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چکیده
سکوت سازمانی پدیدهای متداول در سازمانها و واقعیتی موجود برای مدیران و کارکنان
است .سکوت سازمانی مفهومی ناشناخته است که پژوهشهای علمی اندکی دربارۀ آن
انجام شده است .پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطۀ میان رهبری اخالقی و سکوت
سازمانی با نقش میانجی سرمایۀ روانشناختی انجام شده است .این پژوهش از نوع
توصیفی -همبستگی است و جامعۀ آماری آن را همۀ مدیران مدارس شهرستان خرمآباد در
سال تحصیلی  3159-59به تعداد  169نفر تشکیل داده است .نمونۀ آماری  381تن بوده
که با استفاده از فرمول کوکران و به روش طبقهای با حجم متناسب انتخاب شده است.
برای تجزیه و تحلیل دادهها از مدلیابی معادالت ساختاری با استفاده از نرمافزار آماری
 LISRELاستفاده شده است .نتایج پژوهش حاکی از آن است که رهبری اخالقی به
صورت مستقیم ( )β=0/19و غیرمستقیم ( )β=0/98بر سکوت سازمانی اثرگذار است
(درمجموع  .)β=0/88رهبری اخالقی به صورت مستقیم ( )β= 0/19و غیر مستقیم
( )β= 0/003بر سرمایۀ روانشناختی اثرگذار است (درمجموع  .)β=0/19سرمایۀ
روانشناختی نیز به صورت مستقیم ( )β=0/69و غیرمستقیم ( )β= 0/003بر سکوت
سازمانی تاثیرگذار است(درمجموع  .)β=0/69در این رابطه زمانی که سرمایۀ روانشناختی
به منزلۀ متغیر میانجی وارد معادله میشود دارای قدرت بیشتری است .به عبارت دیگر
میتوان گفت که رهبری اخالقی( )β= 0/19با نقش میانجی سرمایۀ روانشناختی()β=0/69
موجب کاهش سکوت سازمانی( )β=0/19مدیران مدارس میشود.
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مقدمه
کارایی و توسعۀ هر سازمان تا حد زیادی بستگی بهکاربرد صحیح نیروی انسانی آن سازمان
دارد .هر اندازه شرکتها و سازمانها بزرگتر شوند ،مشکالت این نیروی عظیم نیز افزایش مییابد.
مدیران سعی میکنند در برخورد با مسائل گوناگون کارکنان خود را کنترل کنند .بعضی از مدیران
اعتقاد راسخ دارند که رضایتکارکنان را میتوان با دادن پاداش به انجام کار افزایش داد .شاید
تصورشان این است که کارکنان ،زیردستان آنها هستند و باید به فرامین ایشان گردن نهند .اگرچه
کار است ،ولی کمکم متمایل به انجام دادن کارهای با مفهوم و خواهان استقالل عمل بیشتری درکار
خود میشوند تا بدین ترتیب احساس ارزشمندی بهآنها دست دهد .چنانچه همین کارکنان در زمینۀ
خواستههای شغلی خود با موانعی روبهرو شوند یا به عبارت دیگر از طرف مدیران مورد پذیرش
قرار نگیرند ،دچار سرخوردگی شغلی و گوشهگیری سازمانی میشوند که این امر منجر به
پدیدههایی چون سکوت سازمانی 3و رکود سازمانی 8میشود(زارعیمتین ،طاهری و سیار.)3150 ،
پیترسنگه میگوید :چون برخی از مدیران مدت مدیدی را در محیطهایی سپریکردهاند که ترس،
تهدید و سکوت هنجارهای غالب است ،بنابراین گزینۀ دیگری غیر از این موارد را تصور نمیکنند.
محدود بودن فضای صداقت نسبت به مسائل سازمانی موجب ساکت ماندن ،تقویت نارضایتی و به
وجودآمدن هنجارهای ایجاد سکوت در افراد تازه وارد و همچنین سبب ایجاد فرهنگ سکوت در
محیط کار میشود .به عبارت دیگر ،نگرشهای مدیران عالی و سرپرستان به سکوت و فرصتهای
ارتباطی به هم مربوط هستند و رفتار سکوت کارکنان را پیشبینی میکنند(واکوال و
بوراداس.)8009،1
اصطالح سکوت سازمانی پدیدهای جمعی است که در آن کارکنان از ارائۀ نظرات و نگرانیهای
خود دربارۀ مشکالت سازمانی خودداری میکنند(موریسون .)8039 ،9سکوت سازمانی دارای سه
بعد سکوت مطیع ،9سکوت تدافعی 6و سکوت نوعدوستانه 1است(ونداین ،8انگ 5و بوترو،30
1. Organizational silence
2. Organizational stagnation
3. Vakola & Bouradas
4. Morrison
5. Acquiescent silence
6. Defensive silence
7. Prosocial silence
8. Van Dyne
9. Ang
10. Botero
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 .)8001در سکوت مطیع ،بیشتر افراد ،شخص را فردی ساکت میشناسند .از نظر آنها او معموالً به
طور فعال ارتباط برقرار نمیکند (کرانت .)8000 ،3در سکوت تدافعی ،فرد از ارائۀ اطالعات ترس
دارد .گاهی اوقات ممکن است ،افراد به دلیل محافظت از موقعیت و شرایط خود از ارائۀ ایدهها،
اطالعات یا نظرات خودداری کنند .در سکوت نوع دوستانه ،کارکنان از بیان ایدهها ،افکار و نظرات
مرتبط با کار با هدف سود بردن دیگر کارکنان سازمان و بر اساس انگیزههای نوعدوستانه ،تشریک
مساعی و همکاری خودداری میکنند .دو عامل اصلی که موجب ایجاد سکوت میشود ،ترس
از باورهای ضمنی مدیریت دربارۀ آنها است .باورهای ضمنی و پنهان شامل برخی تفکرات
مدیریت اند که کارکنان فقط منافع شخصی خود را در نظر می گیرند .مدیریت سازمان بیشتر از
همه میفهمد و بهترینها را میداند و اختالف عقاید ماهیتاً برای سازمان مضر و خطرناک
است(اسالد .)8008 ،8یکی دیگر از عواملیکه ایجاد فضای سکوت را در سازمان تسهیل میکند،
ترس مدیریت ارشد از دریافت بازخورد منفی به ویژه از زیردستان است .بسیاری از مدیران از
شرمندگی ،تهدید و احساس آسیبپذیری یا عدم صالحیت ،ترسان و گریزان هستند ،از این رو از
شنیدن اطالعاتیکه ممکن است نشانگر ضعف آنها باشد و اقدامات فعلی آنها را زیر سؤال ببرد یا
تهدیدی علیه قدرت و اعتبار آنها باشد دوری می کنند(آرگریس و شون .)3518 ،1باور دیگری که
در مدیران وجود دارد ،حالتی در سازمان است که طی آن اتحاد ،توافق و اجماعنظر نشانههای
سالمت سازمانی است و در عین حال از اختالفنظر و مخالفت باید پرهیز شود و در سازمان
نگرش واحدی وجود داشته باشد .پژوهشگران استدالل میکنند ،مدیران ارشد بر این باورند که
وجود توافق امری مطلوب به ویژه در تصمیمگیریهای سازمانی است(گالسر .)3589 ،9در نتیجه
مدیران تمایل پیدا میکنند که این باورها را در رفتارهای روزمره خود نسبت به کارکنان اعمال
نمایند(فوگن.)3555 ،9
متغیرهای بسیاری بر سکوت سازمانی تأثیرگذارند که یکی از این متغیرها رهبری اخالقی

