ،کارکنان غالباً تمايلي به بيان عقايد و نقطه نظرات
خود ندارند و اين نقطه مقابل صداي سازماني است که موريسون و ميليکن )2000(7آن را " سکوت سازماني "8نام
نهادند(برون و بلکمن.)2003 ،9
سکوت سازماني پديدهاي در سطح جمعي است که در آن کارکنان از ارائه اطالعات ،عقايد يا دغدغههاي خود
در رابطه با مسائل و مشکالت بالقوه کاري خودداري ميکنند(برنزاسفيلد .)2009 ،مشارکت و همکاري کارکنان
براي پيشبرد امور سازمانها ضروري است ،زيرا آنها منبع نوآوري و ابتکار محسوب ميشوند .مروري بر پژوهشها
در زمينه سکوت سازماني نشان ميدهد که پژوهشگران ،اين موارد را به عنوان عوامل ايجاد کننده سکوت سازماني
بررسي کردهاند :ترس مديران از بازخورد منفي به ويژه از جانب دوستان ،مجموع اعتقادات ضمني که مديران غالبا
در مورد کارمندان و ماهيت مديريت دارند ،ساختار سازماني ،ويژگيهاي تيمهاي مديريت عالي ،متغيرهاي سازماني
و محيطي(موريسون و ميليکن ،)2000 ،همنوايي با عقايد عمومي(برون و بلکمن )2003 ،و سبک رهبري(هنريکسن
و دايتون. )2006 ،ابعاد سکوت سازماني از نظر واکوال و بورادوس( )2005شامل  :نگرش سرپرستان به سکوت،
نگرش مديريت عالي به سکوت و فرصتهاي ارتباطي ميباشد .اين سه بعد در ادامه توضيح داده شده است.
نگرش مديريت عالي به سکوت :مدارک معتبري در دست است که واکنش منفي مديران عالي و سرپرستان را
نمايند و در صورت دريافت ،آنها را تحريف ميکنند .اين بدان علت است که آنها ميخواهند احساس شرمندگي،
تهديد و بيکفايتي را از خود دور کنند .لذا مقاصد و نيات زي ردستانشان و اعتبار و صحت و بازخوردها را زير سؤال
ميبرند.
نگرش سرپرستان به سکوت :رفتار سرپرستان ،جنبههاي گوناگون از رفتار کارکنان را تحت تأثير قرار ميدهد.
اين به دليل قدرتي است که سرپرست در ارتباط با خروجيهاي کارکنان دارد و نيز به خاطر ماهيت روابط
سرپرست – زيردست است .گرچه سرپرستان به نقش و وظيفه خود در برابر تغييرات متعهد شدهاند و حامي
تالشها براي بهبود هستند ،ولي با اين همه از ارائه نظراتي که در مورد بجا نبودن عملکردشان و  ...هستند ميترسند
و حالت تدافعي به خود ميگيرند .در نتيجه ،سرزنش شدن بابت هر مسألهاي را دوست ندارند و ترجيح ميدهند
تغييري منفي از رفتار زيردستانشان داشته باشند .اين نوع رفتار " خرده" جو سکوت را در سازمان حاکم ميکند که
در آن کارکنان نميتوانند به سرپرستشان اعتماد کنند که آيا در صورت افشاي اشتباهات يا زير سؤال بردن شيوههاي
عمل ،به طور مستقيم و غيرمستقيم تنبيه و مجازات خواهند شد يا نه؟
فرصتهاي ارتباطي :بسياري از پژوهشگران در گذشته نشان دادند که وقتي فرصتهاي ارتباطي وجود دارند و
کانالهاي ارتباطي باز هستند ،دخالت در تصميمگيري و مشارکت فعاالنه در گفتمانهاي مرتبط با مسائل سازمان و
همچنين اعتماد به مديريت ارتقا مييابد .شماري از نويسندگان پي بردهاند که ارتباط مثبتي بين جريان اطالعات در
سازمان و سطوح غيبت و بهرهوري وجود دارد .در صورت فراهم شدن امکان بيپردهگويي در مورد مسائل
سازماني ،کارکنان فرصتي براي تسهيم اطالعات ،ارائه عقايد و پيشنهادها پيدا ميکنند و اين باعث ميشود احساس
