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تاریخ چاپ39/41/3 :

چکیده
در چند سال گذشته محققان به اهمیت نقش آوای سازمانی در بهبود تصمیمات مدیریتی و همچنین تأثیر رهبری پدرساالرانه بر آوای
سازمانی پی بردهاند .هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین رهبری پدرساالرانه و آوای کارکنان با تأکید بر نقش تعدیلی
تسهیم دانش کارکنان شعب بانک صادرات استان گلستان است .روش پژوهش مورداستفاده از نوع توصیفی ،پیمایشی همبستگی بوده
و جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان شعب بانک صادرات استان گلستان به تعداد  611نفر است .نمونه آماری متناسب با
تعداد افراد جامعه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان و به روش نمونهگیری تصادفی طبقهای  ۴91نفر به دست آمد .دادههای
تحقیق با روش کتابخانهای و میدانی گردآوریشده و ابزار مورد استفاده پرسشنامههای استاندارد بودهاست .پایایی پرسشنامه با
استفاده از روش آلفای کرونباخ مورد تائید قرارگرفتهاند .همچنین جهت تجزیهوتحلیل دادهها از روش مدل یابی معادالت ساختاری
با استفاده از نرمافزار  PLSاستفادهشده است .نتایج نشان میدهد مؤلفههای رهبری خیرخواهانه و رهبری اخالقی بر آوای سازمانی
تأثیر مثبت و معناداری دارند ولی رهبری مستبدانه بر آوای کارکنان تأثیر معناداری ندارد .همچنین تسهیم دانش تاثیررهبری استبدادی و
رهبری خیرخواهانه بر آوای کارکنان را تعدیل نمیکند اما در تأثیر رهبری اخالقی بر آوای کارکنان نقش تعدیلکنندگی دارد.
کلیدواژهها
رهبری پدر ساالرانه ،تسهیم دانش ،آوای کارکنان ،بانک صادرات

_____________________________________
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اقتصاد ایفا میکنند شکل نگیرد منجر به ارائه خدماتی باکیفیت

در دانش نوین مدیریت ،منابع انسانی از سرمایههای ارزشمند

پایین و درنهایت نارضایتی مشتریان میگردد.

سازمان میباشند که برای پیشبرد و دستیابی به اهداف

از میان عوامل متعدد سازمانی نقش رهبری در این زمینه

سازمانی باید ارتباط دوسویه بین مدیران و کارکنان برقرار
باشد .امروزه سازمانها از کارکنان خود انتظار دارند تا
بهواسطه رقابت فشرده و انتظارات باالی مشتریان بیش از

برجستهتر است .افراد با توجه به نقش و جایگاه رهبری
تصمیم میگیرند که در مورد مسائل و مشکالت سخن بگویند
یا خیر .یکی از انواع رهبری که در شکلگیری آوای سازمانی

گذشته مسئولیتپذیر و نوآور باشند و در مورد مسائل و

نقش ایفا میکند رهبری پدرساالرانه است که بیش از دو دهه

مشکالت سازمانی راهحل ارائه دهند .بدین منظور الزم است

است که توجه محققان حوزه سازمانی را به خود جلب کرده

تا کارکنان ایدهها و نظرات سازنده خود را در راستای ارتقای

است؛ اما بیش از  ۳دهه پیش ،نهضت روابط انسانی بیان

برون داد سازمان بیان نمایند .صاحبنظران عوامل فردی،

داشت که اگر مدیران بهجای تمرکز بر تولید بر کارکنان تمرکز

سازمانی و اجتماعی را در مورد ایجاد آوای سازمانی 4و

داشته باشند آنگاه کارگران رضایت بیشتری داشته و درنتیجه

مشارکت آنها مؤثر میدانند .نظرات و پیشنهادهای کارکنان

دارای بهرهوری بیشتری خواهند شد .این نظریههای مدیریت

نقش مهمی در عملیات سازمان ایفا میکند .نتایج پژوهشهای

بر این اعتقاد بودند که مدیران باید پدرساالر بوده و گروههای

گذشته نشان میدهد تمایل کارکنان به ارائه پیشنهادها و حل

کاری را ایجاد کنند که بهرهور و راضی میباشند .از طرفی

مسائل منجر به افرایش کیفیت تصمیمات مدیریتی میگردد

دیگر ،وبر ( )431۱نیز معتقد بود که فعالیتهای پدرساالرانه

(ژانگ ۴و همکاران .)۴141 ،اگرچه تحت شرایطی حتی

به علت بوروکراتیک شدن سازمانها و اتکای آنها به قوانین

باوجود داشتن اطالعات و نظرات ،کارکنان ترجیح میدهند

و حمایت از حقوق افراد کهنهشدهاند (پلگرینی و اسکندورا،

سکوت اختیار کرده اما پژوهشها نشان میدهند که کارکنان

 .)۵6۱ :۴11۳رهبری پدرساالرانه بهعنوان سبکی از رهبری

اگر در محیط کار بتوانند نظرات خود را بیان کنند ،تمایل

تعریف میشود که اختیار و نظم را با نگرانی و توجه به

بیشتری به بیان نظرات خوددارند (چان)۴ :۴149 ،9

۵

زیردستان همراه میکند و دارای سه بعد مستبدانه ،
6

در اکثر اقتصادها ،بانکها نقش مهمی ایفا میکنند زیرا مرکز

خیرخواهانه و اخالقی است (چن و کائو.)۴۵91 :۴113 ،

سیستم مالی هستند و مسئولیت پرداختها را بر عهدهدارند.

نتایج پژوهشهای مختلف نشان میدهند رهبری پدرساالرانه

ازاینرو ،اندازه ،ساختار و کارایی بخش بانکی که بعد مستقلی

نقش تأثیرگذاری در بروز رفتار آوای سازمانی دارد (چان،

از توسعه مالی است ،در کانون توجه قرار دارد .نتایج

 )9 :۴149لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر ابعاد

بررسیهای متعددی (ازجمله شیرانی )49۳9 ،1نشان میدهد

رهبری پدرساالرانه بر رفتار آوا است.
۱

کارمندان بانکها تمایل چندانی برای بیان ایدهها و نظرات

از طرفی ،تسهیم دانش نیز یکی از راههای دریافت قدرت،

خود در تصمیمگیریهای سازمانی ندارند و بهنوعی درگیر

اختیار و مسئولیت برای کارکنان است .این امر به کارکنان

سکوت سازمانی بهجای آوای سازمانی میشوند و میتوان

اجازه میدهد تا درک بهتری از نقشها و مسئولیتهای خود

گفت در نظام بانکی سکوت سازمانی حاکم شده است

در سازمان به دست آورند .بهطورکلی ،تسهیم دانش نسبت به

(صلواتی و همکاران .)۵۴۵ :4939 ،اگر این ارتباط مؤثر در

تصمیمگیری مشارکتی ،روشی صریح برای توضیح مسائل

بانکها بهعنوان نهادهای خدماتی و مالی که نقش مهمی در

محیط کار به کارکنان هست (چان .)6 :۴149 ،تسهیم دانش
روشی مستقیم برای بیان مشکالت مرتبط باکار بوده و نوعی

1.Organizational voice
2. Zhang
3. Chan
4. Shirani

5. Authoritarian Leadership
6. Benevolent Leadership
7. Knowledge Sharing
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توانمندسازی هست که کارکنان را قادر میسازد تا به بیان

پدرساالرانه سبک رهبری معمول در فرهنگ کشورهای

ایدهها و نظرات بپردازند .تسهیم دانش نیز میتواند با ابعاد

آسیایی ،خاورمیانه و آمریکای التین است (پلگرینی 1و

سهگانه رهبری پدرساالرانه در ارتباط باشد لذا هدف دوم

همکاران.)931 :۴141 ،

پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیلی تسهیم دانش بر رابطه

پدرساالری برگرفتهشده از واژه التین پاتر ۵به معنای پدر

بین ابعاد رهبری پدرساالرانه و رفتار آوا است .با توجه به

است .پدرساالری در روابط سلسله مراتبی بین باالدست و

اهمیت مسئله آوای سازمانی در شعب بانک صادرات و تأثیر

زیردست که دارای نقشهای متفاوت میباشند ،رخ میدهد

آن بر کیفیت تصمیمات و خدمات و همچنین تأثیرگذاری

(ماسولینووکاالبرو .)۴11 :۴141 ،6پدرساالری ۱در خانوادهای

متغیری چون رهبری پدرساالرانه بر آن ،محققین برآن شدند

که در آن پدر از اختیار خود برای ارتقای رفاه خانواده استفاده

تا به بررسی این سؤال بپردازند که آیا بین ابعاد رهبری

میکند کامالً مشهود است؛ بنابراین رهبری پدرساالرانه نوعی

پدرساالرانه و آوای کارکنان با در نظر گرفتن نقش

سبک رهبری است که در آن رهبر خیرخواهی پدرانه و قدرت

تعدیلکننده تسهیم دانش کارکنان شعب بانک صادرات استان

سلسله مراتبی را همزمان به کار میبرد (همفریس ۳و

گلستان رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟

همکاران .)4۳3 :۴141 ،گلفاند )۴11۱( 3بیان میکند که در
فرهنگهای پدرساالر ،افراد دارای قدرت خود را مانند یک
پدر میبینند و معتقدند که حمایت از کارکنانشان جزو