6

است .سکوت سازمانی ترکیبی از سکوت مطیع ،تدافعی و نوعدوستانه است که با رهبری اخالقی

1. Crant
2. Slade
3. Argyris & Schön
4. Glauser
5. Foegen
6. Ethical leadership
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ارتباط دارد .به عبارت دیگر ،رفتارهای رهبران بر عملکرد کارکنان تأثیر میگذارد و بر اساس آن
کارکنان رفتارهای سکوت و آوا را انتخاب میکنند(زهیر 3و اردوغان .)8033 ،8رهبری مهمترین
عامل در تداوم حیات و استمرار موفقیت سازمان است و نقشی اساسی در رشد ،بالندگی و
پیشرفت سازمان ایفا میکند .رهبری و مدیریت ،تنها با آگاهی عمومی و تخصصی و کسب
مهارتهای انسانی ،ادراکی و فنی به سامان نمیرسد ،بلکه عمل مدیریت مقولهای است که برای
انجام دادن هر کار ،بعدی اخالقی نیز به همراه دارد .با در نظر داشتن اهمیت سکوت ،مطالعات
برقراری ارتباطات اخالقی ،ایفای نقش الگو برای کارکنان و جدیت در توجه به اخالق در سازمان
میتوانند بر فضای اخالقی سازمان تأثیرگذار باشند .رهبری اخالقی مدیران میتواند از طریق
الگوسازی رفتار مناسب برای کارکنان ،وضوح وظایف کاری و امنیت را به صورتی سازگار،
منصفانه و قابل اعتماد به دنبال داشته باشد (جباری ،مرادی و کاظمی .)3159 ،رهبری اخالقی به
دلیل اهمیت آن در ترقی و پیشرفت سازمانها ،مورد توجه قرارگرفته و عبارت است از نمایش رفتار
مناسب و شایسته و هنجارمند در اعمال شخصی و روابط میان-فردی و تشویق و تقویت کارکنان
از طریق روابط دوجانبه به تصمیمگیری (من .)8039 ،1براون ،تروینو و هریسون )8009( 9بیان
کردند که رفتارهای رهبران اخالقی نقشی مهم در ارتقای نگرشها و رفتارهای کارکنان ایفا میکند.
این عامل مقدمهای برای پیوند و برقراری ارتباط رهبر اخالقی با رفتارهای نوعدوستانه و مثبت یا
خنثی کردن رفتارهای انحرافی است(والمبوا 9و همکاران.)8033 ،
یکی دیگر از متغیرهای تأثیرگذار بر سکوت سازمانی ،سرمایۀ روانشناختی 6است .رهبران
اخالقی عالوه بر اینکه سبب همسویی میان ارزشهای فردی و سازمانی و توسعه و گسترش آن
میشوند ،برای گسترش سرمایههای روانشناختی کارکنان نیز تالش میکنند (مهداد ،اسدی و
گلپرور .)3159 ،امروزه در محیط رقابتآمیز مشاغل ،سرمایههای مالی در دستیابی سازمانها به
برتری رقابتی ،کافی نیستند .در پاسخ به این نیاز ،سرمایۀ روانشناختی مثبت ،سرمایۀ اجتماعی و
سرمایۀ فکری به منزلۀ سرمایههای تکمیلکنندۀ سرمایۀ مالی به وجود آمدند .این سرمایه یکی از
1. Zehir
2. Erdogan
3. Men
4. Brown, Trevino & Harrison
5. Walumbwa
6. Psychological capital
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شاخصهای روانشناسی مثبتگرا 3است که با ویژگیهایی مانند باور فرد به تواناییهایش برای دستیابی
به موفقیت ،داشتن پشتکار در پیگیری اهداف ،ایجاد اسنادهای مثبت دربارۀ خود و تحمل کردن
مشکالت تعریف میشود(صحت ،محمودزاده ،آشنا و پارسا .)8039 ،خودکارآمدی ،8امیدواری،1
خوشبینی 9و تابآوری 9از مؤلفههای سرمایۀ روانشناختی به شمار میروند(برنت ،6گومز 1و
بویانوا.)8033 ، 8
سبک رهبری مناسب و جو سازمانی حمایتی نه تنها موجبکاهش استرس و تعارض میشوند،
کارمند خود را در موقعیت شغلی قرار دهد که احتمال موفقیت او در آن تا اندازهای باال باشد .این
روش مشکالت آموزشی را به حداقل میرساند و شانس بهتری برای تجربۀ موفقیت پدید می آورد
و خودکارآمدی را افزایش میدهد(بندورا .)3551 ،30با توجه به آشفتگیهای موجود در محیط
جهانی امروز ،مدیران امیدوار برای رشد سازمان حیاتی به نظر میرسند و بدون آنها میتوان گفت
هیچ سازمانی نمیپاید .مدیر امیدوار را نمیتوان همان مدیر خوبی دانست که وظایف کالسیک و
سنتی مدیریتی خود مانند برنامه ریزی ،سازماندهی و کنترل را انجام میدهد و صرفاً دارای
مهارتهای ادراکی ،انسانی و فنی است(کاتز .)3519 ،33اگرچه این رویکردهای سنتی هنوز برای
داشتن یک مدیریت مؤثر الزامی هستند ،اما برای پارادایم جدید و محیط رقابتی امروز کافی نیستند.
مزیت ایجاد امید در سازمان این استکه رقبا نمیتوانند به سادگی از آن تقلید کنند و میتوان آن را
به مثابه یک مزیت رقابتی پایدار در نظر داشت.
مدیران و رهبران دارای تفکر مثبت ،روابط میان -فردی مؤثرتری دارند و تصمیمات آنها از
کیفیت باالیی برخوردار است و در گردآوری و استفاده از اطالعات توانایی باالیی دارند(استاو و
بارساد .)3551 ،38چنین مدیرانی با آگاهی از ظرفیتها و نقاط مثبت و منفی خود و پیروان خود ،به

