
 دو فصلنامه علمی تخصصی پژوهش در آموزش ابتدایی

 .21-22. صفحات: 8931، پاییز و زمستان 2سال اول، شماره 

 فرهنگ گری میانجی با معلمان سازمانی سکوت و مدیران زهراگین رهبری بین رابطه بررسی

 آباد خرم شهر ابتدایی مدارس سازمانی

 *  2، سعید فرحبخش*1سعیده میرزایی فتح آباد

 . ، ایران )نویسنده مسئول( خرم آباد، دانشگاه آزاد اسالمی، خرم آبادگروه مدیریت آموزشی، واحد *  1
  Email: Saeedehmirzaee8939@yahoo.com 

 دانشیار، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه لرستان، لرستان، ایران.2

Journal of Research in Elementary Education 
Volume 8, Issue 8, Spring and Summer 2222. Pages:21-22. 

Investigating the Relationship between Poisonous Leadership of Managers and 

Organizational Silence of Teachers Mediated by Organizational Culture of 

Primary Schools in Khorramabad  

Saeedeh Mirzaeefathabad1, Saeed Farahbakhsh2 

8 Department of Educational Management, Khorramabad Branch, Islamic Azad University, Khorramabad, Iran (Corresponding 

Author) 
2 Associate Professor, Department of Educational Management, Lorestan University, Lorestan, Iran. 

ARTICLE 

INFORMATION 
Received: 3 October 2283 

Accepted: 81 February 2222 

Keywords: 
Poisonous Leadership, 

Organizational Silence, 

Organizational Culture, 

Elementary Schools. 

 

 ABSTRACT 
The purpose of this study was to investigate the relationship between the poisonous leadership of teachers 

and the organizational silence of teachers with the mediation of the organizational culture of elementary 

schools in Khorramabad. The research method is descriptive-correlational. The statistical population of the 

study was all the elementary teachers of Khorramabad city (including 0491 people). Using Krejcie and 

Morgan table, 021 people were selected as the statistical sample by stratified random sampling method. The 

instruments used to collect the data were the Poison Leadership Questionnaire (2112), the Vendin 

Organizational Silence Questionnaire (2110) and the Hofstede Organizational Culture Questionnaire (0491). 

The results showed that based on the calculated information for the GOF index, all the hypotheses were 

between 1.0 and 1.00 for the research hypothesis indicating the moderate model of processing. The path 

coefficient between poisonous leadership and organizational silence (1.199) is not significant because the 

calculated value for the t statistic (1.1909) at the error level α = 1.10 is less than the critical t value (0.49). 

On the other hand, the indirect effect of poisonous leadership and organizational silence with the mediation 

of organizational culture (1.099  1.901 = 1.292) was greater than the direct effect of poisonous leadership 

and organizational silence (1.199). Therefore, it is understood that the poisonous leadership of the 

organization influences the organizational culture mediated by the elementary schools of Khorramabad. 
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 چکیده 

گاری فرهناگ ساازمانی    این پژوهش،  با هدف بررسی رابطة بین رهبری زهرآگین مدیران و سکوت سازمانی معلمان، با میاانیی 

آمااری پاژوهش، یلیاه معلماان      ءنوع همبستگی است. جامعهآباد انیام شد. روش پژوهش، توصیفی از مدارس ابتدایی شهر خرم

آمااری، باا    ءنفر به عناوان نموناه   922نفر( بود یه با استفاده از جدول یرجسی و مورگان تعداد 8322آباد) شاملابتدایی شهر خرم

سشانامه رهباری   آوری اطالعاات، پر ای نسابی انتاااش شادند. ابازار ماورد اساتفاده جهات جما         گیری تصادفی طبقهروش نمونه

( بود. نتایج نشان داد یه  8321( و فرهنگ سازمانی هافستد) 2229(، پرسشنامه سکوت سازمانی ونداین )2221زهرآگین اشمیت)

حاایی از   قارار داشات و   91/2تاا   8/2های پاژوهش، باین    ، برای تمام فرضیهGOFبر اساس اطالعات محاسبه شده برای شاخص 

چاون مقادار محاسابه    دار نیسات،   ( معنای 222/2مسیر بین رهبری زهرآگین و سکوت سازمانی )برازش متوسط مدل بود.  ضریب 

یمتار اسات. از طرفای اغار میار مساتقیی رهباری        ( 32/8بحرانای)  tاز مقدار  α=21/2( در سطح خطای 292/2) t  شده برای آماره

رهبری زهرآگین و ساکوت   از اغر مستقیی( 122/2×292/2=222/2گری فرهنگ سازمانی) زهرآگین و سکوت سازمانی با میانیی

گاری فرهناگ    رهباری زهارآگین، برساکوت ساازمانی، باا میاانیی      شود یه  تر است. لذا چنین استنباط می( بیش222/2)سازمانی

 .آباد تاغیر دارد سازمانی مدارس ابتدایی شهر خرم
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 مقدمه 

سازمانی  وقای  و اوضاع درباره حقیقی، و خالصانه اظهارنظرهای از یارینان خودداری به معنی  سازمان، در یارینان سکوت

. (Nazari and et al ,2282 )باشند تأغیرگذار شرایط این بر توانندمی یه دارند قرار جایگاهی در یه آنهایی در برابر است،

ءارائه از آگاهانه به طور یارینان شود،سازمانی سبب می سکوت
 در توسعه و ساز بهبود زمینه تواند می یه خود افکار و نظرات 

ءاز ارائه یارینان سازمانی، سکوت وقوع با نمایند.  خودداری شود، سازمان
 سازمانشان با مواجهه در اطالعات، از بسیاری 

 باشد.  مفهومی یا تفکری قضاوتی، موضوعات از بسیاری برای مبنایی تواند می اطالعات نمایند، در حالی یه این می امتناع

 فرایندهای گیری،تصمیی فرایندهای مانند هایی ویژگی است؛  موغر یارینان سکوت بر سازمانی، های از ویژگی بسیاری