ادبیات پژوهش

وظایفشان محسوب میشود .در مقابل حمایتهای رهبر ،افراد

رهبری پدرساالرانه
درحالیکه پدرساالری مفهومی برجسته در حوزه خطمشی
عمومی است اما بیان آن در ادبیات رهبری بسیار چالشبرانگیز
است .شکل پدرساالری که بهشدت انتخاب پیروان را در مورد
مسائل متعدد محدود میسازد (بهعنوانمثال رهبر با پیروان
مانند بچهها رفتار میکند) ازنظر اجتماعی پذیرفتهشده نیست
و ازاینروست که این سبک رهبری مخصوصاً در کشورهای
توسعهیافته غربی و جوامع صنعتی مفهومی منفی در نظر گرفته
میشود .چنین سبک رهبری در فرهنگهای جمعگرا 4که
تطابق زیاد ،مسئولیت بیشتر در قبال دیگران و وابستگی بیشتر
موردتوجه است ،مفهومی مثبت تلقی میشود ولی در مقابل،
در فرهنگهای فردگرا

۴

که استقالل ،خوداتکایی و

خودکارآمدی دارای ارزش است ،چندان موردپسند نیست .در

نسبت به رهبر وفادار بوده ،از وی اطاعت میکنند و احترام
41

وی را نگاه میدارند (ازچلیک و چنکسی .)۳۱9 :۴141 ،
برای انجام این کار ،اینگونه رهبران در زندگی غیر کاری
پیروان وارد شده و در مواقع نیاز به حمایتهای عاطفی از
آنها حمایت میکنند .رهبران پدرساالر همانند یک عضو
ارشد خانواده و مانند یک پدر بر حمایت از پیروان خود تأکید
میورزند .در اینگونه روابط ،تدارک راهنمایی برای زندگی
حرفهای و شخصی پیروان و ایجاد جو حمایتی در حوزههای
کاری و غیر کاری برای کارمندان از اهمیت زیادی برای رهبر
44

برخورداراست (سویلو .)۴4۳ :۴144 ،
چنگ و همکارانش رهبری پدرساالرانه را دارای سه بعد زیر
میدانند:

فرهنگهای فردگرا ،درگیری رهبر پدرساالر در زندگی فردی

• بعد مستبدانه :این بعد به اعمال اختیار و کنترل قوی بر

و شخصی کارمند نوعی نقض حریم خصوصی محسوب

زیردستان و دریافت اطاعت بیچونوچرا از سوی آنها

میشود اما بالعکس درگیری رهبر در چنین مسائلی در
فرهنگهای جمعگرا کامالً مطلوب است (اتکن و چنکسی،9
 .)۵۴6 :۴14۴شواهد نشان میدهد که سبک رهبری
1.Collectivistic cultures
2. Individualistic cultures
3. Otken&Cenkci

4. Pellegrini
5. pater
6. Mussolino&Calabro
7. Paternalism
8. Humphreys
9. Gelfand
10. Ozcelic&Cenkci
11. Soylu
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اشاره دارد .این بعد بر رهبران بهعنوان هسته سازمان

آوای کارکنان

تمرکز میکند و آنها را افرادی در نظر میگیرد که در

محیطهای سازمانی در عصر حاضر ،بسیار پیچیده و پویا

هنگام تصمیمگیریها هیچ توجهی به دیگران ندارند

هستند .ازآنجاکه شناخت و کنترل این چالشها برای مدیران

(ماسولینو وکاالبرو.)۴14 :۴141 ،

بهتنهایی کار دشواری است لذا کارکنان منابع ارزشمندی از

بعد خیرخواهانه :خیرخواهی به معنای این است که

نظرات و پیشنهادها برای حل این مسائل و مشکالت در نظر

رهبر نگران رفاه فردی و خانوادگی پیرو است (سویلو،

گرفته میشوند (گائو 6و همکاران .)۱۳۱ :۴144 ،رفتار آوا از

 .)۴43 :۴141رهبران دارای این سبک نسبت به

سوی بسیاری از سازمانها موردپذیرش واقعشده است

کارکنانشان مهرباناند و نسبت به فعالیتهای کاری و

مخصوصاً سازمانهایی که درگیر بازمهندسی ساختار خود

فردی آنها توجه نشان میدهند (چن و کائو:۴113 ،

میباشند ،نیازمند نظرات کارکنان خود میباشند تا بتوانند
۱

 .)۴۵91نشان دادن رفتار خیرخواهانه توسط رهبران از

تغییرات سازمانی موفقیتآمیزی را رقم بزنند (نیکوالئو و

طریق کمک به پیروان در مواقع بروز مشکل کاری و

همکاران.)66۱ :۴11۳ ،

فردی و توجه نشان دادن به رفاه آنها حتی در خارج از

در سال  43۱1هیرچمان برای نخستین بار اصطالح آوا را در

محیط کار میتواند منجر به ارتقای فعالیتهای متقابل

مدل خود " آوا ،خروج و وفاداری" مطرح نمود .وی بیان

شود (وو 4و همکاران)411 :۴144 ،؛ بنابراین ،بعد

داشت کارکنان در مواجهه با مشکالت سازمانی سه گزینه در

خیرخواهانه دارای دو زیرمجموعه خیرخواهی فرد محور

پیش رودارند .نخست ،آنها میتوانند به سازمان خود وفادار

و خیرخواهی وظیفه محور است (ایراوانتو ۴و همکاران،

مانده و بهصورت خوشبینانه منتظر بهبود اوضاع باشند .دوم،

.)6 :۴14۴

آنها میتوانند سازمان را ترک کنند و سوم اینکه میتوانند

بعد اخالقی :اخالق یک رهبر نشاندهنده پرهیزگاری،

نظرات و ایدههای خود را بهمنظور ایجاد تغییرات سازنده بیان

انضباط نفس و عدم خودرایی است (وو و همکاران،

دارند (گوست و کیلکر .)61 :۴116 ،41هیرچمان این مفهوم را

 .)411 :۴14۴اینگونه رهبران هیچگاه از پیروان خود

بهصورت هرگونه تالشی برای تغییر ،بهجای فرار از مسائل

سوءاستفاده نمیکنند و آنها را بهجای آنکه وسیله ببینند

قابلاعتراض تعریف کرد (شلوسر و زولین.)۵۵6 :۴14۴ ،44

هدف در نظر میگیرند (وو و همکاران .)46 :۴144 ،در

همچنین ون دینی و لپین )433۳( 4۴آوا را بهعنوان رفتاری که

این بعد ،رهبران صدمهای به سازمان وارد نمیکنند و

بر بیان چالشهای سازنده بهمنظور بهبود و نهفقط انتقاد تأکید

برای پیروانشان نقش یک مدل را ایفا مینمایند

میورزد تعریف کردهاند (کی و مینگ ژیا.)۴99 :۴141 ،49

۳

3

41

نیز ( ،)۴11۱آوا را بهعنوان تدارک

(ماسولینو و کاالبرو .)۴14 :۴141،چنگ (6 )۴141

دترت و بوریس

حوزهای که رهبران در آن میتوانند برتری اخالقی خود

داوطلبانه اطالعات بهمنظور بهبود وظایف سازمانی که ممکن

را نشان دهند عبارت است از :شجاعت ،رادمردی،

است شرایط موجود سازمان را به چالش بکشد ،تعریف

مسئولیت ،انصاف� ،درستکاری� و الگو بودن( ۵ایراوانتو

میکنند (چان .)1 :۴149 ،آوای کارکنان بهعنوان تبادل

و همکاران.)6 :۴14۴ ،

اختیاری دیدگاهها ،پیشنهادها و نظرات در مورد مسائل کاری

1. Wu
2. Irawanto
3. Impartialness
4.Incorruptness
5 leading by example

6. Gao
7. Nikolaou
8. Hirschman
9.Voice, Exit, Loyalty
10. Gossett& Kilker
11. Schlosser&Zolin
12. Van Dyne and LePine
13.Qi&Ming-Xia
14. Detert and Burris
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در نظر گرفته میشود که هدف آن بهبود عملکرد سازمانی

دارد و همانند رفتارهای شهروندی سازمانی اختیاری

است .این رفتار میتواند شامل بحث در مورد مشکالت با

بوده و سازمان نمیتواند اجباری روی آنها داشته

سرپرست ،ارائه راهحلهای مسئله به بخش منابع انسانی ،بیان

باشد (ونگ و جیانگ .)9:۴14۵،۱این رفتار اساساً بر

ایدهها برای تغییر سیاستهای محیط کار و یا مشاوره با یک

منفعت رسانی به دیگران و سازمان تأکید دارد

متخصص سازمانی باشد (تراویس 4و همکاران:۴144 ،

(زارعی متین و همکاران.)4931،
 .۴آوای تدافعی :۳آوای تدافعی مبتنی برخودحفاظتی

.)4۳9۴
دو سطح از مفهومسازی آوا در ادبیات وجود دارد :اولین سطح

است .بروز این نوع رفتار مستلزم مسئولیتپذیری

کارمندان است که اشاره به رفتارهای سخن گفتن دارد مانند

شخصی کمتر و اخذ تصمیمات بدون هرگونه

ارائه پیشنهادها سازنده برای تغییرات .سطح دوم سطح

ریسک است؛ بنابراین چنانچه افراد از پیامدهای

سازمانی است که اشاره به فرایندهایی دارد که موجب ارتقای

تنبیهی به دلیل بحث در مورد مشکالت سازمان

عدالت میشود و مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها را

بترسند ،عموماً رفتارهایی دفاعی بهمنظور حفاظت از

تسهیل مینماید (کولکارنی.)111 :۴141 ،۴

خود نشان میدهند.