تعلق بيشتري پيدا کنند و بيشتر دخالت نمايند(دانايي فرد و همکاران.)1390 ،
رفتار منافقانه :بعضي از اعضاي سازمان با انجام برخي رفتارها منافع خود را بر منافع سازمان مقدم ميدارند؛ به
اين رفتارها ،رفتارهاي سياسي در سازمان گفته ميشود که گونههاي مختلفي براي آنها برشمردهاند .يکي از اين
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در برابر دريافت بازخوردهاي منفي تأييد ميکند و نشان ميدهد که آنها از دريافت بازخوردهاي منفي اجتناب مي-
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رفتارها « ،رفتارهاي منافقانه در ارتباطات بين فردي در سازمان» است :گاه اعضاي سازمان در دست کم دو موقعيت
ارتباطي بين فردي با ديگر ذينفعان سازمان ،متفاوت و گاهي متناقض رفتار ميکنند ،به نحوي که تنها يکي از آن
رفتارها؛ با نگرش واقعي ايشان سازگار است يا هيچ يک از آنها با نگرش واقعيشان تطبيق ندارد؛ پارهاي از اوقات
سازمان به قدري دچار اين پديده ميشود که به تمام ارتباطات بين فردي کشيده ميشود .گسترش چنين رفتاري در
سازمان را رفتارهاي منافقانه در ارتباطات بين فردي در سازمان ميگويند (کاسمر و بارون.)1999 ،10
بستر ظهور رفتار منافقانه ،ارتباطات بين فردي است؛ زيرا بديهي است كه چنين رفتاري در ارتباط با ديگران
محقق ميشود .حال اگر ارتباطات بينفردي در سازمان مورد نظر باشد و دامن چنين ارتباطاتي به رفتارهاي منافقانه
آلوده و شيوع آن در سازمان قابل ادراك باشد ،با پديدة «رفتارهاي منافقانه در ارتباطات بينفردي در سازمان» روبرو
خواهيم بود(هادوي نژاد و همکاران .)1389 ،در حوزه مديريت و سازمان ،مقصود از نفاق سازماني ،ناسازگاري
ادراک شده بين قول و عمل مدي ران ارشد سازمان است .هم در نگاه روانشناسان اجتماعي و هم در نظر انديشمندان
مديريت و سازمان ،بر ارتباطات کالمي تأكيد بيشتري شده است؛ زيرا يك ركن نفاق ،گفتار فرد در نظر گرفته شده
است .اين در حالي است كه رفتارهاي منافقانه در ارتباطات بينفردي در سازمان ،همة شيوههاي برقراري ارتباطات
بينفردي را  -اعم از كالمي ،نوشتاري و غيركالمي( رابينز و جاگ )2007 ،11در بر ميگيرد.
در سازمانهايي با چنين شرايط محيطي يک سري افراد سودجو هستند که به دنبال منافع خود و رسيدن به
قدرت هستند؛ اينان با شخصيت ماکياوليستي همواره به سوي منبع قدرت ميل و کشش دارند .مادام که کانون قدرت
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تنبيه و تشويق نزد مديريت و طيف تحت الحمايه ،صاحب اختيار و واجد مجوز فرمانراني از آن ناحيه متمرکز
است ،جهت ميل به مديريت تصويرپردازي زيادهطلبانه به اين سمت معطوف است؛ لذا ماکياوليستها اميدوارانه
تمايل دارند خود را به کانون قدرت بالفعل سازمان نزديک کنند تا از جانب آن به نوايي برسند .در اين راستا يکي از
اطمينانبخشترين راهکارها براي جلب و اخذ سهمي از قدرت متراکم در دست صاحبان قدرت در سازمان ،بروز
شکلي از رفتار دندانگير و باب طبع ايشان است(هادوي نژاد و همکاران.)1389 ،
رهبري قلدرمآبانه" :رهبري" موضوعي است که از دير باز نظر محققان و عموم مـردم را بـه خـود جلـب