. زمانی یه یک دستگاه، جوّ سکوت را (Jabbari, Moradi and Kazemi, 2282)یارینان ادرایات و فرهنگ مدیریت،

ها و اهدافی یه درسازمان وجود دارد، احتماال مشوّق اظهارنظر ناواهد بود؛ ازاین رو ها، عقاید و اولویتیند دیدگاهتقویت می

باشد و به دنبال تالش برای یادگیری از تواند اهداف خود را به طور مناسب تحقق شودیه نمیچنان دستگاهی وارد فرایندی می

گیری سازمانی و شود یه اغرات منفی سکوت، برتصمییتیربیات باشد. درحقیقت چنین دستگاهی، درمسیری گرفتار می

و  منفی بازخورد زهرآگین، از مدیران ترس . همچنین(Duncan and Weiss,8313)گرددفرایندهای تغییر تقویت می

 .(Jabbari and et al , 2282)گردد می سازمانی سکوت به منیر انتقادی، تفکر ءارائه از آوردن به عمل ممانعت

 امید، حس اییاد جهت را زمینه مطلوش، بستری فراهی ساختن با توانند می مناسب های سبک اتااذ با مدیران، و رهبران

ها،  سازمان از برخی در اما. سازند مهیا یارینان در سازمانی، هویت افزایش و اضطراش نگرانی،  یاهش بینی،خوش تقویت

 چنین ءنتییه. ندارند هایی چنین سبک از استفاده به تمایلی اینکه یا و ورزند می مفلت غمرباش، های سبک یارگیریبه از مدیران

 در یاریردن و ندارند  چندانی رضایت ها،یه یارینان در آن سازمان گردد می محیطی اییاد به منیر بلندمدت، در تصمیماتی

رهبری زهرآگین  سبک نامطلوش، رهبری های سبک از یکی. بود خواهد اضطراش و نگرانی  ترس، توأم با آنها برای سازمان،

مند و تکرار رفتارهای نظام در آنگیرانه ، سبکی از رهبری است یه زهرآگین یا سات یرهبر. (Schmidt, 2221)است 

یابی به اهداف، از طریق اییاد مناف  در دست ،یارفرما یا سرپرست بروز یرده و مناف  مشروع سازمان راشونده از سوی رهبر، 

(. Einarsen, 2221دهد)انیام وظایف، تحلیل مناف  یا یاهش اغرباشی، انگیزش و رضایت یارمندان آن، مورد تهدید قرار می

 نظرات، گرفتننادیده بار،مشقّت به یار اجبار اخراج، به تهدید ،زیردستان به زورگویی و سرزنش، پرخاشگری تمسار، تحقیر،

 و ماالف آرای یردن خفه ناپذیری، یاری، انعطاف فریب یاری، مافی افکنی، تفرقه آنها، برای های اجتماعی محرومیت اعمال

. (Pelletier, 2282)شود می محسوش رهبران زهرآگین هایویژگی ازجمله همگی زیردستان، به دستورهای زهرآگین تحمیل

 ,Steele)اند یرده تیربه را زهرآگین رهبری خود، حرفة در طول یه داشتند اذعان ینندگانمشاریت درصد 11 ای، مطالعه در

یه   درحالی داد. گسترش و پیرو رهبر بعد دو متقابل روابط براساس سبک رهبری  زهراگین را، مدل ،«بلومن–لیپمن ».  (2288

بعد محیط مساعد را به این مدل اضافه یردند و آن را مثلث زهرآگین ، (Padilla and et al, 2221) ن پالدیا و همکارا

 : است نامیدند. این مثلث دارای سه ضل 

 مایه زندگی منفی ، ایدئولوژی تنفر(، درونطلبیجاهای شاصیتی رهبران )جذبه ، ی هویژگ .8

اعتماد  به تعلق، ارزیابی منفی از پیروان) نیاز ونیاز به امنیت مانند  ورده نشدهآای اساسی برنیازه ویژگی های زیردستان ) .2

 ها و اعتقادات متیانس با رهبر زهرآگین(ارزشداشتن مدی، مریز ینترل(، جاه طلبی، آبه نفس، خودیار
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نهادی  ها وها و تعادلرلفرهنگی سازمان ، تهدید درک شده ، فقدان ینت و شرایط  ها ویژگی های محیطی )ارزش .9

 (Padilla and et al, 2221)  شدن(

مدیریت زهرآگین  های محیطی، بین فرهنگ سازمانی ویعنی ویژگی ؛براساس ضل  سوم مثلث مدیریت  زهرآگین ،بنابراین

 حل مسائل برای گروه اعضای یه است مفروضات بنیادی از الگویی سازمانی، فرهنگ (.Pashaee, 2282رابطه وجود دارد)

شده، از این  شناخته معتبر یه یند می عمل چنان خوش و گیرند می یاد را آن داخلی، تکامل خارجی و محیط با تطابق به مربوط

آموخته  جدید اعضای به سازمان، مسائل با حل رابطه در یردناحساس و اندیشه برای درک، صحیح روش یک به صورت رو

ماصوص،  زبان رفتار، برای مناسب عقاید، معیارهای ها، ارزش دارای سازمان افراد یک یه است معتقد پرسی جیمز. شود می

 افراد مشترک از مقاصد الگویی را، سازمان فرهنگ خالصه، طور به هستند و رفتاری مشترک و فکری الگوهای سایر و رمزها

 یه سازمان یک مشترک اعضای اندیشه از است عبارت فرهنگ سازمانی دیگری، پژوهشگر ء عقیده به .یند می تعریف سازمان

فرهنگ سازمانی، نظام معانی مشتریی است یه به وسیله  (.Seyed and Izadi, 2289)یند می متمایز سازمان دیگر از را آنها

گردد. این واژه، نشانگر ادراک مشترک بین های دیگر منیر میشود و به تمایز سازمان از سازماناعضای سازمان حفظ می

 اعطا سازمان، اعضای به را، هویت احساس نوعی سازمانی، فرهنگ است معتقد . رابینز(Robbins,8338)ای سازمان استاعض