1. Positive psychology
2. Self- efficacy
3. Hope
4. Optimism
5. Resilience
6. Brandt
7. Gomes
8. Boyanova
9. Luthans, Norman & Hughes
10. Bandura
11. Katz
12. Staw & Barsade
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مدیریت آنها میپردازند و به کارکنان خود کمک میکنند تا خوشبینی واقعبینانه و منعطفی را در
خود ایجاد نمایند و با اطمینان به نتایج مطلوبی برسند .همچنین آشفتگی مدوام که یکی از
ویژگیهای محیط امروزی ماست ،توانایی اعضای سازمان را برای رشد و بقا در وضعیت فعال و
هدفمند به چالشکشیده است .سازمانها دیگر نمیتوانند امنیت شغلی کارکنان و مدیران را در
طوالنی مدت تضمین کنند .رهبران در این شرایط میتوانند تفاوتهایی ژرف در چگونگی درک
چالشها ایجادکنند ،به کارکنان خود در دیدن تهدیدها به منزلۀ فرصتی برای پیشرفت کمک کنند و
8001؛ به نقل از رضاییمنش ،تقیزاده و کاهه .)3153 ،در این بخش از پژوهش به نتایج برخی از
مطالعات انجام شده در این زمینه در داخل و خارج کشور اشاره میشود.
زهیر و اردوغان ( )8033در پژوهشی که با هدف بررسی «رابطۀ بین رهبری اخالقی و سکوت
سازمانی» انجام داده اند ،نتایج زیر را به دست آورده اند :رفتارهای رهبران تاثیر اساسی در سازمان
میگذارند .میان رهبری اخالقی و سکوت سازمانی رابطۀ منفی و معنادار وجود دارد .میان رهبری
اخالقی با سکوت مطیع و سکوت نوع دوستانه رابطۀ منفی و معنادار وجود دارد .الشاماری،
الموتایری و فهد توواینی )8039(3در پژوهشی با عنوان "رهبری اخالقی و ارتباط آن با کارکنان" به
این نتایج دستیافتند که شواهد تجربی نشان میدهد که برتری مشاغل در محیط کار نشان از
تواناییهای رهبری است .چارچوبهای رهبری اخالقی متضمن نیاز به محیط روانشناختی باارزشی در
توجه به عملکرد سازمانی و شناسایی هویت اخالقی کارکنان است .شایستگیهای یک رهبر اخالقی
موجب میشود که رهبر به رشد و توسعۀ اهداف رهبری با در نظرگرفتن اینکه سازمان چه از
دست داده و الزم است که چه چیز پایه و اساس سیاستها ،راهبردها و سبکهای رهبری باشد ،دست
یابد .کاربرد این راهبردها و سبکهای رهبری ،توانایی رهبران را در قدرت دادن به زیردستان و
تقویت خودکارآمدی کارکنان باال میبرد .یاتس )8039(8در پژوهشی با عنوان "بررسی رابطه
رهبری اخالقی با ارتباطات متقارن و رفتار شهروندی سازمانی" ،به این نتایج دست یافته است که
رهبران توانایی تأثیر بر رفتارها و نگرشهای زیردستان را دارند اما پیگیری آن مهم است ،زیرا
بیشترین نتیجه را بر عملکرد شغلی دارد .رهبری اخالقی ممکن است رویکردی مؤثر از اقدامات و
چشماندازها را برای پرورش مثبت کارکنان فراهم کند .مهداد و همکاران ( )3159در تحقیق خود با
1. Alshammari, Almutairi & Fahad Thuwaini
2. Yates
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عنوان "پیشبینی سرمایۀ روانشناختی از طریق معنویت در محیط کار و رهبری اخالقی" به این
نتایج دستیافتند که میان رهبری اخالقی و ابعاد معنویت در محیط کار با ابعاد سرمایۀ روانشناختی
رابطۀ چندگانه معنادار وجود دارد .از طریق رهبری اخالقی و معنویت در محیط کار ،میتوان به
توسعۀ سرمایۀ روانشناختی کمک کرد .زندکریمی( )3159در تحقیق خود با عنوان "بررسی رابطه
بین سرمایۀ روانشناختی و سکوت سازمانی" به این نتایج دستیافت که میان سرمایۀ روانشناختی و
سکوت سازمانی رابطۀ منفی و معنادار وجود دارد و میان مؤلفههای سرمایۀ
و معنادار وجود دارد و امیدواری پیشبینیکننده ای بهتر برای کاهش سکوت سازمانی است .خلیفه
سلطانی ،والی و صحت( )3151در تحقیق خود با عنوان "تأثیر سرمایۀ روانشناختی مثبت مدیران بر
عملکرد کارکنان" بیان کردند که سرمایۀ روانشناختی مثبت مدیران به مشارکت کارکنان و بهبود
عملکرد آنان منجر میشود.
یکی از نظریههای اثربخش در مورد سازمانهای آموزشی در نظر گرفتن این سازمانها به مثابه
یک جامعۀ اخالقی است .این نگرش موجب ایجاد ارتباط اخالقی میان مدیریت ،کارکنان ،مدرسان
و فراگیران میشود و به آنها کمک میکند تا به خود-رهبری برسند(سرجیوانی ،3کلهر ،8مککارتی