کـردهاست .شايد علت جذابيت گسترده رهبري اين باشد که رهبري ،فرآيندي بسيار اسرار آميز اسـتکه در زندگي
همه افراد وجود دارد .در اکثر موارد ،دانشمندان علوم رفتاري کوشيدهاند تا بداننـدبر اساس چه ويژگيها ،تواناييها،
رفتارها ،منابع قدرت يا با تکيه بر چه جنبههـايي از موقعيـت،توان رهبر در تأثير بر پيروان و تحقق اهداف گروهـي
را مـيتـوان تعيـين کـرد(يوکل .)1382 ،12سبکهاي متعددي براي رهبري بيان شده است ،مانند رهبري تحول-
آفرين ،رهبري تبادلي و  . ...يکي از سبکهاي رهبري که بيشتر بر ابعاد منفي رهبري توجه دارد ،سبک رهبري
قلدرمآبانه ميباشد؛ چنين رهبري از قدرتش در برابر کسي که در موقعيتي ضعيفتر قرار دارد ،استفاده رواني يا
جسمي ميکند .رهبراني که قلدري را به نمايش ميگذارند ،در نظر زيردستان به عنوان رهبري زهرآگين معرفي
ميشوند (پليتر .)2010 ،13قلدري اغلب از سوي رهبران و مديران مياني رخ ميدهد(راينتر و کوپر .)1997 ،14رهبري
قلدر به شدت عصباني ،تندخو و نسبت به ديگران حسود است؛ از همين رو به بي اعتبار کردن و نابودي ديگران
ميپردازد .حتي براي همکاران نزديکش نيز تحمل او سخت است .عالوه بر اين او مانند رهبري سنگدل از رفتار
توهينآميز خود لذت ميبرد .صدمه زدن به ديگران هدف اصلي يک رهبر قلدر است .چنين رهبري وقتي به طور
جدي به چالش کشيده شود ،دچار ترس و عقبنشيني ميشود و سپس در زمان مناسب انتقام ميگيرد(هيکر،15
 .)1996او با بي اعتبار کردن ديگران ميخواهد اعتبار خود را به رخ آنها بکشد .به نظر ميرسد او نسبت به
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تواناييهاي خود اعتماد به نفس دارد ،اما در واقع به علت بيکفايتي ،ترس وحشتناکي از ديگران دارد .رهبر قلدر
طغيانگر و اهل رجزخواني است و به تحقير و تخريب افراد ميپردازد .او با چنين اقداماتي ميخواهد خود را
قدرتمند نشان دهد .همچنين ،رهبر قلدر به منظور ايجاد محيطي در جهت منفعت خود و کنترل بيشتر ،ديگران را
تهديد و در آنها ترس ايجاد ميکند(ويليامز)2005 ،16خشونت اين نوع رهبري ،حتي پس از ترک سازمان نيز در
افراد اثر ماندگار دارد.
از مصاديق قلدري ميتوان به اين موارد اشاره کرد :سرزنش کردن زيردست به علت خطاهايش ،تقاضاي
کارهاي غيرمنطقي ،انتقاد از توانايي کاري فرد ،به کارگيري متناقض قوانين ،تهديد کارکنان به خاتمه خدمت ،توهين
و تحقير فرد ،کوچک شمردن دستاوردهاي فرد ،بياعتبار کردن کار ديگران و اخراج از گروه اجتماعي( پليتر2009 ،؛
روتر.)2011 ،17
بر مبناي مباني نظري پژوهش ،متغير رهبري قلدرمآبانه به عنوان متغير مستقل؛ متغير سکوت سازماني به عنوان
متغير ميانجيگر ؛ و متغير رفتار منافقانه به عنوان متغير وابسته ميباشد؛ که بر اين اساس فرضيههاي تحقيق عبارت
است از .1 :رهبري قلدرمآبانه بر بروز رفتار منافقانه تأثير مثبت و معناداري دارد .2 .رهبري قلدرمآبانه بر ايجاد
سکوت سازماني تأثير مثبت و معناداري دارد .3 .سکوت سازماني بر بروز رفتار منافقانه تأثير مثبت و معناداري دارد.
در شکل شماره  1مدل مفهومي پژوهش و رابطه بين متغيرها نشان داده شده است.