یافتههای علمی نشان میدهند که آوای کارکنان به مدیران

 .9آوای مطیع :3این نوع آوا ،رفتاری غیر مشارکتی

کمک میکند تا مسائل و مشکالت مرتبط باکار را شناسایی و

مبتنی بر این احساس در فرد است که او قادر به

نوآوری سازمانی را تسهیل کنند .آوا ،شکل غیرتاییدی اظهار

ایجاد تغییر در شرایط نیست؛ بنابراین این نوع آوا،

است که اغلب قدرت و اختیار رهبر را به چالش میکشد

منجر به بروز اظهارات موافقت گونه و حمایت از

(ژائو.)۴۱ :۴141 ،9

وضع موجود با توجه به انگیزههای مطرحشده

سکوت و آوا رفتارهایی ریسک آمیز در نظر گرفته میشوند.

میگردد (زارعی متین و همکاران.)4931،

بر طبق نتایج پژوهشی که مجله ملی اخالق کسبوکار انجام

بسیاری از سازمانها میکوشند تا کارکنان خود را تشویق کنند

داده است ۴۵ ،درصد افراد در آمریکا که رفتارهای نادرست را

به بیان نظرات و افکار خود در مورد مسائل و مشکالت

گوشزد کردهاند از سوی سازمان خود مجازات شدهاند .در

سازمانی بپردازند .نتایج پژوهشها نشان میدهند که عوامل

عصر حاضر ،اگرچه برخی از رفتارهای آوا منجر به مرگ فرد

متعددی میتواند رفتارآوای کارکنان را تحت تأثیر قرار دهند.

شده است (بهعنوانمثال کارن سیلک وود 1یک فعال درزمینه

برخی از این عوامل عبارتاند از :رضایت ،کنترل شخصی،

آلودگی هستهای در یک تصادف رانندگی مشکوک کشته شد)

هویتسازمانی و جو آوا .رهبران نیز دارای نقش کلیدی در

اما بیشتر رفتارهای آوا شرایط فیزیکی فرد را به خطر

تشویق کارکنان به بیان نظراتشان ایفا میکند (لی و
41

نمیاندازند بلکه بیشتر متوجه مسیر شغلی ،رفاه و آبروی فرد

سان .)4:۴141،

است (اسکات یانگ.)491:۴141،۵

آوا به معنای انتقال اطالعات بین دو طرف سخنگو (منبع) و

آوای سازمانی همانند سکوت سازمانی دارای سه بعد است که

هدف (دریافتکننده) بهمنظور بهبود امور است .آوای سازمانی

عبارتاند از:

عملی اختیاری است بنابراین توسط زو و اجبار رهبرانجام

 .4آوای دگرخواهانه :6بنا بر نظر ون دین و همکارانش

نمیشود و یا عدم حضور آن مورد تنبیه واقع نمیشود.

( ،)۴119آوای دگرخواهانه به منفعت دیگران توجه

ارزیابی آوا همانند عملکرد درون نقشی بهسادگی صورت

1. Travis
2 .Kulkarni
3. Zhao
4. Karen Silkwood
5. Scott-young
6. Prosocial voice

7. Wang&Jiang
8. Defensive voice
9.Acquiescent voice
10. Li&Sun
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نویسندگان :بررسی رابطه بین رهبری پدرساالرانه و آوای کارکنان با تأکید بر نقش تعدیلکننده تسهیم دانش
کارکنان...

نمیگیرد (دترت 4و همکاران .)6۴۱:۴149،برای بروز آوا ابتدا

اگر کارمندان دریابند که بیان ایدهها و نظرات برای آنها

کارکنان به بررسی مساعد بودن زمینه میپردازند (که آیا

دردسر و مجازاتی به همراه نخواهد داشت نظرات خود را بیان

مساعد صحبت کردن است یا خیر) و اولین موردی که

میکنند (والومبا 9و همکاران .)3۵6:۴14۴،از طرفی چون

موردبررسی قرار میگیرد ،تعامل با رهبر است؛ بنابراین،

رهبران اخالقی به ایجاد روابط صادقانه با پیروان عالقهمندند

رفتارهای رهبری عاملی کلیدی در تأثیرگذاری برای ریسک

این امر منجر میشود تا اعتماد بین فردی بین رهبر و پیرو

کارکنان در مورد آوا است (هانگ و پاترسون.)۵:۴141،۴

شکل بگیرد .زمانی که کارکنان به رهبرانشان اعتماد پیدا کنند

محققان بر این باورند که رهبری پدرساالرانه با آوای کارکنان

و بدانند که رهبران بهصورت منصفانه با آنها برخورد میکنند

در ارتباط است .یک رهبر مستبد کنترلهای سفت و سختی بر

انگیزه بیشتری برای آوای سازنده خواهند داشت (ونگ و

منابع و قوانین اعمال میکند که این رفتار مانع از آوای

همکاران.)۱۵9:۴14۵،

سازمانی میشود و درنتیجه از کارکنان انتظار میرود صرفاً از
دستورات رهبر پیروی نمایند .همچنین رهبران مستبد به

تسهیم دانش

کارکنان اجازه نمیدهند تا بهصورت مستقل بیندیشند و عمل

فرهنگ ما ،تعاریف و پیامهای متفاوتی را از مفهوم به اشتراک

کنند که این رفتار نیز منجر به افت آوای سازمانی میشود

گذاشتن ارائه میکند .در کودکی بسیاری از والدین ،فرزندان

(چان .)۵ :۴149،از طرفی به دلیل ترسی که پیروان از رهبران

خود را تشویق میکنند که اسباببازیهای خود را با

مستبد دارند نسبت به ابراز نظرات و دیدگاههای خود تمایلی

همبازیهای خود تقسیم کنند .درحالیکه در مدرسه ،دانش

ندارند (لی و سان .)۱:۴141،در پژوهش گوناگون تأثیر مثبت

آموزان یاد میگیرند که برگههای امتحانی خود را از چشمهای

رهبری خیرخواهانه بر آوای سازمانی به اثبات رسیده است.

کاوشگر پنهان کنند .درحالیکه در مدرسه ،شرکتها و

این تأثیر مثبت به دلیل مبادله اجتماعی است که بین رهبر و

مؤسسات به کارمندانی پاداش میدهند که اطالعات را برای

پیرو صورت میگیرد .هرچقدر سطح مبادله به دلیل

خودشان نگه میدارند .آدام بیانچی ،یکی از تحلیلگران

حمایتهای رهبر از پیرو بیشتر باشد پیرو آوای سازمانی

مدیریت دانش میگوید :غالباً ارزش شما برای یک سازمان در

بیشتری خواهد داشت .همچنین ازآنجاکه رهبر سطح عدم

آن چیزی است که شما میدانید و دیگران نمیدانند (تقوی و

اطمینان برای پیرو را کاهش میدهد ،کارکنان تشویق میشوند

شریفی میالنی.)49۳3 ،

تا راحتتر مسائل و مشکالت را بیان کنند .دالیل متعددی نیز

در قرن بیست و یکم ،دانش بهعنوان مهمترین دارایی

برای تأثیر رهبری اخالقی بر بروز آوای سازمانی وجود دارد.

استراتژیک در نظر گرفته میشود .بهخصوص ،ظرفیت یک

یکی از این دالیل این است که رهبران اخالقی به پیروان

سازمان برای تسهیم دانش میان کارکنانش و بهکارگیری آن

اجازه میدهند تا نظرات و ایدههای خود را وارد جریان

دانش تسهیم شده مهمترین منبع مزیت رقابتی برای بسیاری از

تصمیمگیری نمایند .این فرصت شرکت در تصمیمگیریها و

سازمانها است (شوئر 1و همکاران .)9649:۴14۴،عالوه بر

وجود کانالهای ارتباطی دوسویه موجب میشود تا کارکنان

این ،تسهیم دانش برای سازمان حیاتی است زیرا مرتبط با

پیشنهادهای خود را نهتنها در مورد مسائل اخالقی بلکه مسائل

خلق دانش جدید است یک عامل مهم در مزیت رقابتی است

کاری نیز بیان کنند .بهعبارتدیگر میتوان گفت زمانی که

(وون کیم و کو .)۵۳۱:۴141،۵افراد با تسهیم دانش میتوانند

پیروان میبینند رهبرانشان پذیرای ایدهها و نظرات آنها

به نتایجی فراتر از نتایج فردی خود دست یابند

میباشند تمایل بیشتری به بروز آوای سازمانی دارند .دلیل

(رنزله)۴41:۴14۴،6؛ بنابراین سازمانها باید روشهایی برای

دیگر نیز وجود فضای امن برای بیان ایدههاست .بهبیاندیگر،
1. Detert
2. Huang& Paterson

3. Walumbwa
4. Schwaer
5. Woon kim& Ko
6. Renzle
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اینکه کارکنان درگیر تسهیم دانش شوند را بیابند (وون کیم و

ممکن است دانش آنها به کار گرفته نشود و یا از آنها

کو.)۵۳۱:۴141،

استفاده مجدد نشود .بهعبارتدیگر تسهیم دانش ،زمانی مفید

دانش از تجربه ،اطالعات زمینههای و بیهنش دریافهت شهده از

خواهد بود که همه کارکنان در کار خود به آن نیاز داشته

تجربه اسهت .دانهش در هههن یهک فهرد ایجهاد مهیشهود .در

باشند یا حداقل بیشترین دانشی که دریافت میکنند

سازمانها دانش به شکل اسناد ،پایگاههای اطالعاتی ،رویهها و

بهکارگیرند (رضایی دولتآبادی و همکاران.)64 :493۴،

هنجارهای سازمانی است .دو شکل اصلی دانش عبارتانهد از:

تبادل دانش و اطالعات برای اثربخشی سازمان ضروری به

دانش ضمنی و دانش آشکار .دانهش آشهکار عینهی بهوده و از

نظر میرسد .پژوهشها نشان میدهند که تسهیم دانش

طریق کلمات ،اشکال و یا فرمولها بیهان مهیشهود .ایهن نهوع

بهصورت مثبت میتواند کیفیت راهحلها و سرعت ایجاد

دانش بین اعضای یک سازمان ردوبدل مهیگهردد؛ امها دانهش

آنها را افزایش دهد .رهبران نیز ازجمله عواملی هستند که

ضمنی فردی است ،بیان آن به شکل کلمات و اشهکال دشهوار

میتوانند تمایل کارکنان به تسهیم دانش را افزایش و یا کاهش

اسههههت و باتجربههههه افههههزایش مهه هییابههههد (کوریههههات و

دهند (کارملی ۵و همکاران .)۴۵۳:۴144،زمانی که کارکنان

گلبارد .)۵۳4:۴141،4فرایند انتقال دانش ضهمنی و آشهکار بهه

اطالعات و دانش بیشتری از رهبرانشان دریافت کنند تمایل

دیگران کمهک مهیکنهد تها اههداف محقهق شهوند ،مسهائل و

بیشتری نیز به مشارکت در تصمیمگیریهای سازمانی دارند.

مشههکالت حههل شههوند ،ای هدههههای جدیههد شههکل بگیرنههد و

چان ( )۴149معتقد است که رهبران استبدادی شنوای نظرات

سیاسهههتهههها و رویهههههههها انجهههام شهههوند (ونهههگ ۴و

و ایدههای کارکنان نیستند و این امر آوای کارکنان را محدود

همکاران.)3۱3:۴141،

میکند .در حقیقت رهبران استبدادی با این ویژگی به کارکنان

تسهیم دانش فرایندهای پویهای تعهامالت بهین فهردی (ماننهد

این حس را القا میکنند که آنها افرادی بیکفایت و ناالیق

بحث و یا حل مسئله مشترک) است که از طریق آنیک واحهد

هستند .اگرچه رهبران مستبد پذیرای ایدهها نیستند اما افرادی

(گروه یا بخش) تحت تأثیر تجربه واحد دیگر قرار مهیگیهرد.

که اطالعات زیادی کسب کردهاند انگیزه زیادی هم برای

کومینگز ۵ )۴111( 9نوع تسهیم دانش را شناسایی نموده است

صحبت در مورد آنها دارند؛ بنابراین برای افرادی که دارای

کههه عبههارتانههد از :نگههاه کلههی ،دادهههها و الزامههات خههاص،

میزان بیشتری از اطالعات هستند رابطه منفی بین رهبری

گزارشها ،فنهها و نتهایج پهروژههها .همهه ایهن انهواع دانهش

استبدادی و آوا ضعیفتر است .رهبران خیرخواه نیز به

1

کارکنان کمک میکنند تا اطالعات دریافتی را برای بهبود

بههههراحتهههی قابهههل تسههههیم شهههدن نیسهههتند (مهههاتزلر
وهمکاران.)۴3۱:۴144،

شرایط کاری تعبیر و تفسیر نمایند .کارکنان هنگام دریافت

وقتی بیان میشود فردی دانش خود را تسهیم میکند ،به این

اطالعات مرتبط از حمایت رهبران خیرخواه خود در مورد

معنی است که آن فرد ،شخص دیگری را با استفاده از دانش،

آوای سازنده لذت میبرند .زمانی که اطالعات و دانش توسط

بینش و افکار خود در جهت تقویت موقعیت شخص مزبور

رهبر خیرخواه به اشتراک گذاشته میشود انتظار آن است که

راهنمایی میکند .بهعالوه فردی که دانش خود را تسهیم

در هنگام بروز مشکالت ،ایدهها و نظرات کارکنان شکل

میکند ،ایدئال این است که از هدف دانش تسهیم شده و

بگیرد اما زمانی میتوان این انتظار را داشت که رابطه نزدیکی

کاربرد آن و همچنین از نیازها و شکافهای اطالعاتی فرد

بین رهبر و پیرو وجود نداشته باشد زیرا پیروان احساس

گیرنده دانش آگاهی داشته باشد .این موضوع بیانگر این نکته

میکنند اگر مشکالت به گوش رهبر خیرخواهشان برسد وی

است که همه کارکنان نیاز به تسهیم دانش خود ندارند ،زیرا

را دچار ناراحتی میکنند .رهبران اخالقی نیز به دلیل حمایت

1. Koriat&Gelbard
2. Wang
3. Cummings
4. Matzler

از مشارکت در تصمیمگیریها و ایجاد کانالهای باز ارتباطی
5 . Carmeli
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کارکنان...

کارکنان را تشویق به بیان ایدهها و نظرات خود میسازند.

دارند در چنین شرایطی نظرات و افکار و راهحلهای خود را

رهبران اخالقی خود الگویی برای کارکنان درزمینه

بیان کنند اما اگر اطالعات کمی به اشتراک گذارده شود یعنی

مسئولیتپذیری در کار میباشند .به اشتراکگذاری دانش

کارکنان اطالعی از مشکالت پیدا نکنند رهبران اخالقی نیز

سبب میشود تا کارکنان از مسائل و مشکالت موجود در کار

انتظار زیادی از کارکنان برای آوای سازمانی ندارند

و سازمان مطلع شوند و رهبران اخالقی نیز از کارکنان انتظار

(چان.)6:۴149،
در جدول زیر شماری از پژوهشهای مرتبط با موضوع

پیشینه پژوهش

آمدهاند:
محقق

نتایج

عنوان

بین رهبری خیرخواهانه و آوای کارکنان رابطهای وجود ندارد ولی بین رهبری مستبدانه و آوای کارکنان
رابطه منفی و بین رهبری اخالقی و آوای کارکنان رابطه مثبت وجود دارد .همچنین تسهیم دانش رابطه
چان

4

رهبری پدرساالرانه و آوای کارکنان :آیا تسهیم

()۴149

دانش دارای اهمیت است؟

ژانگ ۴و

رهبری پدرساالرانه و آوای کارکنان در چین

بین رهبری مستبدانه با آوای کارکنان و رهبری خیرخواهانه با آوای کارکنان را تعدیل نمیکند ولی
تسهیم دانش در رابطه بین رهبری اخالقی و آوای کارکنان نقش تعدیلکننده دارد.
مبادله رهبر و عضو رابطه بین رهبری پدرساالرانه و آوای کارکنان را تعدیل میکند .رهبری مستبدانه از

همکارانش

طریق کاهش قضاوت جایگاهی منجر به کاهش آوای کارکنان میشود و رهبری خیرخواهانه و اخالقی
منجر به افزایش آوای کارکنان میشود

()۴141
پلگرینی و

ویژگیهای بین فرهنگی رهبری پدرساالرانه:

همکاران

کاربرد نظریه مبادله رهبر-عضو

رهبری پدرساالرانه دارای رابطه مثبت با رضایت شغلی و تعهد سازمانی است

()۴141
ابعاد رهبری خیرخواهانه و اخالقی دارای ارتباط مثبت با رفتارهای درون نقشی و فرانقشی میباشند
چن 9و همکارانش

ارتباط رهبری پدرساالرانه و عملکرد شغلی

ولی رهبری مستبدانه ارتباط منفی با عملکرد کارکنان دارد .همچنین نتایج این پژوهش آشکار کرد که

()۴141

کارکنان  ۴۱شرکت در تایوان

زنان دید خوبی نسبت به رهبری پدرساالرانه ندارند زیرا ازلحاظ تاریخی آنها معموالً در مسند قدرت
قرار نداشتهاند.

چن و کائو

1

رهبری پدرساالرانه و سالمت روانی کارکنان

()۴113

که ابعاد رهبری مستبدانه و رهبری اخالقی دارای ارتباط منفی با سالمت روانی کارکنان است ولی
رهبری خیرخواهانه ارتباط معناداری با سالمت روانی کارکنان ندارد.

والومبا ۵و همکاران

رهبری اخالقی و عملکرد درون نقشی گروه:

()۴14۴

نقش میانجی وظیفهشناسی و آوای گروه

چنگ و همکاران

رهبری اخالقی ،اشتیاق شغلی و رفتار آوا

این پژوهش از اولین پژوهشهایی است که به بررسی رابطه آوای گروهی و عملکرد درون نقش
گروهی میپردازد .نتایج تحقیق حاکی از آن است که رهبری اخالقی منجر به آوای سازمانی میشود.
نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که رهبری اخالقی رابطه معناداری با اشتیاق شغلی و رفتار آوا
دارد .یک رهبر اخالقی با کارمندان بهصورت منصفانه برخورد میکند و نیازهای آنها را در نظر

()۴141

میگیرد .این رفتار باعث افزایش رضایت کارمندان شده و انگیزه آنها را برای اشتیاق شغلی باال میبرد.
اشتیاق شغلی نیز منجر به شکلگیری انگیزه درونی برای انجام وظایف کاری میشود .این انگیزه درونی
نیز میتواند باعث رفتارهای فرانقشی مانند آوای سازمانی گردد.
هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سبک رهبری استبدادی با رفتارآوای کارکنان در چند شرکت

لی و سان

رهبری سنتی چینی و رفتارآوای کارکنان:

()۴141

بررسی بین سطحی

ژو 6و همکاران

رهبری اخالقی و رفتار آوا و عملکرد

رابطه مثبتی بین رهبری اخالقی و رفتار آوا و عملکرد کارکنان وجود دارد .زمانی که کارکنان با رهبری

()۴14۵

کارکنان :نقش هویت و اعتقادات اخالقی در

که نسبت به آنها توجه نشان میدهد و بهصورت منصفانه با آنها برخورد میکند احساس هویت کنند

هنگام ورود کارکنان

بینالمللی چینی بوده است .نتیجه این پژوهش نشان داده است که رهبری استبدادی رابطهای منفی با
رفتارآوای کارکنان دارد.