1

و ورت .)8009 ،9همچنین پندارهای فنی و اخالقی در مدیریت سازمانهای آموزشی در عمل قابل
تفکیک نیستند .هرگونه تصمیم فنی دارای مفاهیم ضمنی اخالقی نیز هست(کیوبن3588،9؛ به نقل
از سیادت ،نصر اصفهانی و الهیاری .)3185،بنابراین ،با توجه به اهمیت این مسئله در مدارس و
اینکه امروزه یکی از اصول موفقیت سازمانها و به تبع آن مدیریت سازمانهای آموزشی ،داشتن
ارزشهای اخالقی در محیط کار و ترویج این ارزشهاست(سیادت و همکاران ،)3185،وجود محیطی
با محوریت اخالق در سازمانهای آموزشی ،بیشتر و بیشتر اجتنابناپذیر مینماید(رمزدن،8003 ،6
ترجمه نوه ابراهیم و همکاران .)3180،رهبران اخالقی در کنار بهرهگیری از ابعاد سرمایههای
روانشناختی میتوانند کمک کنند تا رفتارهای انحرافی و منفی در سازمان کاهش پیدا کند(میلیمان،1

1. Sergiovanni
2. Kelleher
3. McCarthy
4. Wirt
5. Kuben
6. Remezden
7. Milliman
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زاپلوسکی 3و فرگوسن .)8001 ،8همچنین امروزه سازمانها از جمله مدارس ،به کارکنانی نیاز دارند
که فعاالنه ایدههای خود را ابراز کنند ،زیرا مدیران و کارکنان در محیطی که سکوت وجود ندارد،
انگیزه و عملکرد مناسب تر از خود نشان میدهند(لیو ،1وو 9و ما .)8005 ،9با توجه به رابطه
مفهومی و تجربی بیان شده در پیشینۀ پژوهش میان متغیرها و همچنین با توجه به اهمیتی که
بررسی این موضوع در سازمانهای آموزشی دارد ،این پژوهش درصدد بررسی رابطۀ میان رهبری
اخالقی و سکوت سازمانی با نقش میانجی سرمایۀ روانشناختی در میان مدیران مدارس شهرستان
شکل  3الگوی مفهومی پژوهش را با توجه به تحقیقات انجامشده و پیشینۀ تجربی و نظری
متغیرها نشان میدهد.

شکل  :6مدل مفهومی سکوت سازمانی مبتنی بر رهبری اخالقی و سرمایۀ روانشناختی

فرضیۀ کلی پژوهش
رهبری اخالقی و سکوت سازمانی با نقش میانجی سرمایۀ روانشناختی مدیران مدارس با
یکدیگر رابطه دارند.
فرضیههای جزئی
رهبری اخالقی و سکوت سازمانی مدیران مدارس با یکدیگر رابطه دارند.
رهبری اخالقی و سرمایۀ روانشناختی مدیران مدارس با یکدیگر رابطه دارند.
سرمایۀ روانشناختی و سکوت سازمانی مدیران مدارس با یکدیگر رابطه دارند.

1. Czaplewski
2. Ferguson
3. Liu
4. Wu
5. Ma
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روش پژوهش
در پژوهش حاضر به بررسی رابطۀ میان رهبری اخالقی و سکوت سازمانی با نقش میانجی
سرمایۀ روانشناختی در میان مدیران مدارس شهرستان خرمآباد پرداخته شده است .جامعه آماری
پژوهش حاضر را همۀ مدیران مدارس شهرستان خرمآباد(مدیران هر سه دورۀ ابتدایی ،متوسطه اول
و دوم) تشکیل داده اند .عده آنها طبق آمار اخذ شده از ادارۀ آموزش و پرورش این شهرستان 169
نفر است .از این عده  381نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شده اند که
ابزار پرسشنامه استفاده شده و برای تحلیل دادهها ،روش مدلسازی معادالت ساختاری ()SEM
به کار رفته است.
ابزار پژوهش
الف)پرسشنامه رهبری اخالقی :برای بررسی متغیر رهبری اخالقی از پرسشنامۀ رهبری
اخالقی کالشون ،8دن هارتوگ 1و دو هوگ )8033(9با آلفای  0/88استفاده شده که دارای  18گویه
است و هفت مؤلفۀ مردم گرایی ،عدالت ،تقسیم قدرت ،تعادلگرا ،راهنمای اخالقی ،شفافیت یا
وضوح نقش ،یکپارچگی و درستی را میسنجد .پرسشنامۀ مذکور التین و به فارسی ترجمه شده
است.
ب)پرسشنامه سکوت سازمانی :برای بررسی سکوت سازمانی از پرسشنامۀ ونداین ،انگ و
بوترو( )8001با آلفای  0/89استفاده شده که سه مؤلفۀ سکوت مطیع ،سکوت تدافعی و سکوت
نوعدوستانه را در  39گویه مورد سنجش قرار میدهد .پرسشنامۀ مذکور التین و به فارسی ترجمه
شده که مربوط به خود مقالۀ سکوت سازمانی ونداین و همکاران است.
ج)پرسشنامه سرمایۀ روانشناختی :برای بررسی سرمایۀ روان شناختی از پرسشنامه سرمایۀ
روانشناختی لوتانز و آوولیو ( )8001با آلفای 0/58استفاده شده که دارای  89گویه است و
مؤلفههای خودکارآمدی ،امیدواری ،خوشبینی و تابآوری را میسنجد.