بی ثباتی

انزوا
سکوت
سازمانی
رفتار منافقانه

رهبری

کاربیش از حد

قلدرمآبانه
رویاروییبا خطر

طعنههای کالمی

شکل ( : )1مدل مفهومي پژوهش
روش تحقيق
اين تحقيق از نظر هدف ،کاربردي و از نظر روش ،توصيفي از نوع پيمايشي است .جامعه آماري پژوهش شامل
کارکنان يکي از نهادهاي انتظامي استان فارس ميباشد ،که با توجه به محدوديتهاي موجود ،از روش نمونه گيري
طبقهاي تصادفي وبا استفاده از فرمول کوکران تعداد  115نفر از کارکنان به عنوان نمونه آماري تحقيق انتخاب شدند.
ابزار گردآوري دادهها شامل پرسشنامههاي رهبري قلدرمآبانه ،رفتار منافقانه و سکوت سازماني بود (متغيير رهبري
قلدرمآبانه توسط سؤاالت شماره  1تا  16پرسسنامه سنجيده شد .از سؤال  1تا  3مربوط به بعد بي ثباتي؛ از سؤال 4
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فرصت های ارتباطی

نگرش سرپرستان

نگرش مديريت عالی
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تا  6مربوط به بعد انزوا؛ سؤاالت  7و  8مربوط به بعد کار بيش از حد؛ از سؤال  9تا  12مربوط به بعد رويارويي
شرايط حرفه اي و از سؤال  13تا  16مربوط به بعد طعنههاي کالمي ميباشد .متغيير سکوت سازماني توسط
سؤاالت شماره  17تا  31پرسسنامه سنجيده شد .از سؤال  17تا  21مربوط به بعد نگرش مديريت عالي به سکوت؛
از سؤال  22تا  26مربوط به بعد نگرش سرپرست به سکوت و از سؤال  27تا  31مربوط به بعد فرصتهاي
ارتباطي ميباشد .متغيير رفتار منافقانه توسط سؤاالت شماره  32تا  36پرسسنامه سنجيده شد)؛ که براي برآورد
پايايي همساني دروني از تكنيك محاسبه ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است .جهت تجزيه و تحليل دادههاي
جمعآوري شده ،از روش تحليل عاملي تأييدي و مدلسازي معادالت ساختاري و نرم افزار  SmartPLSاستفاده شد.
يافتههاي تحقيق
تجزيه و تحليل دادهها شامل دو بخش  :الف -آمار توصيفي( بررسي ويژگيهاي جمعيتشناختي نمونه آماري)
و ب -آمار استنباطي ( بررسي فرضيههاي پژوهش) ميباشد.
الف) آمار توصيفي
جنس 88/7 :درصد از پاسخدهندگان مرد و  11/3درصد زن بودهاند.
سال هشتم /ويژه نامه 1396

سن :سن  30/44درصد از پاسخدهندگان بين  20تا 30؛  43/48درصد از پاسخدهندگان بين  31تا 40؛ 17/4
درصد از پاسخدهندگان بين  41تا  6/95 ،50درصد از پاسخ دهندگان بين  51تا 60؛ و  1/73درصد از پاسخ-
دهندگان باالي  61سال قرار داشته است.
سابقه کار 13/05 :درصد از پاسخدهندگان زير  5سال؛  21/74درصد از پاسخدهندگان بين  5تا  10سال؛ 13/05
درصد از پاسخدهندگان بين  11تا  15سال؛  34/79درصد از پاسخدهندگان بين  16تا  20سال؛  11/3درصد از
پاسخدهندگان بين  21تا  25سال و در نهايت  6/07درصد از پاسخدهندگان باالي  25سال سابقه کار داشتهاند.
تحصيالت 18/3 :درصد از پاسخدهندگان داراي ديپلم و پايين تر؛  25/2درصد از پاسخدهندگان داراي فوق
ديپلم؛  43/47درصد از پاسخدهندگان داراي ليسانس و  13/03درصد از پاسخدهندگان داراي فوق ليسانس مي-
باشند.
ب) آمار استنباطي
در اين بخش براي پاسخ به فرضيات تحقيق از تکنيکهاي تحليل عاملي تأييدي و مدلسازي معادالت
ساختارياستفاده شده است .در اين تحقيق به دليل نرمال نبودن متغيرهاي تحقيق که در طي آزمون کلوموگروف
اسميرنوف مورد بررسي قرار گرفت ،براي تأييد مدل و پاسخ به فرضيههاي تحقيق از روش حداقل مربعات جزئي

18

با استفاده از نرمافزار اسمارت پي ال اس نسخه  2استفاده شده است.
نتايج تحليل عاملي تأييدي دو مرتبهاي(مدلهاي اندازه گيري)
قبل از وارد شدن به مرحله آزمون فرضيات و مدل مفهومي تحقيق ،اطمينان يافتن از صحت مدلهاي اندازه-
گيري متغيرهاي برونزا و درونزا ضروري ميباشد .اين کار از طريق تحليل عاملي تأييدي دو مرتبهاي صورت
گرفته است.
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جدول شماره  ،1ميانگين واريانس تبيين شده ،19و پايايي ترکيبي

20

و ضريب تعيين را نشان ميدهد .پايايي

ترکيبي درواقع نسبت مجموع بارهاي عاملي متغيرهاي مکنون به مجموع بارهاي عاملي بعالوه واريانس خطا
ميباشد .مقادير آن بين  0تا  1ميباشد و جايگزيني براي آلفاي کرونباخ است .مقدار اين شاخص نبايد کمتر از ./6
باشد .به اين شاخص نسبت ديلون -گلداشتاين نيز گفته ميشود(چين و نيوستد .)1999 ،21عالوه بر روايي سازه که
براي بررسي اهميت نشانگرهاي انتخاب شده براي اندازهگيري سازهها به کار ميرود ،روايي تشخيصي نيز در
تحقيق حاضر مورد نظر است؛ به اين معنا که نشانگرهاي هر سازه در نهايت تفکيک مناسبي را به لحاظ اندازهگيري
نسبت به سازههاي ديگر مدل فراهم آورند .به عبارت سادهتر هر نشانگر فقط سازه خود را اندازهگيري کند و
ترکيب آنها به گونهاي باشد که تمام سازههاي به خوبي از يکديگر تفکيک شوند .با کمک شاخص ميانگين
واريانس استخراج شدهمشخص شد که تمام سازههاي مورد مطالعه داراي ميانگين واريانس استخراج شده باالتر از
 0/5هستند.
شاخص نيکويي برازش مدل()GOF
اين شاخص سازش بين کيفيت مدل ساختاري و مدل اندازهگيري شده را نشان ميدهد و برابر است با:

2
که در آن  AVEو  Rميانگين  AVEو  R2ميباشد .باال بودن شاخص مقدار  GOFاز  0/4برازش مدل را

نشان ميدهد .مقدار شاخص برازش برابر  0/8368شده است و از مقدار  0/4بزرگتر شده است و نشان از برازش
مناسب مدل دارد .به بيان سادهتر دادههاي اين پژوهش با ساختار عاملي و زيربناي نظري تحقيق برازش مناسبي دارد
و اين بيانگر همسو بودن سؤاالت با سازههاي نظري است.
جدول ( :)1شاخص روايي ،پايايي و توصيفي
متغيرها

ميانگين واريانس

پايايي ترکيبي

ضريب تعيين

انزوا و جداسازي

0.8461

0.9428

0.4848

بي ثباتي

0.8102

0.9276

0.5212

رفتار منافقانه

0.815

0.9566

0.3459

رهبري قلدرمآبانه

0.677

0.9067

0

رويارويي شرايط حرفه اي

0.7729

0.9315

0.5197

سکوت سازماني

0.689

0.9159

0.6838

طعنههاي کالمي

0.7711

0.9309

0.4798

فرصتهاي ارتباطي

0.7348

0.9326

0.4454

نگرش سرپرست به سکوت

0.7618

0.9411

0.6457

نگرش مديريت عالي به سکوت

0.7858

0.9483

0.5779

کار بيش از حد

0.8654

0.9278

0.2995

تبيين شده

شاخص نيکويي
برازش مدل

0.8368

فصلنامه رسالت مديريت دولتي
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جدول شماره ،2ماتريس همبستگي بين متغيرهاي تحقيق و شاخص اعتبار منفک 22را نشان ميدهد .روي قطر
اصلي اين ماتريس ريشه دوم ميانگين واريانس تبيين شدهرا نشان ميدهد .طبق اين شاخص واريانس هر متغير
مکنون بايد براي شاخصهاي مربوط به خودش بيشتر از ساير شاخصها باشد .براي تشخيص اين امر ابتدا جذر
ميانگين واريانس تبيين شده متغير مکنون محاسبه و سپس حاصل را با مقادير همبستگياي که اين متغير مکنون با
ساير متغيرهاي مکنون داشته مقايسه ميشود .در نهايت الزم است حاصل جذر ميانگين واريانس تبيين شده از
مقادير ساير همبستگيها بيشتر باشد .اينکار براي ساير متغيرهاي مکنون تکرار ميشود .الزمه تأييد روايي منفک
بيشتر بودن مقدار ريشه دوم ميانگين واريانس تبيين شده از تمامي ضرايب همبستگي متغير مربوط با باقي متغيرها
است(فورنل و الکر .)1981 ،23پايين قطر اصلي ضرايب همبستگي پيرسون نشان داده شدهاند .ضريب مثبت نشان
دهنده رابطهي مثبت و مستقيم و ضريب منفي نشان دهنده رابطه منفي و معکوس بين دو متغير ميباشد .تمامي
ضرايب همبستگي در سطح خطاي کمتر از  %1مثبت و معنادار هستند.
جدول ( : )2ماتريس همبستگي و روايي منفک
()2

سال هشتم /ويژه نامه 1396

متغيرها

()1

()1رفتارمنافقانه

0.9027

()2رهبري قلدرمآبانه

0.5857

0.8228

()3سکوت سازماني

0.5144

0.8269

()3

0.83

*تمامي ضرايب همبستگي در سطح خطاي کمتر از  %1معنادار هستند.
** قطر اصلي ريشه دوم ميانگين واريانس تبيين شده( )AVEرا نشان ميدهد.

نمودار ( :)1مدل اصلي در حالت تخمين ضرايب استاندارد
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نمودار ( )1مدل معادالت ساختاري را در حالت تخمين ضرايب استاندارد نشان ميدهد .در اين مدل متغيرهاي
رهبري قلدرمآبانه ،برونزا؛ و متغير رفتار منافقانه ،درونزا ميباشند .متغير سکوت سازماني نقشمتغير ميانجي را دارد.
در اين نمودار اعداد و يا ضرايب به دو دسته تقسيم ميشوند .دستهي اول تحت عنوان معادالت اندازهگيري
هستند که روابط بين متغيرهاي اصلي و ابعاد آن (بارهاي عاملي مرتبه دوم) ميباشند .تمامي مقادير بارهاي عاملي از
 0/5بيشتر شدهاند و همچنين مقادير محاسبه شده  tبراي هر يک از بارهاي عاملي هر نشانگر با سازه يا متغير پنهان
خود باالي  1/96است .لذا ميتوان همسويي سؤاالت پرسشنامه براي اندازهگيري مفاهيم را در اين مرحله معتبر
نشان داد( .هومن .)1388 ،در واقع نتايج فوق نشان ميدهد آنچه محقق توسط سؤاالت پرسشنامه قصد سنجش
آنها را داشته است توسط اين ابزار محقق شده است .لذا روابط بين سازهها يا متغيرهاي پنهان قابل استناد است.
دستهي دوم معادالت ساختاري هستند که روابط بين متغيرهاي اصلي تحقيق ميباشند و براي آزمون فرضيات
استفاده ميشوند .به اين ضرايب اصطالحاً ضرايب مسير 24گفته ميشود.