 . یندمی

-می ها سازمان مدیران. بیاید وجود به شاصی عالیق و مناف  از فراتر تعهّداتی افراد، در یه شود می باعث فرهنگ سازمانی

 رفتار و اعمال آن، از ناشی هایمراقبت و گروهی هنیارهای ءوسیله به نانوشته، قوانین با مقتدرانهسازمانی،  فرهنگ طریق از توانند

 ینار در ها سازمان موفقیت یه است مطلب این مؤیّد نظران، صاحب هاییافته. ینند ینترل را یارینان اجتماعی و شغلی

 یارینان های ارزش و هاسبک ها، مهارت یارینان، مانند افزارهایی نرم مستلزم ها،سیستی و راهبرد ساختار، مانند افزارهایی سات

 در الزم فرهنگی تمهیدات اییاد گرو در ها، سازمان در راهبرد آمیز موفقیت اجرای همچنین. هست نیز( سازمانی فرهنگ)

 قضاوت مالک یه دانست باید. یرد اییاد سازمان در تحوّلی تواننمی سازمانی، فرهنگ همراهی و موافقت بدون و آنهاست

-، اما نمی(Rezaian, 8333)است سازمان رسالت و ها مأموریت با آن هماهنگی و هماوانی میزان نیز ها سازمان فرهنگ ءدرباره

ها و نوع رهبری حایی بر آن توان نقش فرهنگ سازمان را در آن نادیده گرفت. فرهنگ سازمان تاغیر بسزایی درسکوت سازمان

 محافظه یار، خلّاق، ترسو توانندمی انسانها مانند هی ها سازمان یعنی است؛ سازمان هر شاصیت ءمنزله به سازمانی، فرهنگرا دارد. 

 خود رئیس از آیا»در پژوهش خود با عنوان  (Song and et al, 2281)سونگ و همکاران  (.Rezaian, 2282باشند)... و

 مستقیمی رابطه رهبر، مارّش ، به این نتییه دست یافتند یه شاصیت«یارمندان سکوت و رهبر مارّش شاصیت شوید؟می پنهان

 فرهنگ تأغیر»(، در پژوهش خود با عنوان Sholehkhar and Shoghi, 2282دارد.  شعله یار و شوقی) یارمندان سکوت با

 سازمانی، دست یافتند یه فرهنگ ، به این نتییه«اسالمی آزاد دانشگاه علمی هیئت اعضای سازمانی آوای و سکوت بر سازمانی

حاج  و شقوقی .دارد تهران شهر آزاد دانشگاه واحدهای علمی هیئت اعضای سازمانی آوای و سکوت بر معناداری تأغیر

 مدیران رهبری برسبک سازمانی فرهنگ اغر میانیی» باعنوان خود ، درمقاله(Shoghoghi and Haj Fattali, 2282)فتحعلی

 هستند، مواجه آن با همیشه سازمان، باالی سطح مدیران یه مهی هایشاخص از یکی رسیدند یه نتییه این به «یارینان وخالقیت

 و فرد، فانی دانایی .یابدمی جلوه سازمانی فرهنگ مفهوم در یه است سازمان جاری باورها و هنیارهای ها،ارزش

 سکوت در سازمانی فرهنگ نقش بررسی تبیین» عنوان با یه پژوهشی ، در(DanaeiFard, Fani and Barati, 2288)براتی

 آمد یه انسان، دستبه شد، این نتایج انیام«بهشتی شهید و تهران، ایران پزشکی علوم» یارینان میان در»دولتی باش در سازمانی
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 شبکه در سستی و گیرد، ریودمی فرا را سکوت، سازمانی وقتی. شودمی محسوش سازمان برای استراتژیک سرمایه ترینمهی

 فرهنگ تاغیر از از سوی دیگر نتایج، حایی. شودمی معنیبی سازمانی، رقابتی مزیّت و یندمی رسوش هاآن اجتماعی و فیزیکی

تواند نقش میانیی را در بین دو متغیر با توجه به مطالب عنوان شده فرهنگ سازمانی می. است سکوت و رفتار جو بر سازمانی

 شود:سکوت سازمانی، ایفا یند. بنابراین  این مدل مفهومی پیشنهاد میرهبری زهرآگین و 

 

 

بر اساس مدل مفهومی، روابط مستقیی، تاغیررهبری زهراگین بر سکوت سازمانی است وروابط میر مستقیی تاغیری است یه 

معلمان شامل در آموزش وپرورش گری فرهنگ سازمانی بر سکوت سازمانی دارد. با توجه به اینکه رهبری زهراگین  با میانیی

شهرستان خرم آباد،  با تربیت تعداد فراوانی از دانش آموزان دارای نیازهای متفاوت، ضرورت هدایت صحیح و جهت دار 

باری را در پی داشته باشد. حال ممکن است تواند پیامدهای زیاناستعدادها و پیشرفت صریح علوم، روبرو هستند؛ سکوت آنها می

اند یه یکی ت بر اغر عوامل متفاوتی در سازمان باشد. متاصصان عوامل زیادی را در اییاد سکوت سازمانی موغردانستهاین سکو

. برحسب این ضرورت ، (Nazari and et al, 2281) از این عوامل نقش رهبری مدیران ونوع فرهنگ حایی برسازمان است

گری فرهنگ سازمانی بین رهبری زهرآگین مدیران و سکوت سازمانی معلمان با میانیی ءپژوهش حاضر با هدف  بررسی رابطه

 شود. یارینان مدارس ابتدایی شهر خرم آباد انیام می

 

 روش پژوهش 

طور مشاص مبتنی بر  همبستگی و به –ها توصیفی تحقیق حاضر از نظر هدف یاربردی، از نظر نحوه گردآوری داده

آباد است یه آماری پژوهش شامل معلمان مدارس ابتدایی سطح شهر خرم ءاست. جامعه (SEM) ختاریسازی معادالت سا مدل

گیرد. قابل ذیر است یه جامعه آماری، فقط معلی ابتدایی)معلی ابتدایی مدارس دخترانه و پسرانه( را در بر می 8322در میموع 