1. Structural equation modeling
2. Kalshoven
3. Den Hartog
4. De Hoogh
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یافتهها
قبل از بررسی فرضیههای پژوهش ،نرمال بودن توزیع دادهها با استفاده از آزمون کولموگروف-
اسمیرنوف مورد بررسی قرار گرفت که نتایج این آزمون برای متغیر رهبری اخالقی با مقدار  1/81و
سطح معناداری  ،0/313متغیر سرمایۀ روانشناختی با مقدار  9/39و سطح معناداری  0/319و متغیر
سکوت سازمانی با مقدار  9/93و سطح معناداری  0/830فرض صفر مبنی بر نرمال بودن توزیع
دادهها را تأیید نمود؛ بنابراین با فرض قرار داشتن متغیرها در سطح فاصلهای ،میتوان برای تحلیل
همبستگی میان متغیرهای پژوهش در جدول شماره  3نشان داده شده است .این نتایج نشان میدهد
که میانگین رهبری اخالقی ( )8/69و سرمایۀ روانشناختی ( )8/88در سطح پایینتر از میانگین
نظری ( )1در طیف  9درجهای قرار دارند و سکوت سازمانی با مقدار ( )8/58در سطح متوسط قرار
دارد .نتایج همبستگی نشان میدهد که میان هر سه متغیر رابطه مثبت و معنادار آماری در سطح
 0/03وجود دارد.
جدول  :6میانگین ،انحراف معیار و همبستگی میان متغیرهای پژوهش
میانگین

رهبری اخالقی

سرمایۀ روانشناختی

متغیر
رهبری اخالقی

8/69

3

سرمایۀروان شناختی

8/88

**0/95

3

8/58

**0/15

**0/99

سکوت سازمانی

سکوت سازمانی

3

** معناداری در سطح 0/03

از آنجا که ضریب همبستگی متغیرها معنادار بود ،امکان استفاده از تکنیک مدلسازی معادالت
ساختاری 3فراهم شد .به طور کلی برای ارزیابی برازش مدل چندین مشخصه برازندگی وجود دارد.
در این پژوهش برای ارزیابی مدل از شاخصهای مجذور خی ،نسبت مجذور خی به درجه آزادی،
شاخص نُرم شده برازندگی ،8شاخص نُرم نشده برازندگی ،1شاخص برازندگی تطبیقی ،9شاخص
برازندگی فزاینده ،9شاخص برازندگی ،6شاخص برازندگی تعدیلیافته

1

و شاخص ریشه دوم

برآورد خطای واریانس تقریب 8استفاده شده که نتایج در جدول شماره  8آورده شده است.
)1. Structural Equation Modeling (SEM
)2. Normed fit index (NFI
)3. Non-normed fit index (NNFI
)4. Comparative fit index (CFI
)5. Incremental fit Index (IFI
)6. Goodness of fit index (GFI
)7. Adjusted goodness of fit index (AGFI
)8. Root mean square error of approximation (RMSEA
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جدول  :1شاخصهای برازندگی مدل معادالت ساختاری
شاخص برازندگی
مجذورخی ()χ2