فصلنامه رسالت مديريت دولتي

نمودار ( :)2مدل اصلي در حالت قدر مطلق معناداري(|)|T-Value
نمودار شماره ( )2مدل بوتاسترپ را در حالت قدر مطلق معناداري ضرايب ( )t-valueنشان ميدهد .اين مدل
در واقع تمامي معادالت اندازهگيري (بارهاي عاملي) و معادالت ساختاري را با استفاده از آماره  ،tآزمون ميکند .بر
طبق اين مدل ،ضريب مسير و بار عاملي در سطح اطمينان  %95معنادار ميباشد اگر مقدار آمارهي  tاز  1/96بيشتر
باشد.
جدول ( :)3ضرايب مسير (بتا) ،آماره  ،tضريب تعيين و نتيجه فرضيه تحقيق
فرضيه ها

بتا

T

ضريب تعيين

وضعيت فرضيه

جهت تأثير

رهبري قلدرمآبانه>+رفتار منافقانه

0.507

8.935

0.346

تأييد

مستقيم

رهبري قلدرمآبانه>+سکوت سازماني

0.827

56.522

تأييد

مستقيم

سکوت سازماني>+رفتار منافقانه

0.095

2.568

تأييد

مستقيم

0.684

|t|>1.96 Significant at P<0.05, |t|>2.58 Significant a25t P<0.01,
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نتيجه گيري و پيشنهادات
در ادامه ابتدا به بررسي نتايج فرضيات تحقيق پرداخته و پس از بحث بر اساس نتايج فرضيات پيشنهادات
کاربردي را ارائه خواهيم کرد.
فرضيه  :1رهبري قلدرمآبانه بر بروز رفتار منافقانه تأثير مثبت و معناداري دارد.
با توجه به اينکه مقدار آماره  tخارج بازه معناداري است(بيشتر از  1/96شده است) ( 0/05

) ،با احتمال 0/95

ادعاي محقق مبني بر اينکه " رهبري قلدرمآبانه بر بروز رفتار منافقانه تأثير معناداري دارد" تأييد ميگردد .با
توجه به وجود ضريب بتاي مثبت ميتوان گفت رهبري قلدرمآبانه بر بروز رفتار منافقانه تأثير مستقيم و مثبت
دارد .ضريب تعيين برابر  0/346شده است؛ بنابراين متغير رهبري قلدرمآبانه توانسته است  %34/6از تغييرات
رفتار منافقانه را توضيح دهد.
فرضيه :2رهبري قلدرمآبانه بر ايجاد سکوت سازماني تأثير مثبت و معناداري دارد.
با توجه به اينکه مقدار آماره  tخارج بازه معناداري است(بيشتر از  1/96شده است) ( 0/05

) ،با احتمال 0/95

ادعاي محقق مبني بر اينکه " رهبري قلدرمآبانه بر ايجاد سکوت سازماني تأثير معناداري دارد " تأييد ميگردد.
با توجه به وجود ضريب بتاي مثبت ميتوان گفت رهبري قلدرمآبانه بر ايجاد سکوت سازماني تأثير مستقيم و
مثبت دارد.
سال هشتم /ويژه نامه 1396

فرضيه  :3سکوت سازماني بر بروز رفتار منافقانه تأثير مثبت و معناداري دارد.
با توجه به اينکه مقدار آماره  tخارج بازه معناداري است(بيشتر از  1/96شده است) ( 0/05

