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 چکیده
، فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی بر سکوت سازمانی، های رهبرینقش سبک، ز این پژوهشهدف ا

. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و است پیام نور استان کرمانشاه  در دانشگاه
نفر از کارکنان )علمی و  431پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را تعداد  -توصیفی ، روش

نفر  969شود که با استفاده از فرمول کوکران پیام نور استان کرمانشاه را شامل می داری( دانشگاها
(؛ 1111های رهبری کالرک )پرسشنامه سبک، هاعنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری دادهبه

سازمانی ( و سکوت 1113(؛ و اعتماد سازمانی آلونن و همکاران )9669فرهنگ سازمانی رابینز )
ضریب پایایی ، واگرا( و پایایی )بار عاملی، همگرا، ( است. روایی )محتوا9469سعیدی پور و اکبری )

گیری از روایی و ها حاکی از آن هستند که ابزارهای اندازهضریب آلفای کرونباخ( پرسشنامه، مرکب
و با  SMART-PLSار افزپایایی خوبی برخوردار هستند. نتایج حاصل از آزمون فرضیات توسط نرم

، های رهبری بر فرهنگ سازمانینشان داد که سبک، (βو ضرایب مسیر ) tاستفاده از آماره آزمون 
مستقیم و غیر ، تأثیر متوسط، دارمستقیم و معنی، اعتماد سازمانی و سکوت سازمانی به ترتیب تأثیر قوی

فرهنگ سازمانی بر اعتماد ، دار داردیمستقیم و غیرمستقیم و معن، دار و تأثیر ضعیفمستفیم و معنی
مستقیم و در ، دار و تأثیر متوسطمستقیم و معنی، سازمانی و سکوت سازمانی به ترتیب تأثیر متوسط

مستقیم و ، دار دارد و همچنین اعتماد سازمانی بر سکوت سازمانی تأثیر متوسطو معنی نهاین غیرمستقیم
های رهبری گری را در تأثیرگذاری سبکتواند نقش میانجیمیاز طرف فرهنگ سازمانی ، دار داردمعنی

عنوان متغیر تواند بهبر اعتماد سازمانی و سکوت سازمانی ایفا کند. همچنین از اعتماد سازمانی می
های رهبری بر سکوت سازمانی و فرهنگ سازمانی بر سکوت سازمانی میانجی در تأثیرگذاری سبک

 نقش را ایفا دهد.

 فرهنگ سازمانی ،سکوت سازمانی، های رهبریسبک، اعتماد سازمانی: کلیدی یهاواژه
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 مقدمه
رهبری که یکی از پنج وظیفۀ اصلی مدیریت است به عنوان فرایندی اساسی در هر 
سازمان مطرح است. نقش پر اهمیت رهبر در سازمان به عنوان هدایت کننده و هماهنگ 

کند که رهبر بر عملکرد گروهی را گوشزد می این نکته، کننده فعالیت مربوط به گروه
شود رکن اساسی در پیشبرد اهداف سازمان مطرح می تأثیر بسزایی دارد و به عنوان یک

موفقیت و شکست سازمان مرهون رهبران آن است. کیفیت رهبری آیندۀ سازمان و 
ورد دهد بدین سان یکی از موضوعات اساسی و مکارکنان آن را تحت تأثیر قرار می

تربیت و نگهداری افراد است که رهبران کارآمدی ، ها چگونگی جذبعالقه سازمان
تأثیر بسزایی در موفقیت و پیشرفت فرد ، تفکر یهاسبکخواهند شد. بنابراین درک 

 یهاسبکرهبری و  یهاسبکدر سازمان تطابق متناسب  ترگستردهدارد و در سطح 
(. وظیفه اصلی رهبر در 9431، د )بافنده زندسبب شکوفایی سازمان شو تواندیمتفکر 

تقویت روحیه و افزایش ، های امروزی ایجاد انگیزه و نگرش مثبت در کارکنانسازمان
(. لذا یکی از عناصر مهم 9433، حس همکاری و ارزشمندی در آنهاست )مصدق راد

رهبری . باید توجه داشت که استرهبری و توانمندی آنها  ها سبکدر موفقیت سازمان
همچنین عالوه بر رهبری عوامل دیگری ، و سبک آن بر سکوت سازمانی و مؤثر است

فرهنگ  توانند بر سکوت سازمانی دخیل یاشند که در این پژوهش عبارتند ازمی
 سازمانی و اعتماد سازمانی.

