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چکیده
یکی از مهمترین چالشهایی که سازمانها در محیطهای پیچیده و پویا با آن مواجهاند ،چگونگی ایجاد توازن بییین فعالیتهییای
اکتشافی و نوآورانه با فعالیتهای بهره بردارانه است .فییا آ آمییدن بییر چنییین چالشییی مسییت ز توجییه سییازمانها بییه توسییعه ره ییری
دوسوتوان است؛ زیرا این ره ران نقش بسیار مهمییی در فراینیید توسییعه منییاب انسیانی ،به ییود مییدیریت سییازمان و درنهاییت رشیید
عم کرد سازمانی دارند .بر این اساس هدف از انجا پژوهش حاضر بررسی تأثیر ره ری دوسوتوان بر سکوت کارکنان با در نظییر
گرفتن نقش میانجی توانمندسازی روانشناختی و سرمایه اجتماعی است .این پژوهش از لحاظ هدف ،کاربردی و از لحاظ نحیوه
گردآوری دادهها توصیفی-پیمایشی است .جامعه آماری این پژوهش را  200نفر از کارکنان اداری شرکت نفییت پییارس تشییکی
میدهند .از این تعداد 132 ،نفر با روش نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان نمونه موردبررسی انتخاب شدند .بییهمنظور جمی آوری
اطالعات ،پرسشنامه توزی شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرون اخ و پایایی مرکب و روایی پرسشیینامه از طریییآ
روایی محتوا و تح ی عام ی تأییدی ،تا ید شیید .تجزییهوتح ی دادههییای پییژوهش بییا اسیییتفاده از تکنییک مییدلسییازی معییادالت
ساختاری و نر افزار اسمارت پی ال اس انجا شده است .یافتهها حاکی از آن است که ره ری دوسوتوان تأثیر منفی و معنادار بییر
سکوت کارکنان دارد و رابطه مث ت و معنادار س ک ره ری دوسوتوان بر توانمندسییازی روانشییناختی و سییرمایه اجتمییاعی تا یید
شد .همچنین تأثیر منفی و معنادار سرمایه اجتماعی بر سکوت کارکنان مورد تا ید قرار گرفییت .درنهاییت در اییین پییژوهش نقییش
میانجیگری سرمایه اجتماعی در رابطه بین ره ری دوسوتوان و سکوت کارکنان نیز مورد تا ید قرار گرفت.
کلیدواژهها :ره ری دوسوتوان ،سکوت کارکنان ،نفت پارس ،توانمندسازی روانشناختی ،سرمایه اجتماعی.
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بررسی اثر رهبری دوسوتوان بر سکوت کارکنان با نقش میانجی

مقدمه

یکی از مهمترین چالشهایی که سازمانها در محیطهای پیچیده و پویا با آن مواجهاند ایجاد توازن بین
فعالیتهای اکتشافی و نوآورانه با فعالیتهای بهرهبردارانه است .فعالیتها و توانمندیهای بهییرهبردارانییه
میتوانند به به ودهای جز ی و تدریجی درون رویههای موجود سازمان منجر شییوند و درنتیجییه کییارایی
عم یاتی و سودآوری ثابت و مشخصی را در کوتاهمدت برای سازمان به همراه داشییته باشییند .در مقابی
فعالیتها و توانمندیهای اکتشافی میتوانند به رویکردها و ایدههای جدیدی منجر شوند و فرصییتها و
مناف ب ندمدتی را برای سازمان فراهم کنند .ایجاد تییوازن بییین اییین دو دسییته از فعالیتهییا کییه از آن بییه
دارد ( Yan,

دوسوتوانی سازمانی یاد میشود ارت اط مث تی با رشد ،نوآوری فنی و عم کرد مییالی سییازمان

 .)Yu, & Dong, 2016; Yazdanshenas, 2017بهمنظور مواجهه بهتر با چالش ذکر شییده ،نظریییه ره ییری
دوسوتوان 1ارا ه شده است .این نظریه بر این منطآ استوار است که نشان دادن س کهای متفاوت ره ری
کافی نیست ،ب که اصالح و انعطافپذیری موقعیتی رفتارهای ره ری ،بر اساس الزامات وظییایفی کییه در
طی زمان تغییر میکنند و همچنین ،یکپارچه کردن این رفتارهای ره ری برای ایجاد انسجا و سازگاری
در رویکرد ک ی ره ری نیز ضروری است ( .)Rosing, Frese & Bausch, 2011ع یرغم اهمیت ره ری
دوسوتوان جهت پیش رد اهداف سازمانی ،اما بسیاری از مدیران در بهکارگیری این س ک ره ری با شکست
مواجه شدهاند .بهطورک ی مدیرانی که در پیادهسازی دوسوتوانی شکست خوردهاند بییهظاهر نتوانسییتهاند از
مناب و قاب یتهای خود بهخوبی استفاده کنند و یا ممکن است این مناب و قاب یتها را در اختیییار نداشییته و
نتوانستهاند در تأمین آنها نیز موفآ باشند .برخی تحقیقاتی که پیرامون ره ری دوسوتوان انجا شدهاند تأثیر
مث ت آن را بر کارایی و سودآوری در کوتاهمدت و دستیابی به فرصتها و اهداف ب ندمدت(

Yan et al.,

 ) 2016; Yazdanshenas, 2017و همچنین ایجاد نییوآوری ( Zacher & Rosing, 2015; Rosing et al.,

 ، )2011یییادگیری تیمییی ( ،(Bucic, Robinson, & Ramburuth, 2010جهییتگیییری

کارآفرینانییه2

( )Martinez- Climent Rodríguez-García & Zeng, 2019; Tuan Luu, 2017و سییرمایه اجتمییاعی
سازمانی) ،)Tuan Luu, 2017توانمندسازی روانشناختی و خالقیت ( ،)Tung, 2016طراحییی کییارMa( 3
 )et al., 2018و عم کرد اجرایی ( Martine- Climent, Rodríguez-García & Zeng, 2019; Ma et al.,
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 )2018نشان دادهاند .اما بررسی نتایج تحقیقات داخ ی و خارجی نشان میدهد تاکنون سؤالی که در متییون
نظری تحقیآ پاسخ داده نشده این است که ره ری دوسوتوان چه تأثیری میتواند بر تمای کارکنان به بیان
یا عد بیان نظرات و دیدگاههای خود در سازمان و بهطورک ی سکوت و آوای کارکنان داشته باشد.
وقتی کارکنان ،بهعنوان سرمایه استراتژیک سازمان ،سکوت میکنند مدیریت باید خطر بزرگ مییدیریتی
خود را حس کند .یکی از عوام ی که باعث عیید توسییعه و کییارایی اییین سییازمانها میشییود ،حاکمیییت
سکوت سازمانی در سازمان و عد