دامنه قابلپذیرش

میزان به دست آمده

کمتر از 9

8/35

شاخص نُرم شده برازندگی ()NFI

نزدیک به 3

0/58

شاخص نُرم نشده برازندگی ()NNFI

نزدیک به 3

0/59

شاخص برازندگی تطبیقی ()CFI

نزدیک به 3

0/59

شاخص برازندگی فزاینده ()IFI

نزدیک به 3

0/59

شاخص برازندگی ()GFI

نزدیک به 3

0/85

شاخص برازندگی تعدیلیافته ()AGFI

نزدیک به 3

0/88

ریشه دوم برآورد واریانس خطای تقریب ()RMSEA

کمتر از 0/05

0/89

نسبت مجذور خی به درجه آزادی

ایدهآل آن است که مقدار مجذور خی تقسیم بر درجه آزادی کمتر از  9باشد .همان طور که
یافتههای جدول  8نشان میدهد ،با توجه به مقدار گزارش شده مجذور خی ،مقدار مجذور خی
تقسیم بر درجه آزادی برابر با  8/35است که نشان میدهد مدل از برازش مناسبی برخوردار است.
معیارهای  GFIو  AGFIنشاندهنده اندازههایی از مقدار نسبی واریانسها و کوواریانسهاست که
مدل آن را تبیین میکند .مقدار این معیارها میان صفر تا یک متغیر است که هرچقدر اعداد به دست
آمده به یک نزدیکتر باشد ،نیکویی برازش مدل با دادههای مشاهده شده بیشتر است .دادههای
جدول شماره  8نشان میدهد که مقادیر گزارششده برای این دو شاخص به ترتیب  0/85و 0/88
است که تأییدکننده مناسب بودن مدل است .برای مقایسه اینکه یک مدل به ویژه در مقایسه با سایر
مدلهای ممکن از نظر تبیین مجموعهای از دادههای مشاهدهشده چقدر خوب عمل میکند ،از مقادیر
شاخص نُرم شده برازندگی ،شاخص نُرم نشده برازندگی ،شاخص برازندگی فزاینده و شاخص
برازندگی تطبیقی استفاده شده است .به اعتقاد گفن 3و همکاران ( )8003مقادیر باالی  0/8دو
شاخص اول و باالی  0/5دو شاخص دوم حاکی از برازش بسیار مناسب مدل طراحی شده در
مقایسه با سایر مدلهای موجود است (به نقل از هومن .)3188 ،بر این اساس مقدار به دست آمده
برای هر  9شاخص ،نشاندهندۀ تأیید برازش مدل است .در نهایت برای بررسی اینکه مدل مورد
نظر چگونه برازندگی و صرفهجویی را با هم ترکیب میکند ،از شاخص توانمند ریشه دوم برآورد
واریانس خطای تقریب ( )RMSEAاستفاده شده است .این شاخص ریشه میانگین مجذورات
تقریب است که تا مقدار  0/08قابلقبول است .مدلی که در این شاخص  0/30یا بیشتر باشد،

1. Gefen
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برازش ضعیفی دارد (هومن .)3188 ،مقدار به دست آمده برای این شاخص ( )0/089نشاندهنده
مناسب بودن مدل است .بنابراین ،تمامی شاخصها ،الگوی معادالت ساختاری را تأیید میکنند .پس
از بررسی چگونگی برازش مدل کلی با دادههای گردآوری شده و اطمینان از برازش ،در مرحله
دوم بارهای عاملی و ضرایب مسیر در مدل ساختاری مورد بررسی قرار گرفت .برای مشخص شدن
معناداری این تأثیرات ،از الگوی معناداری استفاده شده و الگوی معادالت ساختاری در حالت
معناداری در شکل  8آورده شده است.

در مورد معنادار بودن اعداد به دست آمده از الگو میتوان گفت از آنجا که آزمون فرضیهها در
سطح اطمینان  0/59انجام میشود ،اعدادی معنادار خواهد بود که میان  3/56و  -3/56نباشد .همان
طور که شکل شماره  8نشان میدهد ،تمام ارتباطات اصلی مدل معنادار است ،زیرا تمامی اعداد به
دست آمده باالتر از  3/56است .بنابراین ،رابطه متغیرهای مشاهده شده با متغیرهای پنهان در مدل
اندازهگیری و تأثیر رهبری اخالقی بر سکوت سازمانی و سرمایۀ روانشناختی و تأثیر سرمایۀ
روانشناختی بر سکوت سازمانی در مدل ساختاری معنادار است .الگوی استاندارد چگونگی و
میزان این تأثیرات را مشخص میکند .شکل شماره  1الگوی ساختاری در حالت استاندارد را نشان
میدهد.
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یافتههای شکل شماره  1نشان میدهند که بار عاملی (ضریب المبدا) تمام متغیرهای آشکار
(مؤلفهها) باالتر از  0/10است .بنابراین ،به خوبی میتوانند متغیرهای پنهان (رهبری اخالقی،
سرمایۀ روانشناختی و سکوت سازمانی) را اندازهگیری کنند .همچنین ضرایب مسیر مستقیم
استاندارد شده نشان میدهد که رهبری اخالقی  0/19از تغییرات سرمایۀ روانشناختی و  0/19از
تغییرات سکوت سازمانی را تبیین میکند و سرمایۀ روان شناختی  0/69از تغییرات سکوت
سازمانی را تبیین میکند .برای بررسی نقش میانجی سرمایۀ روان شناختی در رابطه میان رهبری
اخالقی و سکوت سازمانی اثر غیرمستقیم رهبری اخالقی بر سکوت سازمانی محاسبه شد که نتایج
در جدول شماره  1آورده شده است.
جدول  :5آثار مستقیم و غیرمستقیم استاندارد شده متغیرهای پژوهش
متغیر
رهبری اخالقی
سرمایۀ روانشناختی
**