ای که خط مشی سازمان و رفتارهای سازمان فرهنگ سازمانی عبارت است از فلسفه
ای کند یا مفروضات و باورهای بنیادی ویژهرکنان و مشتریان هدایت میرا به سوی کا

های روزمره بوده که به کمک آنها کارها و فعالیت که بین اعضاء سازمان مشترک
وجود سیستمی از معانی  توانیمپذیرد و سرانجام فرهنگ سازمانی را سازمان انجام می

(. صاحبنظران 9416دانست. )سهیلی:بین افراد و اعضای سازمان ، و مفاهیم مشترک
، ها و تشخیص نوع فرهنگ سازمانمختلف برای طبقه بندی فرهنگ سازمان

اند که از جمله آنها عبارتند از دنیل دنیسون که های مختلفی را ارائه کردهشاخص
فرهنگ ، فرهنگ انعطاف پذیر، فرهنگ سازمانی را به چهار گروه فرهنگ مأموریتی

هنگ مشارکتی تقسیم کرده است. از دیدگاه فیزی نیز چهار نوع بوروکراتیک و فر
قدرت و ، موفقیت، فرهنگ سازمانی وجود دارد که عبارتند از فرهنگ مبتنی بر وظیفه
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(. در این راستا چارلز هندی نیز از اساطیر یونان به عنوان 9436، شهرکی پور)حمایت 
های مرتبط با هر یک هنگنمادهایی برای معرفی چهار نوع سازمان و مدیریت فر

فرهنگ ، استفاده کرده است این چهار فرهنگ عبارتند از: فرهنگ زئوس )باشگاهی(
و فرهنگ دیونیسوس )اصالت( ، فرهنگ آتنایی )وظیفه گرایی(، آپولویی )ایفای نقش(

سیستمی از استنباط مشترک است ، (. مقصود از فرهنگ سازمانی9433، . )هندیاست
دو سازمان از  یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک که اعضاء نسبت به

خواند و آن را در فرهنگ سازمانی را نظامی زنده می، شود. کریس آرجریسیکدیگر می
طور راهی که بر آن پایه به، سازندقالب رفتاری که مردم در عمل از خود آشکار می

کنند ور واقعی با هم رفتار میطای که بهکنند و شیوهاندیشند و احساس میواقعی می
بر اعتماد سازمانی و بالطبع بر سکوت  تواندیکه م، (9439، کرررررند )رابینزتعریف می

 سازمانی مؤثر واقع شود.

ای محور مفهوم اعتماد و مسائل مربوط به آن در چند سال گذشته به طور فزاینده
ها به خوبی آشکار ر سازمانها گردیده است. امروزه اهمیت اعتماد دمطالعه سازمان

گردیده است چرا که برقراری ارتباطات و تحقق همکاری میان افراد نیازمند وجود 
شده و به سرعت در  ترسستها اعتماد است. در عصری که روابط بین افراد و گروه

، هاها و تفاسیر در مورد انگیزهاعتماد که عمدتاً مبتنی بر استنتاج، حال تغییر است
ها است که رشد و حیات آنها موضوع محوری سازمان، ت و باطن دیگران استشخصی

نماید. اهمیت اعتماد به این دلیل است که مدیران به دنبال درک و را تضمین می
باشند. اعتماد یکی از ابعاد ها میشناخت چگونگی ایجاد همکاری مؤثر در سازمان

. قدم اول در توانمندسازی کارکنان ستاتوانمندسازی کارکنان و از عوامل مؤثر بر آن 
تسهیم و توزیع اطالعات در سراسر سازمان است که شرط اول تحقق این امر نیز وجود 

کارکنان به ، اعتماد باالی درون سازمانی است و بدون وجود اعتماد مدیران به کارکنان
ی متین و سازمان به اهدافش نخواهد رسید )زارع، مدیران و کارکنان به همکاران خود

(. زیرا نیل به اهداف سازمانی مستلزم توانمندسازی کارکنان و 9433، همکاران
های ارتباطی باز است و بسیاری از کارکنان بر این باورند که سازمانشان از کانال
کند و از جمله موانعی که های ارتباطی باز و تسهیم اطالعات و دانش حمایت نمیکانال

، کمبود اطالعات، تغییر قرار دارد مشکالت مربوط به مدیریتهای بر سر راه برنامه
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ضعف اعتماد و آن چیزی استکه موریسون و میلیکن آن را سکوت سازمانی نام نهادند. 
 (.9461، )زاهد بابالن و کریمیان پور

شناختی و اثر ، های رفتاریسکوت سازمان را خودداری کارکنان از بیان ارزیابی
(. 1119، 9پیندر و هارلوسکنند )های سازمان تعریف میبخش در مورد موقعیت

ای اجتماعی در ( نیز سکوت سازمانی را به عنوان پدیده1111، 1)موریسون و میلیکان
های خود در مورد مشکالت گیرند که کارکنان در آن از ارائه نظرات و نگرانینظر می

ی سازمانی تحت تأثیر هاورزند. سکوت توسط بسیاری از ویژگیسازمانی امتناع می
فرایندهای مدیریت فرهنگ و ادراکات ، گیریگیرد که شامل فرایندهای تصمیمقرار می

کارکنان از عوامل مؤثر بر سکوت است. از عوامل مؤثر در پیدایش سکوت سازمانی 
توان به متغییرهای محیطی و سازمانی و تعدادی متغیرهای فردی اشاره کرد. می