آنگاه تمایل بیشتری برای بروز رفتار آوا دارند.

1.Chan
2. Zhang
3.Chen
4.Kao
5. Walumbwa
6.Zhu
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توجه به موضوع آوای سازمانی در سازمانها دیگر

به ایجاد محیطی میپردازند که تسهیلکننده آواست بلکه بر

تعجببرانگیز نیست زیرا سازمانها دریافتهاند که آوای

سر مسائل اخالقی نیز توافقاتی صورت میگیرد .در مورد تأثیر

سازمانی به کشف محصوالت و خدمات جدید کمک میکند

رهبری خیرخواهانه بر آوای سازمانی نتایج یکسانی وجود

و اثربخشی و کارایی سازمان را ارتقا میبخشد .نظریهپردازان

ندارد .نتیجه پژوهش چان ( )۴149نشان میدهد که بین

بر این باورند که مدیران و رهبران سازمان نقش مهمی در

رهبری خیرخواهانه و آوای سازمانی رابطه معناداری وجود

افزایش آوای سازمانی دارند .بهطورکلی پژوهشهای اندکی

ندارد .در برخی جوامع افراد فکر میکنند به دلیل قدردانی از

تاکنون در مورد تأثیر رهبری استبدادی بر آوای سازمانی

حمایتهای رهبر نباید از مسائل و مشکالت صحبت کنند

انجامشده است اما نتایج پژوهشهایی که تاکنون انجامشده

زیرا با صحبت در مورد مشکالت موجب دلخوری رهبر

است نشان میدهند که رهبری استبدادی که یکی از ابعاد

میشوند اما در برخی جوامع دیگر این تفکر جایگاهی ندارد.

رهبری پدرساالرانه است دارای تأثیر منفی بر آوا است .نتایج
پژوهشهای لی و سان ( ،)۴141چان ( )۴149و ژانگ و
همکارانش ( )۴141این نتیجه را تائید میکنند .موریسون و
میلیکن ( )۴111معتقدند که برخی از رهبران عالقه چندانی به
آوای سازمانی ندارند زیرا فکر میکنند کارکنان بیشتر خواهان
افزایش نفع فردی خویش هستند تا نفع سازمانی لذا نظرات
آنها چندان مفید و جدید نخواهد بود .همچنین رهبران
استبدادی قدرت و کنترل زیادی بر کارکنان داشته و از آنها
انتظار پیروی دارند .کارکنان قبل از آنکه تصمیم به آوا بگیرند
هزینه و منافع این عمل را ارزیابی میکنند .در هنگام کار با
یک رهبر مستبد ازآنجاکه ممکن است هزینه این عمل زیاد
باشد و منجر به نتایج منفی شود کارکنان ترجیح میدهند
سکوت اختیار کنند.
در پژوهشهای متفاوت نیز تأثیر مثبت رهبری اخالقی بر
آوای سازمانی تائید شده است .نتایج پژوهشهای چان
( ،)۴149ژانگ و همکاران ( ،)۴141ژو و همکاران (،)۴14۵
والومبا و همکاران ( )۴14۴وچن و همکارانش ( )۴141نشان
میدهند رهبری اخالقی دارای تأثیر مثبت بر آوای سازمانی
است .رهبران اخالقی متعهد به ارتباطات دوطرفه با کارکنان و
شنیدن صدای آنها هستند .همچنین رهبران اخالقی به
توانمندسازی پیروان میپردازند درنتیجه اینگونه رهبران نهتنها

مدل مفهومی و فرضیات پژوهش
پژوهشها نشان میدهند که رهبری پدرساالرانه بر آوای
کارکنان تأثیرگذار است .در تأثیر بین ابعاد رهبری پدرساالرانه
بر آوای کارکنان تسهیم دانش نقش تعدیلکنندگی دارد و این
بدان معناست که تسهیم دانش و اطالعات توسط رهبر با
کارکنان در سازمان میتواند رابطه رهبری پدرساالرانه و آوای
کارکنان را تحت تأثیر قرار دهد .در این مدل متغیر رهبری
پدرساالرانه متغیر مستقل ،متغیر آوای کارکنان متغیر وابسته و
تسهیم دانش متغیر تعدیلکننده است.
فرضیه ( :)4رهبری مستبدانه بر آوای کارکنان تأثیر دارد.
فرضیه ( :)۴رهبری خیرخواهانه بر آوای کارکنان تأثیر دارد.
فرضیه ( :)9رهبری اخالقی بر آوای کارکنان تأثیر دارد.
فرضیه ( :)1تسهیم دانش تأثیر رهبری مستبدانه بر آوای
کارکنان را تعدیل میکند.
فرضیه ( :)۵تسهیم دانش تأثیر رهبری خیرخواهانه بر آوای
کارکنان را تعدیل میکند.
فرضیه ( :)6تسهیم دانش تأثیر رهبری اخالقی بر آوای کارکنان
را تعدیل میکند.
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نویسندگان :بررسی رابطه بین رهبری پدرساالرانه و آوای کارکنان با تأکید بر نقش تعدیلکننده تسهیم دانش
کارکنان...

رهربی
پدرساالرانه

تسهیم دانش

رهربی مستبدانه

آوای
کارکنان

رهربی خیرخواهانه

رهربی اخالقی

شکل .1مدل مفهومی پژوهش

ابزار گردآوری دادهها

آوای کارکنان :برای سنجش آوای کارکنان نیز از پرسشنامه

در این پژوهش با توجه به موضوع موردبررسی و روش

استاندارد کمال زهیر و همکاران ( )۴14۴در مقیاس ۵

پژوهشی که پیمایشی است از پرسشنامه بهعنوان ابزار پژوهش

درجهای لیکرت استفادهشده است .سؤاالت مرتبط با این متغیر

استفادهشده است .پرسشنامهها و ویژگی آنها بهصورت زیر

به این صورت می باشند :به طور منفعالنه موافقت خود را

هست:

اعالم کرده و بندرت ایده جدیدی پیشنهاد می دهم،

رهبری پدر ساالرانه :برای سنجش رهبری پدر ساالرانه،

معمو الً به دلیل ترس با گروه موافقت می کنم ،برای سود

پرسشنامه ویویان شر ( )۴14۴مورداستفاده قرار گرفت که

بردن سازمان ،راه حل های خود را در باره مشکالت ارائه

بهصورت طیف  ۵درجهای لیکرت از خیلی کم ( )4تا خیلی

م ی کنم.

زیاد ( )۵نمرهگذاری شده بود .این پرسشنامه دارای  1سؤال
برای رهبری پدرساالرانه 1 ،سؤال برای رهبری خیرخواهانه و

حجم جامعه و نمونه

 9سؤال برای رهبری اخالقی است که نمونه سؤاالت مرتبط

جامعه آماری در این پژوهش کلیه کارکنان زن و مرد

با هر بعد آن به ترتیب عبارت است از :رهبر من از پیروان

شعب بانک صادرات استان گلستان به تعداد  611نفر

انتظار اطاعت بیچونوچرا دارد ،رهبر من در مواقع نیاز از

م ی باشند  .نمونه آماری این پژوهش کارکنان شعب بانک

اعضای خانوادههای پیروانش حمایت میکند ،رهبر من گاهی

صادرات استان گلستان به تعداد  ۴91نفر می باشند که با

اوقات از اختیار خود برای به دست آوردن امتیاز خاصی

استفاده از جدول ک رجسی و مورگان 4و به روش

استفاده میکند.

نمونه گیری تصادفی طبقه ای ( ابتدا عناصر جامعه به چند

تسهیم دانش :برای سنجش تسهیم دانش از پرسشنامه  ۵گویه

گروه نا همپوش یعنی طبقه تقسیم و سپس از هر طبقه

ای الوسون ( )۴11۴در مقیاس  ۵درجهای لیکرت استفادهشده

نمونه تصادفی ساده انتخاب م ی شود) به دست آمده است.

است .یک پرسش این پرسشنامه بدینصورت است :من تمایل

روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به دلیل اینکه جامعه

دارم که یادداشتها ،فایلهای آموزشی و نتایج پژوهشیام را

آماری از حیث متغ یر محل خدمت ،دارای طبقات

با همکارانم به اشتراک بگذارم.

مشخصی است و الزاماً در نمونه پژوهش باید نسبت های
این متغیر اعمال گردد ،مورداستفاده قرار گرفت .در
جدول زیر ویژگ ی های جمعیت شناختی نمونه آماری
به تفصیل بیان شده است.