مشارکت کارکنان در تصمیمگیریها میباشیید ( Sharifi Eskandari,

 .)2014دیدگاههای مدیریتی میتواند اثر نیرومندی در چگونگی رفتار مدیران و کارکنییان داشییته باشیید،
نگرش و عقاید مدیران همچنین میتواند س ک ره ری اتخاذشده بهوسی ه آنها را تحت تأثیر قییرار دهیید.
هر یک از مدیران بنابر دانش ،تفکرات و نظرات خود درباره کارمندان و سییایر عوامی مییوقعیتی سی کی
مناسب خود انتخاب میکننیید .در اییین راسییتا موریسییون و می یییکن معتقدنیید کییه سییکوت پیامیید عقاییید و
نگرشهای مدیر میباشد ( .)Mehrabi, 2013نتایج پژوهشهییای پیشییین ( ;Bormann & Rowold, 2016

 )Zehir & Erdogan, 2011نشان داده است که س ک ره ری میتواند بر سکوت کارکنان تأثیرگذار باشد.
عالوه بر این در ت یین رابطییه بییین ره ییری دوسییوتوان و سییکوت کارکنییان باییید متغیرهییای روانشییناختی و
جامعهشناختی مهم را نیز در نظر گرفت .توانمندسازی روانشناختی و سرمایه اجتماعی مهمترین متغیرهییای
روانشناختی و جامعهشناختی هستند که میتوانند در این رابطییه تأثیرگییذار باشییند ( & Tung, 2016; Lee

 .)Lee, 2012; Naghshbandi, Yousefi & Zardoshtian, 2016مطالعات ق ی نقش مهم نیروی انسانی و
تالش سازمانها در جهت جذب ،حفظ و توسعه این دارایی باارزش را مورد تأکید قرار دادهاند ( Gudarzi,

 .)2017توانمندسازی کارکنان سییازمان ،از م احییث مهییم مییدیریت منییاب انسییانی و از عوامی مهییم بقییای
سازمانهاست ،زیرا این نیروی انسانی توانمند است که سازمان توانمند را به وجییود میییآورد و بییه همییین
جهت است که توانمندسازی نیروی انسییانی اهمیییت پیییدا میییکنیید ( Ghorbaniizade & Khaleghiniya,

 .)2009توانمندسازی یک احساس درونی در فییرد اسییت و رابطییه مسییتقیمی بییا شیییوه نگییرش ،احسییاس یییا
ادراك وی از محیط کاری دارد ( .)Lee & Lee, 2012توانمندسازی روانشناختی 1فرایندی اسییت کییه از
طریآ شناسایی شرایطی که باعث بیث ییاتی قییدرت و از بییین رفییتن آن میشییود ،موجییب افییزایش احسییاس

________________________________________________________________
Psychological Empowerment

1.



بررسی اثر رهبری دوسوتوان بر سکوت کارکنان با نقش میانجی

خودکارآمدی کارکنان سازمان میشود ( .)Conger & Kanungo, 1988تانیی( ( )2016نیییز معتقیید اسییت
س ک ره ری در سازمان بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان مؤثر است.
سییرمایه اجتمییاعی 1کییه مفهییومی ک یییدی در نظرییههای اجتمییاعی اسییت ،بییهعنوان یییک دارایییی ارزشییمند
نامحسوس برای سازمانها در نظر گرفته میشود ،زیرا یک شی که از روابییط شخصییی و منحصییر بییه فییرد را
فراهم میکنیید ( .)Alguezaui & Filieri, 2010درواقی در دیییدگاههای سیینتی مییدیریت ،توسییعه سییرمایه
اقتصادی ،فیزیکی و نیروی انسانی مهمترین نقش را ایفا میکردند؛ درحالیکه برای توسعه در عصر حاضر
به سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه اقتصادی ،فیزیکی و انسانی نیازمنییدیم ( Heydarishureshjani, Bijan,

 .)& Safari, 2015; Ziyari, Tavusiyan, Soleymani, & Rezayi, 2014بییه عقیییده لییو ( )2017تییأثیر
ره ری دوسوتوان یا هر س ک ره ری دیگری بر رفتارهای کارآفرینانه کارکنییان ،مسییت ز یییک میییانجی از
ق ی سرمایه اجتماعی است .مطابآ با نتایج پژوهشی که توسط حسا و ر یسی ( )2016صییورت گرفییت ،بییا
افزایش سطح سرمایه اجتماعی میتوان انتظار داشت که پدیده سکوت کارکنان کاهش پیدا کند.
نقش مناب انسانی در پیش رد امور سازمان هایی همانند شرکت نفت پارس که در حوزه مناب ط یعی کمیاب
و استراتژیکی همچون نفت فعالیت میکند دارای چنان اهمیتی است که مؤثرترین رکن پیشرفت و به ود
سازمان محسوب میگردد .پیشرفت و به ود عم کرد چنین سازمانهایی تجهیز نیروی انسانی متعهد و
متخصص و ایجاد انگیزه در آن جهت بیان دیدگاهها و نقطه نظرات مؤثر خود در پیش رد اهداف سازمان را
اجتنابناپذیر میسازد؛ بنابراین بررسی عارضههای سازمانی ازجم ه سکوت و سازوکارهای مدیریتی
همچون س ک ره ری و توانمندسازی و سرمایه اجتماعی بهعنوان رویکردهای نوین مدیریت مناب انسانی و
تأثیری که این عوام میتوانند در کاهش جو سکوت در این محیط کار داشته باشند ،حا ز اهمیت بسیار
است .درمجموع در این مقاله سعی بر این است که تأثیر ره ری دوسوتوان بر سکوت کارکنان با نقش
میانجی توانمندسازی روانشناختی و سرمایه اجتماعی ،در شرکت نفت پارس موردبررسی قرار گیرد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
رهبری دوسوتوان

ره ری دوسوتوان ازجم ه نظریات جدید مدیریتی به شمار میآید که اولین بار توسط روسین( و همکاران
( )2011مطرح شده است .گی سون و بیرکینشا ( ،)2004از این واژه بهعنوان توانایی بکار گرفتن فعالیتهای
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اکتشاف و بهرهبرداری بهصورت همزمان و ایجاد انعطاف ،هماهنگی و سییازگاری بییین آنهییا یییاد میکنیید
( .)Rosing et al., 2011ره ری دوسییوتوان شییام سییه عنصییر اسییت( :الییف) رفتارهییای ره ییری بییاز؛ (ب)
رفتارهای ره ری بسته؛ (ج) ظرفیت تغییر منعطف بین این دو ( ;Khodadadi, Moradi, & Yakideh, 2018

