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Abstract
Purpose: Today, it is not possible to try to create positivity in organization
by relying on traditional approaches to human resource management. Rather,
it requires the adoption of an authentic leadership style which not only
recognizes the importance and necessity of positivity in organization, but
also can be a promoter of positivity in the organization in order to use the
abilities and skills of employees to develop the organization. On the other
hand, organizational mentoring is an important factor in terms of ethical
competence and organizational voice and paying attention to it can directly
and indirectly create the positive effects of moral competence and
organizational voice for the growth and development of the organization.
Accordingly, the purpose of this study is to monitor the impact of authentic
leadership and organizational mentoring on organizational voice with the
mediating role of moral competence in public libraries of East Azerbaijan
province.
Method: The present study is applied in terms of purpose and descriptive in
terms of correlation and structural equation modeling. The statistical
population included all employees of public libraries of East Azerbaijan
province, which numbered 205. The sample size was estimated, based on
Cochran's formula, to be 133 people who were selected by stratified random
sampling. The research instruments included four questionnaires: ‘authentic
leadership questionnaire’ (Avolio, Gardner and Valium, 2008),
‘organizational mentoring questionnaire’ (Gholipour, Ostadi and Naghavi,
2010), ‘organizational voice questionnaire’ (Hams, 2012), ‘moral
competency questionnaire’ (Martin, and Ashtin, 2010). To measure the
validity of the research tool, face or symbolic validity and convergent
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validity were used, which were approved by a group of professors and
experts. In order to analyze the reliability of the research tool, Cronbach’s
alpha coefficient and combined reliability were used. The collected data
have tested using SMART PLS3 software and structural equation method
(SEM) to examine the causal model.
Findings: Examination of model fit indices indicates that the structural
model of the research has a good fit. The results showed that authentic
leadership has a significant effect on organizational voice (0.198) and moral
competence (0.514). In addition, organizational mentoring has a significant
effect on organizational voice (0.299) and moral competence (0.459), and
moral competence has a significant effect on organizational voice (0.386).
Moreover, at the level of 95% of moral competence, organizational
mentoring plays a mediating role in the impact of authentic leadership on
organizational voice and in the impact of organizational mentoring on
organizational voice.
Originality/value: The present study can provide practical information for
management of public libraries in East Azerbaijan province in order to
improve the status of moral competence, based on the mentor-disciple
relationship and the dimensions of authentic leadership and organizational
voice.
Keywords: Organizational voice, Authentic leadership, Moral competence,
Organizational mentoring
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مدلسازي تأثير رهبري اصيل و مرشديت سازماني
بر آواي سازماني با نقش ميانجي صالحيت اخالقي
در كتابخانههاي عمومي استان آذربايجانشرقي
جعفر بيکزاد (نويسندة مسئول)
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چكيده
هدف :امروزه نميتوان با تکيه بر رويکردهای سنتي به مديريت منابع انساني ،به ايجاد مثبتگراياي در كاار
همت گماشت ،بلکه اين امر مستلزم اتخاذ يک سبک رهبری اصيل است كه هم اهميت و لزوم مثبت گرايي
را درک كند و هم بتواند مروج مثبت گرايي در سازمان باشد كه از توانمندی ها و مهارت هاای كاركناان در
جهت توسعه سازمان استفاده كند .از سوی ديگر ،مرشديت سازماني عامال مهماي در خصاوص صاالحيت
صالحيت اخالقي و آوای سازماني را در جهت رشد و توسعة سازمان فاراهم كند.هادف از انجاام پاژوهش
حاضر مدل سازی ت ثير رهبری اصايل و مرشاديت ساازماني بار آوای ساازماني باا نقاش مياانجي صاالحيت
اخالقي در كتابخانههای عمومي استان آذربايجان شرقي است.
روش :اين پژوهش از نوع كاربردی و با روش توصيفي-همبستگي انجام شده است .جامعة آماری پژوهش
شامل كاركنان كتابخانههای عمومي استان آذربايجان شرقي به تعداد  515نفر است كاه از مياان تعاداد 077
نفر بهعنوان نمونة آماری بر اساس فرمول كاوكران بارآورد و باهصاورت تصاادفي طبقاهای انتخااب شادند.
دادهها از طريق پرسشنامه جمعآوری و با استفاده از نارمافازار PLS3

 SMARTو روش معاادالت سااختاری

( )SEMبرای بررسي مدل علآي آزمون شدند.
يافتهها :بررسي شاخصهای برازش مدل حاكي از آن است كه مدل ساختاری پژوهش از وضعيت برازشي
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اخالقي و آوای سازماني است و توجه به آن ميتواند به طور مستقيم و غيرمساتقيم زميناة ايجااد آثاار مثبات

مناسبي برخوردار است .يافتههای پژوهش نشان داد كه رهبری اصيل بر آوای سازماني ( )./091و صاالحيت
اخالقي ( )1/500ت ثيری معنادار دارد .همچنين ،مرشديت سازماني بار آوای ساازماني ( )1/599و صاالحيت
درصد ،صالحيت اخالقي در ت ثير رهبری اصيل بر آوای ساازماني و در تا ثير مرشاديت ساازماني بار آوای
سازماني نقش ميانجي ايفا ميكند.
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اخالقي ( ،)1/059و صالحيت اخالقي بر آوای سازماني ( )1/714ت ثيری معنادار دارد .بهعالوه ،در سطح 95
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اصالت/ارزش :پژوهش حاضر مي تواند اطالعات كاربردی را برای مديريت كتابخانههای عماومي اساتان
آذربايجان شرقي فراهم كند تا بر اين اساس روابش مرشد-مريدی و ابعاد رهبری اصيل ،وضاعيت صاالحيت
اخالقي و آوای سازماني را ارتقا دهند.
كليدواژهها :رهبری اصيل ،مرشديت سازماني ،آوای سازماني ،صالحيت اخالقي
تعارض منافع :گزارش نشده است.
منبع حمايتكننده :حامي مالي نداشته است.
استناد :بيکزاد ،جعفر ( .)0011مدلسازی ت ثير رهبری اصيل و مرشديت سازماني بر آوای سازماني با نقش ميانجي
صالحيت اخالقي در كتابخانههای عمومي استان آذربايجانشرقي .تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي،)5(53 .
.595-540

تحقيقات اطالعرساني و كتابخانههای عمومي .دورة  ،53شمارة  ،5صص 595-540
DOR: 20.1001.1.26455730.1400.27.2.3.1
تاريخ دريافت0011/15/51 :؛ تاريخ پذيرش0011/10/10 :
نوع مقاله :علمي پژوهشي
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مقدمه
رهبری يکي از موضوعات اساساي در تحقيقاات ساازماني و ماديريتي محساوب مايشاود .رهبار
زيردستان خود را با وجود داشتن استعدادها و تواناييهاای متناوع و مهاارتهاای مختلاف تربيات
كرده ،بر آنها ت ثير ميگذارد (باغخواستي ،نيازآذری و جباری .)0799 ،نياز به رهباری ماؤثر در
سطح سازماني آشکار و جدی است .رهبران مؤثر كسانياند كه در سازمان پوياا و فعاال هساتند و
ديگران را به خود جذب ميكنند و با كمک آناان كارهاای خاوب انجاام مايشاود و از ديادگاه
بعضي از انديشمندان از اين رهبران با عنوان رهبران اصايل يااد شاده اسات (عباسايان اسافرجاني،
هويدا و عابدی .)0799 ،تئوری رهبری اصيل چندين ساال قبال از موضاوع وابساتگي رهباری باه
اخالق و رفتار مثبت ساازماني ظهاور پيادا كارده اسات (فايضآباادی و دهقاان .)0799 ،رهباری
اصيل 0شامل رفتار سازماني مثبت از جمله اعتمااد باه نفاس ،امياد ،خاوشبيناي و انعطاافپاذيری
است كه در آن حقوق كاركنان محترم شمرده شده و عدالت سازماني در ابعااد مختلاف آن جازء
ضروريات كاركردهای سازمان است (ناصری كوچاهبياوک ،رضااييان ،گاودرزی و اميركبياری،
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