و پرسشنامه رهبری زهراگین مدیران، از دیدگاه معلمان بررسی  معلمان  مدارس ابتدایی دخترانه و پسرانه شهر خرم آباد است

نفر انتااش  8322نفر دبیر، به عنوان نمونه پژوهشی از  922است. براساس جدول تعیین حیی نمونه یرجسی و مورگان، تعدادشده

ااش شدند و با ارائه پرسشنامه، از مدرسه ابتدایی در ناحیه یک انت 82مدرسه ابتدایی در ناحیه دو  و  3نفر از  922شدند یه این 

 ای نسبی بود.  گیری به صورت تصادفی طبقهها در تحقّق این پژوهش یاری گرفته شده است. روش نمونهآن
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 ابزار پژوهش

( تهیه یردند. 2229پرسشنامه استاندارد سکوت سازمانی  را، ونداین و همکاران در سال ) سازمانی: سکوت پرسشنامه .8

(، 1-8مطی  )سواالت  سکوت ء لیکریت و شامل سه مولفه ایدرجه 1 طیف اساس بر یه است گویه 81 شامل این پرسشنامه وند

افامی  پژوهش در ابزار پایایی. است شده تنظیی (81-88دوستانه )سواالت نوع ( و سکوت82-2تدافعی)سواالت  سکوت

 سکوت پرسشنامه پایایی (Afkhami Ardakani and Khalili Sadrabadm ,2282)خلیلی صدرآباد و اردیانی

با الفای یرونباخ ( Kamalzade and Liaghat,2281)و در پژوهش یمال زاده و لیاقت 2818 آلفای یا ضریب سازمانی

 به نتایج. است گردیده محاسبه  یرونباخ آلفای روش از استفاده با در این پژوهش پایایی پرسشنامه، . است آمده دست به 28112

 را نشان داد.  2812ضریب آلفای یرونباخ  شده است. انیام spss آماری افزار نرم از استفاده با آمده دست

 بارن اشمیت استاندارد پرسشنامه از ،زهرآگین مدیران رهبری سنیش منظور به : زهرآگین رهبری پرسشنامه .2

(Schmidt, 2221)، 1و بر اساس  (زیاد، متوسط، یی، خیلی ییزیاد،  خیلی)لیکریت  طیف از ایدرجه 1 مقیاس دریک 

 پایایی. است شده طراحی گویه 22و  (بینیپیش آمرانه، خودشیفتگی، خودتروییی، میرقابل آمیز، رهبری توهین رهبری) شاخص

، به روش الفای (Ghaed Amini Harouni and et al,2283)در پژوهش قائد امینی هارونی و همکاران نظر مورد ابزار

 بود. 12/2گردید یه برابر است با محاسبه  یرونباخ آلفای روش از استفاده با پژوهش این محاسبه گردید. در 2832خ یرونبا

 دریک ( 8321گیرت هافستد) استاندارد پرسشنامه از سازمانی، فرهنگ منظورسنیش به  سازمانی: فرهنگ پرسشنامه .9

و بر  هافسد توسط پرسشنامه این شد. استفاده (یی متوسط، یی ، خیلیزیاد، زیاد،  خیلی)لیکریت طیف از ایدرجه پنج مقیاس

 عقالنی، فرهنگ فرهنگ دسته چهار را به سازمانی فرهنگ. آنها  است یافته تنظیی وگارث یوئین سازمانی فرهنگ مدل اساس

 عالوه یه است سوال 29 شامل پرسشنامه این. اندنموده تقسیی مراتبی سلسله فرهنگ و و مشاریت توافق ایدئولوژیک، فرهنگ

گیری، تصمیی ءو قبول، شیوه پیروی ءاعضا، شیوه رهبری، معیار ارزشیابی سبک عوامل است قادر سازمانی، فرهنگ نوع برتعیین

 وگارث یوئین اعتقاد به. نماید شناسایی نیز را (ایتی 3 جمعا)و انگیزش  سازمان عملکرد، هدف اختیار، معیار قدرت، مرج  منب 

روایی و پایایی این پرسشنامه در  .دارد قرار مشاص فرهنگی گروه دریک متغیرها، این به توجه با را، سازمان هر فرهنگ توانمی

و  28131، روایی همگرا از مقدار واریانس استاراج شده (Safardoust and et al,2282)پژوهش صفردوست و همکاران

گزارش شد. پایایی این پرسشنامه در این پژوهش  28122 (Composite Reliability)و پایایی مریب 28122الفای یرونباخ 

  دست آمد.به 21/2به روش الفای یرونباخ 

 ولی است، تایید مورد آنها پایایی و روایی باشند و می های استفاده شده در این پزوهش استاندارد قابل ذیر است پرسشنامه

 مدیریت آموزش دانشگاه لرستان، تائیدیه گرفته شد. خبره یارشناسان و اساتید از ی،روای بررسی جهت برای اطمینان بیشتر

 

 های پژوهشیافته

د تا از شاسمیرنوف استفاده -ها، از آزمون یولموگروف پس از بررسی عادی یا نرمال بودن یشیدگی و یا چولگی توزی  داده

 ،ها نرمال است فرض صفر مبتنی بر اینکه توزی  داده ،ها نرمال بودن دادههنگام بررسی  .اطمینان حاصل گردد ،ها نرمال بودن داده

 دست آید، در این صورت دلیلی برای ردّهب 2821تر مساوی . بنابراین اگر آماره آزمون بزرگشد آزمایش 1۵در سطح خطای 

ها نرمال خواهد بود. برای آزمون  فرض صفر مبتنی بر اینکه داده نرمال است، وجود ناواهد داشت. به عبارت دیگر توزی  داده

 دهد.توری  میر نرمال را نشان میH8 دهد و توزی  نرمال را نشان می  Ho  های آماری نرمالیته فرض
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محاسبه شده برای یلیه متغیرهای ماورد مطالعاه     zهایآمده برای آمارهدهد، مقادیر به دست نشان می 8یه نتایج جدول چنان