 .)Rosing et al., 2011رفتارهای ره ری باز به اقداماتی اشاره دارد که تغییرپذیری در رفتارهای کارکنییان
برای ترغیب اکتشاف را بییهپیش میییبییرد ،کییه شییام تشییویآ تفکییر مسییتق  ،جسییتجوی روش و رونییدهای
جایگزین و حمایت از به چالش کشیدن وضعیت کنونی میباشد .از سوی دیگر ،رفتارهای ره ری بسته ،به
اقداماتی اشاره دارد که تنوع رفتارهای کارکنان را کاهش میدهد و کارکنان را به استفاده بیشییتر از دانییش
موجود تحریک میکنیید ( .)Holmqvist, 2004; Zacher & Rosing, 2015; Kassotaki, 2018بنییابراین،
ره ییری دوسییوتوان باییید بییهطور همزمییان از اییین دو سیی ک متنییاق

و درعینحییال تکمی ییی ،بهییره

گیرد( .)Kassotaki, 2018الز به ذکر است رفتارهای باز و رفتارهای بسته بییهتنهایی کییافی نیسییتند .بییرای
اثربخشی بیشتر این نوع س ک ره ری بایستی به فکر اعمال رفتارهای باز و بسته به روشی متعادل بود ( Tuan

.)Luu, 2017; Ma et al.,2018
سرمایه اجتماعی

مفهو سرمایه اجتماعی اولین بار توسط جودسون هانیفان در سال  1916بیانشده است که به نیاز و اهمیییت
جوام شهری برای حفظ دموکراسی و توسییعه اشییارهکرده اسییت ( .)Alguezaui & Filieri, 2010بوردیییو
اولین کسی است که یک تح ی نظا مند از سرمایه اجتماعی ارا ه کرده است .وی بیان میکند که ن اییید
افراد فقط به رابطه داشتن با دیگران اکتفا کنند ،ب که باید بدانند چگونه میتوان این روابییط را در طییول
زمان حفظ کرد و از آنها بهره گرفت .در تعریفی که در سال  2000از سرمایه اجتماعی ارا ه شده اسییت،
سرمایه اجتماعی به معنای مجموع مناب تع یه شده در روابط یک فرد یا سازمان ،یییا قاب دسترسیی از طریییآ
آن و یا حاص از روابط یک فییرد یییا سییازمان میباشیید ( .)Nahapiet & Ghoshal, 2000از سییوی دیگییر،
محققان سازمانی ،سرمایه اجتماعی را بهعنوان یک ویژگی اجتماعی مطرح میکننیید کییه بییه نفی تکتییک
اعضا و واحد اجتماعی در ک میباشد ( .)Coleman, 1988ط آ یک دیدگاه ،سه بعد ساختاری ،ارت ییاطی
و شناختی برای سرمایه اجتماعی سازمانی معرفی شده است که در پژوهش حاضر نیز مییدنظر قرارگرفتهانیید
( .)Nahapiet & Ghoshal, 1998; Putnam, Leonardi & Nanetti, 1994بعد ساختاری میزان ارت اطییات
ش که ای کارکنان ،الگوی ارت اطات کارکنان و سودمندی این ارت اطات در زمینههای متفییاوت را توصیییف
مینماید .بعد ارت اطی روابط عاطفی میان کارکنان را توصیف میکند و بعد شناختی بیانگر آن است که تییا
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چییه میییزان کارکنییان دارای ییک زبییان مشییترك و روایتهییای مشییترك هسییتند ( & Bolino, Turnley,
.)Bloodgood, 2002
توانمندسازی روانشناختی

با بررسی تاریخچهی توانمندسازی در مدیریت ،میتوان مطالعات این حوزه را بییه دو رویکییرد سییاختاری و
روانشییناختی

تقسیییم کییرد ( ;Ergeneli, Arı, & Metin, 2007; Leach, Wall, & Jackson, 2003

 .)Nassar, 2017مطالعاتی کییه بییر پایییه رویکییرد سییاختاری شییک گرفتهاند توانمندسییازی را انتقییال اختیییار
تصمیمگیری بهسوی ردههای پایین سازمان میداننیید ( ;Niehoff, Moorman, Blakely, & Fuller, 2001

 .)Spreitzer, 1995از سوی دیگر ،محققان رویکرد روانشناختی یییا ارگییانیکی ،توانمندسییازی را از منظییر
ذهنی و ادراکی موردبررسی قرار دادهاند( .)Ergeneli et al., 2007از منظر آنان توانمندسازی روانشناختی
یک احساس درونی در فرد است که رابطه مستقیمی با شیوه نگرش ،ادراك و تفسیر وی از وظایف کاری
دارد( .)Javed, Khan, Bashir, & Arjoon, 2017در همین راستا ،کانگر و کاننگو ( ،)1988توانمندسازی
روانشناختی را بهعنوان فرایند افزایش احساس خودکارآمدی در میان اعضای سازمان ،یاد میکنند (Fock,

 .)Chiang, Au, & Hui, 2011بر اساس مدل ارا ه شده توسط کانگر و کاننگو ( ،)1988توماس و ولتهوس
( ،)1990اسپریتزر ( ،)199۵توانمندسازی روانشناختی شام چهار بعد معنیداری ،شایستگی ،خودمختاری
و مؤثر بودن میباشد ( .)Abdollahi, 2005چهار بعد اص ی توانمندسازی روانشناختی را اینگونه میتوان
بیان کرد:
معنادار بودن :میزانی که کارکنان شغ خود را مهم و ارزشمند ت قی میکنند(.)Barton & Barton, 2011
شایستگی :باور فییرد نسی ت بییه قاب یتهییا و توانییاییهییایش در انجییا موفقییتآمیز وظییایف و مسییئولیتهییا
(.)Spreitzer, 1995; Thomas & Velthouse, 1990
خودمختاری :آزادی عم و استقالل کارمند در تعیین فعالیتهای الز برای انجا

وظییایف شییغ ی ( Gist,

.)1987; Thomas & Velthouse, 1990
مؤثر بودن :توانایی نفوذ و تییأثیر فعالیتهییای کییاری فییرد در اهییداف راه ییردی ،اداری یییا عم یییاتی( Deci,
.)Connell, & Ryan, 1989; Spreitzer, 1995
سکوت کارکنان

از سال  2000سکوت در سازمان ،بهعنوان پدیدهای مهم در ادبیات مدیریت مطرح شد و مقاالت زیادی در
این مورد منتشر شد ( .)Oliayi, 2016موریسییون و می یکییین ( )2000نخسییتین بییار واژه سییکوت سییازمان را
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مطرح کردند و بعد از مدتی کوتاه ،مفهو سکوت کارمند توسییط پینییدر و هییارلوس ( )2001در ادبیییات
ع و سازمانی مطرح شد .پیندر و هارلوس ( )2001سکوت کارکنان را خودداری از هر نییوع بیییان حقیقییی
در مورد ارزیابیهای عاطفی از شرایط سازمانی خود ،به افرادی که تصور میشود قادر به ایجاد تغییییرات و
یا ج ران خسارت هستند تعریف میکنند ( .)Brinsfield, 2013بیشتر مدیران ،آگاهانه یا غیرآگاهانه ،دچار
اشت اه میشوند و سکوت را نشانهی رضایت میپندارند ،درصورتیکه سکوت با موافقت یییا حتییی آگییاهی
برابر نیست ( .)Haskins & Freeman, 2015ونداین و همکارانش ( )2003بییه سییه نییوع سییکوت مطیی ،
تدافعی و نوعدوستانه اشاره کردهاند که این سه بعد از سکوت کارکنان در این پژوهش نیز موردنظر است.
سکوت مطی به خودداری از ارا ه ایدهها ،اطالعات یا نظرات مربوطه بر اساس تس یم و رضایت دادن به
هر شرایطی است؛ بنابراین سکوت مطی  ،نشان از رفتار