گسترده در میان کارکنان مبنی بر این که صحبت کردن درباره های مشترک برداشت
مسائل یا موضوعات کاری عبث یا خطرناک است. وقتی چنین فضایی وجود داشته 

سکوت خواهد ها، یدهابه جای اظهار عقاید و ، واکنش اصلی کارکنان در سازمان، باشد
ها و رفتارهای اکنشتغییر سازمانی و و، گیریبود. سکوت سازمانی بر کیفیت تصمیم

(. در حالی که پدیده سکوت 1111، 4کارکنان تأثیر گذار است )موریسون و میلیکان
گیرد هنوز بررسی علمی کمی درباره سکوت کارکنان ها را در بر میسازمان، کارکنان

ای از انجام گرفته است و همچنین عناصر تأثیر گذار بر آن و میزان تأثیر آنها در حاله
رار دارد. با توجه به آنکه سبک رهبری و فرهنگ سازمانی در تعامالت و ابهام ق
نماید پس پرداختن به این عناصر از گیری سازمان نقش به سزایی را ایفا میتصمیم
های بررسی در سازمان و میزان تأثیر هریک بر سکوت سازمانی مورد توجه اولویت

وان بر سکوت سازمانی مؤثر واقع تقرار گرفته است. در این پژوهش سه عامل که می
در نظر گرفته شده است و میزان تأثیر هر یک تعیین خواهد شد. لذا سؤال اصلی ، شود

فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی بر ، های رهبریپژوهش این است که آیا سبک
 سکوت سازمانی )مطالعه موردی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه( تأثیر دارد؟

                                                                                                                                        
1. Pinder & Harlos 
2. Morrison and Milliken 
3. Morrison and Milliken 
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 روش
است و از نظر نحوه  "کاربردی یهاپژوهش"پژوهش از نظر هدف از نوع  این 

است. از آنجا که پژوهشگر  "پیمایشی -توصیفی یهاپژوهش"از نوع ، هاگردآوری داده
 یهاپژوهش"این پژوهش از نوع ، دنبال تعیین رابطه بین متغیرهای پژوهش استبه

تمام ، جه به متغیرهای پژوهشاست. جامعه آماری در این پژوهش با تو "همبستگی
نفر بود. حجم نمونه  431ها استان کرمانشاه بودند که تعداد آن کارکنان دانشگاه پیام نور

نفر بود که از طریق سؤال مورگان به دست آمده و انتخاب افراد به روش تصادفی  969
 41که مشتمل بر ، (1111) 9کالرک، های رهبریساده بوده است. از پرسشنامه سبک

 پرسشنامه، سؤال 91( که مشتمل بر 9669) 1و پرسشنامه فرهنگ سازمانی رابینز، سؤال
سکوت  سؤال و پرسشنامه 36که مشتمل بر ، (1113) 4اعتماد سازمانی الونن و دیگران
عنوان ابزار به، سؤال بودند 94که مشتمل بر ، (9469) سازمانی سعیدی پور و اکبری

پنج  طیف براساس گیری نظریاتاندازه فاده شدند. مقیاسها استاصلی گردآوری داده
نحوه ، شده ختم"موافقم کامالً" به و شروع "مخالفم کامالً"بوده که از ای لیکرتگزینه

 3محاسبه شده است. برای تائید روایی، 1تا نمره  9از نمره ، نمره دهی به سؤاالت نیز
و  9روایی همگرا، 1روایی محتوا، فاده شدهگیری از سه نوع روایی ارزیابی استابزار اندازه

گیری و های اندازهوسیله اطمینان از سازگاری بین شاخص. روایی محتوا به1روایی واگرا
این روایی توسط نظرسنجی از اساتید حاصل شد. روایی ، شودادبیات موجود ایجاد می

ای ستگی میانههای هر سازه با یکدیگر همبگردد که شاخصهمگرا به این اصل بر می
همچنین در این پژوهش جهت ، (1981) 8فورنل و الرکرداشته باشند. طبق گفته 

( بر 99و ضریب پایایی مرکب 91پرسشنامه از دو معیار )ضریب آلفای کرونباخ 6پایایی
( استفاده شده است. ضرایب آلفای کرونباخ تمامی 9639طبق نظر فورنل و الکر )

                                                                                                                                        
1. Salzman 
2. Robbins 
3. Ellonen et al 
4. Validity 
5. Content Validity 
6. Convergent Validity 
7. Divergent Validity 
8. Fornell and Larcker 
9. Reliability 
10. Coefficient of Cronbach's alpha 
11. Coefficient of Composite Reliability 
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( بیشتر است. پایایی مرکب بر خالف 1. 11از حداقل مقدار )، متغیرها در این پژوهش
متکی بر ، کند هر شاخص وزن یکسانی داردطور ضمنی فرض میآلفای کرونباخ که به

حقیقی هر سازه است؛ و بنابراین معیار بهتری را برای پایایی ارائه  9بارهای عاملی
ست آورد تا بیانگر ثبات درونی درا به 1. 11از دهد. پایایی مرکب باید مقداری بیش می

طور کامل آورده نتایج پایایی و روایی ابزار سنجش به 9در جدول شماره . سازه باشد
 شده است.