گیارد، یعنای توزیا      ماورد تاییاد قارار مای      H8رد و فرض H2 (، لذا فرضP<28/2دار هستند)، معنیα=228/2در سطح آلفای 

( استفاده گردید یه نیاز plsهای تحقیق، از روش حداقل مربعات جزئی) باشد. بر این اساس برای آزمون فرضیه متغیرها نرمال نمی

 ها ندارد.   به رعایت مفروضه نرمال بودن توزی  داده
 

 ل بودن توزی  متغیرهای مورد مطالعهاسمیرنف جهت تعیین نرما -: نتایج آزمون یلموگروف8جدول

 (Pداری)سطح معنی Zآماره  انحراف معیار میانگین تعداد متغیرها

 / .228 921/9 82/9 23/22 922 سکوت مطی 

 / .228 328/8 83/1 98/83 922 سکوت تدافعی

 / .228 198/1 21/8 21/1 922 سکوت نوع دوستانه

 ./ 228 219/2 18/8 99/1 922 هدف سازمان

 / .228 122/9 11/8 21/2 922 عملکرد سازمان

 / .228 211/2 12/8 88/1 922 مرج  اختیار

 / .228 212/2 21/8 21/2 922 منب  قدرت

 / .228 323/9 21/2 89/2 922 نحوۀ تصمیی گیری

 / .228 312/2 22/2 22/88 922 سبک رهبری

 ./ 228 922/9 23/2 21/1 922 معیار ارزشیابی اعضا

 / .228 898/2 32/8 18/1 922 انگیزش یارینان

 / .228 819/2 91/2 81/2 922 شیوۀ پذیرش

 / .228 132/2 13/2 82/82 922 رهبری توهین آمیز 

 / .228 218/2 12/2 23/81 922 رهبری آمرانه

 / .228 221/2 22/2 82/22 922 خودشیفتگی

 / .228 212/2 22/9 19/89 922 خودتروییی

 / .228 281/2 12/9 18/82 922 پیش بینی میرقابل

 

 های تحقیق آزمون فرضیه

های تحقیق، پس از رسی دیاگرام مربوط به هر سئوال، با استفاده از روش حاداقل مربعاات جزئای،     برای تیزیه و تحلیل فرضیه

در ساطح خطاای    11/2تاا   32/8برابار باا    tداری محاسبه گردیاد. مقاادیر   معنی tهای استاندارد( و مقادیر ضرایب مسیر)همبستگی

21/2=α  و مقادیرt  28/2در سطح خطای  11/2باالتر از=α باشند. همچنین برای ارزیابی برازش مادل معیاار نیکاویی     دار می معنی

( محاسابه شاد.   ( ) Tenenhaus and et al, 2119برازش تننهاوس و همکااران) 

به باال نشان دهندۀ برازش قوی مادل   91/2حایی از برازش متوسط و   91/2تا  8/2حایی از برازش ضعیف،  8/2تا  GOFمقادیر 

 (.Wetzels and et al, 2114است)
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 آباد تاغیردارد. رهبری زهرآگین مدیران بر سکوت سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهر خرم :8فرضیه

 

 

 8متغیرهای مورد مطالعه در فرضیه: ضرایب مسیر بین 8نمودار 

 

 ضرایب مسیر داری مربوط به معنی tهای : آماره2نمودار 

 

 تحقیق 8های ارزیابی برازش مدل فرضیه : شاخص2جدول

 
Communality R2 متغیرها 

 رهبری زهرآگین - 928/2 22/0

 سکوت سازمانی 821/2 222/2

 متوسط 821/2 912/2

 

قرار دارد یه حایی از برازش  91/2تا  8/2، بین GOF=22/2، مقدار محاسبه شده برای شاخص 2 بر اساس اطالعات جدول

 متوسط  مدل است. 
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 تحقیق 8: نتایج مربوط به آزمون فرضیه9جدول 

Rضریب تعیین) tآماره  ضریب مسیر متغیر وابسته متغیر مستقل
2) 

 821/2 912/2 919/2 سکوت سازمانی رهبری زهرآگین

 

 tاز مقاادار  α=21/2( در سااطح خطااای 912/2) t  ، چااون مقاادار محاساابه شااده باارای آماااره 9باار اساااس اطالعااات جاادول  

رهبری زهرآگین مادیران و ساکوت ساازمانی    بین  (919/2ضریب مسیر)شود یه  بیشتر است، لذا چنین استنباط می( 32/8بحرانی)

درصاد   81حادود  تاوان نتییاه گرفات یاه     (، مای 821/2محاسابه شاده )  و با توجه به ضریب تعیاین  دار است  معلمان مدارس معنی

 گیرد. مورد تایید قرار می 8. لذا فرضیهسکوت سازمانی معلمان مدارس، به سبب رهبری زهرآگین مدیران است
 

 آباد تاغیر دارد.  رهبری زهرآگین مدیران بر فرهنگ سازمانی مدارس ابتدایی شهر خرم: 2فرضیه

 
 2مسیر بین متغیرهای مورد مطالعه در فرضیه: ضرایب 9نمودار 

 

 ضرایب مسیرداری مربوط به معنی tهای : آماره2نمودار 
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 تحقیق 2های ارزیابی برازش مدل فرضیه  : شاخص2جدول

 
Communality R2 متغیرها 

 رهبری زهرآگین - 282/2 22/0

 فرهنگ سازمانی 291/2 813/2

 متوسط 291/2 882/2

 

قرار دارد یه حایی از برازش  91/2تا  8/2بین  ، GOF=22/2، مقدار محاسبه شده برای شاخص 2اطالعات جدول بر اساس 

 متوسط  مدل است. 
 تحقیق 2: نتایج مربوط به آزمون فرضیه1جدول 

Rضریب تعیین) tآماره  ضریب مسیر متغیر وابسته متغیر مستقل
2) 

 291/2 222/1 222/2 فرهنگ سازمانی رهبری زهرآگین

 

 tاز مقاادار  α=28/2( در سااطح خطااای 222/1) t  ، چااون مقاادار محاساابه شااده باارای آماااره 1باار اساااس اطالعااات جاادول  