کنارهگیرانه دارد که حالتی انفعالی است ( Pinder

 .)& Harlos, 2001سکوت تدافعی برعکس سکوت مطی  ،بیشتر حییالتی غیرانفعییالی دارد و دربرگیرنییده
آگاهی بیشتر از گزینههای موجود در تصمیمگیری و درعینحال خودداری از ارا ه ایییدهها ،اطالعییات و
نظرات بهعنوان بهترین استراتژی در زمان مقتضی ،به دلیی محافظییت از موقعیییت خییود ،اسییت .سییکوت
نوعدوستانه (ع ارت اسییت از امتنییاع از بیییان ایییدهها بییرای حفییظ منییاف دیگییران .بییر اییین اسییاس سییکوت
نوعدوستانه ،تعمدی و غیر منفعالنه است .این نوع سکوت همچون سکوت تدافعی ،بر اسییاس مالحظییه و
آگاهی از بدی ها در تصمیمگیری و درعینحال خودداری از ارا ه ایدهها ،اطالعات و نظرات است .امییا
برعکس سکوت تدافعی ،با مالحظه دیگران و توجه به آنها حاص میگردد ،بجای آنکه صرفاً به خاطر
ترس از نتایج منفی شخصی ناشی از ارا ه ایدهها ،باشد (.)Oliayi, 2016
پیشینه پژوهش

در جدول ( )1برخی از پژوهشهای انجا شده پیرامون روابط بین ره ری دوسوتوان ،توانمندسازی
روانشناختی ،سرمایه اجتماعی و سکوت کارکنان آمده است.
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جدول(:)1خالصه پیشینه پژوهش
نتیجه پژوهش

نام محقق

اردکانی و همکاران ()2018

رهبری خدمتگزار ،از طریق نقش میانجی سرمایه اجتماعی ،تأثیر معکوس بر سکوت
سازمانی دارد.

نقشبندی و همکاران
()2017

سرمایه اجتماعی ،تأثیر معکوس بر سکوت سازمانی دارد.

حیدری سورشجانی و
همکاران ()2015

بین سرمایه اجتماعی و آوای سازمانی ،رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

Gerlach, Hundeling
& Rosing
)(2020

رهبری ابزاری همانند رفتارهای باز و بسته رهبر دوسوتوان با عملکرد نوآوری رابطه
مثبت داشتند.

Kung, Uen & Lin
)(2020

رهبری دوسوتوان تأثیر قابلتوجهی بر رفتارهای نوآورانه کارکنان دارد .عالوه بر این،
جو سازمانی تأثیر واسطهای در رابطه بین رهبری دوسوتوان و رفتارهای خالقانه
کارمندان دارد.

Cetin
)(2020
Ma et al.
)(2018
Tuan Luu
)(2017
Zacher & Rosing
)(2017
Tuan Luu
)(2017

بین سکوت سازمانی و تعهد سازمانی رابطه وجود دارد.
رهبری دوسوتوان موجب افزایش اشتیاق به کار میشود .عالوه بر این ،اهمیت درک
شده از کار ،رابطه غیرمستقیم بین رهبری دوسوتوان و طراحی کار ،ایجاد میکند.
یافتههای پژوهش تأثیر مثبت رهبری دوسوتوان بر جهتگیری کارآفرینانه را با نقش
میانجی سرمایه اجتماعی سازمانی تأیید کرد.
رهبری دوسوتوان منجر به بروز نوآوری خواهد شد.
تأثیر مثبت رهبری دوسوتوان بر جهتگیری کارآفرینانه با نقش میانجی سرمایه
اجتماعی سازمانی تأیید شد.

Bormann & Rowold,
2016

رهبری اخالقی ،سکوت فراگیر را پایین میآورد و این مسئله بهنوبه خود ،موجب تغییر
تعهد عاطفی میشود.

)Lee & Lee (2012

توانمندسازی روانشناختی تأثیر زیادی در استخراج ،اکتشاف و خالقیت دارد و اکتشاف
نقش میانجی بین توانمندسازی روانشناختی و خالقیت دارد.

توسعه فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش
تأثیر رهبری دوسوتوان بر توانمندسازی روانشناختی

مدیران و ره ران دوسوتوان در حوزه مییدیریت منییاب انسییانی خییود تصییدیآ میکننیید کییه کارکنییان آنهییا
مهمترین من برای موفقیت در فعالیت اکتشییاف و بهرهبییرداری هسییتند ( .)Alkerdawy, 2016بییهبیاندیگر
محیطهای کاری امروزی به کارکنانی نیاز دارند که بتوانند تصمیم بگیرنیید ،راهحی ارا ییه دهنیید ،خالقیییت
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داشته باشند و در برابر کار خود پاسخگو باشند .این امییر از طریییآ توانمندسییازی کارکنییان محقییآ میشییود
( .)Gamitian, 2003در چنین شرایطی محیط کاری سییازمان هییم تحییت تییأثیر رفتارهییای اکتشییافی و بهییره
بردارانه ره ری خود پویا و پیشرو خواهد بود ( .)Alkerdawy, 2016نتایج پییژوهش تانیی( ( )2016بیییانگر
تأثیر س ک ره ری دوسوتوان بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان میباشد .لی و لی ( )2012نیز دریافتند
که س ک ره ری دوسوتوان ،رابطه مث تی با توانمندسازی روانشناختی کارکنان دارد؛ بنییابراین فرضیییه اول
پژوهش حاضر به شک زیر ارا ه میگردد:
 :H1ره ری دوسوتوان بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان تأثیر مث ت و معناداری دارد.
تأثیر رهبری دوسوتوان بر سرمایه اجتماعی