 همگرا و پایایی ابزار اندازه گیری ییروا .1جدول 

 متغیرهای پژوهش
 ضریب میانگین

واریانس استخراج 
 (AVEشده )

 بارهای عاملی
ضریب پایایی 

 مرکب
 پایایی ضریب

 tآزمون  ضریب مسیر آلفای کرونباخ

 (LSهای رهبری )سبک
 واگذ ارکننده/غیر دستوری

 دموکرات/مشارکتی
 خودکامه/دستوری

93/1 

- 
- 
- 

- 
31/1 
33/1 
13/1 

- 
36/19 
69/11 
94/99 

39/1 
- 
- 
- 

19/1 
- 
- 
- 

 (OCفرهنگ سازمانی )
 خالقیت و نوآوری

 خطرپذیری

 توجه به جزئیات

 ه ره آوردتوجه ب

 توجه به اعضای سازمان

 تأثیر نتایج تصمیمات بر کارکنان

 توجه به تیم

 جاه طلبی و تهور طلبی

 پایداری

91/1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 
11/1 
14/1 
11/1 
34/1 
31/1 
39/1 
11/1 
33/1 
13/1 

- 
36/93 
33/93 
61/91 
13/49 
44/99 
19/11 
13/9 
93/11 
31/93 

63/1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

61/1 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 (OTاعتماد سازمانی )
 اعتماد جانبی
 اعتماد عمودی
 اعتماد نهادی

91/1 

- 

- 

- 

- 

31/1 

13/1 

31/1 

- 

69/13 

13/1 

43/11 

39/1 

- 

- 

- 

11/1 

- 

- 

- 

                                                                                                                                        
1. Loadings factors 
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 متغیرهای پژوهش
 ضریب میانگین

واریانس استخراج 
 (AVEشده )

 بارهای عاملی
ضریب پایایی 

 مرکب
 پایایی ضریب

 tآزمون  ضریب مسیر آلفای کرونباخ

 (OSسکوت سازمانی )
 تدافعی
 مطیع

 نو دوستانه

93/1 

- 

- 

- 

- 

11/1 
39/1 
33/1 

- 

19/3 
13/93 
33/11 

33/1 

- 

- 

- 

11/1 

- 

- 

- 

 ماتریس همبستگی و بررسی روایی واگرا .2ل جدو

 متغیر
های رهبری سبک

(LS) 
فرهنگ سازمانی 

(OC) 
سکوت سازمانی 

(OS) 
اعتماد سازمانی 

(OT) 
جذر 

(AVE) 
 9    31/1 (LSهای رهبری )سبک

 341/1 9   16/1 (OCفرهنگ سازمانی )
 163/1 314/1 9  31/1 (OSسکوت سازمانی )

 131/1 111/1 163/1 9 31/1 (OT) اعتماد سازمانی

 SMART-PLS افزارهای نرمبراساس مطالب عنوان شده و نتایج حاصله از خروجی

، 1همگرا، 9گیری از روایی )محتواابزار اندازه، در جداول فوق نشان دهنده این است که
سب منا، (9ضریب آلفای کرونباخ، 1ضریب پایایی مرکب، 3( و پایایی )بار عاملی4واگرا

 برخوردار هستند.

 هایافته
سازی در این مقاله از روش حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. روشی برای مدل

های مسیر یا سازی معادله ساختاری تنها ابزار تحلیل مدلمعادله ساختاری است. مدل
ه دست کم سه متغیر وابسته دارند که دو متغیر وابست، مسیر این پژوهش علّی است. مدل

کند. در این پژوهش متغیر برای سومین متغیر وابسته نقش متغیر مستقل را بازی می
فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی ، های رهبریسکوت سازمانی متغیر وابسته سبک

                                                                                                                                        
1. Content Validity 
2. Convergent Validity 
3. Divergent Validity 
4. Loadings factors 
5. Composite Reliability 
6. Cronbach's Alpha 
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همچنین ، فرهنگ سازمانی است، های رهبریاست و اعتماد سازمانی متغیر وابسته سبک
این روش ترکیبی است ، ای رهبری است. در واقعهفرهنگ سازمانی متغیر وابسته سبک

و تحلیل ، کندها را به متغیرهای نهفته مرتبط میکه شاخص، های اصلیاز تحلیل مؤلفه
سازد. برآورد پارامترهایی که امکان ایجاد سیستمی از متغیرهای نهفته را فراهم می، مسیر

های حداقل از تکنیک با استفاده، ها هستند و روابط مسیرکه نشان دهنده شاخص
پژوهشگر باید ابتدا ساختار مدل و ، گیرد. در این روشمربعات معمولی صورت می