 .)0011اصطالح رهبری اصيل نشاندهندة مفهاومي ريشاهای اسات كاه سابب افازايش و ارتقاای
انواع ديگر رهبری مثبت ميشود؛ چون رهبری اصيل بهعنوان يک الگوی رفتاری از ظرفيتهاای
روانشناختي مثبت و جو اخالقي مثبت سازماني منتج ميشاود و موجباات پارورش خودآگااهي،
جنبههای اخالقي دروني ،پردازش متعادل اطالعات و شفافيت روابش را در كاار باا پياروان فاراهم
ميسازد (آراد ،محمدداودی و تقيپور ظهير .)0799 ،رهبر اصيل بهعنوان كسي كاه قابال اعتمااد
است تعريف ميشود .ايان رهباران افارادی رازدار ،اميادوار ،خاوشباين ،انعطاافپاذير ،شافاف،
اخالقمدار و آيندهمحاور باوده و درک خاوبي از حساسايتهاای فرهنگاي دارناد .آنهاا ساطح
بااليي از صداقت ،پايبندی عميق به اهداف ،شوروشوق و مهارت هدايت افراد را دارناد (كيخاا و
ناستيزايي .)0799 ،از مؤلفههای رهبری اصيل ميتوان به مؤلفههاای اعتمااد باينفاردی ،فرهناگ
اصايل ،مشاااركتپااذيری ،كشااف اسااتعدادها و توانمندسااازی ،و اثربخشاي اشاااره كاارد .الگااوی
رهبری اصيل پيامدهايي نيز در سازمانها به دنبال دارد .اين الگو باا برقاراری رواباش مثبات و بااز،
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قرار ميدهد و پيامدهای مثبتي همچون ايجاد حس اعتماد متقابل ،آزادی بياان در ارائاة ايادههاای
جديد و حتي غيرمتعارف و اثربخشي سازمان را باه دنباال خواهاد داشات (دارابيگاي ،ايارانناژاد،
جهانيان و عبدالهي .)0799 ،رهبری اصيل شکلي از رفتارهای مثبت و حمايتي رهبار اسات كاه باا
ظرفيت رواني مثبت و ارزشهای اخالقي برای تقويت رشاد فاردی كاركناان مشاخص مايشاود.
رهبران اصيل تمايال باه نشاان دادن چهاار رفتاار اصالي دارناد :خودآگااهي ،شافافيت رابطاهای،
پردازش متعادل و ديدگاه اخالقي دروناي (نيساواتي ،وياروان ،كياب ،سااگاف و داراباا.)5150 ،0
در واقع ،برای دستيابي به اهداف توسعة پايدار ،سازمانها به رهباران معتباری نيااز دارناد .رهباران
اصيلي كه خودآگاه هستند و براسااس مجموعاهای از ارزشهاای اخالقاي كاه اقادامات آنهاا را
پيش ميبرد هدايت ميشوند .آنها جاو اعتمااد ايجااد مايكنناد كاه رشاد شخصاي زيردساتان و
عملکرد سازماني را تحريک ميكند (كوريوو.)5151 ،5
از سااااوی ديگاااار ،تغيير ماهيت كار در سازمانهای با ساختارهای سازماني مسطح و طراحي
كارهای مبتني بر تعامل ،رويکردهای جديدی را نسبت به توسعة مديران ايجاد كردهاند .اناااااااااواع
به محيشهای كاری متغير مطرح شدهاند .در اين رويکرد ،تئوری مرشديت با ت كياد بار نقاش مادير
به عنوان مرشد ،قائل به آن است كه مرشديت در سازمان بهعنوان پديدهای ممکن و واقعاي پذيرفتاه
شده و مرشديت باهعناوان ناوع جديادی از آماوزش و توساعة مناابع انسااني در مطالعاات نظاری و
تجربي ماورد توجاه قارار گرفتاه اسات (احمادی زهراناي ،نااظمي ،رحايمنياا و مرتضاوی.)0793 ،
مرشديت باعث مي شود تا افراد خودشان را بهتر بشناسند ،از ضاعفهاا و قاوتهاای خاود آگااهي
يابند و خودشان را بهتر به سازمان معرفاي كنناد كاه در نهايات ،منجار باه ايجااد انگيازه و احسااس
رضايت در آنها ميشود .در واقع ،مرشديت سازماني نهتنها باعث بهبود قابلياتهاای دروناي افاراد
ميشود ،بلکه شرايطي را فراهم ميآورد كه كاركناان ياک ساازمان بتوانناد باهمارور نقااط ضاعف
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گوناگوني از شکلهای مرشديت 7بهعنوان سازوكاری برای توسعة مهارتهای مديران در واكانش

خود را به نقاط قوت تبديل كنند ،كه اين امر منجر باه افازايش بهارهوری نياروی انسااني و ارتقاای
سطح عملکرد سازماني ميشود (جعفرزاده .)0791 ،مرشديت تنها موضاوعي آكادمياک و انتزاعاي
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مرشديت روابطي است كه دنيای آكادميک و عمل را به يکديگر پيوند ميدهد و ايان نشااندهنادة
ضرورت بهكارگيری مرشديت در سازمان ميباشد (هماان .)0791 ،مرشاديت پديادهای اسات كاه
با تغيير پارادايمهای مختلف دوام آورده است و دليل دوام آن برای قرنهای متمادی اين اسات كاه
مرشديت از ارتباط بين نسلها نشئت ميگيرد و اصطالحي است كه عمومااً بارای توصايف ارتبااط
ميان يک شخص كمتجربه كه مريد ناميده ميشود و ياک شاخص باتجرباه كاه باه مرشاد موساوم
است به كار ميرود (شهليبر .)0791 ،بنابراين ،توسعة يک برنامة مرشاد-مريادی چنادعاملي اسات
و سازمانهايي كه چنين برنامههايي را ميخواهناد توساعه دهناد از ياک ساو باياد باهدنباال بهتارين
روشهای اجرا باشند و از سوی ديگر فرهنگ سازماني خود را برای تعيين اهداف و ارزياابي نتاايج
برنامههای مربيگری كه با م موريت و ارزشهای سازمان همسو باشد مانعکس كنناد (ماانتزوراني،
چانگ ،فلمينگ و دسل.)5150 ،0
يکي ديگر از راههای دستيابي به اهداف سازماني در محايش رقاابتي اماروز ،رواباش ساازنده
بين مديران و كاركنان است كه طي آن زيردستان بتوانند بهراحتاي و بايدغدغاه ايادههاا و آرای
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

سازندة خود را بيان كنند .زمااني كاه آرای كاركناان آزاداناه بياان شاود ،پديادهای باه ناام آوای
سازماني 5در سازمان حاكم خواهاد شاد (محمادی .)0799 ،در عصار حاضار ،گاوش ساپردن باه
آوای كاركنان برای سازمانها اهميت ويژهای يافته است؛ چراكه از يک طرف ايادههاا و نظارات
كاركنااان ماايتوانااد راهگشااای بسااياری از مسااائل و مشااکالت سااازماني و از طاارف ديگاار
منعکسكنندة عاليق و خواستههای آنها به ماديريت ساازمان باشاد .اصاطالح «آوا» نخساتين باار
توسش هيرچمان )0931( 7مطرح شد .او آوای كاركنان را هرگونه تالش برای تغيير ،بهجاای فارار
از مسائل قابلاعتراض ،تعريف كرد و اظهار داشات كاه كاركناان در برابار شارايش ناخوشاايند باا
ترک سازمان ياا بياان نارضاايتي ،واكانش نشاان دهناد (نظاری ،كاشاف و بهناام .)0799 ،برخاي
پژوهشگران آوا را بهعنوان فرصتي برای بيان ديدگاهها به تصميمگيرندگان تعريف كاردهاناد ،در
حالي كه برخي ديگر آن را منحصراً واكنشي به نارضاايتي شاغلي دانساتهاناد (چمانپيارا ،هناری،
خداياری ،اميرتااش و اشارف گنجاوئي .)0799 ،در واقاع ،آوای ساازماني باهمعناای گفاتوگاو
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2. Organizational Voice

1. Mantzourani, Chang, Fleming & Desselle
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درمورد مشکالت با سرپرستان ،ارائة راهکارها و پيشانهادها باه واحادهای مناابع انسااني ،باه زباان
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آوردن ايدهها برای تغيير يک سياست كاری يا رايزني با اتحاديهها يا متخصصاان ساازماني اسات
(عبدلي ،وليان و كوشکي جهرمي .)0791 ،محققان همواره در قالب مفااهيم مختلاف بار اهميات
مشاركت كاركنان در تصميمگيریها و ابراز عقايدشان بهواسطة تا ثيرات مثبات آن ت كياد كارده
و عوامل تسهيل كنندة اظهارنظر توسش كاركنان را بررسي كردهاناد ،و ايان رويکارد بياان كننادة
مفهومي به نام آوای سازماني است كه مشاتمل بار ساه بُعاد آوای تادافعي ،ناوع دوساتانه و مطياع
است (الياسي ،اميرتاش و صفانيا .)0791 ،آوای كاركناان نياز مانناد ساکوت كاركناان ،پديادهای
فراگير در سازمانها است ،ولي برخالف سکوت ،آوای كاركنان بيشتر بررسايهاای علماي را باه
خود اختصاص داده است .واژة آوا ارتباط بين ماديريت و كاركناان را تعرياف مايكناد ،باا ايان
نگاه كه كاركنان اين فرصت را دارند كه نگرانايهاا و عالياق خاود را بياان كنناد (سارگلزايي و
كيخا .)0799 ،مرور جامع ادبيات راجع به آوا اين واژه را بهعنوان ابراز شفاهي ايدههاا ،اطالعاات
و نظاارات راجااع بااه كااار بااا انگي ازة مثباات تش اريک مساااعي ،بااهصااورت غيرانفعااالي ،مثباات و
ديگرخواهانه در سازمان تعريف كاردهاناد .همانناد چهاارچوب ساهعنصاری ارائاهشاده درماورد
اساس انگيزة خودحمايتي و آوای مطيع بر اساس تسليم و رضايت دادن به شرايش موجاود ،وجاود
دارد (رجبيپاور شايركوهي ،محمادی سايساخت و حقيقاتنظار گيالنادهي .)0011 ،برخاي از
محققان نيز اهداف گستردهتری را برای رفتار آوای كاركنان برشمردهاناد كاه شاامل گفاتوگاو
دربارة مشکالت با سرپرستان ،ارائة راهکارها و پيشنهادها ،به زبان آوردن ايدهها برای تغييار ياک
سياست كاری يا رايزني با اتحاديهها يا متخصصان اسات .كاركناان بارای باروز آوا چهاار هادف
دنبال ميكنند :بيان نارضايتي خود از مديريت سازمان ،نشان دادن همبستگي جمعاي باا همکااران
به مديريت ،مشاركت در تصميمگيری ماديران ،و حفاو رابطاة متقابال باين كارفرماا و كاركناان
(محمدی .)0799 ،همسويي اهاداف ساازمان باا اهاداف كاركناان بارای ايجااد صادای كارآماد
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سکوت ،سه نوع آوا شامل آوای ناوعدوساتانه بار اسااس انگيازة ديگرخاواهي ،آوای تادافعي بار

اجتماااعي مااؤثر اساات و سااازمان را در براباار اهااداف نادرساات كارمناادان كااه احتماااالً منجاار بااه
رفتارهای صوتي ناكارآمد ،دفاعي يا سازگار مي شوند مصون نگه ميدارد (كينگ ،ساو ،ديپيتارو
و گريک .)5151 ،0در واقع ،آوا اشاره باه ارتباطاات كااری ياا ساازماني دارد كاه فرصاتي بارای

1. King, So, DiPietro & Grace
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انجام يک فعاليت متمايز ياا نيااز بارای تغييار ياا حاذف ياک فعاليات جااری در ساازمان را بياان

مدلسازی تأثیر رهبری اصیل و مرشديت سازمانی بر آوای سازمانی با نقش میانجی صالحیت اخالقی در ...