چالشهای دوسوتوانی که از پیگیری همزمان همسویی و انط اقپذیری پدید میآید ،ناشی از کنییار هییم
قرارگرفتن فعالیتهییای اکتشییاف بییا فعالیتهییای بهرهبییرداری اسییت ( .)Laureiro-Martinez, 2014ایییده
اص ی نظریه سرمایه اجتماعی نیز این است که شی کههای ارت ییاطی ،منییاب ارزشییمند تعییامالت ،جریانهییای
اطالعاتی و ت ادل دانش بییرای اعضییای شی که محسییوب میشییوند ( .)Kim et al., 2016سییرمایه اجتمییاعی
موجییب همییاهنگی درونییی سییازمانی ،ایجییاد دانییش ،خالقیییت و ن یوآوری میشییود؛ بنییابراین در صییورت
بهکارگیری س ک ره ری دوسوتوان ،سرمایه اجتماعی سازمان افزایش یافته و کارکنان بیشییتر در اقییدامات
ابتکاری فعاالنه شرکت میکنند ) .)Tuan Luu, 2017در سال  ،2017در پژوهشی به بررسییی نقییش مهمییی
که سرمایه اجتماعی در رابطه بین ره ری دوسوتوان و جهتگیری کارآفرینی ایفا میکند ،پرداختییه شیید و
درنهایت تجزیهوتح ی دادهها ،اثییرات مث ییت ره ییری دوسییوتوان را بییر روی جهییتگیری کییارآفرینی کییه
توسط سرمایه اجتماعی تعدی میشود ،نشان داد ( .)Gibson & Birkinshaw, 2004همچنین در پییژوهش
دیگری که در سال  2017صورت گرفت ،تأثیر مث ت ره ری دوسوتوان بییر سییرمایه اجتمییاعی سییازمانی بییه
اث ات رسید ) .)Tuan Luu, 2017بنابراین فرضیه دو پژوهش حاضر به شک زیر ارا ه میگردد:
 :H2ره ری دوسوتوان بر سرمایه اجتماعی تأثیر مث ت و معناداری دارد.
تأثیر رهبری دوسوتوان بر سکوت کارکنان

سکوت کارکنان میتواند مانعی برای ابراز ایدهها و نظرات آنها در سازمان باشد و شناسایی عوام
کاهشدهنده سکوت و افزایش تمای کارکنان به بیان آوای خود در سازمان ،میتواند شرایط ابراز عقاید،
بیان ایدهها و ارا ه نظرات کارکنان را تسهی نموده ،قدرت خالقیت آنها را افزایش داده و بالط
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سازمانها با بهرهمندی از مشارکت فعاالنه و آگاهانه کارکنان ،مسیر رشد ،تعالی و موفقیت خود را با
سرعت بیشتری طی کنند ( .)Sharifi Eskandari, 2014ب داو و همکارانش ( )2009و روسین( و
همکارانش ( )2011معتقدند که ره ران در زمینه نوآوری باید قادر به حمایت کردن از زیردستان باشند و
در تالشهای خود به شک دوسوتوانی عم کنند .برای آنها ،از ضروریترین ویژگیهای ره ری برای
نوآوری؛ پرورش دادن اکتشاف از طریآ افزایش اختالف رفتارهای پیروان و ترویج بهرهبرداری از طریآ
کاهش اختالف رفتارهای پیروان است ( .)Bledow et al., 2009; Rosing et al., 2011جعفری هرندی و
نجفی ( )2017در مطالعهی خود دریافتند که س ک ره ری بهواسطه سکوت کارکنان ،میتواند بر عم کرد
سازمان اثرگذار باشد .بر این اساس فرضیه سو پژوهش ارا ه میشود:
 :H3ره ری دوسوتوان بر سکوت کارکنان تأثیر منفی و معناداری دارد.
تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر سکوت کارکنان

دنیاى کنونى ،دنیاى تحوالت و دگرگونیهاست و در این میان سازمانهایی موفآ هستند که خود را با
شرایط به وجود آمده تط یآ دهند ( .)Alvani & Mirnaghavi, 2004در این میان ساختارهای سازمانی،
ویژگیهای تیم مدیریت عالی ،شیوههای ارت اطی ،ویژگیهای جمعیت شناختی مدیران و کارکنان و
فرایند معنا بخشی جمعی ،ازجم ه متغیرهایی هستند که توسط می یکن موریسون بهعنوان ع

و پیامدهای

پدیده سکوت سازمانی معرفیشدهاند ( .)Morrison & Miliken, 2000رحیمی و مظاهری راد ( )2017در
مطالعهای با هدف بررسی تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر سکوت در بین کارکنان سازمانها به این
نتیجه رسیدند که سکوت کارکنان یک عارضهی مهم سازمانی است و توانمندسازی روانشناختی
میتواند این امر مهم را تحت تأثیر قرار دهد ،درواق کاهش سکوت از توانمندسازی روانشناختی نشات
میگیرد .بنابراین ،فرضیه چهار این پژوهش به شک زیر مطرح میگردد:
 :H4توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر سکوت کارکنان تأثیر منفی و معناداری دارد.
تأثیر سرمایه اجتماعی بر سکوت کارکنان

گوش سپردن به آوای کارکنان برای سازمانها اهمیت ویژهای یافته است چراکه ایدهها و نظرات
کارکنان میتواند راهگشای بسیاری از مسا

و مشکالت سازمانی باشد و درعینحال عالیآ و

خواستههای آنها را به مدیریت سازمان منعکس کند ( .)Doustar, 2014از طرف دیگر بررسی نقش
سرمایه اجتماعی در سکوت کارکنان برای سازمانها الز است ،چراکه اطالعاتی را فراهم میسازد که بر
اساس آن سازمان قادر خواهد بود با اتخاذ خطمشیهای مناسب و پرداختن به راهکارهای مط وب در
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جهت به ود عم کرد و ارتقاء بهرهوری مناب انسانی گا بردارد ( .)Heydari et al., 2019نتایج حاص از
تحقیآ نقشبندی و همکاران ( )2017نشان داد ،کم ود سرمایه اجتماعی و وجود بیشازحد رفتارهای
سیاسی سازمانی بر روی رفتار کارکنان تأثیرگذار است ،بهگونهای که کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش
رفتارهای سیاسی میتواند کارکنان را به سمت جو سکوت هدایت کند .همچنین ،حسا و ر یسی ()2016
نیز در پژوهش خود به ای نتیجه رسیدند که با به ود سطح سرمایه اجتماعی تا حد زیادی سکوت سازمانی
کاهش مییابد؛ بنابراین ،فرضیه پنجم این پژوهش به شک زیر مطرح میگردد:
 :H5سرمایه اجتماعی بر سکوت کارکنان تأثیر منفی و معناداری دارد.
نقش میانجیگری توانمندسازی روانشناختی در رابطه بین رهبری دوسوتوان و سکوت کارکنان

توانمندسازی کارکنان با تغییییر در درون مییدیران و ره ییران آغییاز میشییود ( .)Zomorodian, 2000انتظییار
میرود ره ران دوسوتوان بیش از سایر ره ران نیازهای رشد و تکام ی کارکنان را در نظر بگیرند و آنها را
در جایگاهی قرار دهند که بتوانند حس معناداری در شییغ خییود را تجربییه کننیید .چنییین ره رانییی احتمییاالً
زمینههای رشد و شکوفایی توانمندیهای بالقوه کارکنان را فراهم کییرده و بییا ایجییاد بسییتری سییازمانی کییه
مشوق رشد و بالندگی قاب یتهای فردی کارکنان است آنها را جهییت انجییا مشییتاقانه فعالیتهییای شییغ ی
خود بیشازپیش برانگیخته کنند .از طرف دیگر فزاینده تغییرات ،س ب میشود که مدیر دیگییر بییهتنهایی
پاسخگوى همه مسا