-SMARTافزار مورد استفاده در این پژوهش ها را مشخص کند. نرمروابط شاخص

PLS های معادالت افزار از روش حداقل مربعات جزئی برای ارائه مدلاست. این نرم
افزار نرم 9افزار برای آزمودن تأثیر تعدیل کنندگیند. این نرمکساختاری استفاده می

عنوان کردند ، (1191)1اپوزیتووینزی و همکاران . )9639، )فورنل و الرکر مناسبی است
شوند. مرحله اول نمره متغیرهای تخمین زده می در دو مرحله PLSهای مسیر که مدل

. و در مرحله دوم نقش تعدیل کنندگی شودپنهان برای هر متغیر پنهان تخمین زده می
گردد. با توجه به ماهیت متغیرهای نهفته بسته به وضعیت آنها در مدل مسیر بررسی می

، ها برای آزمودن تأثیر تعدیل کنندگی رگرسیون چندگانهمرحله دوم بسیاری از توصیه
ار و افزهای حاصل از نرم. در ادامه خروجیاست SMART-PLS افزاراز طریق نرم

 تحلیل آنها آورده شده است.

 
 ضرایب مسیر مدل .1 نمودار

                                                                                                                                        
1. Testing Moderating Effects 
2. Esposito Vinzi et al 
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 Tنتایج آزمون  .2نمودار 

دار بودن اثر متغیرها را بر هم نشان ( یا معنیT-Value) tقابل ذکر است ارزش 
دار است. اثر مثبت وجود دارد و معنی، باشد یعنی 69/9بیشتر از  Tاگر مقدار  .دهندمی

باشد  - 69/9باشد اثرمعناداری وجود ندارد و اگرکوچکتر از  -69/9تا  +69/9اگر بین 
باشد  9/1معنادار است. و همچنین ضرایب مسیر اگر باالی ، یعنی اثر منفی دارد ولی

باشند  9/1تا  4/1اگر بین ، میان دو متغیر وجود دارد بدین معناست که ارتباطی قوی
های (. داده1114، 9چیندارد )ارتباط ضعیفی وجود باشند  4/1ارتباط متوسط و اگر زیر 

اجرا گردید نتایج بدست  SMART PLSافزار بدست آمده از پژوهش میدانی در نرم
به  استهای پژوهش آمد تحلیل هریک از روابط که در واقع نشان دهنده فرضیه

 نشان داده شده است. 4صورت مختصر در جدول شماره 
 حاصل از آزمون فرضیات خالصه نتایج .3جدول 

 میزان تأثیر سطح معناداری Tارزش آزمون  ضریب مسیر متغیرها

 قوی معنادار 431/96 341/1 فرهنگ سازمانی  های رهبریسبک

 متوسط معنادار 949/4 113/1 اعتماد سازمانی  فرهنگ سازمانی

 متوسط معنادار 331/1 413/1 سکوت سازمانی  اعتماد سازمانی

 متوسط معنادار 116/1 416/1 اعتماد سازمانی  رهبریهای سبک

 ضعیف معنادار 193/1 131/1 سکوت سازمانی  های رهبریسبک

 متوسط معنادار 111/1 443/1 سکوت سازمانی  فرهنگ سازمانی

                                                                                                                                        
1. Chin 
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که بر پایه نتایج حاصل از آزمون فرضیات پژوهش  4جدول شماره  باتوجه به
که: نتیجه حاصل از آزمون فرضیه اول با توجه به توان عنوان کرد بدست آمده است می

های رهبری بر فرهنگ دهد که سبکنشان می، T 431/96مقدار  و 341/1ضریب مسیر 
و مقدار  113/1سازمانی تأثیر معنادار و قوی دارد. در آزمون فرضیه دوم با ضریب مسیر 

T 949/4 ،نی تأثیر معنادار و این نتیجه حاصل شد که فرهنگ سازمانی بر اعتماد سازما
 Tو مقدار  413/1متوسط دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم با ضریب مسیر 

گواه بر این دارد که اعتماد سازمانی بر سکوت سازمانی تأثیر معنادار و متوسط ، 331/1
، T 116/1و مقدار  416/1دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم با ضریب مسیر 

های رهبری بر اعتماد سازمانی تأثیر معنادار و متوسط دارد. دارد که سبکگواه بر این 
گواه بر ، T 193/1و مقدار  131/1نتایج حاصل از آزمون فرضیه پنجم با ضریب مسیر 

های رهبری بر سکوت سازمانی تأثیر معنادار و ضعیف دارد. نتایج این دارد که سبک
گواه بر این ، T 111/1و مقدار  443/1حاصل از آزمون فرضیه ششم با ضریب مسیر 

 بررسی دارد که فرهنگ سازمانی بر سکوت سازمانی تأثیر معنادار و متوسط دارد. برای

، کل اثرات تا است الزم وابسته بر مستقل متغیرهای غیرمستقیم و تأثیر مستقیم میزان
 (.3 شود )جدول شماره ارائه مدل زای درون متغیرهای برای و غیرمستقیم مستقیم