سکوت سازمانی

سرمایۀ روانشناختی
اثرمستقیم

اثر غیرمستقیم

اثر کل

اثر مستقیم

اثر غیر مستقیم

اثر کل

**0/19

0/00

**0/19

**0/19

** 0/98

**0/88

-

-

-

**0/69

0/00

**0/69

معناداری در سطح 0/03

آثار مستقیم استاندارد شده ای که در جدول شماره  1بیان شده است ،در پیکانهای میان
متغیرهای مکنون(شکل  )1وجود دارد ،اما اثر غیرمستقیم رهبری اخالقی بر سکوت سازمانی با
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نقش میانجی سرمایۀ روانشناختی برابر با  0/98است .بنابراین ،فرضیه چهارم تحقیق نیز تأیید
میشود .بر این اساس تمام فرضیههای تحقیق تأیید میشوند؛ زیرا در همه آنها مقدار  tاز 3/56
بیشتر است (شکل  )8و ضریب اثر ( )Bنیز در هر مورد از حداقل مقدار ضریب اثر ،یعنی 0/38
برای مسیرهای مستقیم و  0/38برای مسیرهای غیرمستقیم (هومن )3188 ،بیشتر است.
نتیجهگیری
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطۀ میان رهبری اخالقی و سکوت سازمانی با نقش میانجی
آمده و تحلیلهای صورت گرفته ،نتایج نشان داد که رهبری اخالقی و سکوت سازمانی مدیران
مدارس با یکدیگر رابطه دارند .این نتیجه با یافتههای جباری و همکاران ( )3159همخوان است.
آنان در پژوهش خود با عنوان "بررسی رابطۀ بین سکوت سازمانی و تعهد سازمانی با نقش میانجی
رهبری اخالقی" بیان کردند که سکوت سازمانی با رهبری اخالقی رابطۀ معکوس دارد .به عبارت
دیگر ،هرچه سکوت سازمانی بیشتر میشود ،رهبران تمایل کمتری به شفافیت نقش و مشارکت
افراد در امور دارند و به عکس .در این حالت مدیران بدون استفاده از تفویض اختیار اداره امور را
به دست میگیرند و رفتار مقتدرانه آنان میتواند ،موجب تشدید سکوت شود.
این نتیجه با یافتههای زهیر و اردوغان( )8033همخوان است .آنان در پژوهش خود با عنوان
"رابطۀ بین رهبری اخالقی و سکوت سازمانی" بیان کردند که رفتار رهبران نقشی مؤثر در سازمان
دارد و مدیران با استفاده از سبک رهبری اخالقی ،کارکنان را مورد حمایت قرار میدهند .در نتیجه
کارکنان با اعتماد به نفس بیشتری صحبت میکنند و تمایل بیشتری به سازندگی و پویایی دارند.
رفتارهای منصفانه و اخالقی رهبران به منزلۀ اجزای رهبری اخالقی به شفافیت ،درگیری و
ارتباطات باز با زیردستان مربوط میشود .این عامل موجب میشود که کارکنان به بیان دیدگاههای
متضاد خود پیرامون مسائل و مشکالت سازمانی بپردازند و به موفقیتهای بیشتری دست یابند .در
نتیجه این امر ،فعالیتها و اهداف سازمانی به طور اثربخش تحقق پیدا میکنند .از آنجا که رهبران
اخالقی ارتباطی دو سویه با کارکنان دارند و عامل اساسی این ارتباط ویژگیهای اخالقی و شخصیتی
آنها است ،با تعیین استانداردهای کاری و اخالقی در سازمان تصمیمگیری را به صورت غیر متمرکز
انجام میدهند؛ به این معنا که کارکنان را به اظهارنظر و صحبت پیرامون مسائل و مشکالت
سازمانی تشویق مینمایند .این امر موجب ماندگاری کارکنان در سازمان ،عملکرد شغلی مطلوب و
رسیدن سازمان به اهداف خود میشود .بنابراین با توجه به مطالب گفته شده و نتایج این پژوهش،
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رهبری اخالقی و سکوت سازمانی مدیران مدارس با یکدیگر رابطه دارند و مدیران در حکم
رهبران اخالقی زمینهساز کاهش سکوت در خود و کارکنان میشوند.
یکی دیگر از یافتههای این پژوهش ارتباطی است که رهبری اخالقی و سرمایۀ روانشناختی
مدیران مدارس با یکدیگر دارند .این نتیجه با یافتههای مهداد و همکاران ( )3159همخوان است
که بیان کردند ،بین رهبری اخالقی و ابعاد معنویت در محیط کار با ابعاد سرمایۀ روانشناختی رابطه
مثبت و معنادار وجود دارد .بر اساس نظریۀ مبادلۀ اجتماعی در تبیین این یافته میتوان گفت که
متعهدتر و ملزمتر به رهبری سازمان خواهند دید؛ به دلیل اینکه التزام و تعهد را پاسخی برای جبران
اصول اخالقی(کاهش رفتارهای انحرافی و منفی) حاکم بر سازمان میدانند و در نتیجه سرمایۀ
روانشناختی«خودکارآمدی ،امیدواری ،خوشبینی و تابآوری» باالتری را از خود نشان میدهند
(بالو3569 ، 3؛ هومنس )3598 ،8و با یافتههای خلیفهسلطانی و همکاران ( )3151همخوان است که
در پژوهش خود بیان کردند که ایجاد و نهادینه کردن سرمایۀ روانشناختی در مدیر ،زمینه افزایش
مشارکت کارکنان را فراهم میآورد و سرمایۀ روانشناختی مدیر به ایجاد یا ارتقای مؤلفههای سرمایۀ
روانشناختی در کارکنان می انجامد .رابطه دو سویه میان رهبران اخالقی و کارکنان در سازمان و
مشارکت کارکنان در تصمیمات سازمانی ،موجب شناخت بیشتر رهبران نسبت به تواناییهای مثبت
کارکنان و استفاده از این تواناییها در سازمان میشود .از سویی نیز محققان وجود فضای اخالقی در
سازمان را تا حد زیادی به نقش و تأثیر مدیران سازمان بر جو و فضای اخالقی سازمان نسبت داده
اند (صالحی امیری .)3150 ،مبنای نظری این تأثیرگذاری را میتوان در تئوری یادگیری اجتماعی
جستجو کرد که افراد با مشاهدۀ الگوی نقش تحتتأثیر قرار میگیرند و رفتار مناسب را با توجه به
پاداش و مجازات نسبت داده شده به آن یاد میگیرند .برای اینکه مدیری در الگوی نقش قرار بگیرد
باید ویژگیهای معتبر و جذابی مانند قدرت و اعتبار داشته باشد(وود 1و بندورا .)3585 ،بنابراین،
میان رهبری اخالقی و سرمایۀ روانشناختی مدیران مدارس رابطه وجود دارد و مدیران در حکم
رهبران اخالقی از هویت ،تواناییها ،نقاط قوت و ضعف ،احساسات و اهداف خود و کارکنان خود،
آگاهی دارند و برای تصدیق و بهبود انگیزههای خود ،در پی بازخورد و مشارکت کارکنان هستند و