ن اشد ،ب که همه کارکنان میبایست در تصمیمگیریهای سازمان مشییارکت داشییته

باشند .این امر مست ز تمای کارکنان به بیان عقاید و دیدگاههای خود و بهنوعی شکسته شدن جو سییکوت
سییازمانی میباشیید .نتییایج پژوهشهییای تانیی( ( )2016و لییی و لییی ( )2017نشییان میدهیید سی ک ره ییری
دوسوتوان رابطه مث ت و معنییاداری بییا توانمندسییازی روانشییناختی کارکنییان دارد .رحیمییی و مظییاهریراد
( ) 2017نیز در بررسی خود به این نتیجه رسیدند که توانمندسییازی روانشییناختی موجییب کییاهش سییکوت
کارکنان در سازمان میشود .بر این اساس در پژوهش حاضر فرضیه زیر مطرح میگردد:
 :H6ره ری دوسوتوان از طریآ نقش میانجی توانمندسازی روانشناخی بر سکوت کارکنان تییأثیر منفییی و
معناداری دارد.
نقش میانجیگری سرمایه اجتماعی در رابطه بین رهبری دوسوتوان و سکوت کارکنان

در سازمانهایی که با کارکنان خود روابط پایدار برقرار کرده و توانسییتهاند همسییویی بییین اهییداف خییود و
اهداف فردی کارکنان برقرار کنند ،احتمال بیشتری وجود دارد که کارکنان اقدامات حمایتی را نسی ت بییه
راه ردهای ره ران دوسوتوان ،انجا دهند .در این میان سرمایه اجتماعی ناشییی از روابییط پایییدار و تییوا بییا
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اعتماد متقاب  ،می تواند با ره ری دوسوتوان ارت اط داشته باشد ) .)Tuan Luu, 2017از طرفیی ،انگیزههییای
مخت ف کارکنییان ،نییوع خاصییی از سییکوت یییا آوای سییازمانی را بییه دن ییال دارد و در نتیجییه آن ،کارکنییان
بهصورت عمدی از ارا ه اطالعات ،نظرات ،ایدهها و عقاید خود امتناع میورزند .بییا توجییه بییه اییین مسییئ ه،
سازمانها باید با تقویت ویژگیهای سرمایه اجتماعی و توسعه اعتماد در ارت اط با کارکنییان خییود ،امیییدوار
باشند که در آینده شرایطی را به وجود آورند که آنها برای مطرح کییردن عقاییید ،نظییرات و نگرانیییهییای
خود ،ترس و مشک ی نداشته باشند ( .)Naghshbandi et al., 2017نتایج مطالعییات صییورت گرفتییه توسییط
تان( ( )2016و نقشبندی و همکاران ( ) 2017نیز حاکی از رابطه منفییی بییین سییرمایه اجمییاعی و سییکوت
کارکنان هستند .ازاینرو ،در پژوهش حاضر نیز فرضیه زیر مطرح میگردد:
 :H7ره ری دوسوتوان از طریآ نقش میانجی سرمایه اجتماعی بر سکوت کارکنان تأثیر منفییی و معنییاداری
دارد.
مدل مفهومی تحقیق

مدل مفهومی پژوهش حاضر که در شک ( )1قاب مشاهده میباشد ،حاص مطالعه م انی نظری پییژوهش و
شناسایی مدلهای موجود در زمینه پژوهش میباشد.

H4
سکوت
کارکنان

توانمندسازی
روانشناختی

H1

H3
H2

رهبری
دوسوتوان

H5
سرمایه
اجتماعی

شکل  :1مدل مفهومی پژوهش

روششناسی پژوهش

تحقیآ پیش رو از حیث هدف کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری دادهها توصیفی-پیمایشی است .جامعه
آماری این پژوهش را کارکنان اداری شرکت نفت پارس تشکی میدهند .با توجه به اینکه تعداد کارکنان
ستادی این شرکت  200نفر میباشند ،ط آ فرمول کوکران و با در نظرگرفتن میییزان  Pمعییادل  ۵0درصیید و
دقت برآورد  ۵درصد ،تعداد  132نفر با روش نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان نمونه موردبررسی انتخاب
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شدند .با این وجود به ع ت احتمال ناقص بودن برخییی پرسشیینامهها تعییداد پرسشیینامههای تییوزیعی بیییش از
تعداد افراد نمونه آماری بود و ازاینرو تعداد نهایی پرسشنامههای مورداسییتفاده بییرای تح یی بییه  133عییدد
رسید .برای سنجش متغیر ره ری دوسوتوان از پرسشنامه روسین( و همکاران ( )2011با  14سییؤال ،جهییت
سنجش متغیر توانمندسازی روانشناختی از پرسشنامه اسییپریتزر ( )199۵بییا  12سییؤال ،بییرای سیینجش متغیییر
سییرمایه اجتمییاعی از پرسشیینامه ناهاپیییت و گوشییال ( )1998بییا  16سییؤال و جهییت سیینجش متغیییر سییکوت
کارکنییان از پرسشیینامه واکییاال و بییورادوس ( )200۵بییا  10سییؤال استفادهشییده اسییت .اییین پرسشیینامهها در
پژوهشهای مخت ف مورداستفاده قرارگرفته (بییهعنوان نمونییه

;Me et al., 2018; Ahmad & Gao, 2018

 )Fikret Sozbilir, 2018; Luu, 2017; Oliyaei, 2016و از اعت ار باالیی جهت سنجش متغیرها برخوردار
هستند .بااینوجود روایی و پایایی آنها در پژوهش حاضر نیییز موردبررسییی قییرار گرفییت (جییدول  2و .)3
الز به ذکر است که در طراحی پرسشنامه ،طیف پنج گزینهای لیکرت مورد استفاده قرار گرفت.
افزون بر این ،در این پژوهش ،جهت بررسیی و تح یی دادههیا از روش مدلسییازی معییادالت ساختاری با
رویکرد حداق مربعات جز ی (نر افیزار  )Smart PLSاسیتفاده شد .جهییت بررسییی سییازگاری درونییی از
ضرایب آلفای کرون اخ و پایایی مرکب بهره گرفته شد که بیشتر بییودن مقییدار ضییریب آلفییای کرون ییاخ و
پایایی مرکب ،به ترتیب از  0.7و  0.8نشاندهنده سازگاری درونی پرسشنامه است .همچنین جهت سیینجش
روایی ابزار گردآوری دادهها از آزمون روایی همگرا بهره گرفته شد که میییانگین واریییانس استخراجشییده
یکی از مهمترین شاخصهای آن محسوب می شود که مقدار استاندارد آن ط آ نظر هایر ،رینگ و مییارکو
( )2011بیشتر از  0.۵می باشد .از سوی دیگر ،جهت بررسییی بییرازش مییدل سییاختاری از شییاخص واریییانس
ت یین شده استفاده شد .درصورتیکه این شاخص میزانی بیش از  0.۵0 ،0.2۵و  0.7۵داشته باشد ،به ترتیییب
بیانگر توانایی اندك ،متوسط و قاب توجه متغیر مستق