رهبری زهرآگین مدیران و فرهنگ سازمانی بین   (222/2ضریب مسیر)شود یه  تر است، لذا چنین استنباط میبیش( 11/2بحرانی)

تاوان نتییاه گرفات یاه     (، مای 291/2و با توجه به ضریب تعیین محاسبه شده )دار است  آباد معنی معلمان مدارس ابتدایی شهر خرم

 رد. گی مورد تایید قرار می 2. بنابراین فرضیهدرصد فرهنگ سازمانی مدارس تحت تاغیر رهبری زهرآگین مدیران است 22حدود 

 

 آباد تاغیر دارد.  سکوت سازمانی بر فرهنگ سازمانی مدارس ابتدایی شهر خرم :9فرضیه

 

 
 9فرضیه در مطالعه مورد متغیرهای بین مسیر ضرایب  1نمودار 
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 ضرایب مسیرداری مربوط به معنی tهای : آماره2نمودار 

 

 تحقیق 9های ارزیابی برازش مدل فرضیه : شاخص2جدول

 

Communality R
2

 متغیرها 

 سکوت سازمانی - 999/2 22/0

 فرهنگ سازمانی 928/2 211/2

 متوسط 928/2 912/2

 

قرار دارد یه حایی از برازش  91/2تا  8/2بین  GOF=23/2، مقدار محاسبه شده برای شاخص 2بر اساس اطالعات جدول 

 متوسط  مدل است. 
 

 تحقیق 9: نتایج مربوط به آزمون فرضیه1جدول 

Rضریب تعیین) tآماره  ضریب مسیر متغیر وابسته متغیر مستقل
2) 

 928/2 222/82 -228/2 فرهنگ سازمانی سکوت سازمانی

 tاز مقاادار  α=28/2( در سااطح خطااای 222/82) t  ، چااون مقاادار محاساابه شااده باارای آماااره1باار اساااس اطالعااات جاادول 

فرهناگ ساازمانی مادارس و ساکوت     باین    (-228/2ضاریب مسایر)  شاود یاه    مای تر است، لذا چنین استنباط بیش( 11/2بحرانی)

درصاد فرهناگ    92حادود  تاوان نتییاه گرفات یاه     (، مای 928/2و با توجه به ضریب تعیین محاسبه شده )دار است سازمانی معنی

 گیرد. مورد تایید قرار می 9. بنابراین فرضیهسازمانی مدارس، تحت تاغیر سکوت سازمانی است
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 آباد تاغیر دارد.  گری فرهنگ سازمانی مدارس ابتدایی شهر خرم رهبری زهرآگین برسکوت سازمانی با میانیی :2فرضیه 

 
 2: ضرایب مسیر بین متغیرهای مورد مطالعه در فرضیه1نمودار 

 

 ضرایب مسیرداری مربوط به معنی tهای : آماره1نمودار 

 

 تحقیق 2فرضیههای ارزیابی برازش مدل  : شاخص1جدول

 

Communality R
2

 متغیرها 

 رهبری زهرآگین - 291/2 22/0

 سکوت سازمانی 911/2 999/2

 فرهنگ سازمانی 811/2 212/2

 متوسط 212/2 212/2

 

قرار دارد یه حایی از برازش  91/2تا  8/2بین  GOF=21/2، مقدار محاسبه شده برای شاخص 1بر اساس اطالعات جدول 

 متوسط  مدل است.
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 تحقیق 2: نتایج مربوط به آزمون فرضیه3جدول 

Rضریب تعیین) tآماره  ضریب مسیر متغیر وابسته متغیر مستقل
2) 

 911/2 292/2 222/2 سکوت سازمانی رهبری زهرآگین

 229/1 -292/2 فرهنگ سازمانی رهبری زهرآگین

 292/9 -121/2 سکوت سازمانی سازمانی فرهنگ

 

دار نیست، چون مقدار  ( معنی222/2، ضریب مسیر بین رهبری زهرآگین و سکوت سازمانی )3بر اساس اطالعات جدول 

( یمتر است. از طرفی اغر میر مستقیی 32/8بحرانی) tاز مقدار  α=21/2( در سطح خطای 292/2) t  محاسبه شده برای آماره

( از اغر مستقیی رهبری زهرآگین و 122/2×292/2=222/2گری فرهنگ سازمانی) رهبری زهرآگین و سکوت سازمانی با میانیی

گری  شود یه رهبری زهرآگین، برسکوت سازمانی با میانیی تر است. لذا چنین استنباط می( بیش222/2سکوت سازمانی)

 گیرد.  مورد تایید قرار می 2آباد، تاغیر دارد. بنابراین فرضیه فرهنگ سازمانی مدارس ابتدایی شهر خرم

 

 گیریبحث و نتیجه

وظیفه این نهاد حفظ،  .توسعه در اختیار دارد وپرورش از ارزشمندترین نهادهایی است یه جامعه برای پیشرفت وآموزش

گویی به نیازهای اجتماعی و فردی، توسعه دانش و فناوری و تامین نیروی انسانی و فناوری گسترش، انتقال میراث فرهنگی، پاسخ

ی یه گیرد.  درشرایط ینونخوش تحوالت سری  و روزافزون قرار میاطالعات است یه این عوامل به میزان زیادی دست

شود. محیط رقابتی، ای و تحوالت اساسی احساس میها با محیط رقابتی مواجه هستند، همواره نیاز به تغییرات ریشهسازمان

های یاری جدیدی را در راستای های یاری غابت خود را ینار گذاشته و روشها و رویهیند یه روشها را میبور میسازمان

 موان  از یکی یلی طور به و تغییر مدیریت هایبرنامه شکست دالیل از ایگزین ینند. یکیاییاد تغییرات بنیادی و اساسی ج

 به پدیده این از (Morrison and Milliken,2222)میلیکان و موریسن یه است اطالعات فقدان درسازمان، توسعه اصلی