1. Krejcie & Morgan
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جدول .1ویژگیهای جمعیت شناختی پاسخدهندگان

ویژگی

محل خدمت

جنسیت

سن

تحصیالت

شرح

فراوانی

درصد فراوانی

گرگان

57

0/23

کردکوی

23

0/07

بندرگز

20

0/00

علیآباد کتول

30

0/00

گنبد

00

0/30

آزادشهر

21

0/00

مینودشت

22

0/00

بندر ترکمن

21

0/01

کالله

20

0/00

آققال

1

0/03

رامیان

5

0/03

زن

22

0/2

مرد

332

17/5

کمتر از  37سال

2

2/3

 31تا  20سال

200

0/70

 27تا  07سال

57

22/1

 01تا  77سال

21

0/1

دیپلم و پایینتر

07

27/0

کاردانی

20

0/21

کارشناسی

220

01/2

تحصیالت تکمیلی

7

2/1

تجزیهوتحلیل دادهها

این روش می تواند مجموعه ای از روابط میان متغیرها را

در این پژوهش برای آزمون صحت مدل نظری تحقیق و

به صورت هم زمان

محاسبه ضرایب تأثیر از روش مدل یابی معادالت
ساختاری 4به وسیله نرم افزار  PLSاستفاده شده است.
مدل یابی معادالت ساختاری یک تکنیک تحلیل چند
متغیره بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند

�

محاسبه کند .همان طور که هیر معتقد است هیچ کدام از
روش های پیشین نمی توانستند هم زمان هم مدل اندازه-
گیری را بررسی کنند و هم روابط علی مدل را محاسبه

متغیری و به بیان دقیق تر بسط مدل خطی کلی� است که

کنند (هیرو همکاران .)۴116 ،به طورکلی روش معادالت

به پژوهشگر امکان می دهد مجموعه ای از معادالت

ساختاری از طریق مجموعه ای از معادالت شبیه به

رگرسیون را به گونه هم زمان مورد آزمون قرار دهد .مدل -

رگرسیون چندگ انه ساختار روابط درونی متغیرها را آشکار

یابی معادالت ساختاری یک رویکرد جامع برای آزمون

می کند .لذا برای پاسخ به پرسش اصلی این تحقیق ،از

فرضیه هایی درباره روابط متغیرهای مشاهده شده و پنهان
است  .در میان تمامی شیوۀ تحلیل چند متغیره تنها روش

روش معادالت ساختاری با استفاده از نرم افزار PLS
استفاده شده است.

معادالت ساختاری است که هم زمان هم از تحلیل
رگرسیون چ ندگانه و هم از تحلیل عاملی استفاده میکند
آنچه باعث می شود روش معادالت ساختاری روشی
قدرتمند و مورداستفاده در میان محققان باشد ،این است
که عالوه بر ظاهری گرافیکی آن که تفسیر را آسان میکند،
1. structural equation modeling
2.General Linear Model

3.Hair

22

نویسندگان :بررسی رابطه بین رهبری پدرساالرانه و آوای کارکنان با تأکید بر نقش تعدیلکننده تسهیم دانش
کارکنان...

شکل  .2مدل ساختاری پژوهش همراه با ضرایب بارهای عاملی

شکل  .3مدل ساختاری پژوهش همراه با ضرایب معناداریz
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برازش مدل
جهت بررسی برازش مدل ،از برازش مدل اندازهگیری ،برازش مدل ساختاری و برازش کلی مدل استفاده میکنیم.
برازش مدلهای اندازهگیری:
پایایی:4
بهمنظور بررسی پایایی مدل اندازهگیری پژوهش ،به بررسی ضرایب بارهای عاملی ،ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی ۴میپردازیم.
سنجش بارهای عاملی:
جدول  .2ضرایب بارهای عاملی

عامل

شاخص
AL1
AL2

رهبری مستبدانه

AL3
AL4

1/۱1۴

BL2
BL3

1/۳۳۴

BL4

1/341

ML2
ML3

1/۳۳۵

KS2

1/3۴۴
1/314

KS3

1/311

KS4

1/34۴

KS5

1/۳۱3

AV

آوای سازمانی

1/311
1/3۵۴

KS1

تسهیم دانش

1/34۳
1/۳31

ML1

رهبری اخالقی

1/61۵
1/1۳6۳
1/۳1۴

BL1

رهبری خیرخواهانه

بار عاملی

1/31۵

DV

1/۳۵1

SV

1/3۵3

1.Reliability
2.Composite Reliability
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مقدار مالک برای مناسب بودن ضرایب بارهای عاملی1/1 ،

مکنون مقدار مناسبی را اتخاه نمودهاند ،درنتیجه مناسب بودن

است .در جدول فوق تمامی اعداد ضرایب بارهای عاملی

روایی همگرای پژوهش تأیید میشود.

سؤاالت از  1/1بیشتر است که نشان از مناسب بودن این معیار
دارد.

جدول .4نتایج روایی همگرا متغیرهای پنهان پژوهش

آلفای کرونباخ ،پایایی ترکیبی
مطابق با الگوریتم تحلیل دادهها در  ،PLSبعد از سنجش
بارهای عاملی سؤاالت ،نوبت به محاسبه و گزارش ضرایب
آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی میرسد که نتایج آن در جدول
زیر آمده است.

متغیرهای مکنون

میانگین واریانس استخراجی
)(AVE>٠/۵

رهبری مستبدانه

1/۵34۴۴

رهبری خیرخواهانه

1/۳1694۵

رهبری اخالقی

1/۳14۱۵۳

تسهیم دانش

1/۳۴3۳3۱

آوای سازمانی

1/۳1۵۴۱6

جدول  .3نتایج معیار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی متغیرهای پنهان
ضریب آلفای
متغیرهای مکنون

کرونباخ

ضریب پایایی
ترکیبی

)(Alpha>٠/٧
1/۱3693۳

)(CR>٠/٧
1/۳۵44۳۴

1/34334۴

1/31999۳

رهبری اخالقی

1/31۵۵۳3

1/3113۳4

تسهیم دانش

1/31۳619

1/361614

آوای سازمانی

1/31۱11۵

1/31۴911

رهبری مستبدانه
رهبری
خیرخواهانه

برازش مدل ساختاری:

ضرایب معناداری ( Zمقادیر )t-values
با توجه به شکل شماره ( )۴چون ضرایب  tبرای فرضیههای
اول ،چهارم و پنجم تحقیق کمتر از  4936بدست آمده است،
لذا در سطح اطمینان  %3۵معنادار بودن آنها تأیید نمیشود.
ولی برای مابقی فرضیههای تحقیق چون ضرایب  tبیشتر از
 4/36بدست آمدهاند ،لذا در سطح اطمینان  %3۵معنادار بودن
آنها تأیید میشود.

با توجه به اینکه مقدار مناسب برای آلفای کرونباخ و پایایی

معیار  R Squaresیا R2

ترکیبی  1/۱است و مطابق با یافتههای جدول فوق این معیارها

دومین معیار برای بررسی برازش مدل ساختاری در یک

در مورد متغیرهای مکنون مقدار مناسبی را اتخاه نمودهاند،

پژوهش ضرایب  R2مربوط به متغیرهای پنهان درونزای

میتوان مناسب بودن وضعیت پایایی پژوهش را تأیید نمود.

(وابسته) مدل است R2 .معیاری است که نشان از تأثیر یک
متغیر برونزا بر یک متغیر درونزا دارد و سه مقدار ،1/43

روایی همگرا

1

 1/99و  1/6۱به عنوان مقدار مالک برای مقادیر ضعیف،

معیار دوم از بررسی برازش مدلهای اندازهگیری ،روایی

متوسط و قوی  R2در نظر گرفته میشود .مطابق با شکل (،)4

همگرا است که به بررسی میزان همبستگی هر سازه با

مقدار  R2برای سازه درونزای پژوهش محاسبه شده است که

سؤاالت (شاخصها) خود میپردازد.

با توجه به سه مقدار مالک ،میتوان مناسب بودن برازش مدل

با توجه به اینکه مقدار مناسب برای 1/۵ ،AVE۴است و

ساختاری را تأیید ساخت.

مطابق با یافتههای جدول فوق این معیار در مورد متغیرهای

1.Convergent Validity
2. Average Variance Extracted

جدول .۵نتایج معیار  R2برای سازه درونزا
متغیرمکنون

R2

آوای سازمانی

1/6۴1۱۵۳
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جدول .۳نتایج برازش مدل کلی

معیار Q2
این معیار قدرت پیشبینی مدل را مشخص میسازد و در
صورتی که مقدار  Q2در مورد یک سازه درونزا سه مقدار
 1/4۵ ،1/1۴و 1/9۵را کسب نماید ،به ترتیب نشان از قدرت
پیشبینی ضعیف ،متوسط و قوی سازه یا سازههای برونزای
مربوط به آن را دارد .نتایج جدول فوق نشان از قدرت پیش-
بینی مناسب مدل در خصوص سازه درونزای پژوهش دارد و
برازش مناسب مدل ساختاری را تأیید میسازد.

آوای سازمانی

1/۱۳۴۳3۵

1/6۴1۱۵۳

1/6339۱4

با توجه به مقدار بدست آمده برای  GOFبه میزان ،1/۱1
برازش بسیار مناسب مدل کلی تأیید میشود.

فرضیههای پژوهش
فرضیه ( :)1رهبری استبدادی بر آوای سازمانی کارکنان
شعب بانک صادرات استان گلستان تأثیر معناداری دارد.