ميكند .معنای ضمني آوا اين است كه اين رفتار اغلب مستلزم مخاطره است ،به اين منظور اسات
كه حتي پيشنهادی كه سازنده به نظر ميرسد بهمعنای چالشي برای وضعيت موجاود قلماداد شاود
(رستگار و فتوت.)0799 ،
از طرفي سيستم پويا و روبهرشد رشتة مديريت نيازمند داشتن ماديران برخاوردار از صالحيت
حرفهای است كه بتوانناا اد وظاااايف خاااود را مطلوب و اخالقي ارائه دهند .بنابراين ،ماااديران بايد
عالوه بر دارا بودن توان مهارت عملکردی مناسب از صالحيت اخالقي 0بهعنوان يک فااااارامهارت
مااديريتي برخوردار باشااند؛ نتايج عمل ماادير در ها ار وضااعيت و موقعيت سااازماني كه باشا اد ،با اه
دانا اش و صاااالحيت اخالقاااي وی بستگي دارد (ارمااي ،اديااب حاااجباااقری و ديااانتي.)0791 ،
صالحيت اخالقي مفهومي است كه بهموجب آن افراد توانايي حل اختالفات و مشکالت بار اسااس
اصول اخالقي مشترک را كه از طريق تفکر و بحث بهجای خشونت ،فريب و قادرت باه كاار رفتاه
است از خود بروز مي دهند (مفخمي .)0793 ،صالحيت اخالقي بهمعنای استفاده از داناش ،تواناايي
و مهارتهای فردی است ،و رفتار و ارتباطهايي را در بر ميگيرد كاه بار پاياة الگوهاای رفتااری و
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رعايت حقوق ديگران و همچنين مسئوليتهای اخالقي كاه رعايات آن بارای محايش مربوطاه الزم
است (قرشي و باقريان كاسگری .)0799 ،صالحيت اخالقي مجموعهای از كنشهاا و واكانشهاای
اخالقي پذيرفتهشده است كه از سوی سازمانها به مجامع حرفهای مقارر مايشاود تاا مطلاوبتارين
روا بش ممکان را بارای اعضاای خاود در اجارای وظاايف حرفاهای فاراهم آورد .همچناين ،شاامل
استانداردهای رفتاری در گروهها و ساختارهای شغلي است كه در راساتای بهباود رواباش و كااهش
تعارضات شغلي ،افزايش تعهدات شغلي ،توجه باه ذینفعاان ،افازايش ساودآوری و مزيات رقاابتي
سازمان لحاظ ميشود (آقايي مطلق .)0799 ،ميتاوان گفات كاه صاالحيت اخالقاي «تواناايي حال
مشکالت و اختالفات بر اسااس اصاول اخالقاي شاخص از طرياق مشاورت و بحاث و گفاتوگاو
است ،نه بهوسيلة خشونت ،فريب ،يا تعظيم در برابر ديگران» .در واقع ،صالحيت اخالقي رابطة باين
جنبههای شناختي و جنبههای ت ثيرگذار رفتار ،و عمل اخالقي بر اسااس رواباش مجادد باين ايان دو
عامل است (مارتينز ،سانتوس و دوارت.)5151 ،5
براساس آنچه در مطالب قبلي به آن اشاره شد ،ميتوان گفت كه سبک رهباری ياک ابازار

2. Martins, Santos & Duarte

1. Moral Competence
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مديريتي مهم است؛ زيرا اگر بهدرساتي اساتفاده شاود ،مايتواناد رواباش مثبات باا كاركناان ،جاو
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سازماني و عملکرد خدمات را بهباود بخشاد (جاللاي فراهااني ،گاودرزی و صاابری .)0791 ،در
واقع ،يکي از عوامل مهمي كه سبب ميشود كاركنان از ارائة نظرات خود امتناع ورزند و باهبياان
ديگر سکوت كنند ،روشهای مديريتي و سبک رهبری است؛ زيرا ممکان اسات روش ماديريت
و سبک رهبری كاركنان را به اين باور برساند كه صحبت كردن بيفايده است و ايجااد تفااوت و
تغيير شرايش موجود با صحبت كاردن و اظهاارنظر دور از ذهان اسات .در مقابال ،برخاورد بااز و
روابش حمايتي رهبران و سرپرستان كه در قالب اعتماد باالتر ،برخورد بااز و تعاامالت بااالی باين
رهبر و اعضاا و غياره مانعکس مايشاود ،ادراک كاركناان از اثربخشاي و امنيات آوا را افازايش
ميدهد و در نهايت آوای كاركنان را بيشاتر مايساازد (رساتگار و فتاوت ،)0799 ،و ياک رابطاة
انساني بسيار قوی برقرار ميشود كه اعتماد جزء اصلي آن است .وقتي رهباران و ماديران ساازمان
در سطوح موردنيااز از رفتا رهاای حمايات اجتمااعي بارای بارآوردن انتظاارات كاركناان درگيار
شوند ،كاركنان انتظارات باالتری از اثربخشي روابش و اعتماد به رهبران و ماديران در ذهان خاود
شکل خواهند داد (شهليبر .)0791 ،از سوی ديگر ،فراهم باودن زميناههاای مناساب بارای تعامال
صالحيتها و شايستگيهای مطلوب در سازمانهای امروزی است .اگار در انتخااب كاركناان باه
مهارتها و شايستگيهای آنان توجه شود و برای گزينش آنها تخصاص و شايساتگيهاايي الزم
باشد و كاركنان نيز به آثار كاربرد شايستگيهای مذكور در پيشابرد اهاداف توجاه داشاته باشاند،
زمينة مناسبي فراهم خواهد شد تا از همة امکانات و منابع در سازمان بهنحوِ مطلوب اساتفاده شاود
(اماني ،زماني مقدم ،نصيری قرقاني ،سوراني يانچشمه و مصلح.)0791 ،
رجبيپور شيركوهي ،محمدی سيسخت و حقيقتنظر گيالندهي ( ،)0011در پژوهشاي باا
عنوان «بررسي ت ثير سکوت و آوای سازماني بار حركات سلسالهمراتباي كاركناان در باناکهاای
خصوصي دارای استراتژی ثانويه بامبرگر و مشولم» به اين نتيجه رسيدند كه باين ساکوت و آوای
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افکااار و كسااب تجربياات نااو باارای كاركنااان مهاامتاارين شاارط رشااد ساارماية انساااني و پاارورش

سازماني و پيشرفت كاركنان در سازمانهای خصوصاي دارای اساتراتژی ثانوياه رابطاهای معناادار
وجود دارد.
ساارگلزايي و كيخااا ( )0799در پژوهشااي بااا عنااوان «ارائااة ماادل معااادالت ساااختاری تا ثير
دست يافتند كه رهبری بصير و مؤلفههای آن بههمراه آوای سازماني بر ماديريت بهيناة ارتبااط باا
121
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رهبری بصير بر مديريت بهينة ارتباط باا مشاتری باا نقاش مياانجي آوای كاركناان» باه ايان نتيجاه

مدلسازی تأثیر رهبری اصیل و مرشديت سازمانی بر آوای سازمانی با نقش میانجی صالحیت اخالقی در ...

مشتری ت ثير دارند و متغير آوای سازماني نيز نقش ميانجي در رابطة بين رهباری بصاير و ماديريت
بهينه ارتباط با مشتری دارد .آنها در نهايت به اين نتيجه رسيدند كه رهبری بصير يکاي از عوامال
مهم در بهبود ارتقای كيفيت مديريت بهينة ارتباط با مشاتری و آوای ساازماني كاركناان دانشاگاه
محسوب ميشود.
احمدی عبدآباد ،سادات غفاری و آسايشپور ( )0799پژوهشي را با عناوان «تا ثير رهباری
اصيل ،ارزش اخالقي مؤسسه و انگيزههای كاركنان در رفتار ناكارآمد حسابرساان» انجاام دادناد.
نتايج نشان داد كه بين رهبری اصايل و ارزشهاای اخالقاي مؤسساة حسابرساي رابطاهای معناادار
وجود دارد .بين رهبری اصايل و رفتاار ناكارآماد حساابرس رابطاة معنااداری وجاود نادارد ،باين
رهبری اصيل و انگيزه كاركنان رابطه معنيداری وجود دارد ،باين ارزشهاای اخالقاي موسساه و
رفتار ناكارآمد حسابرس رابطهای معنادار وجود دارد و انگيزة كاركنان رابطاة باين رهباری اصايل
و رفتااار ناكارآمااد حسااابرس را ميااانجيگااری ماايكنااد .همچنااين ،انگياازة كاركنااان رابط اة بااين
ارزشهای اخالقي مؤسسه و رفتار ناكارآمد حسابرس را ميانجيگری ميكند.
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رستگار و فتوت ( )0799در پژوهشي باا عناوان «تا ثير سابک رهباری رابطاهمادار بار آوای
سازماني كاركنان با در نظر گرفتن نقش مياانجي جاو ساازماني» نشاان دادناد كاه سابک رهباری
رابطه مدار بر آوای سازماني و جو سازماني ت ثيری مثبت و معنادار دارد ،و همچناين جاو ساازماني
بر آوای سازماني تا ثيری مثبات و معناادار دارد .باهعاالوه ،همچناين جاو ساازماني در رابطاة باين
سبک رهبری رابطهمدار و آوای سازماني نقش ميانجي ايفا ميكند.
جعفرزاده ( )0791پژوهشي با عناوان « تا ثير مرشاديت ساازماني بار تقويات التازام شاغلي و
اخااالق حرفااهای تاادريس از دياادگاه معلمااان ماادارس ابتاادايي منطقااة  4شااهر اصاافهان بااا نقااش
واسطهای تناسب فرد-محيش» انجاام داد .نتاايج پاژوهش او نشاان داد كاه مرشاديت ساازماني بار
تقويت التزام شغلي و بر اخاالق حرفاهای تا ثيری مثبات و معناادار دارد .همچناين ،تناساب فارد-
محيش رابطة بين مرشديت سازماني و التزام شغلي و اخالق حرفهای را تعديل ميكند.
شااهليباار ( )0791در پژوهشااي بااه بررسااي «تاا ثير مرشااديت باار يااادگيری سااازماني بااا
ميانجيگری قابليتهای كاركنان» پرداخات .نتاايج ايان پاژوهش نشاان داد كاه باين مرشاديت و
كاركنان نيز رابطه ای مثبت و معنادار وجود دارد؛ بهعالوه ،مشاخص شاد كاه متغيار مرشاديت باا
ميانجيگری قابليتهای كاركنان بر يادگيری سازماني پرسنل ت ثيری مثبت و معنادار دارد.
120
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يادگيری سازماني رابطهای مثبت و معناادار وجاود دارد؛ همچناين ،باين مرشاديت و قابلياتهاای