 ادراک گردد،می سازمان در یارمندان سکوت سبب یه اصلی عامل یک حال عین در اند، امایرده یاد سکوت سازمانی عنوان

متاسفانه بعضی  .(Damghanian and Roozban, 2282آنهاست ) مورد در رهبری و مدیریت ضمنی باورهای از یارینان

-به و گسترده سطح در زهرآگین اند. رهبری(را پیش گرفته8رهبری زهرآگین )رهبری سمی ءها در حال حاضر شیوهاز سازمان

 روابط از خاصی نوع رهبری زهرآگین. دهدمی قرار شاصی مناف  خدمت در را سازمانی قدرت افکنانه، نفاق و عمدی صورت

 در اغرباش یاریردگرایی و یارائی و سازنده، متزلزل و سالی یاری روابط آن، سایه در یه یندمی اجرا و تعریف سازمان در را

توان اما نمی (.Marturano and Gosling 2221)رودمی تحلیل به و نموده افت روز هر و شده تاریب بن و بیخ از سازمان،

ها ونوع رهبری حایی بر آن را نقش فرهنگ سازمان را در این بین نادیده گرفت؛ فرهنگ سازمان تاغیر بسزایی درسکوت سازمان

 یار، خلّاق، ترسومحافظه توانندمی هاانسان مانند هی ها سازمان یعنی است؛ سازمان هر شاصیت منزله به سازمانی دارد. فرهنگ

 .(Rezaeian, 2222)باشند ... و

نتایج در باش آمار توصیفی نشان داد یه رهبری زهرآگین مدیران، بر سکوت سازمانی معلمان مدارس ابتدایی شهر خرم 

ه حاصل از فرضیه اول پژوهش سازی معادالت ساختاری ارائه شده، نتیی( و نتایج مدل2های )آباد تاغیر دارد؛ با توجه به جدول

                                                           
0
 Poisonous leadership 
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 گرفت نتییه توان، می(821/2) شده محاسبه تعیین ضریب به توجه با و (919/2)دهد یه سکوت سازمانی با ضریب مسیرمی نشان

شود یه لذا نتییه حاصل می. استزهرآگین مدیران  رهبری تاغیر تحت مدارس، معلمان سازمانی سکوت درصد 81 حدود یه

همچنین این نتییه حاصل شد یه بین رهبری زهرآگین و . گذار استمدیران، بر سکوت سازمانی معلمان تاغیررهبری زهرآگین 

رسد مدیرانی یه دارای سبک رهبری زهرآگین هستند، افرادی هستند مستبد و سکوت سازمانی رابطه وجود دارد. به نظر می

ین ، ظهور رهبری زهرآگین تحت تاغیر سه عامل ویژگی شاصی تندخو یه به نظرات دیگران توجهی  ندارند. طبق مثلث زهرآگ

-پیش و قابلیت بودن عضوگروه ایمنی، به امنیت به زیردستان های محیطی  قرار دارد. اماهای زیردستان و ویژگیرهبران ، ویژگی

 دیدگاه آن با شوند، لذامی منتف زهرآگین رهبران  هایو فعالیت اعمال زیردستان، از از برخی. دارند نیاز نامطمئن دنیای در بینی

 ینند.می و سکوت نمایندموافقت میرهبران 

( و نتایج معادالت 9با توجه به جدول) دارد؛ تاغیر آباد خرم شهر ابتدایی مدارس سازمانی فرهنگ برزهرآگین مدیران  رهبری

یر رهبری زهرآگین مدیران بر فرهنگ سازمانی مدارس ابتدایی تاغیر متغ ءساختاری، نتایج حاصله از فرضیه دوم، نشان دهنده

 دار معنی آباد خرم شهر ابتدایی مدارس سازمانی فرهنگ وزهرآگین مدیران  رهبری بین(  222/2)مسیر ضریب است، به طوری یه

 مدارس، سازمانی فرهنگ درصد 22 حدود یه گرفت نتییه توان، می(291/2) شده محاسبه تعیین ضریب به توجه با و است

( همسو است. Padilla and et al, 2221این یافته با نظر پالدیا و همکاران). استزهرآگین مدیران  رهبری تاغیر تحت

 ایده با مؤسّسان چون باشد؛ داشته برعهده باید سازمان هستند یه رسالتی ینندگان سازمان، تبیین یک گذارانبنیان یا مؤسّسان

 روابط ء نتییه و محصول سازمانی فرهنگ. دارند تعصب آن چگونگی خصوص زده اند، در دست سازمان تشکیل به خاصی

 یا و اندآموخته مؤسّسان با تماس اغر در سازمان اولیه اعضای آنچه" و "گذارانبنیان مفروضات و تعصّبات" بین تعامل یا متقابل

فرهنگ  به نسبت یند ظهورزهرآگین  رهبری سبک با رهبر یک اینکه احتمال هافرهنگ از بعضی ، است. در"اندیرده تیربه

دارد. فرهنگ سازمانی تحت تاغیر عوامل بسیاری در  سازمان فرهنگ در بسزایی تاغیر رهبری سبک و است تربیش دیگر های

مشاریت سایر شود.  وجود رهبری یه مستبدانه و خود خواهانه و بدون سازمان است یه باعث پویایی یا انزوای این فرهنگ می

 یند. های بسیاری بر فرهنگ آن سازمان وارد مییند، مسلما آسیباعضای سازمان در تصمیمات یار می

سازی ( و نتایج مدل2با توجه به جدول ). دارد تاغیر آباد خرم شهر ابتدایی مدارس سازمانی فرهنگ بر سازمانی سکوت

فرضیه سوم، نشان دهنده تاغیر متغیر سکوت سازمانی معلمان بر فرهنگ سازمانی معادالت ساختاری ارائه شده در نتییه حاصله از 

 دهد یه متغیر سکوت سازمانی بر فرهنگ سازمانی  به طور مستقیی بامدارس ابتدایی است. نتییه حاصل از فرضیه سوم نشان می