در ت یین تغییرات متغیر وابسته است ( Hair, Ringle,

 .)& Sarstedt, 2011همانگونه که در جدول شییماره  2مشییخص اسییت ،شییاخصهییای بییرازش مییدلهییای
اندازهگیری و ساختاری وضعیت مط وبی را نشان میدهند .لذا میتوان با اطمینان نس ت به تح ی یافتههییای
پژوهش اقدا کرد.
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جدول( :)2وضعیت مدل اندازهگیری و مدل ساختاری
متغیرها

ابعاد

برازش مدلهای اندازهگیری

برازش مدل
ساختاری

رهبری

باز

دوسوتوان

بسته

توانمندسازی

معنیدار بودن

آلفای

پایایی

میانگین واریانس

واریانس

کرونباخ

مرکب

مستخرج

تبیین شده

()CR

()AVE

0.93

0.73

0.93

0.72

0.89

0.74

0.94
0.88

روان-

شایستگی

0.83

0.63

شناختی

خودمختاری

0.89

0.73

تأثیرگذار بودن

0.85

0.75

0.88

0.65
0.62

0.93

سرمایه

ساختاری

اجتماعی

ارتباطی

0.90

شناختی

0.85

0.66

سکوت

تدافعی

0.75

0.60

کارکنان

مطیع

0.88

0.71

0.83

نوعدوستانه

0.83

0.62

0.32

0.36

0.72

یافتههای پژوهش

نتایج توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی ،بیانگر این است که حدود  7۵.9درصد از پاسخدهندگان مییرد و
 21.1درصد زن بودهاند .از سوی دیگر 26 ،درصد از پاسخدهندگان دارای مییدرك فییوقدیپ م و پییایینتییر،
 40.6درصد کارشناسی و  30.1درصد کارشناسی ارشد و  8درصد دارای مدرك دکتری بییودهانیید .ازنظییر
سن نیز 1۵.8 ،درصد دارای سن بین  20تا  30سال بودهاند ۵6.8 ،درصد بین  31تییا  40سییال و  19.۵درصیید
بین  41تا  ۵0سال و  8درصد بین  ۵1تا  60سال بودهاند.
ازآنجاییکه هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر متغیر ره ری دوسوتوان بر سکوت کارکنان با در نظر
گرفتن نقش میانجی دو متغیر توانمندسازی روانشناختی و سرمایه اجتماعی بود و همچنین با توجه به این-
که نر افزار  PLSبرای شرایطی همچون کوچک بودن نمونه آماری مناسب است ،از این نر افزار جهت
تح ی دادهها و بررسی رد یا تا ید شدن فرضیات استفاده گردید .شک شماره  ،2بارهای عام ی و ضرایب
مسیر را در حالت معادالت ساختاری نشان میدهد.
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q36
q27

q31

q35

q17
0.705
q20

q21
q23

0.844

0.810
0.825

q25
q19

0.752

0.859
0.898

0.811

q26

0.629

شایستگی
0.745
0.746

0.406
تدافعی

0.814
0.861
0.886

0.831

0.864

خودمختاری
0.793

0.625

q30

0.880

0.849
 0.790تاثیرگ اری

0.784
0.905

0.323

0.637
-0.01

0.847

0.821
0.863
0.896

0.066

0.568

q39

q38

0.931

0.920

0.596

-0.357

0.888

0.955

0.788

0.355
نو دوستانه

q11
0.939

0.790

q14
0.786
0.882 .0765
q15
q16
q5

0.785
0.824
0.826

ارتباطی

0.922

0.872

0.850
شناختی
0.8400.8060.796

q9

q6

q41

q43
q45
q47

0.000

-0.582

0.723

م ی

0.790

0.822

0.555

معنیداری

0.884

q24

0.704

q32
0.845

q28

q37

q33

q29

q3

0.887
0.883
0.855 0.931

رهبری بسته 0.751
0.868
q10

0.812
0.761
q13 0.775
0.847
ساختاری
q4
0.795

q40

q42
q44
q46
q48

q1

q8

شکل  :2بارهای عاملی در حالت پی ال اس الگوریتم

بعد از بررسی این مدل و حذف بارهای عام ی کمتر از  ،0.7مدل بوت استرپ 1اجرا شیید کییه خروجییی آن
در شک  3قاب

مشاهده است .این مدل معناداری فرضیههای پژوهش را بییا اسییتفاده از آزمییون T-Statistic

مورد سنجش قرار میدهد .در صییورتی فرضیییه تا یید مییشییود کییه مقییدار آزمییون بزرگتییر از  1.96و یییا
کوچکتر از  -1.96باشد .شک شماره  ،2خروجییی آزمییون  PLS Algoritmکییه شییام بارهییای عییام ی و
ضرایب مسیر است را نشان میدهد .با بررسی این مدل ،سؤاالتی که بار عام ی کمتییر از  0.7دارنیید ،حییذف
شده و مجدداً این آزمون اجرا میشود.

________________________________________________________________
Bootstrap

1.
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q32

q36

22.665
18.214
7.728

q27

q17

q20

19.693 q31
22.887
q35
32.610
5.004
10.282

q21

q23

25.086

q25

39.656

q19

13.542
12.902
17.394

q24

q26

q33

17.119
19.116
36.116
q30

32.907
شایستگی
خودمختاری
18.710 15.444

q38 21.126
q39

 16.672تاثیرگ اری

معنیداری 31.461
تدافعی

15.550

q28

q37

q29

12.465
50.821

q43 13.211

8.352
6.808

0.154

113.142

رهبری باز

54.738

25.726
37.240

م ی
35.688

7.188

5.224

104.343

نو
دوستانه

67.058

57.343

q11

q15
q16
q5

11.863
14.415
14.398
18.368
24.671

q40
30.053
25.595
24.898

15.629
26.251
رهبری بسته

32.639

10.949

q45
q47

7.597

q14

q41

q42
q44
q46
q48

q10

ارتباطی
ساختاری q13 12.886
شناختی
17.985
q4
27.24 18.8316.39
17.985

24.282

q9

q6

q3

q1

q8

شکل  :3ضرایب آماره تی در مدل پژوهش

جدول  3نتایج حاص از آزمون فرضیات تحقیآ را نشان میدهد.
جدول ( :)3نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
شما