تابستان  0011دوره  72شماره 7

احمدی زهراني ،ناظمي ،رحيمنيا و مرتضوی ( )0793در پژوهشي با عناوان «واكااوی ناوين
ويژگي های رفتار مرشدانة مديران در شركت پاااليش نفات اصافهان و اعتبارسانجي آن» باه ايان
نتيجه رسيدند كه ويژگيهای رفتار مرشدانة مديران متفاوت هستند و بر مبنای تفااوتهاا در قالب
پنج ويژگي رفتاری با عناوينِ «رفتار همنوايانه»« ،رفتار كمالگرايانه»« ،رفتار خودمديراناه»« ،رفتاار
نقشمدارانه» و «رفتار اثرگذارانه» طبقهبندی شدهاند ،بهطاوری كاه هرياک از ايان رفتارهاا خاود
دربرگيرندة مفاهيم ديگری است.
نيسواتي ،ويروان ،كياب ،سااگاف و داراباا )5150( 0در پژوهشاي باا عناوان «بررساي تا ثير
رهبری اصيل و سرماية روانشناختي كاركناان در مشااغل كااری :شاواهدی از انادونزی» باه ايان
نتيجه دست يافتند كه رهبری اصايل و سارماية روانشاناختي باعاث مشااركت كااری مايشاوند.
عااالوه باار اياان ،تا ثير غيرمسااتقيم رهبااری اصاايل باار تعاماال كاااری توسااش ساارماية روانشااناختي
كارمندان ت ييد شد .همچنين ،مشخص شد كه رهباری اصايل در ساازمانهاای عماومي انادونزی
ممکن است ت ثير فوقالعادهای بر سرماية روانشناختي و تعامل كاری كارمندان داشته باشد.
شخصي و جمعي ،رهبری اصايل و ت يياد رهبار» انجاام دادناد .نتاايج ايان پاژوهش نشاان داد كاه
چگونه دو جنبه از خودآگاهي رهبر — يعناي آگااهي رهبار از (الاف) هويات شخصاي آنهاا و
(ب) هويت جمعي (گروهي) — بر درک رهبری اصيل و ت ييد رهبر ت ثير ميگاذارد .همچناين،
شواهد تجربي نشان داد كه( :الف) خودآگاهي شخصي رهبر نسبت به خودآگااهي جمعاي رهبار
تا حدودی ت ثير بيشتری در درک رهبری واقعاي آنهاا دارد اماا ،ب) خودآگااهي جمعاي رهبار
ت ثير بيشتری در ت ييد رهبر دارد.
آودنااارت ،ديساارامر و جااورج )5150( 7در پژوهشااي بااا عنااوان«چگونااه كيفي ات زناادگي
كارمندان را تقويت كنيم :نقش مديريت عملکرد كاركنان و رهبری اصيل» باه ايان نتيجاه دسات
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اساتفان 5و همکاااران ( )5150پژوهشااي بااا عنااوان «شاناخت ماان ،شااناخت مااا :خودآگاااهي

يافتند كه رهبری اصيل و توانمندسازی روانشناختي رابطة منفي بين ماديريت عملکارد و كيفيات
زندگي كارگران آسيبپذير را از بين مي برد .اين يافتههاا حااكي از آن اسات كاه ساازمانهاايي
كه از كارگران آسيبپذير استفاده مايكنناد باه رهباران اصايلي نيااز دارناد تاا بتوانناد عاالوه بار

3. Audenaert, Decramer & George
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عملکرد اين كارگران بلکه بر كيفيت زندگي آنان نيز ت ثير مثبت بگذارند.

مدلسازی تأثیر رهبری اصیل و مرشديت سازمانی بر آوای سازمانی با نقش میانجی صالحیت اخالقی در ...

ليو ،يا و گوا )5150( 0پژوهشي با عنوان «آيا مرشاديت ساازماني بار عملکارد ايمناي تا ثير
ميگذارد؟ مطالعهای دربارة اپراتورهای راهآهن سريعالسير چيني» انجام دادناد .ايان پژوهشاگران
به اين نتيجه دست يافتند كه اهميت مرشديت باهعناوان ياک منباع توساعه در تنظيماات ساازماني
كامالً مستند است .با اين حال ،مکانيزم ارتباط بين مرشديت و عملکرد ايمناي باهخاوبي مشاخص
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نشده است .مرشاديت از طرياق مياانجيگاری دائماي خودگسترشاي و خودكارآمادی ،عملکارد
ايمني فردی را افزايش ميدهد .يافتههاای ايان پاژوهش بارای درک تا ثيرات مثبات مرشاديت و
استفادة منطقي از آن در سازمانهای مهم ايمني پيامدهای عملي برای مديران فراهم ميكند.
مارتينز ،سانتوس و دوارت ( )5151در پژوهشي با عنوان «آموزش اخاالق زيساتي و توساعة
صالحيت اخالقاي دانشاجويان پرساتاری» باه ايان نتيجاه رسايدند كاه ناهتنهاا سارمايهگاذاری در
شکلگيری اخالقي داشتن دانش و نظريههای اخالقي ضروری اسات ،بلکاه ايجااد ياک وجادان
تحليلي و انتقادی ،استقرار آزادی و و به عهده گرفتن مسئوليت نيز مهم است.
كوون و فرنديل )5151( 5در پژوهشي با عناوان «صادای كارمنادان از دريچاة باينفرهنگاي
مشاهده ميشود» نشان دادند كه صدای كارمندان ممکن است نتايج مثبتي برای ساازمانهاا داشاته
باشد .با اين حال ،تشويق كارمندان به صحبت كردن ت مين نمايشاود ،مگار اينکاه ساازمان اعاالم
كند كه انجاام ايان كاار بارای كارمنادان ايمان و ماؤثر اسات .هنجارهاای صادای ايجادشاده در
سازمانها كل فرهنگهای ملي را تشکيل ميدهند .با توجه به اينکه سازمانهاا در خألهاای متناي
كار نميكنند ،يک سطح كالن از ارزشهای فرهنگ ملي بار هنجارهاای صادای ساازماني تا ثير
ميگذارد تا سيگنالهای ايمني و اثربخشي را تحتت ثير قرار گيرد.
ايونگ ،سو ،وو ،كينگ )5109( 7در پژوهشي با عنوان «بررسي مالکيت روانشاناختي برناد
و آوای كاركنان در سازمانهای خدماتي» به اين نتيجه رسيدند كه صادای كارمنادان ياک رفتاار
مهم شهروندی سازماني تلقاي شاده اسات ،و تعاامالت كارمناد و مشاتری فرصاتهاايي را بارای
شناسايي مسائل و پيشنهادهای تغييرگرا (برای مثال ،صدا) فراهم ميكند كه مايتواناد عملکارد را
بهبود بخشد .بهدليل ماهيت مخااطرهآمياز صادا و از دسات دادن احتماالي فارد ابرازكننادة صادا،
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كارمندان بايد انگيزة زيادی برای غلبه بر چنين موانعي بارای اباراز صادا داشاته باشاند .همچناين،
نتايج حاصل از اين تحقيق حاكي از آن است كه كاركنان وقتي احسااس مالکيات نسابت باه ناام
تجاری مييابند ،ايدهها ،زماان و تاالش خاود را بارای سااختن برناد سارمايهگاذاری مايكنناد و
همچنين دانش و مهارت كافي برای ارائة عملکرد همسو با مارک را دارند.
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با توجه به اين كه نتايج مرور پيشينههای پژوهش نشان ميدهد كه رهبری اصايل ،مرشاديت
سازماني ،آوای سازماني و صالحيت اخالقي مفاهيمي چندبُعدی و همبساته هساتند ،آنچاه كاه در
اين ميان حائز اهميت است اين است كه نميتوان با تکيه بر رويکردهای سنتي باه ماديريت مناابع
انساني به ايجاد مثبت گرايي در كاار همات گماشات ،بلکاه ايان امار مساتلزم اتخااذ ياک سابک
رهبااری اصاايل اساات كااه هاام اهمياات و لاازوم مثبااتگرايااي را درک كنااد و هاام بتوانااد مااروج
مثبتگرايي در سازمان باشد كه از توانمندیها و مهارتهای كاركنان در جهات توساعة ساازمان
اسااتفاده كنااد .از سااوی ديگاار ،پااژوهشهااای گذشااته معطااوف بااه بررسااي يااک تااا دو متغياار از
متغيرهای اين پژوهش است .در حقيقت ،اين اولين پژوهشي است كه رواباش و اثرگاذاری چهاار
متغير مزبور را در قالب يک مدل بررسي كرده است و ايان امار ناوآوری ايان پاژوهش باه شامار
ميرود .بر اسااس ايان توجياه و باا ماروری بار تحقيقاات پيشاين ،وجاه متماايز پاژوهش حاضار،
مدلسازی ت ثير رهبری اصيل و مرشديت سازماني بر آوای ساازماني باا نقاش مياانجي صاالحيت
اخالقي است .ازاينرو ،پرسش اصلي پژوهش حاضر اين است كه آيا رهباری اصايل و مرشاديت
سازماني بر آوای سازماني با نقش ميانجي صالحيت اخالقي ت ثيرگذار اسات؟ در راساتای هادف
 .0رهبری اصيل بر آوای سازماني ت ثير دارد.
 .5مرشديت سازماني بر آوای سازماني ت ثير دارد.
 .7رهبری اصيل بر صالحيت اخالقي ت ثير دارد.
 .0مرشديت سازماني بر صالحيت اخالقي ت ثير دارد.
 .5صالحيت اخالقي بر آوای سازماني ت ثير دارد.
 .4صالحيت اخالقي در ت ثير رهبری اصيل بر آوای سازماني نقش ميانجي ايفا ميكند.
 .3صالحيت اخالقي در ت ثير مرشديت سازماني بر آوای سازماني نقش ميانجي ايفا ميكند.