) ،با احتمال

 0/95ادعاي محقق مبني بر اينکه " سکوت سازماني بر بروز رفتار منافقانه تأثير معناداري دارد " تأييد ميگردد .با
توجه به وجود ضريب بتاي مثبت ميتوان گفت سکوت سازماني بر بروز رفتار منافقانه تأثير مستقيم و مثبت دارد.
نتايج فرضيه اول نشان داد که سبک رهبري قلدرمآبانه بر بروز رفتارهاي منافقانه تأثير مثبت و معناداري دارد ،و
بيانگر اين موضوع است که هر چه قلدرمآبي رهبران سازماني بيشتر شود ،ميزان بروز رفتارهاي منافقانه در روابط
بين فردي هم بيشتر خواهد شد؛ بنابراين با توجه به اثر مخرب اين سبک رهبري ،بايد در جهت کاهش اثرات منفي
آن کوشيد و ويژگيهاي منفي اين سبک رهبري مانند بيثباتي ،انزوا  ،طعنههاي کالمي و  ...را اصالح و سبک
رهبري را به سمت سبک هايي مانند سبک رهبري تحول آفرين سوق داد .همچنين با توجه به اينکه در نتايج
فرضيه دوم مشخص شد که سبک رهبري قلدرمآبانه بر بروز سکوت سازماني تأثير مثبت و معناداري دارد ،يعني با
افزايش قلدرمآبي رهبران سازماني ميزان سکوت سازماني افزايش مييابد ،پس بايد رهبران و مسئوالن سازماني
همواره جهت کاهش و از بين بردن ويژگيهاي منفي اين سبک تالش کرده تا بتوانند نقش مثبتي در سازمان ايفا
کنند .فرضيه سوم تأييد ميکند که سکوت سازماني بر بروز رفتارهاي منافقانه تأثير مثبت و معناداري دارد؛ يعني با
افزايش سکوت سازماني ،ميزان بروز رفتارهاي منافقانه نيز افزايش خواهد يافت .بايد توجه داشت که سکوت
سازماني باعث از بين رفتن توانايي و مهارتهاي بالقوه کارکنان و از بين رفتن استعدادهاي کارکنان در زمينه
خالقيت و نوآوري و کارآفريني سازماني ميگردد .چنانچه کارکنان از رهبران سازماني به دليل ويژگيها و صفات
منفي و مخرب ،هراس داشته باشند ،ترجيح ميدهند سکوت اختيار کنند تا از مشکالت احتمالي در امان بمانند که
اين موضوع مانع از خودشکوفايي افراد و سازمان شده و در بلند مدت تبعات منفي اين موضوع ،گريبانگير سازمان
و حتي جامعه خواهد شد.
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پس از جستجو در منابع و مآخذ موجود ،تحقيق يا کار پژوهشي که عينا مشابه موضوع تحقيق ما باشد ،يافت
نشد و به همين دليل در ادامه به تعدادي از تحقيقات مرتبط با موضوع تحقيق اشاره شده است:
عباسي و همکاران( )1394پژوهشي تحت عنوان " بررسي تأثير سبکهاي رهبري بر سکوت سازماني کارکنان
شرکت گاز استان بوشهر" انجام دادند .روش پژوهش ،توصيفي از نوع علي -مقايسه اي بود .جامعه آماري پژوهش
را کليه کارکنان شرکت گاز استان بوشهر که شامل ۶۲۰نفر ميباشند تشکيل داده بود .حجم نمونه اين پژوهش
۲۳۸نفر ميباشد که با توجه به جدول برآورد حجم نمونه (کوکران) و از طريق نمونه گيري تصادفي ساده بدست
آمده است .ابزار جمع آوري اطالعات در اين تحقيق پرسشنامههاي استاندارد سکوت سازماني واکوال و بورادوس و
سبکهاي رهبري لوتانز ميباشد .يافتهها نشان داد که سبک رهبري رابطه مدار بر سکوت سازماني کارکنان اثر مثبت
و معني داري دارند ،اما تأثير سبک رهبري وظيفه مدار بر سکوت سازماني کارکنان معنادار نيست ،زيرا سطح
معناداري بدست آمده از۰/۰۵بزرگتر است .سبک رهبري رابطه مدار و وظيفه مدار به ترتيب بهترين پيش بيني
کنندههاي متغير وابسته (مالک) يعني سکوت سازماني کارکنان محسوب ميشوند .بين رهبري رابطه مدار و سکوت
سازماني کارکنان رابطه معناداري وجود دارد ،بدين معني که هر چه سبک رهبري مديران رابطه مدارتر باشد ميزان
سکوت سازماني کارکنان کاهش مييابد .بين سبک رهبري وظيفه مدار و سکوت سازماني کارکنان رابطه معناداري
وجود دارد ،بدين معني که هر چه سبک رهبري مديران وظيفه مدارتر باشد ميزان سکوت سازماني کارکنان کاهش
دارد .
فرهادي و همکاران ( )1394در پژوهش خود با عنوان " تأثير رهبري تحولآفرين و يادگيري سازماني بر کاهش
سکوت سازماني" به بررسي تأثير سبک رهبري تحول آفرين و يادگيري سازماني بر کاهش سکوت سازماني ،در
شعب بانک سپه استان تهران پرداختند .روش تحقيق ،توصيفي -همبستگي بود  .با استفاده از فرمول کوکران و روش