 مستقیم و غیرمستقیم، تفکیک اثرات کل .4جدول 

 اثرات کل اثرات غیرمستقیم اثرات مستقیم متغیرها
 341/1 ---- 341/1 فرهنگ سازمانی  های رهبریسبک

 113/1 ---- 113/1 اعتماد سازمانی  فرهنگ سازمانی

 413/1 ---- 413/1 سکوت سازمانی  اعتماد سازمانی

 136/1 31/1 416/1 اعتماد سازمانی  رهبریهای سبک

 161/1 11/1 131/1 سکوت سازمانی  های رهبریسبک

 193/1 93/1 443/1 سکوت سازمانی  فرهنگ سازمانی

های رهبری بر فرهنگ سازمانی تأثیر دهد سبکنشان می 3همانطور که جدول 
و سکوت سازمانی های رهبری بر اعتماد سازمانی سازمانی مستقیم و معنادار؛ سبک

غیرمستقیم و معنادار؛ همچنین فرهنگ سازمانی بر اعتماد سازمانی تأثیر ، تأثیر مستقیم
دارد و هم غیرمستقیم؛ و ، مستقیم و معنادار اما بر سکوت سازمانی هم تأثیر مستقیم
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همچنین اعتماد سازمانی بر سکوت سازمانی تأثیر مستقیم و معنادار دارد. در نتیجه نقش 
های رهبری و سکوت گری فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی در رابطه سبکجیمیان

های رهبری بر تأثیر غیرمستقیم سبک، سازمانی مورد حمایت قرار گرفت به عبارتی
سکوت سازمانی با حضور نقش فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی روی هم )تأثیر 

های رهبری بر سکوت سازمانی )تأثیر از تأثیر مستقیم سبک تربزرگ( 11/1غیرمستقیم =
های رهبری بر ( سبک1.161با توجه با اثر کل ) به عبارتی دیگر، ( است131/1مستقیم= 

های رهبری با کمک متغیرهای توان نتیجه گرفت که سبکمی، سکوت سازمانرررری
؛ میانجی )فرهنگ سازمانی و اعتماد سازمانی( دارای اثر بهتری بر سکوت سازمانی است

 واقع شدند. ییدتأبنابراین فرضیات هفتم تا دهم این پژوهش نیز مورد 
که هم ارز مدل  9گردد. مدل بیرونیدو مدل آزمون می PLSهای در مدل. برازش مدل

دیگر  یافزارهانرمدر  3که مشابه مدل ساختاری 4و مدل درونی، یا سنجش 1گیری اندازه
گیری( مدلی است که رونی )اندازه( است. مدل بیLISREL, EQS and AMOSمثل )

کند. برای رابطه بین متغیرهای مکنون را با متغیرهای آشکار و مشاهده شده مشخص می
)شاخصی است برای بررسی  1برازندگی این مدل از شاخص وارسی اعتبار اشتراک

شود. همچنین مدل ( استفاده می"متغیر مکنون"گیری یک بلوک برازش مدل اندازه
کند و اختاری( مدلی است که رابطه بین متغیرهای مکنون را مشخص میدرونی )س

( 2Qگیسر -)ضریب استون 9برای برازندگی مدل ساختاری از شاخص حشو یا افزونگی
( را پیش 2Rکه کار این شاخص این است تا نشانگرهای متغیرهای مکنون درون زا )

رسی اعتبار اشتراک و استفاده شده است. اگر این دو شاخص )شاخص وا، بینی کند
شاخص حشو یا افزونگی( مثبت باشد نشان دهنده کیفیت مناسب مدل ساختاری است. 

شود شاخص اشتراک و حشو دیده می 1همانطور که در جدول شماره ، با این حال
نیز که نشان دهنده  2R. مقدار استمثبت هستند که نشان دهنده کیفیت مناسب مدل 

اعتماد سازمانی و به ترتیب ، زه است برای فرهنگ سازمانیتوانایی مدل در توصیف سا

                                                                                                                                        
1. Outer Model 
2. Measurement model 
3. Inner Model 
4. Structural model 
5. Cross Validated Communality 
6. Cross Validated Redundancy 
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برای سکوت سازمانیهنگامی که نقش  2Rاست و همچنین مقدار  94/1و  96/1برابر 
است. نتایج بدست  13/1شود برابر اعتماد سازمانی بررسی می، فرهنگ سازمانی میانجی

 اسب برخوردار است.آمده زیر نشان دهنده آن است که مدل ارائه شده از برازش من

 برازش مدل .5جدول  

 متغیر
 مدل ساختاری مدل اندازه گیری

2R 
 شاخص حشو شاخص اشتراک

 - - 439/1 (LSهای رهبری )سبک
 361/1 416/1 96/1 (OCفرهنگ سازمانی )
 136/1 341/1 13/1 (OSسکوت سازمانی )
 411/1 413/1 94/1 (OTاعتماد سازمانی )