در اين پژوهش ،برای پاايش رهباری اصايل از مادل آوولياو و گااردنر و والياوم ،)5111( 0بارای
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و پرسش اصلي پژوهش ،تالش شده است فرضيههای زير مورد آزمون قرار گيرند:

سنجش مرشديت سازماني از مدل قليپور ،استادی و نقوی ( ،)0719برای بررساي آوای ساازماني

از مدل هامس ،)5105( 5و برای اندازهگيری صالحيت اخالقي از مدل ماارتين و آشاتين)5101( 7

استفاده شده است .با توجه به آنچه ذكر شد و در راستای هدف و فرضيات پاژوهش ،نماای كلاي

3. Martin & Ashtin
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مدل مفهومي به شرح شکل  0است.

مدلسازی تأثیر رهبری اصیل و مرشديت سازمانی بر آوای سازمانی با نقش میانجی صالحیت اخالقی در ...

شکل  .0مدل مفهومي پژوهش

روششناسی پژوهش
تحقيق حاضر از لحاظِ هدف ،كاربردی و از نظرِ روش ،توصيفي از ناوع هامبساتگي و مادلياابي
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

معادالت ساختاری است .جامعة آماری پژوهش عبارت است از كاركناان كتابخاناههاای عماومي
استان آذربايجانشرقي با حداقل  7نفر كارمند كاه شاامل  515نفار باود .حجام نموناة آمااری بار
اساس فرمول كوكران به تعداد  077نفر برآورد و پرسشنامه بهصاورت تصاادفي طبقاهای توزياع
شد .در نهايت 075 ،پرسشنامه جمعآوری شد .از ايان مياان 5 ،فقاره پرسشانامه نااقص باود و در
نهايت  071پرسشنامه برای تحليل در نظر گرفته شد .ابزار پژوهش شامل  0پرسشناماه باه شارح
زير است:
الف) پرساش ناماة رهباری اصايل :بارای سانجش رهباری اصايل ،از پرساشناماة آوولياو و
گاردنر و واليوم )5111( 0استفاده شد .ايان پرساشناماه دارای  05ساؤال و  0مؤلفاة خودآگااهي،
شفافيت ارتباطي ،چشمانداز اخالقي درونيشده و پردازش متوازن اطالعات است.
ب) پرسش نامة مرشديت ساازماني :از پرسشانامة قلايپاور ،اساتادی و نقاوی ( )0719بارای
مرشديت سازماني استفاده شده است .اين پرسشنامه دارای  53سؤال و  3مؤلفاة تسالش بار نقاش،

1. Avolio, Gardner & Walium
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حمايت عاطفي ،دسترسي ،الگو ،هدفگذاری ،بازخورد و انتقال تجربه است.
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ج) پرسااشنامااة آوای سااازماني :از پرسااشنامااة آوای سااازماني هااامس )5105( 0باارای
اندازهگيری آوای سازماني استفاده شده است .اين پرسشنامه دارای  01سؤال و  7مؤلفاة تشاويق،
ايمني و كارآمدی است.
د) پرسش نامة صالحيت اخالقي :برای سنجش صالحيت اخالقي ،از پرساشناماة ماارتين و
آشتين )5101( 5استفاده شده است .اين پرساشناماه شاامل  79ساؤال و  1مؤلفاة مراقبات فعاال از
ديگران ،انجام عمل اخالقي ،تعهد به عمل درست ،ازخودگذشاتگي ،تصاديق اشاتباههاای خاود،
پذيرش اشتباههای خود ،پذيرش اشتباههای ديگران و اعتماد به ديگران است.
تحليال دادههاا باا اساتفاده از روش مادلساازی معاادالت سااختاری مبتناي بار نارم افازار
 SMART PLS3انجام شاد كاه نتاايج آن در بخاش يافتاههاای پاژوهش ارائاه شاده اسات .بارای
محاسبة روايي ابزار پژوهش ،از روايي صوری يا نمادی و روايي هامگارا اساتفاده شاد كاه ماورد
ت ييد اساتيد و كارشناسان قرار گرفت .بهمنظاور تحليال پاياايي ابازار پاژوهش ،از ضاريب آلفاای
كرونباخ و پايايي تركيبي استفاده شده است كه نتايج آن به شرح جدول  0به دست آمد.
متغ ير موردمطالعه

تعداد مؤلفه و سوال

آلفاي كرونباخ

رهبری اصيل

(  0م ؤلفه و  05سؤال )

1 / 391

مرشديت س ا زماني

(  3مؤلفه و  53سؤال )

1 / 399

آوای سازماني

(  7مؤلفه و  01سؤال)

1 / 100

صالحيت اخالقي

(  1م ؤلفه و  79سؤال )

1 / 117

يافتههای پژوهش
به منظور اطمينان يافتن از وجود و ياا عادم وجاود رابطاه علآاي مياان متغيرهاای پاژوهش و بررساي
تناسب دادههاای مشااهده شاده باا مادل مفهاومي پاژوهش ،فرضايات پاژوهش باا اساتفاده از مادل
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جدول  .0تعيين پايايي ابزار پژوهش (بهروشِ آلفای كرونباخ)

معادالت ساختاری آزمون شدند .در اين پژوهش از مدلياابي معاادالت سااختاری و روش حاداقل
مربعات جزئي ( )PLSجهت آزمون فرضيات و برازندگي مادل اساتفاده شاده اسات .خروجاي نارم
افزار ،بعد از آزمون مادل مفهاومي پاژوهش در شاکل  5و  7نشاان داده شاده اسات .در زيار نتاايج

2. Martin & Ashtin
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بررسي دو بخش آزمون مدل اندازهگيری و آزمون مدل ساختاری به تفضيل ارائه شده است.

مدلسازی تأثیر رهبری اصیل و مرشديت سازمانی بر آوای سازمانی با نقش میانجی صالحیت اخالقی در ...

شکل  .5مدل ساختاری تحقيق با ضرايب بارهای عاملي
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شکل  .7مدل ساختاری تحقيق با ضرايب معناداری
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آزمونهای بررسی مدل مفهومی
 .3ارزيابي مدل اندازهگيري

سنجش بارهای عاملی
ماالک بارای مناساب بااودن ضارايب بارهاای عااملي 1/5 ،ماايباشاد .در جادول  5تماامي اعااداد
ضرايب بارهای عاملي سؤاالت از  1/5بيشتر است كه نشان از مناسب بودن اين معيار دارد.
جدول .5ضرايب بارهای عاملي
متغير موردمطالعه

رهبری اصيل

آوای سازماني

صالحيت اخالقي

شفافيت ارتباطي

1 / 315

چشم انداز اخالقي دروني شده

1 / 340

پردازش متوازن اطالعات

1 / 431

تسلش بر نقش

1 / 395

حمايت عاطفي

1 / 339

دسترسي

1 / 343

الگو

1 / 105

هدف گذاری

1 / 107

بازخورد

1 / 401

انتقال تجربه

1 / 510

تشويق

1 / 119

ايمني

1 / 159

كارآمدی

1 / 111

مراقبت فعال از ديگران

1 / 300

انجام عمل اخالقي

1 / 119

تعهد به عمل درست

1 / 300

ازخودگذشتگي

1 / 351

تصديق اشتباه های خود

1 / 357

پذيرش اشتباه های خود

1 / 310

پذيرش اشتباه های ديگران

1 / 109

اعتماد به ديگران

1 / 450
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1 / 314
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مرشديت س ا زماني

ابعاد

بار عاملي

مدلسازی تأثیر رهبری اصیل و مرشديت سازمانی بر آوای سازمانی با نقش میانجی صالحیت اخالقی در ...

آلفای کرونباخ ،پايايی ترکیبی
مطابق باا الگاوريتم تحليال دادههاا در  ، PLSبعاد از سانجش بارهاای عااملي ساؤاالت ،نوبات باه
محاسبه و گزارش ضرايب آلفای كرونباخ و پايايي تركيبي مايرساد ،كاه نتاايج آن در جادول 7
آمده است .مقدار مناسب برای آلفای كرونباخ و پاياايي تركيباي  1/3اسات و باا توجاه باه اينکاه
مطااابق بااا يافتااههااای جاادول  7اياان معيارهااا درمااورد متغيرهااای مکنااون مقاادار مناساابي را اتخاااذ
كردهاند ،ميتوان مناسب بودن وضعيت پايايي پژوهش را ت ييد كرد.
جدول  .7نتايج معيار آلفای كرونباخ و پايايي تركيبي متغيرهای پنهان تحقيق
ضريب آلفاي كرونباخ

ضريب پايايي تركيبي

( ) Alpha>0.7

() CR>0.7

رهبری اصيل

1 / 301

1 / 157

مرشديت سازماني

1 / 155

1 / 191

آوای سازماني

1 / 109

1 / 911

صالحيت اخالقي

1 / 197

1 / 900

متغيرهاي مكنون
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معيار دوم از بررسي برازش مدلهای انادازهگياری ،رواياي هامگارا اسات كاه باه بررساي ميازان
همبستگي هر سازه با سؤاالت (شاخصها) خود ميپردازد.
جدول  .0نتايج روايي همگرای متغيرهای پنهان پژوهش ،ميزان  Communalityو  R2متغيرهای پژوهش
متغيرهاي مكنون

ميانگين واريا نس استخراجي
)(AVE>0.5

R2

Communality

رهبری اصيل

1 / 579

1 / 111

1 / 579

مرشديت سازماني

1 / 500

1 / 111

1 / 500

آوای سازماني

1 / 341

1 / 413

1 / 341

صالحيت اخالقي

1 / 530

1 / 155

1 / 530

با توجه به اينکه مقدار مناسب برای  1/5 AVEاسات و مطاابق باا يافتاههاای جادول  0ايان معياار
ت ييد ميشود.
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درمورد متغيرهای مکنون مقدار مناسبي را اتخاذ كردهاند ،مناسب بودن روايي همگارای پاژوهش
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 .2ارزيابي مدل ساختاري

معيار  :GOFبرای بررسي برازش مدل كلي ،از معيار  GOFاستفاده ميشاود كاه ساه مقادار ، 1/10
 1/55و  1/74بهعنوان مقادير ضعيف ،متوسش و قوی برای  GOFمعرفي شده است.
اين معيار از طريق فرمول زير محاسبه ميشود:
GOF  communalities  R2

̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅ از ميانگين مقادير اشتراكي متغيرهای پنهان پژوهش به دست مايآياد،
كه نتايج آن در جدول  5نشان داده شده است.
جدول  .5نتايج برازش مدل كلي
̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅̅

̅̅̅̅

GOF

1 / 410

1 / 733

1 / 033

 R2مربوط به متغيرهای پنهان درونزای (وابسته) مدل اسات R2 .معيااری اسات كاه نشاان از تا ثير
يک متغير برونزا بر يک متغيار درونزا دارد و ساه مقادار  1/77 ،1/09و  1/43باه عناوان مقادار
مالک برای مقادير ضعيف ،متوسش و قاوی  R2در نظار گرفتاه مايشاود .مطاابق باا شاکل  5و ،7
مقدار  R2برای سازههای درونزای پژوهش محاسبه شده است كه با توجه باه ساه مقادار ماالک،
ميتوان مناسب بودن برازش مدل ساختاری را ت ييد كرد.
با توجه به مقدار بهدستآمده بارای  GOFيعناي  ،1/033بارازش بسايار مناساب مادل كلاي
ت ييد ميشود.
آزمون فرضيهها :در آمار استنباطي ،فرضيههای پژوهش به محک آزمون كشيده مايشاوند.

] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

معيار Squares

 Rيا  : R2دومين معيار برای بررسي برازش مدل ساختاری در ياک پاژوهش ضارايب

اين پژوهش دارای  3فرضيه است كه در بخشهای قبلي معرفي شادند .ايان فرضايههاا باهكماک
پرسشنامه در بستة نرمافزاری  Smart PLS3آزموده ميشاوند .همچناين ،ميازان رابطاة مساتقيم و
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غيرمستقيم متغيرهای پژوهش با يکديگر در مدل نهايي پژوهش در جدول  4ارائه شده است.

مدلسازی تأثیر رهبری اصیل و مرشديت سازمانی بر آوای سازمانی با نقش میانجی صالحیت اخالقی در ...

جدول  .4نتايج رابطة مستقيم و ضرايب معناداری فرضيات مدل پژوهش
فرضيه

روابط علي بين متغيرهاي پژوهش

اول

ر هبری اصي ل بر آوای سازمان ي ت ثير دارد.

ضريب

معناداري

مسير ( ) T-Value ( )β

نتيجۀ آزمون

1 / 091

5 / 711

ت ييد فرضية اول

دوم

مرشد ي ت سازماني بر آوای سازمان ي ت ثير دارد1 / 599 .

7 / 153

ت ييد فرضيه دوم

سوم

1 / 500

1 / 534

ت ييد فرضية سوم

1 / 059

3 / 091

صالحي ت اخالقي بر آوای سازمان ي ت ثير دارد1 / 714 .

7 / 577

چهارم
پنجم
ششم
هفتم

رهبری اصي ل بر صالحي ت اخالق ي ت ثير دارد.
مرشد ي ت سازماني بر صالحي ت اخالق ي ت ثير
دارد.

صالحي ت اخالق ي در ت ثير رهبری اصي ل بر
آوای سازمان ي نقش ميانجي ايفا مي كند.
صالحي ت اخالق ي در ت ثير مرشد ي ت سازماني
بر آوای سازمان ي نقش ميانجي ايفا مي كند.

5 / 404
0 / 035

ت ييد فرضية
چهارم
ت ييد فرضية
پنجم
ت ييد فرضية
ششم
ت ييد فرضية
هفتم
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فرضيۀ  :3رهبری اصيل بر آوای سازماني ت ثير دارد.
با توجه به شکل  5و  ،7ميتوان گفت ضريب استانداردشده (ضاريب مساير) باين دو متغيار
(رهبری اصيل بر آوای سازماني)  ، β=1/091و ضريب معناداری (آماارة تاي) باين ايان دو متغيار
نيز ( t=5/711بيشتر از قدر مطلق  )0/94است ،و اين امر نشان مايدهاد ايان رابطاه معناادار اسات.
بنابراين ،فرضية  H0رد و فرضية  H1ت ييد ميشود و ميتوان نتيجه گرفت رهباری اصايل بار آوای
سازماني ت ثير دارد.
فرضيۀ  :2مرشديت سازماني بر آوای سازماني ت ثير دارد.
با توجه به شکل  5و  ،7ميتوان گفت ضريب استانداردشده (ضاريب مساير) باين دو متغيار
(مرشديت سازماني بار آوای ساازماني)  β=1/599و ضاريب معنااداری (آماارة تاي) باين ايان دو
متغير نيز ( t=7/153بيشتر از قدر مطلق  )0/94است و ايان امار نشاان مايدهاد ايان رابطاه معناادار
سازماني بر آوای سازماني ت ثير دارد.
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اسات .بناابراين ،فرضاية  H0رد و فرضااية  H1ت يياد مايشاود و ماايتاوان نتيجاه گرفات مرشااديت
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فرضيۀ  :1رهبری اصيل بر صالحيت اخالقي ت ثير دارد.
با توجه به شکل  5و  ،7ميتوان گفت ضريب استانداردشده (ضاريب مساير) باين دو متغيار
(رهبری اصيل بر صالحيت اخالقي)  β= 1/500و ضريب معناداری (آمارة تي) بين ايان دو متغيار
نيز ( t=1/534بيشتر از قدر مطلق  )0/94است ،و اين امر نشان مايدهاد ايان رابطاه معناادار اسات.
بنابراين ،فرضية  H0رد و فرضاية  H1ت يياد مايشاود و مايتاوان نتيجاه گرفات رهباری اصايل بار
صالحيت اخالقي ت ثير دارد.
فرضيۀ  :1مرشديت سازماني بر صالحيت اخالقي ت ثير دارد.
با توجه به شکل  5و  ،7ميتوان گفت ضريب استانداردشده (ضاريب مساير) باين دو متغيار
(مرشديت سازماني بر صالحيت اخالقي)  β=1/059و ضاريب معناداری(آماارة تاي) باين ايان دو
متغير نيز ( t=3/091بيشتر از قدر مطلق  )0/94است ،و اين امر نشاان مايدهاد ايان رابطاه معناادار
است .بناابراين ،فرضاية  H0رد و فرضاية  H1ت يياد مايشاود و مايتاوان نتيجاه گرفات مرشاديت
سازماني بر صالحيت اخالقي ت ثير دارد.
با توجه به شکل  5و  ،7ميتوان گفت ضريب استانداردشده (ضاريب مساير) باين دو متغيار
(صالحيت اخالقي بر آوای سازماني)  β=1/714ميباشد و ضريب معناداری (آمارة تي) باين ايان
دو متغير نيز ( t=7/577بيشتر از قدر مطلق  )0/94است ،و اين امر نشان ميدهد اين رابطاه معناادار
است .بنابراين ،فرضاية  H0رد و فرضاية  H1ت يياد مايشاود و مايتاوان نتيجاه گرفات صاالحيت
اخالقي بر آوای سازماني ت ثير دارد.
فرضيۀ  :6صالحيت اخالقي در ت ثير رهبری اصيل بر آوای سازماني نقش ميانجي ايفا ميكند.
فرضيۀ  :7صاالحيت اخالقاي در تا ثير مرشاديت ساازماني بار آوای ساازماني نقاش مياانجي ايفاا
ميكند.
0

] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

فرضيۀ  :4صالحيت اخالقي بر آوای سازماني ت ثير دارد.

5

چهار شرط برای وجود يک اثار مياانجي ضاروری اسات (باارون و كناي  .)0914 ،ابتادا،
متغير مستقل و متغير وابسته بايد ارتباط داشاته باشاند؛ هماان طاور كاه در شاکلهاای  5و  7نشاان

2. Kenny
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داده شااده اساات متغيرهااای مسااتقل رهب اری اص ايل و مرشااديت سااازماني بااا متغياار وابسااتة آوای

مدلسازی تأثیر رهبری اصیل و مرشديت سازمانی بر آوای سازمانی با نقش میانجی صالحیت اخالقی در ...

سازماني همبسته هستند .دوم ،متغير مستقل و متغير ميانجي بايد ارتباط داشاته باشاند ،كاه در اينجاا
متغيرهای مستقل رهبری اصيل و مرشديت سازماني با متغير مياانجي صاالحيت اخالقاي هامبساته
هستند .سوم ،متغير وابسته و متغير ميا نجي باياد ارتبااط داشاته باشاند ،كاه در اينجاا متغيار مياانجي
صالحيت اخالقي و متغير وابستة آوای سازماني همبسته هستند .در نهايت ،تا ثير متغيار مساتقل بار
متغير وابسته زماني كه متغير ميانجي مطرح ميشود بايد تغيير كند؛ در شاکلهاای  5و  7مايتاوان
تغيير اثر مثبات رهباری اصايل و مرشاديت ساازماني بار آوای ساازماني را زمااني كاه صاالحيت
اخالقي كنترل ميشود مشاهده كرد.
با توجه به برقراری تمام شواهد ،ميتوان به اين نتيجه رسيد كاه صاالحيت اخالقاي مياانجي
بين رهباری اصايل و مرشاديت ساازماني بار آوای ساازماني اسات .باهعاالوه ،بارای ت يياد اينکاه
صالحيت اخالقي ميانجي كامل است ،از آزمون سوبل استفاده شد.
بررسی معناداری متغیر میانجی (آزمون سوبل)
از آنجا كه در اين پژوهش متغير صالحيت اخالقاي متغيار مياانجي اسات ،الزم اسات تحليلاي در
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

خصوص نقش ميانجي آن ها داشته باشيم و در واقع بسنجيم كه آيا اين متغير در رابطاه باين متغيار
مستقل و وابسته نقش ميانجي دارد يا خير؟
بنابراين ،برای بررسي معناداری اثر ميانجي در اين پاژوهش از آزماون ساوبل اساتفاده شاده
است .در اين آزمون ،با استفاده از ضريب غيراستاندارد مسير و خطای اساتاندارد آن آزماون اجارا
ميشود .با توجه به نتايج باال ،مقدار  z-valueحاصل از آزمون سوبل برابر با  5/404شاد؛ باهدليال
بيشتر بودن اين مقدار از  0/94ميتوان اظهار داشت كه در ساطح اطميناان  95درصاد ،صاالحيت
اخالقي در ت ثير رهبری اصيل بر آوای سازماني نقش ميانجي ايفا ميكناد .همچناين ،باا توجاه باه
نتايج باال ،مقدار  z-valueحاصل از آزمون سوبل برابار باا  0/035شاد؛ باهدليال بيشاتر باودن ايان
مقدار از  ،0/94ميتوان اظهار داشت كه در سطح اطمينان  95درصد ،صالحيت اخالقاي در تا ثير
مرشديت سازماني بر آوای سازماني نقش ميانجي ايفا ميكند.
بحث و نتیجهگیری
نقش ميانجي صالحيت اخالقي در كتابخانههای عمومي اساتان آذربايجاان شارقي انجاام گرفات.
112
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پژوهش حاضر بهمنظور مدلسازی ت ثير رهبری اصيل و مرشديت ساازماني بار آوای ساازماني باا