1. Blau
2. Homans
3. Wood
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خود و کارکنان خود را رشد میدهند(لوتانز8001 ،؛ به نقل از رضاییمنش ،تقیزاده و کاهه،
.)3153
از دیگر یافتههای پژوهش حاضر ،رابطۀ میان سرمایۀ روانشناختی و سکوت سازمانی مدیران
مدارس بود .این نتیجه با یافتههای زندکریمی( )3159و هویدا و سعیدپور( )8039همخوان است .از
آنجا که سرمایۀ روانشناختی یکی از شاخصهای روانشناسی مثبتگراست و با ویژگیهایی مانند باور
فرد به تواناییهایش برای دستیابی به موفقیت ،داشتن پشتکار در پیگیری اهداف ،ایجاد اسنادهای
میشود افراد با داشتن احساس مثبت نسبت به تواناییهای خود و باور آن ،تعیین هدف درست و
پشتکار در پیگیری آن ،داشتن دیدگاه مثبت و واقعبینانه نسبت به موفقیتها و شکستهای خود و
تحمل مشکالت موقعیت کاری و انعطافپذیری واقعبینانه با توجه به وضعیت موجود ،با ترس و
استرس کمتری به بیان ایدهها و عقاید خود درباره مسائل و مشکالت سازمانی بپردازند .مدیر هم
با توجه به این تواناییهای مثبت در خود و کارکنان ،آنها را در تصمیمگیریهای سازمانی مشارکت
میدهد .کارکنان با مطرح کردن نظرات خود دربارۀ مسائل سازمانی بازخورد منفی را ارائه می دهند،
از این رو اشتباهها شناسایی و تصحیح میشوند .این امر فرآیند تغییرات سازمانی را بهبود میبخشد
و فعالیتها و اهداف سازمانی به طور اثربخش تحقق مییابند .هاجز )8030(3در پژوهش خود نشان
داد که رشد سرمایۀ روانشناختی از طریق اجرای برنامۀ مداخالتی میتواند بر افزایش مشارکت
سازمانی و تعهد مدیران بر زیر دستان مؤثر باشد .بنابراین ،سرمایۀ روانشناختی و سکوت سازمانی
مدیران مدارس با یکدیگر رابطه دارند و با افزایش سرمایۀ روانشناختی مدیران ،سکوت سازمانی
آنان و به تبع آن کارکنان کاهش پیدا میکند.
یافتۀ اصلی و هدف کلی پژوهش حاضر این است که رهبری اخالقی و سکوت سازمانی با
نقش میانجی سرمایۀ روانشناختی مدیران مدارس با یکدیگر رابطه دارند .این نتیجه با یافتههای
مهداد و همکاران ( )3159همخوان است .آنان در پژوهش خود بیان کردند که برای افزایش سرمایۀ
روانشناختی نیاز به وجود رهبری اخالقی و معنویت در محیط کار است و با یافتههای
خلیفهسلطانی و همکاران( )3151نیز همخوان است زیرا آنان در پژوهش خود بیان کردند که ایجاد
و نهادینه کردن سرمایۀ روانشناختی در مدیر ،زمینه افزایش مشارکت کارکنان را فراهم میآورد و

1. Hodges
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سرمایۀ روانشناختی مدیر به ایجاد یا ارتقای مؤلفههای سرمایۀ روانشناختی در کارکنان می انجامد.
از سویی نیز ،مدیران درحکم رهبران اخالقی با آگاهی از تواناییها و ظرفیتهای خود و کارکنان خود،
موجبات رشد و شکوفایی استعدادهای خود و افراد را فراهم می آورند به گونه ای که خود و
کارکنانشان با داشتن یک زندگی سالم از خودکارآمدی ،امیدواری ،خوشبینی و تابآوری
برخوردار میشوند و در همان محدوده زمانی و با همان امکانات در محیط کار به بیان دیدگاههای
خود پیرامون مسائل و مشکالت سازمان می پردازند .همچنین یکی از ابعاد رهبری اخالقی ،تقسیم
هنجارمند ،به گفتار خود عمل می کنند و یگانگی گفتاری و رفتاری دارند و با مدنظر قرار دادن
تواناییهای مثبت خود و کارکنانشان به هنگام اخذ تصمیمات منافع سازمان را مدنظر قرار میدهند.
این کار سبب میشود که کارکنان سازمان احساس عدالت کنند و در نتیجه در آنان نگرشهای مثبت
شغلی و رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد باال در انجام دادن وظایف و انطباق پذیری و مشارکت
در امور به وجود آید .سرمایۀ روانشناختی را میتوان با ایجاد تغییراتی در رویههای مدیریتی
همچون سبک رهبری اخالقی و مشارکتی با هزینههای کمی افزایش داد .بنابراین ،رهبری اخالقی و
سکوت سازمانی با نقش میانجی سرمایۀ روانشناختی مدیران مدارس با یکدیگر رابطه دارند و
مدیران در حکم رهبران اخالقی از حداکثر تواناییها و ظرفیتهای خود و کارکنان خود برای انجام
دادن فعالیتهای سازمانی استفاده می کنند که به شکستن فرهنگ سکوت در سازمان می انجامد.
باتوجه به نتایج تحقیق پیشنهادهای زیر ارائه می شود:
 مدیران باید این پدیدۀ شایع و رایج را با دقت بیشتری مورد توجه قرار دهند.
 مدیران مدارس الزم است به منظور کاهش سکوت سازمانی ،برنامههایی را برای بهبود
مدیریت منابع انسانی برای آموزش مهارتهای تصمیمگیری و درگیری در مسائل و
مشکالت برای خود و کارکنان خود تدارک ببینند.

 مدیران مدارس الزم است با الگوبرداری از رهبری اخالقی ،به منزلۀ الگوی رفتاری مناسب
برای کارکنان ،قابلیتهای خود و کارکنان خود را مورد شناسایی قرار دهند و با توجه به
تواناییهای خود و کارکنان خود ،وظایف و فعالیتهای سازمانی را انجام دهند تا احساس
امنیت و آسودگی را برای اظهارنظر دربارۀ مسائل و مشکالت سازمانی به وجود آورند.
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منابع
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