 گیرینتیجهبحث و 
فرهنگ سازمانی و ، های رهبریپاسخ به سؤال بودکه آیا سبک، هدف از این پژوهش

اعتماد سازمانی بر سکوت سازمانی تأثیر دارند؟ نتایج فرضیه اول پژوهش حاکی از آن 
شود که دارد. لذا پیشنهاد می یرتأثهای رهبری بر فرهنگ سازمانی است که سبک

ی رهبری توجه شایانی را مبذول دارد چرا که در هاسازمان مربوطه به ابعاد سبک
مثمرثمر باشد. لذا نتایج این فرضیه  تواندیمهای رهبری سبک، توسعه فرهنگ سازمانی

(؛ 9436(؛ کرمی نیا و همکاران )9469در راستای پژوهش آقاجانی و همکاران )، نیز
حاکی از آن است حاصل از فرضیه دوم  هاییافته .است( 1191( و ریجال )1191آکار )

شود که سازمان دارد. لذا پیشنهاد می یرتأثکه فرهنگ سازمانی بر اعتماد سازمانی 
مربوطه به فرهنگ سازمانی توجه شایانی را مبذول دارد چرا که رسیدن به اعتماد 
، سازمانی مطلوب در گروه توجه کردن به ابعاد فرهنگ سازمانی است. نتایج این فرضیه

(؛ 9433(؛ زارعی متین و همکاران )9461صادقی و همکاران ) یهاپژوهشدر راستای 
. در فرضیه سوم این نتیجه است( 1119( و دنی و همکاران )1191جنتکی هوجن )

 دارد. لذا سازمان مورد یرتأثحاصل شد که اعتماد سازمانی بر سکوت سازمانی 
تی به اعتماد بایس، نظر برای اینکه بتواند سکوت سازمانی افزایش یا کاهش دهد

همراستا با نتایج پژوهش ، نتایج این فرضیه سازمانی توجه مبرمی داشته باشد آنچنان که
 (؛1191) یرأ(؛ ددانو و 9461(؛ پروری و همکاران )9461زاهد بابالن و کریمیان پور )
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. فرضیه چهارم این نتیجه حاصل شد که است( 1191گشتاسبی فرد و کریمی )
دارد. لذا برای اینکه اعتماد سازمانی همه گیر  یرتأثماد سازمانی های رهبری بر اعتسبک

های رهبری در سازمان به نحو احسن بکار گرفته شود. باید سبک، شود در سازمان
(؛ اردالن و 9463با پژوهشی که توسط نعمتی و همکاران )، نتایج این فرضیه نیز

( و سنجایا و پیکرتی 1191) بلیق 9433(؛ شفیع پور مطلق و همکاران )9461همکاران )
های ( انجام شده مطابقت دارد. فرضیه پنجم این نتیجه حاصل شد که سبک1191)

های رهبری خوب اگر عملی شود دارد. سبک یرتأثرهبری بر سکوت سازمانی 
بر  طریق این از یابد ومی و ... افزایش هدف به تعهد، کار به گرایش، وری کارکنانبهره

که توسط عباسی و  یهاپژوهشبا ، گذارد. نتایج این فرضیهمی اثرسکوت سازمانی 
( انجام شده 1199( و کوشه و قوغلو )1199(؛ حسنی و همکاران )9463همکاران )

مطابقت دارد. نتایج حاصل از فرضیه ششم بیانگر آن است که فرهنگ سازمانی بر 
کوت خوب سازمانی دست دارد. لذا هر سازمانی برای اینکه به س یرتأثسکوت سازمانی 

 یهاپژوهشباید به فرهنگ سازمانی توجه داشته باشند. نتایج این فرضیه نیز با ، یابد
( و 1191(؛ شعله کار و شوقی )9461(؛ دانایی فرد و همکاران )9469آقایی و مرادی )

 ( مطابقت دارد.1191فوشات و زارعی )

 تقدیر و تشکر
ی است که توسط دانشگاه پیام نور مورد حمایت این مقاله بر گرفته از یک طرح پژوهش

 مالی قرار گرفته است.

 منابع
(. تعیین روابط علی فرهنگ و سکوت سازمانی: نقش 9469عرفان )، نجف و مرادی، آقایی

فصلنامه علوم تربیتی میانجی هویت سازمانی در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز. 
، 94شماره ، دوره چهارم"ار سازمانی در ورزشمطالعات مدیریت رفت" شناسیروانو 

 31-49ص 
عامر ، آرش و دهقان نجم آبادی، ؛ رضازادهبهزاد، غالمرضا؛ شوقی، طهمورث؛ عزیزی، آقاجانی

(. بررسی تأثیر سبک رهبری بر فرهنگ سازمانی )مورد مطالعه: شرکت آلومینیوم 9469)
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، (99)پیاپی  1شماره ، ه ششمدور، فصلنامه مدیریت فرهنگیپارس شهر صنعتی کاوه(. 
 31-99ص 