تابستان  0011دوره  72شماره 7

تحليال آمااری و تجزياهوتحليال داده هاای ايان پاژوهش در دو ساطح توصايفي و اساتنباطي و باا
استفاده از شاخصهايي نظير ميانگين ،انحاراف معياار ،جاداول متقااطع و نماودار توزياع فراواناي
انجام شد و تحليل عاملي ت ئيدی نيز صورت گرفت ،و خروجيهای دقياق بار اسااس نمودارهاا و
جداول مرتبش ،تحليل و مستندسازی گشت .با توجه باه تجزياهوتحليال باهدساتآماده از بارازش
مدل ساختاری ،همة فرضيههای هفتگانة پژوهش ت ييد شدند .در واقاع ،نتاايج نشاان داد رهباری
اصيل بر آوای سازماني ت ثير مثبت دارد و همچنين ت ثير مثبت رهبری اصيل بر صاالحيت اخالقاي
ت ييد شد .نتايج اين مطالعه با يافتاههاای پاژوهش سارگلزايي و كيخاا ( ،)0799احمادی عبادآباد،
سادات غفاری و آسايشپور ( ،)0799رستگار و فتوت ( )0799و آودناارت ،ديسارامر و جاورج

0

( )5150همسو است .همچنين ،مي تاوان گفات كاه ياک رهبار باا وجاود داشاتن بااالترين ساطح
مهارت ،دانش و تجربه بهتنهايي نميتواند اصيل باشد و نيااز باه حمايات و پشاتيباني كسااني دارد
كه در شرايش عدم قطعيت باا مشااوره هاای خاود او را همراهاي كنناد و باا ارائاة نظارات مفياد و
كاربردی او را در تصميمگيریها ياری كنند.
مثبت دارد .همچنين ،ت ثير مثبت مرشديت ساازماني بار آوای ساازماني اثباات شاد .ايان نتاايج باا
يافتاههاای پاژوهش جعفارزاده ( )0791و شاهليبار ( )0791هامخاواني دارد .بناابراين ،مرشااديت
سازماني عاملي مهم در رابطه با صالحيت اخالقي و آوای سازماني است و توجه باه آن مايتواناد
به طور مستقيم و غيرمساتقيم زميناة ايجااد آثاار مثبات صاالحيت اخالقاي و آوای ساازماني را در
جهت رشد و توسعة سازمان فراهم كند.
همچنين ،صالحيت اخالقي بر آوای سازماني ت ثير مثبت دارد .بر اساس اين نتيجه ،مايتاوان
استدالل كرد دانش نظری و مهارت برای انجام كار اخالقي در سازمان ضروری است و ظهاور هار
نوع رابطة تخصصي كاركنان با مديران مستلزم اطمينان از صاحت اقاداماتي اسات كاه در ساازمان
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از سوی ديگر ،يافتههای پژوهش نشان داد مرشاديت ساازماني بار صاالحيت اخالقاي تا ثير

انجام ميشود .اين يافته با نتيجة پژوهش مارتينز ،سانتوس و دوارت ( )5151مطابقت دارد.
بر اساس نتايج فرضيههای  4و  3نياز مايتاوان اظهاار داشات كاه صاالحيت اخالقاي نقاش
ميانجي در ت ثير رهبری اصيل بر آوای ساازماني دارد و در ساطح اطميناان  95درصاد ،صاالحيت

1. Audenaert, Decramer & George
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اخالقي در ت ثير مرشديت سازماني بر آوای سازماني نقش ميانجي ايفا ميكند .بناابراين ،مايتاوان
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گفت توجه به صالحيت اخالقي مي تواناد زميناة باروز رهباری اصايل و مرشاديت در ساازمان را
تضمين كند و از طرف ديگر ،رهباری اصايل و مرشاديت ساازماني فضاايي را در ساازمان ايجااد
كنند كه كاركنان بدون هيچ ترس و واهمهای نظرات و ايدههای خود را بيان كنند .اين يافتههاا باا
نتيجة پژوهش احمدی عبدآباد ،سادات غفاری و آسايشپور ( )0799همسو است.
با توجه به نتايج حاصل از پژوهش ،ميتوان نتيجه گرفت كاه اماروز سيستم پويا و روبهرشد
رشتة ماديريت نيازمند داشتن رهبااران و مااديران اصايل و برخااودار از صالحيت حرفهای است كه
بتوانناد وظايف خود را مطلوب و اخالقي ارائه دهند .روابش سازنده بين ماديران و كاركناان باياد
طوری باشد كه طي آن زيردستان بتوانند بهراحتي و بايدغدغاه ايادههاا و آرای ساازندة خاود را
بيان كنند تا يک رابطة انساني بسيار قوی بين مسئوالن ردهباالی سازمان و كاركناان شاکل بگيارد
كااه اعتماااد جاازء اصاالي آن اساات .وقت اي مساائوالن در سااطوح موردني ااز از رفتارهااای حماي ات
اجتماعي برای برآوردن انتظارات كاركنان درگير شوند ،كاركنان انتظارات بااالتری از اثربخشاي
روابش و اعتماد به مسئوالن در ذهن خود شکل خواهند داد .همچنين ،ميتاوان گفات كاه فاراهم
] [ Downloaded from publij.ir on 2023-01-10

بودن زمينههای مناسب برای تعامل افکار و كسب تجربياات ناو بارای كاركناان مهامتارين شارط
رشد سرماية انساني و پرورش صاالحيتهاا و شايساتگيهاای مطلاوب در ساازمانهاای اماروزی
است كه كاركنان را قادر ميسازد باورها و نگرشهای خود را نسبت به سازمان بهبود بخشند.
پیشنهادها
 با توجه به نتيجة فرضية اول مبني بر ت ثير مثبت رهباری اصايل بارآوای ساازماني ،پيشانهاد
ميشود مديران كتابخانه های عمومي استان آذربايجان شرقي تعامال ساازنده باا كاركناان
داشته و از بازخوردها بهويژه بازخوردهای منفي (بهمنظور شناسايي نقااط ضاعف خاود از
ديدگاه ديگران) اساتقبال كنناد و باا اساتقرار نظاام پااداشدهاي مناساب بارای نظارات و
پيشنهادهای خالق و تدوين آييننامههايي برای حمايات از نظارات ،كاركناان را باه ارائاة
نظرات تشويق كنند و فضای دوستانهای را ايجاد كنند كه كارمندان اطميناان يابناد كاه باا
بيان مسائل ،عواقبي در انتظار آنها نخواهد بود.
پيشنهاد ميشود مديران سطوح عملياتي و مياني كتابخانههاای عماومي اساتان آذربايجاان
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 با توجه به نتيجة فرضية دوم مبني بار تا ثير مثبات مرشاديت ساازماني بار آوای ساازماني،
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شرقي تکنيکهای افزايش خالقيات نظيار باارش مغازی ،تلفياق نامتجاانسهاا و تکنياک
گروههای اسمي را جدی تلقي كنند و باا برگازاری اتااقهاای هامفکاری بار مبناای ايان
تکنيکها ،زمينة بهرهگيری بيشتر از نظرها و ايدههای كاركنان را فراهم آورند.
 با توجه به نتيجة فرضية سوم مبناي بار تا ثير مثبات رهباری اصايل بار صاالحيت اخالقاي،
پيشنهاد ميشود كارگروهها و متولياني بهمنظاور برناماهريازی و نظاارت بار اماور ارتقاای
قابليتها و توانمندسازی منابع انساني در سازمان تعيين شاوند و اجارای مساتمر ،فراگيار و
اثربخش فرايندهای سازماني مرتبش با ارتقای قابلياتهاا و توانمندساازی مناابع انسااني در
سازمان نهادينهسازی شود.
 با توجه به نتيجاة فرضاية چهاارم مبناي بار تا ثير مثبات مرشاديت ساازماني بار صاالحيت
اخالقي ،پيشنهاد ميشود عالوه بر كالسهايي كه بهمنظاور ارتقاای مهاارتهاای ماديران
برگزار ميشود ،شرايطي ايجااد شاود تاا آنهاا بتوانناد مهاارتهاای ماديريتي خاود را از
طريق يادگيری مشااهدهای ارتقاا دهناد .ايان امار ماي تواناد باا مشااركت دادن آنهاا در
همچنين دعوت از آنها در جلسات تصميمگيری تحقق يابد.
 با توجه به نتيجة فرضية پنجم مبني بر ت ثير صاالحيت اخالقاي بار آوای ساازماني ،پيشانهاد
ميشود كارگاههای آموزشي مهارتهای برقراری ارتباط برای مديران و سرپرستان برگزار
شود .مديران به تشکيل دايرههای كيفيت در بخشهای مختلف سازمان اهتمام كنند .دواير
كيفيت مي توانند زمينة همفکری و اجماعنظار كاركناان درماورد علال مساائل ساازماني و
راهکارهای آن را از طريق مشاركت دادن آنها در اتاقهای فکر فراهم آورند.
 با توجه به نتايج فرضيههای ششم و هفتم مبني بر ميانجيگری صالحيت اخالقاي در تا ثير
رهبااری اصاايل و مرشااديت سااازماني باار آوای سااازماني ،پيشاانهاد ماايشااود بااهمنظااور
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جلسات ،همايشهاا و سامينارهايي كاه بارای رؤساا و ماديران ارشاد برگازار مايشاود و