جدول .6نتایج معیار  Q2برای سازه درونزا

مطابق جدول شمارۀ ( )9میتوان گفت ضریب مسیر رابطۀ

Q2

متغیرهای مکنون

GOF

میان رهبری استبدادی و آوای سازمانی  1/194است .آماره تی
برای این ضریب نیز  1/3۵۵است و مقدار آن پایینتر از آستانۀ

1/۵۴13۴۵

معنیداری یعنی  4/36بهدستآمده است .لذا فرضیۀ اول این

برازش مدل کلی

پژوهش یعنی اثر معنادار رهبری استبدادی بر آوای سازمانی

معیار GOF3

تأیید نمیشود.

برای بررسی برازش مدل کلی از معیار  GOFاستفاده میشود
که سه مقدار  1/۴۵ ،1/14و  1/96به عنوان مقادیر ضعیف،

فرضیه ( :)2رهبری خیرخواهانه بر آوای سازمانی کارکنان

متوسط و قوی برای  GOFمعرفی شده است.

شعب بانک صادرات استان گلستان تأثیر معناداری دارد.

این معیار از طریق فرمول زیر محاسبه میگردد:

همانطور که در جدول شماره ( )9مشخص است ،ضریب

GOF = communalities × R 2

مسیر میان رهبری خیرخواهانه و آوای سازمانی 1/194
بهدستآمده است .آماره تی برای این رابطه  ۱/1۳۴و مقدار آن

از میانگین مقادیر اشتراکی
متغیرهای پنهان پژوهش به دست میآید.
جدول .۱میزان  Communalityو  R2متغیرهای پژوهش
R2

باالتر از آستانۀ معنیداری یعنی  4/36بهدستآمده است .با
توجه به موارد باال میتوان نتیجه گرفت رهبری خیرخواهانه
بر آوای سازمانی اثر مثبت و معناداری دارد .لذا فرضیۀ دوم
این پژوهش تأیید میشود.
فرضیه ( :)3رهبری اخالقی برآوای سازمانی کارکنان شعب

متغیرهای مکنون

Communality

رهبری مستبدانه

3/223222

3/333333

رهبری خیرخواهانه

3/232232

3/333333

رهبری اخالقی

3/223222

3/333333

تسهیم دانش

3/222222

3/333333

تی برای این ضریب 6/۱۴۴ ،است ،میتوان نتیجه گرفت که

آوای سازمانی

3/222222

3/222222

ضریب بهدستآمده معنادار است .لذا فرضیۀ سوم پژوهش

بانک صادرات استان گلستان تأثیر معناداری دارد.
مدل برازش شده نشان میدهد مقدار ضریب مسیر میان
رهبری اخالقی و آوای سازمانی  1/964است .ازآنجاکه مقدار

تأیید میشود؛ بهعبارتدیگر رهبری اخالقی بر آوای سازمانی
3. Goodness of Fit

تأثیر مثبت و معناداری دارد.
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فرضیه ( :)5تسهیم دانش تأثیر رهبری خیرخواهانه بر آوای

فرضیه ( :)4تسهیم دانش تأثیر رهبری استبدادی بر آوای

سازمانی را تعدیل میکند.

سازمانی را تعدیل میکند.

مطابق جدول ( )9ضریب معناداری مربوط به متغیرBL*KS

مطابق شکل جدول ( )3ضریب معناداری مربوط به متغیر

که به سمت متغیر آوای سازمانی فلش خورده است عدد

 AL*KSکه به سمت متغیر آوای سازمانی فلش خورده

 4/133بهدستآمده است که به دلیل کمتر بودن از  4/36نشان

است عدد  4/131بهدستآمده است که به دلیل کمتر بودن از

میدهد در سطح اطمینان  %3۵نمیتوان تأثیر متغیر تسهیم

 4/36نشان میدهد در سطح اطمینان  %3۵نمیتوان تأثیر متغیر

دانش را بهعنوان یک متغیر تعدیلگر تأیید ساخت؛

تسهیم دانش را بهعنوان یک متغیر تعدیل گر تأیید ساخت؛

بهعبارتدیگر در سطح اطمینان  %3۵نمیتوان تأیید نمود که

بهعبارتدیگر در سطح اطمینان  %3۵نمیتوان تأیید نمود که

متغیر تسهیم دانش ،رابطه بین رهبری خیرخواهانه و آوای

متغیر تسهیم دانش ،تأثیر رهبری استبدادی بر آوای سازمانی را

سازمانی را تعدیل میکند .لذا فرضیۀ پنجم این پژوهش تأیید

تعدیل میکند .لذا فرضیۀ چهارم این پژوهش تأیید نمیشود.

نمیشود.

جدول .8نتایج رابطۀ مستقیم و ضرایب معناداری فرضیات مدل

نشان

ضریب مسیر

معناداری

نتیجه آزمون

فرضیه

رهبری استبدادی  -آوای سازمانی

OV-AL

1/131

1/955

رد

دوم

رهبری خیرخواهانه  -آوای سازمانی

OV - BL

1/431

7/182

قبول

اول

مسیر

سوم

رهبری اخالقی  -آوای سازمانی

OV - ML

1/361

چهارم

AL*KS -OVمتغیر تعدیل گر

OV - AL*KS

1/166

1/494

پنجم

BL*KS -OVمتغیر تعدیل گر

OV - BL*KS

- 1/145

1/199

ششم

ML*KS -OVمتغیر تعدیل گر

OV - ML*KS

1/111

2/197

فرضیه ( :)6تسهیم دانش تأثیر رهبری اخالقی بر آوای
سازمانی را تعدیل میکند.
مطابق جدول ( )9ضریب معناداری مربوط به متغیر
 ML*KSکه به سمت متغیر آوای سازمانی فلش خورده

6/722

قبول
رد
رد
قبول

جمعبندی و پیشنهادها
در شرایط کنونی ،کسبوکارها با محیطهای پویایی مواجه
هستند .در این شرایط مدیران برای تصمیمگیری ،حل
مشکالت و پاسخ مناسب به نیازهای مشتریان نیازمند

است عدد  ۴/13۱بهدستآمده است که به دلیل بیشتر بودن از

اطالعاتی هستند که از سطوح پایینتر سازمان به آنها

 4/36نشان میدهد در سطح اطمینان  %3۵میتوان تأثیر متغیر

میرسد .این امر که به آوای سازمانی شناخته میشود تأثیر

تسهیم دانش را بهعنوان یک متغیر تعدیل گر تأیید ساخت؛

زیادی بر کیفیت تصمیمات دارد .یکی از متغیرهایی که در

بهعبارتدیگر در سطح اطمینان  %3۵میتوان تأیید نمود که

شکلگیری آوای سازمانی تأثیر زیادی دارد رهبری پدرساالرانه

متغیر تسهیم دانش ،تأثیر رهبری اخالقی بر آوای سازمانی را

است .این نوع رهبری ویژگی فرهنگی کشورهای آسیایی مانند

تعدیل میکند .لذا فرضیۀ ششم این پژوهش تأیید میشود.

هند ،چین ،ترکیه ،کره و ایران میباشد که دارای فرهنگ
جمعگرا هستند لذا هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر
ابعاد سهگانه رهبری پدرساالرانه (رهبری مستبدانه ،رهبری
خیرخواهانه و رهبری اخالقی) بر آوای کارکنان با در نظر
گرفتن نقش تعدیلکننده تسهیم دانش در
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کارکنان شعب بانک صادرات استان گلستان بوده است.

نتیجه فرضیه سوم بیانگر آن است که رهبری اخالقی بر آوای

همانطور که نتایج نشان میدهند رهبری مستبدانه بر آوای

کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد یعنی با افزایش رهبری

کارکنان تأثیر معناداری ندارد .این یافتهها با نتایج پژوهش چان

اخالقی آوای کارکنان نیز افزایش مییابد .این یافتهها با نتایج

( ،)۴149ژانگ و همکارانش ( )۴141و لی وسان ()۴141

پژوهش چان ( ،)۴149ژانگ و همکارانش ( ،)۴141والومبا و

مطابقت ندارد زیرا در پژوهشهای آنها رهبری استبدادی

همکاران ( ،)۴14۴چنگ و همکاران ( )۴14۴و ژو و همکاران

تأثیر منفی بر آوای سازمانی دارد .کارکنان تحت رهبری

( )۴14۵مطابقت دارد .بنا بر نظر والومبا و شابروک ،رهبری

مستبدانه نگران بیان نظرات و تفکرات خود میباشند.

اخالقی دربردارنده استانداردهای اخالقی بسیاری برای پیروان

بهعبارتدیگر ،رهبری مستبدانه ،آوای کارکنان را کنترل

بوده ،پذیرای نظرات آنهاست ،با انصاف و عدالت با آنها

میکند .صحبت کردن در مورد مشکالت معموالً همراه با

برخورد میکند و نگران انجام امور بهصورت صحیح توسط

ریسک و خطر است .همچنین این عمل نیازمند تالش ،زمان و

زیردستان است بنابراین پیروان تمایل پیدا میکنند تا مشکالت

انرژی بسیار است زیرا کارکنان باید ایدههای خود را مزین به

را به گوش رهبران برسانند .همچنین براون و همکارانش

کلمات زیبا کنند و منتظر زمان مناسب برای بیان ایدهها شوند.