رقیه ، فخرالسادات و بهشتی راد، سیروس؛ نصیری ولیک بنی، محمدرضا؛ قنبری، اردالن
(. نقش رهبری خدمتگزار در ارتقای اعتماد سازمانی با نقش میانجی 9461)

، 3شماره ، 4دوره ، فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، توانمندسازی
 991-934ص 

رهبری مناسب  . ارائه مدلی برای تعیین سبک(9431وظیفه خورانی بهروز )، بافنده زند علیرضا
 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، ها بر اساس منطق فازیدر سازمان

(. پژوهشی در تعامل بین اعتماد 9461و نقدی اسداله )روح اله ، پیمان؛ سهراب، پروری
علمی  یأتهازمانی کارکنان )مورد مطالعه: کارکنان و اعضای سازمانی و سکوت س

 .991-941( ، 93 پیاپی)9، 9،اسالمی دانشگاه در فرهنگ فصلنامه ،دانشگاه بوعلی سینا(

(. تبیین نقش فرهنگ سازمانی در 9461الهام )، دانایی فرد حسن؛ فانی علی اصغر و براتی
شماره ، 1دوره ، فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی، سکوت سازمانی در بخش دولتی

 .31 -99از ص ، 3

مۀ علی پارساییان و سید ترج، جلد سوم .مدیریت رفتار سازمانی(. 9439استیفن پی )، رابینز
 611صفحۀ ، های بازرگانیتهران مؤسسۀ مطالعات و پژوهش، چاپ اول، محمد اعرابی

 .613 ر

های ( نقش مؤلفه9433سید محمد مهدی )، رضا و موسوی، حسن؛ طهماسبی، زارعی متین
فرهنگ سازمانی در اعتماد سازی: بررسی روابط بین ابعاد فرهنگی گلوب و اعتماد. 

 913-931ص ، 91شماره ، سال چهارم، مه علوم مدیریت ایرانفصلنا

(. نقش اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی در 9461غفار )، عادل و کرمیان پور، زاهد بابالن
، سال بیست وپنجم، بهبود و تحول() تیریمدفصلنامه مطالعات سکوت سازمانی. 

 .66-31صفحات ، 31شماره 
فرهنگ سازمانی و اعتماد ، های رهبری(. نقش سبک9469ان )پیم، بهمن و اکبری، سعیدی پور

پیام نور استان کرمانشاه(. طرح  سازمانی بر سکوت سازمانی )مطالعه موردی: دانشگاه
 پژوهشی دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه

بررسی رابطه فرهنگ سازمانی با عملکرد کارکنان در ادارات بخش ( 9416فریبا )، سهیلی
 نامه کارشناسی ارشد مدیریت دولتی.. پایاناستان گیالنکشاورزی 
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(. 9461علی )، محمدحسین و دالور، پریوش؛ یارمحمدیان، فرهاد؛ جعفری، شفیع پور مطلق
سبک رهبری و اعتماد سازمانی با عدالت سازمانی ، گیریتعیین رابطه بین سبک تصمیم

فصلنامه علوم اصفهان. شهر  وپرورشآموزشیک مدل مناسب برای  ارائهبه منظور 
 113-146ص ، ، 1شماره ، دوره ششم، تربیتی دانشگاه شهید چمران اهواز

. بررسی رابطه بین فرهنگ (9436)رحمان ، خدیجه؛ شیرمحمدی، حسن؛ ندرب، شهرکی پور
فصلنامه تحقیقات سازمانی با کارآفرینی سازمانی در بین کارکنان دانشگاه لرستان. 

 .949-916ص ، 3شماره ، اول. دوره مدیریت آموزشی

(. تبیین ارتباط و تأثیر فرهنگ سازمانی بر 9461داود )، عماد و قرونه، مهدی؛ ملکی نیا، صادقی
 ، تهران، نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اعتماد سازمانی

(. رابطه سبک رهبری با فرهنگ و 9436علی )، سیدحسین و امینی، سلیمی رضا؛، کرمی نیا
)مسلسل  1 شماره، دوره دوازدهم، مجله طب نظامیمانی در نیروهای نظامی. تعهد ساز

 11-91از ص ، (33

های رهبری مدیران و کارایی (. بررسی رابطه بین سبک9433محمد )علی، مصدق راد
مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه های دانشگاهی شهر اصفهان. بیمارستان

 41-14ص ، 3 شماره، سال هفدهم، اصفهان

(. ارتباط همزمان رهبری 9463کامران )، امیرحسین و محمّدخانی، ؛ محمّد داودیمژده، نعمتی
 کنفرانس بین المللی نخبگان مدیریتخدمتگزار و هوش اخالقی با اعتماد سازمانی. 

 ( خدایان مدیریت. ترجمه کهزاد آذرنوش. تهران: ناشر فرا.9433چالز )، هندی
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