نمونه گيري خوشهاي ،تعداد 213نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند .جمعآوري دادهها ،با استفاده از پرسشنامه
استاندارد سبک رهبري باس وآووليو ( ،)2000سازمان يادگيرنده واتکينس و مارسيک ( )1996و پرسشنامه سکوت
سازماني واکوال و بورادس ( )2005انجام گرفت .در اين پژوهش براي پاسخ به فرضيههاي تحقيق از تکنيکهاي
تحليل عاملي تأييدي و مدلسازي معادالت ساختاري استفاده شد .نتايج پژوهش نشان داد که متغيرهاي سبک رهبري
تحولآفرين و يادگيري سازماني هر دو در کاهش سکوت سازماني مؤثر بوده اند و در مجموع توانستهاند  %73/5از
تغييرات سکوت سازماني را توضيح دهند .همچنين ،با توجه به ضرايب مسير بدست آمده ،ميتوان گفت که سهم
يادگيري سازماني در کاهش سکوت سازماني ،بيشتر از رهبري تحولآفرين بوده است .بعالوه ،نتايج پژوهش نشان
داد که از ميان شاخصهاي مربوط به دو متغير اصلي ،به ترتيب يادگيري در سطح سازماني ،مالحظات فردي،
يادگيري تيمي ،ترغيب ذهني ،يادگيري فردي ،انگيزش الهام بخش و نفوذ آرماني بيشترين تأثير را بر کاهش سکوت
سازماني دارند.
قنبري و همکاران ( )1394پژوهشي با عنوان " تسهيل آواي سازماني از طريق رهبري قابل اعتماد  :رويکردي به
تعامالت رهبر-پيرو" به انجام رساندند .هدف از اين پژوهش ،بررسي رابطة رهبري قابل اعتماد با آواي سازماني
بود .جامعـة آماري پژوهش ،تمام كاركنان ادارة كل راه و شهرسـازي اسـتان تهـران ( 400نفـر) بود كـه به كمك
روش نمونهگيري تصادفي ساده  169نفر از آنها انتخاب شدند و به پرسشـنامة رهبـري قابل اعتماد و آواي سازماني
پاسخ دادند .تجزيه و تحليل دادهها نشان داد بين رهبري قابل اعتمادو ابعاد آن با آواي سازماني و ابعادش همبستگي
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مييابد .بين سابقه کاري کارکنان با سبکهاي رهبري و سکوت سازماني کارکنان رابطه مستقيم و معنادار وجود
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مثبت و معناداري وجود دارد .از بـين ابعاد رهبري قابل اعتماد به استثناي بعد خودآگاهي ،ساير ابعاد نقش معناداري
در پيشبيني آواي سازماني كاركنان دارند .بر اساس نتايج ،بين آواي سازماني كاركنان برحسب متغيرهاي جنسـيت
و سابقة خدمت تفاوت معناداري وجود دارد .اين نتايج نشان ميدهد مديران ميتوانند با تأكيد بر چشمانداز اخالقي،
شفافيت ارتباطي و پردازش متوازن اطالعات ،زمينة ابراز ايدههـا و بهرهمندي از همة ظرفيتهاي كاركنان را فراهم
آورند.
پيشنهادات کاربردي:
 )1برگزاري کارگاهها و کالسهاي آموزشي مستمر به منظور آشنايي با انواع سبکهاي رهبري و بهترين راههاي
اعمال رهبري مناسب با محيط نظامي براي فرماندهان ،مديران و کارکنان نيروي انتظامي.
 )2اتخاذ استراتژيهاي کارا و اثربخش به منظور تقويت حمايت سازمان از کارکنان توسط فرماندهان عالي
انتظامي و حتي فرماندهان عالي ستاد کل نيروهاي مسلح.
 )3ترغيب کردن فرماندهان و مديران انتظامي به حضور در فعاليتهاي تيمي به خصوص ورزشي جهت کاهش
فاصله و افزايش دوستي بين خود و کارکنان؛ و همچنين با توجه به احساس راحتي کردن باعث بيان راحت
تر نظرات و کاهش رفتارهاي منافقانه از سوي کارکنان و زيردستان ميشود.
سال هشتم /ويژه نامه 1396

 )4استفاده کمتر از روشهاي تنبيهي و استفاده بيشتر از روشهاي تشويقي به منظور کاهش سکوت سازماني و
رفتار منافقانه.
 )5فراهم کردن محيطي که کارکنان بتوانند مسائل و مشکالت کاري خود را بدون دغدغه با سرپرستان خود در
ميان بگذارند.
 )6طراحي وبسايتي مخصوص نظرسنجي و ارتباط مستقيم کارکنان با همديگر و مديران يا طرح دغدغههاي
زندگي شغلي و خانوادگي و بيان تجارب همکاران و حمايتهاي قانوني در مواجهه با تخلفات اداري و . ...
 )7توجه دادن بيشتر فرماندهان و مديران به مسائل معنوي و سبک رهبري و اخالقي ائمه معصومين (س) با
تالش بيشتر عقيدتي سياسي براي معرفي سبک رهبري و اخالقي ائمه معصومين (س).
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