( )۴11۵بیان میکنند که کارمندان زمانی که احساس کنند

رهبران مستبد ،آوای کارکنان را بهعنوان رفتارهای

رهبران اخالقی ،جو بسیار اخالقی و منصفانه ایجاد میکنند

مشکلآفرین از جانب کارکنان متمرد توصیف میکنند و

آنگاه رهبر را مدل خود میسازند و سعی میکنند مطابق رفتار

کارکنان نیز از تسهیم ایدههایشان هراس دارند و حس میکنند

او رفتار کنند و درنتیجه بهاحتمال بیشتری به بیان نظرات و

از این طریق منافع شخصی و فرصتهای پیشرفت در

ایدههای خود در مورد مسائل و مشکالت سازمان به رهبر

شغلشان به خطر میافتد .همچنین رهبران مستبد به دلیل آنکه

سازمان میپردازند .همچنین دهوق و دهارتوق بر این باورند

فکر میکنند بیان مشکالت منجر به خطر افتادن قدرت و

که رهبران اخالقی کارکنان را به بیان نظراتشان تشویق میکنند

جایگاه فعلی آنها میشود به آوای سازمانی روی خوشنشان

و مشتاق شنیدن نظرات آنها هستند که این امر آوای سازمانی

نمیدهند (ژو و همکاران .)9:۴14۵،نتیجه فرضیه دوم پژوهش

را تسهیل میسازد (چنگ و همکاران .)۳43:۴141،اوی و

حاکی از آن است که رهبری خیرخواهانه بر آوای

همکاران ( )۴14۴نیز معتقدند که رهبران اخالقی روابطی با
پیروان ایجاد میکنند که فراتر از مبادله اقتصادی و هنجارهای

کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد .این یافتهها با نتایج

اجتماعی است .چنین رهبرانی بهعنوان تصمیمگیرندگان

پژوهش چان ( )۴149همخوانی نداشته ولی با نتیجه پژوهش

مسئولی از جانب پیروان شناخته میشوند که به منافع کارکنان

ژانگ و همکارانش ( )۴141مطابقت دارد .رهبر خیرخواه

و سازمان میاندیشند .زمانی که رهبران طبق ارزشهای

رهبری است که نسبت به مسائل فردی و خانوادگی پیروان

کارکنان رفتار میکنند آنگاه پیروان احساس صداقت و راحتی

خود توجه نشان میدهد .تحت حمایت و مراقبت یک رهبر

کرده و درنتیجه نگرانیها و ایدههای خود را با رهبر در میان

خیرخواه افراد تمایل ندارند ایدههای خود را بیان کنند زیرا

میگذارند.

حفظ روابط نزدیک با رهبر برای افراد دارای اهمیت است و

نتیجه فرضیه چهارم نشان میدهد تسهیم دانش رابطه بین

افراد بابیان مشکالت فکر میکنند برای رهبر دلخوری به

رهبری مستبدانه و آوای سازمانی را تعدیل نمیکند .این

وجود میآید و روابط نزدیک بین او و رهبر از بین میرود.

یافتهها با نتایج پژوهش چان ( )۴149و ژانگ و همکارانش

ازآنجاکه در این پژوهش این رابطه مثبت شده است میتوان

( )۴141مطابقت دارد .رهبران مستبد استانداردهای کاری

نتیجه گرفت که رابطه نزدیکی بین رهبر و پیرو وجود ندارد.

سفت و سختی تعیین میکنند و بر قوانین کاری و عملکرد باال
تأکید میورزند .این الگو بیان میکند که رهبران مستبد دیگر
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سیاستها و فعالیتهای سازمانی را بهجای آوای کارکنان

سازمانی مسئول می دانند پیروان نیز در مواقع ضروری و

تنظیم میکنند لذا تسهیم دانش نمیتواند نقش تعدیلی بر این

زمانی که احتیاج به نظرات می باشد رفتار آوا را در پیش

رابطه داشته باشد.

م ی گیرند و خود را متعهد به حل مشکل پیش آمده

نتیجه فرضیه پنجم نیز حاکی از آن است که تسهیم دانش

م ی دانند.

رابطه بین رهبری خیرخواهانه و آوای کارکنان را تعدیل

در راستای نتایج پژوهش ،پیشنهادهای زیر به مدیران

نمیکند .این یافتهها با نتایج پژوهش چان ( )۴149و ژانگ و

شعب بانک صادرات استان گلستان ارائه می گردد:

همکارانش ( )۴141مطابقت دارد .این نوع رهبری نمیتواند

با توجه به وجود تأثیر مث بت رهبری اخالقی بر آوای

به کارکنان کمک کند تا نظرات خویش را ابراز کنند حتی

سازمانی ،مدیران باید جو اخالقی را در سازمان تقویت

زمانی که تمایل به تسهیم دانش با کارکنان را داشته باشد .دلیل

کنند و منشور اخالقی را سرلوحه کارهای خود قرار دهند

مهم این امر نیز به نوع رابطه رهبر و پیرو برمیگردد .ازآنجاکه

تا بدین ترتیب استانداردهای اخالقی در سازمان نهادینه

رهبران خیرخواه دیدگاهی مثبت به مسائل فردی و خانوادگی

شود .هم چنی ن انتخاب مدیران اخالقی در هنگام استخدام،

پیروان دارند و پیروان حمایتهای الزم را در هنگام مواجهه

پاداش به رف تارهای اخالقی ،مدل سازی رفتارها و اعمال

با مشکالت در این حوزهها دریافت میدارند لذا نمیخواهند

اخالقی و رفتار اخالقی داشتن با کارکنان به استقرار و

با صحبت در مورد مشکالت رابطه خود و رهبر دچار آسیب

تداوم محیط کاری در سازمان کمک می کند که افراد

شود و حتی باوجود در اختیار داشتن اطالعات تمایلی به

تمایل به کار کردن در آن و ارائه پیشنهاد های خود دارند.

صحبت در مورد مسائل و مشکالت سازمانی ندارند.

با توجه به وجود تأثیر مثبت رهبری خیرخواهانه بر آوای

نهایتاً در فرضیه ششم نتایج نشان میدهند که تسهیم دانش

سازمانی پیشنهاد می شود تا رهبران زمان بیشتری برای

نقش تعدیلکنندگی بین رهبری اخالقی و آوای کارکنان را

زندگی کاری و فردی پیروان خود صرف کنند و تالش

دارد .این یافتهها با نتایج پژوهش چان ( )۴149و ژانگ و

نمایند تا تعادل بی ن زندگی کاری و شخصی افراد بوجود

همکارانش ( )۴141مطابقت دارد .این تأثیر بدین معناست که

آید و از این طریق به رابطه ای نزدیک تر با کارکنان دست

هرچقدر تسهیم دانش بیشتری از سوی رهبران صورت بگیرد

یابند .رابطه نزدیک تر با کارکنان منجر به آن می شود که

آنگاه رابطه بین رهبری اخالقی و آوای سازمانی نیز بیشتر

رهبران در مواقع ضروری از پی شنهاد ها و نظرات سازنده

خواهد شد .رهبران اخالقی مشتاق دریافت نظرات و

کارکنانی که دارای اطالعات می باشند بهره مند شوند.

ای ده های کارکنان در مورد مسائل و مشکالت سازمانی

هم چنین توجه نش ان دادن به اعضای خانواده کارکنان و

م ی باشند  .ای ن گونه رهبران اطالعات الزم را در اختیار

کمک به کارکنان در مواقع ضروری ازجمله زمان های

کارکنان قرار می دهند اما داشتن اطالعات در م ورد اهداف،

بیماری و مشکالت مالی می تواند رابطه ای بهتر میان رهبر

سیاست ها و فعالیت های سازمانی زمانی موجب آوای

و پیرو را رقم بزند .در این مواقع کارکنان از رهبران خود

سازمانی م ی شود که اعتماد زیادی به رهبر وجود داشته

انتظار درک و کمک دارند و اگر رهبر این نیاز را درک

باشد .هم چنین اخالقی بودن م ی تواند به آوای سازنده در

کند حمایت کارمند را جلب کرده و کارمند نیز در زمان

استفاده کامل اطالعات کمک کند .کارکنان تحت لوای

نیاز به کمک رهبر م ی شتابد و این امر به نوبه خود به

رهبری اخالقی که کارکنان را قادر می سازد در مورد

شکل گیری آوای سازمانی می انجامد.

و ظایف کاری و انتشار اطالعات مسئول باشند و به رفتار

با توجه به تائی د نقش تعدیلی تسهیم دانش در رابطه بین

آوای خود ادامه م ی دهند  .ازآنجاکه رهبران اخالقی خود را

رهبری اخالقی و آوای سازمانی پیشنهاد می گردد تا

نسبت به تسهیم اطالعات در مورد اهداف و سیاست های

کانال های ارتباطی بازی ایجاد گردد که در آن ارتباط
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کارکنان با رهبران ساده تر صورت بگیرد .هم چنی ن پاداش

مواجه شد هرچند برای رفع ابهام ،محقق قبل

به کارکنانی که راه حل های خود را با رهبران در میان

توزیع پرسشنامه جلسه توجیهی برای آنان برگزار

م ی گذارند می تواند به شکل گیری آوای سازمانی کمک

نموده است.
•

کند.

پدرساالرانه بر آوای سازمانی در هنگام انجام

محدودیت های تحقیق
•

عدم توجه به برخی متغیرهای میانجی در اثر رهبری
پژوهش.

محدو دیت هاتی پرسشنامه همواره موجب
م ی شود که احتماالً پاسخ دهندگان نظر و اقعی
خود را ارائه ندهند.

•

پائین بودن سطح اطالعات در ارتباط با موضوع
پژوهش محدودیت دیگری بود که محقق با آن
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