 سازمانی فرهنگ درصد 92 حدود یه گرفت نتییه توان، می(928/2) شده محاسبه تعیین ضریب و( -228/2)مسیر ضریب

هایی همچون خالقیت، خطرپذیری، رهبری یک فرهنگ قوی، ویژگی. باشدمی سازمانی سکوت تاغیر تحت مدارس

،یکپارچگی، حمایت مدیریت،ینترل، هویت ، نظام پاداش، سازش با پدیده تعارض و الگوی ارتباطی دارد. در سازمان هرچه 

شود یه تری میتری داشته باشد موجب اغرباشی بیش، بیرونی(  سازگاری و تناسب بیش های محیطی سازمان )درونیویژگی

های درونی همکاری و اظهار نظر یارینان درباره مسائل ومشکالت سازمان است. افراد با فرهنگ یکی از بارزترین ویژگی

ینند نظرات سازنده خود را سازمان سعی میینند و برای بهبود سازمانی باال، نسبت به مسایل و مشکالت سازمان سکوت نمی

پذیرد. هر اندازه دراختیار مدیران و همکاران خود قرار دهند. اما از طرف دیگر فرهنگ سازمان نیز از سکوت سازمانی تاغیر می

یه فرهنگ هایی تری دارد؛ زیرا از مولفهجوّ سکوت، در بین یارینان سازمان حایی باشد آن سازمان، فرهنگ سازمانی ضعیف

باشد افزایش ارتباط موغر یالمی در خصوص حل مشکالت سازمان و بهبود سازمان برای تحقق اهداف سازمانی را ارتقا می



 28 آباد خرم شهر ابتدایی مدارس سازمانی فرهنگ گری میانجی با معلمان سازمانی سکوت و مدیران زهراگین رهبری بین رابطه بررسی

. دارد تاغیر آباد خرم شهر ابتدایی مدارس سازمانی فرهنگ گری میانیی با سازمانی برسکوتزهرآگین  سازمان است. رهبری

سازی معادالت ساختاری ارائه ( و نتایج مدل1یند. با توجه به جدول)نظر را پردازش میهای پژوهش الگوی فرضیه مورد داده

 سکوت بر این است یه متغیر رهبری زهرآگین مدیران، اغر مستقیی  ءشده در، نتایج حاصل ازفرضیه یلی پژوهش نشان دهنده

دهد بلکه ی را به طور مستقیی تحت تاغیر قرار میدارد. رهبری زهرآگین مدیران عالوه بر اینکه سکوت سازمان (222/2)سازمانی

 فرهنگ گری میانیی با سازمانی سکوت برزهرآگین  رهبری بعد از اجرای مدل مشاص گردید یه اغر میرمستقیی

 سازمانی برسکوتزهرآگین  رهبری یه شود می استنباط چنین لذا. است از اغر مستقیی آن یمتر( 122/2×292/2=222/2)سازمانی

توان گفت: دراضالع در تبیین نتییه یلی پژوهش می. دارد تاغیر آباد خرم شهر ابتدایی مدارس سازمانی فرهنگ گری انییمی با

 ومدیریت سازمانی فرهنگ محیطی، بین هایویژگی یعنیزهرآگین  رهبری مثلث سوم سه گانه رهبری زهرآگین ، ضل 

های زیر دستان، بین سکوت همچنین بر اساس ضل  دوم مثلث رهبری زهرآگین  یعنی ویژگی .دارد وجود رابطهزهرآگین 

. یکی از وظایف مهی مدیران علی وهنر نفوذ، در افراد به (Pashaee, 2282)سازمانی و رهبری زهرآگین رابطه وجود دارد

سازمانی و فرهنگ سازمان و راهبردهای حایی یننده جوّ حایی بین منظور دستیابی به اهداف است. همچنین سبک رهبری تعیین

بر سازمان است. در گذشته تئوری سنتی رهبری، مبتنی بر سلسله مراتبی بودن رهبری بود، بدین ترتیب یه قدرت در باال وجود 

اما امروزه  یرد و زیر دستان میبور به اجرای آن بودند،داشت و بدون اظهار نظر زیردستان، رهبر تصمیمات سازمان را اتااذ می

بنا به دالیلی ازجمله پیشرفت در سطح سواد یارینان، تئوری های سنتی دیگر پاساگو نیستند. از آنیا یه سبک رهبری 

های رهبری از نظر اداره مدارس وهدایت نیروی انسانی به منظور دست یابی به اهداف مورد زهرآگین از نامطلوش ترین سبک

ها اطمینان به عمل مدیریت آن ء گردد یه قبل از قرار دادن شاصی به عنوان مدیر، از شیوهاد مینظر سازمان است، بنابراین پیشنه

ها در اداره بهتر سازمان یمک آید چون یارینان نیاز به مدیری دارند یه به نیازهای یارینان توجه یند واز نظرات وعقاید آن

ها تمام سعی خود را انیام دهند یه به جای سکوت یردن به خاطر بگیرد تا اهداف سازمان بهتر تحقق یابد؛ یارینان سازمان

مناف  خود با بیان نظرات دلسوزانه ویاربردی، سازمان را در جهت تحقق اهداف هدایت ینند و این یار میسر نمی شود مگر با 

-فرصت سازی فراهی منظور به سازمان، هایبرنامه در یارینان تربیش دادن رابطه دو طرفه یارینان و مدیر؛ الگوسازی مشاریت

فراهی یردن شرایطی یه یارینان . باشد یافی اطمینان و اعتماد از حایی یه جوّی یا محیطی اییاد و نو های وشیوه مناسب های

از های برقراری ارتباط با مدیران، همکاران و روسای سازمان، درسازمان هنگام اظهار نظر احساس امنیت داشته باشند. مهارت

های صمیمی به تمامی دبیران در مدارس آموزش داده شود تا از این طریق طریق برگزاری یارگاه های آموزشی و با نشست

فرهنگ مشاریت و یادگیری گروهی در آنها نهادینه گردد و نیز بروشورهای آموزشی جهت بهبود هرچه بیشتر فرهنگ سازمانی 

 ارائه شود.
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