توانمندسااازی مااديران و كاركنااان كتابخانااههااای عمااومي اسااتان آذربايجااان شاارقي،
برنامههای توانمندساازی از طرياق متخصصاان آموزشاي ،همکااران ،ماديران و همچناين
استان آذربايجان شرقي بايد برای كلية سطوح مديريتي به كاار گرفتاه شاود ،باهخصاوص
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خودِ مسئوالن در دستوركار قرار گيرد .رفتار مرشدانة ماديران در كتابخاناههاای عماومي
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برای مديران مياني و عملياتي تازهواردی كاه مايخواهناد بارای اولاين باار جاذب چناين
پست سازمانيای شوند و شناخت كافي نسبت به وظايف خاود ندارناد .باا گمااردن ياک
مرشد برای مديران مياني و عملياتي وكاركنان ،ميتوان به آنها كمک كرد تا بار مساائل
شوکآور در وظايف شغلي و سازماني جديد غلبه كنند و بهعالوه ميتوان ايان احسااس
را در مديران ايجاد كرد كه بهآسااني مايتوانناد ردپاای خاود را در منصاب جدياد پيادا
كننااد .همچنااين ،سيسااتمهااای اطالعاااتي سااازمان بايسااتي متناسااب بااا نيازهااای اطالعاااتي
كاركنان پستهای مختلاف باهروزرسااني شاوند و امکاان دساتيابي كاركناان واحادهای
مختلف به اطالعات فراهم شود.
منابع
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آراد ،اميد؛ محمدداودی ،اميرحسين؛ و تقيپور ظهير ،علي ( .)0799شناسايي ابعاد و مؤلفههای رهبری اصيل
در دانشگاه آزاد اسالمي .فصلنامة رهبری و مديريت آموزشي.40-07 ،)7(00 ،
آقايي مطلق ،رؤيا ( .)0799رابطة اخالق حرفهای اساتيد دانشگاه با رضايت شغلي و باورهای خودكارآمادی
(مورد مطالعه اساتيد دانشگاه كرج) .فصلنامة مديريت و چشمانداز آموزش.57-73 ،)0(5 ،
احمدی زهراني ،مريم؛ ناظمي ،شمسالدين؛ رحيمنياا ،فريبارز؛ و مرتضاوی ،ساعيد ( .)0793واكااوی ناوين
ويژگيهای رفتار مرشدانة مديران در شركت پااليش نفت اصفهان و اعتبارسنجي آن .ماديريت مناابع
انساني در صنعت نفت.77-75 ،)75(9 ،
احمدی عبدآباد ،محمد؛ سادات غفاری ،منصوره؛ و آسايشپور ،فايزه ( .)0799ت ثير رهباری اصايل ،ارزش
اخالقااي مؤسسااه و انگياازههااای كاركنااان در رفتااار ناكارآمااد حسابرسااان .چشاامانااداز حسااابداری و
مديريت.54-07 ،)50(7 ،
ارمي ،الهه؛ اديب حاج بااقری ،محسان؛ و دياانتي ،منصاور ( .)0791صاالحيت اخالقاي در پرساتاری :ياک
مطالعة تحليل مفهوم با استفاده از رويکرد واكر و اوانت .مجلة دانشگاه علوم پزشاکي تربات حيدرياه،
.91-33 ،)7(3
الياسي ،قاسم؛ اميرتاش ،عليمحمد؛ و صفانيا ،عليمحماد ( .)0791رواباش سااختاری باين هويات ساازماني،

ارائة مدلي بهمنظور ارتقای صالحيت حرفهای مديران آموزشي دانشگاهها .طب و تزكيه-55 ،)0(51 ،
.41
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تعهد سازماني ،آوای سازماني و بهرهوری كاركنان در ادارات تربيت بدني دانشگاههای آزاد اساالمي.
نشرية مديريت ورزشي.540-539 ،)7(00 ،
اماني ،فاطمه؛ زماني مقدم ،افسانه؛ نصيری قرقاني ،بابک؛ سوراني يانچشمه ،رضاا؛ و مصالح ،ماريم (.)0791
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حسابرسان بهواساطة فرهناگ اخالقاي در مؤسساات حسابرساي .فصالنامة ماديريت توساعه و تحاول،
.10-43 ،)05(0799
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باغخواستي ،فاطمه؛ نيازآذری ،كيومر ؛ و جباری ،نگين ( .)0799ارائة مدل رهبری اصيل در دانشگاههاای
علوم پزشکي كالن منطقة يک .فصلنامة علمي پژوهشنامة تربيتي.54-0 ،)40(05 ،
جعفرزاده ،ثريا ( .)0791ت ثير مرشديت سازماني بر تقويت التزام شغلي و اخالق حرفهای تدريس از ديادگاه
معلمان مادارس ابتادايي منطقاة  4شاهر اصافهان باا نقاش واساطهای تناساب فارد-محايش [پاياانناماة
كارشناسيارشد] .دانشگاه پيام نور نطنز ،نطنز.
چمن پيرا ،محبوبه؛ هنری ،حبيب؛ خداياری ،عباس؛ اميرتاش ،عليمحمد؛ و اشرف گنجوئي ،فريده (.)0799
نقش انگيزة مشاركت ورزشي با ميانجيگری آوای سازماني در بهرهوری كاركنان دانشگاههای دولتاي
شهر تهران .فصلنامة علمي-پژوهشي مطالعات مديريت رفتار سازماني در ورزش.000-010 ،)5(3 ،
دارابيگي ،مهشيد؛ ايراننژاد ،پريسا؛ جهانيان ،رمضان؛ و عبدالهي ،مژگان ( .)0799ارائاة الگاو بارای رهباری
اصيل در استادان با رويکرد انسانگرايي در سازمانهای آموزش عالي .فصلنامة پژوهش در نظاامهاای
آموزشي(00 ،ويژهنامه).051-073 ،
رجبي پور شيركوهي ،فريبرز؛ محمدی سيسخت ،فرشيد؛ و حقيقتنظر گيالندهي ،مهدی ( .)0011بررسي
ت ثير سکوت و آوای ساازماني بار حركات سلسالهمراتباي كاركناان در باناکهاای خصوصاي دارای
استراتژی ثانوية بامبرگر و مشولم .فصلنامة علميتخصصي رويکردهای پژوهشي ناوين در ماديريت و
حسابداری.043-004 ،)50(5 ،
رستگار ،عباسعلي؛ و فتوت ،بنفشه ( .)0799ت ثير سبک رهبری رابطهمدار بر آوای ساازماني كاركناان باا در
نظر گرفتن نقش ميانجي جو سازماني .مطالعات مديريت (بهبود و تحول).041-009 ،)94(59 ،
سرگلزائي ،عليرضا؛ و كيخا ،عالمه ( .)0799ارائة مدل معادالت ساختاری ت ثير رهباری بصاير بار ماديريت
بهينة ارتباط با مشتری با نقش ميانجي آوای كاركنان .پژوهشهای ماديريت عماومي-503 ،)01(07 ،
.501
شهليبر ،ناصر ( .)0791بررسي ت ثير مرشديت بار ياادگيری ساازماني باا مياانجيگری قابلياتهاای كاركناان
[پاياننامة كارشناسيارشد] .دانشگاه پيام نور بيرجند.
عباسيان اسفرجاني ،محمدرضا؛ هويدا ،رضا؛ و عابدی ،احمد ( .)0799الگوی ساختاری ت ثير رهباری بصاير
بر عملکرد مديران (مطالعهای در سازمانهای آموزشي شهر اصفهان) .پژوهشهای مديريت عماومي،
.014-13 ،)01(07
عبدلي ،حسين؛ وليان ،حسن؛ و كوشکي جهرمي ،عليرضا ( .)0791طراحي مدل ساختاری-تفسيری كااهش
آوای سازماني نيروی انتظامي بر اساس رويکرد فراتركيب .فصلنامة مديريت منابع در نيروی انتظاامي،
.71-0 ،)7(0791
فيضآبادی ،فرشته؛ و دهقان ،حبيباهلل ( .) 0799ت ثير ابعااد رهباری اصايل بار كااهش رفتارهاای ناكارآماد
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قرشااي ،س ايده فاطمااه؛ و باقريااان كاسااگری ،باااقر ( .)0799فضااای مجااازی و اخااالق حرفااهای آموزشااي.
دستاوردهای نوين در مطالعات علوم انساني.73-71 ،)77(7 ،
كيخا ،زهرا؛ و ناستيزايي ،ناصر ( .)0799ت ثير رهبری اصيل بر اثربخشي مديريت مادارس باا نقاش مياانجي
تسهيم دانش .مجلة مطالعات روانشناسي تربيتي.035-005 ،)79(03 ،
گودرزی ،صمد؛ جاللي فراهاني ،مجيد؛ و صابری ،علاي ( .)0791تا ثير سابک رهباری اصايل بار بهزيساتي
روان شناختي كاركنان وزارت ورزش و جوانان با نقش ميانجي سرماية روانشناختي .فصلنامة علماي-
پژوهشي مطالعات مديريت رفتار سازماني در ورزش.01-73 ،)7(4 ،
محمدی ،سارا ( .)0799تحليل ساختاری ت ثير سکوت و آوای سازماني بر اشتياق شغلي و ساالمت ساازماني
زنان پرستار .زن در توسعه و سياست.403-410 ،)0(01 ،
مفخمي ،آيدا ( .)0793ت ثير صالحيت اخالقي و جايگاه اجتماعي بر رفتار همرنگاي در اينترنات [پاياانناماة
كارشناسيارشد] .دانشگاه عالمه طباطبائي ،تهران.
ناصری كوچه بيوک ،محمدعلي؛ رضاييان ،علي؛ گودرزی ،غالمرضا؛ و اميركبيری ،عليرضا .)0011( .تا ثير
رهبری اصيل بر توانمندسازی روانشناختي با نقش ميانجي عادالت ساازماني (ماورد مطالعاه :شاركت
سيمان صوفيان) .مديريت كسبوكار.511-559 ،)09(07 ،
نظری ،فرهاد؛ كاشف ،سيدمحمد؛ و بهنام ،محسن ( .)0799مدليابي نقاش سابک رهباری فاروتن در رفتاار
صدای كاركنان وزارت ورزش و جوانان :نقش ميانجي توانمندساازی روانشاناختي و امنيات رواناي.
فصلنامة علمي-پژوهشي مطالعات مديريت رفتار سازماني در ورزش.31-45 ،)0(3 ،
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