فرضیهها

ضریب مسیر

ره

عدد

نتیجه

معنیداری

2

رهبری دوسوتوان  توانمندسازی
روانشناختی

0.57

6.81

تائید

رهبری دو سوتوان  سکوت کارکنان

-0.58

7.59

تائید

سرمایه اجتماعی سکوت کارکنان

-0.36

5.22

تائید

5

توانمندسازی روانشناختی  سکوت
کارکنان

-0.01

0.15

رد

6

رهبری دوسوتوان  سرمایه اجتماعی
سکوت کارکنان

0.58 * -0.36 =-0.20

---

تائید

رهبری دوسوتوان توانمندسازی روان -
شناختی سکوت کارکنان

0.57* -0.01 =-0.005

---

رد

4

7

اثر غیرمستقیم

3

اثر مستقیم

1

رهبری دوسوتوان سرمایه اجتماعی

0.59

7.18

تائید
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بحث و نتیجهگیری

مناب انسانی هر سازمان از مهمترین و باارزشترین مناب و سرمایههای سازمان محسوب میشود .زمانی کییه
این مناب باارزش قادر به بیان اطالعات ،عقاید و نگرانیهای خود در مورد مسا مربوط به سازمان ن اشیید،
سازمان دچار عارضهی خاموش سکوت کارکنان میگردد که این خود منجر به پیامدهای نامط وب زیادی
میشود.
همانگونه که در یافتههای پژوهش مشخص گردید ره ری دوسوتوان بییر توانمندسییازی روانشییناختی اثییر
مث ت و معنادار دارد که این یافته با پژوهش تان( ( )2016و لی و لییی ( )2012همراسییتا میییباشیید .بییر اییین
اساس س ک ره ری دو سوتوان به کارکنان آزادی عم بییرای انجییا امییور میییدهیید و از طییرف دیگییر در
صورت بروز مشک از سوی کارکنان به آنها بازخور داده و به اصالح رفتار آنها میپردازد که این خییود
موجب افزایش یادگیری در کارکنان و افزایش توانمندی آنها در مواجه با مشکالت مشابه و جدییید مییی-
گردد .به بیان دیگر میتوان گفت س ک ره ری دوسوتوان بییا فییراهم سییاختن آزادی عمی در انجییا امییور
برای کارکنان و همچنین ،ارا ه بازخور در صورت برزو مشک از سییوی آنهییا ،میتوانیید موجییب اصییالح
رفتار کارکنان و افزایش توانمندی آنها شود .از سوی دیگر ،بییا توجییه بییه یافتییههییای پییژوهش حاضییر اثییر
توانمندسازی روانشناختی کارکنان بر کاهش سکوت کارکنان تا ید نشد که این یافته برخالف یافتییههییای
رحیمی و مظاهری راد ( )2017در دو پژوهش در همین راستا میباشد؛ بنابراین ،توانمندسازی روانشناختی
کارکنان در سازمان موردمطالعییه در پییژوهش حاضییر ،بییهاحتمالزیاد ،منجییر بییه کییاهش سییکوت کارکنییان
نمیشود .در یکی از پژوهشهای رحیمی و مظاهریراد ( )2017توانمندسازی روانشناختی نقییش میییانجی
در رابطه بین ره ری تحول گرا بر سکوت کارکنان داشته است که نتایج آن حییاکی از تییأثیر توانمندسییازی
روانشناخت ی بر کاهش سکوت کارکنان است .در پژوهش دیگر از رحیمی و مظییاهری راد ( ،)2017تییأثیر
مستقیم توانمندسازی روانشناختی بر سکوت کارکنان موردبررسی قرار گرفییت کییه نتییایج آن نشییاندهنده
تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر کاهش سکوت کارکنان است .بااینوجود نتایج بهدستآمده در تحقیآ
حاضر نشان داد که توانمندسازی روانشناختی بهتنهایی و بهطور مستقیم نمیتواند منجر به کاهش گییرایش
افراد به سکوت سازمانی شود .دلی رد ایین فرضیییه ممکیین است ناشیی از در نظییر نگییرفتن مداخ ه برخییی
متغیرهای تعدی کننده باشید .از همین روی ،به نظر میرسد متغیرهای جمعیت شناختی همچون تحصیییالت
و جنسیت و یا متغیرهایی همچون جوسازمانی و فرهن(سازمانی میتوانند تعدی گر این رابطه باشییند .بییه-
گونهای که ممکن است افراد توانمند درصورتیکه فرهن( حاکم بر سازمان ،مساعد در جهییت رفتارهییای
آوا باشد تمای کمتری نس ت به سییکوت از خییود نشییان دهنیید و صییرفاً توانمندسییازی روانشییناختی بییرای
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کاهش سکوت سازمانی افراد کفایت نکند .از سییوی دیگییر ،متغیرهییایی همچییون رضییایت شییغ ی ،تعهیید و
انگیزش بهعنوان متغیر میانجی ،میتوانند تأثیر توانمندسازی روانشناختی بر سکوت کارکنان را تحت تأثیر
قرار دهد .از سوی دیگر ،مفهو توانمندسازی کارکنان در سازمانها مشتم بر دو نوع رویکرد ساختاری و
روانشناختی است .مطالعات رویکرد ساختاری بییه اییین موضییوع اشییاره دارد کیه سییازمانهییا چییه ابزارهییا و
وسای ی را فراهم نمایند تا با آن یا از طریآ ایجاد زمینییه الز در محیییط کییار ،کارکنییان را توانمنیید سییازند.
طرفداران این رویکرد مفهو توانمندسییازی را تییالش بییرای افییزایش سییطح مشییارکت کارکنییان در فراینیید
تصمیمگیری که به معنای تشویآ کارکنان برای مشارکت فعاالنهتر در ک

سازمان است ،میدانند ( Hair et

)al., 2011؛ لذا ممکن است یکی دیگر از دالی عد تا ید این فرضیه ،بررسی نکردن این مفهو در قالییب
این دو رویکرد باشد .بهگونهای که باید کارکنان را عالوه بییر منظییر روانشییناختی ،از منظییر سییاختاری نیییز
توانمند کرد و پسازآن تأثیر این مفهو را بهطورک ی بر سکوت کارکنان بررسی کرد .افزون بر این ،ط آ
یافتههای پژوهش حاضر ،ره ری دوسوتوان بر سرمایه اجتماعی اثرگییذار اسییت؛ ایین یافتییه درواقی تأییید
مجدد نتایج پژوهش توان لو ( )2017در این زمینه است .بنابراین ،بهکارگیری س ک ره ری دوسوتوان در
سازمان مییورد مطالعییه در پییژوهش حاضییر ،میتوانیید تییأثیر مث تییی بییر سییرمایه اجتمییاعی داشییته باشیید؛ زیییرا
هنگامیکه کارکنان از جانب ره ر و یا م دیر خود به سمت نوآوری و ابتکار عم و رهایی از چارچوبهییا
و مقررات دست و پاگیر سوق داده شوند و از طرفی نظییارت کامی بییر امییور آنهییا صییورت گیییرد ،آنهییا
ش کهی ارت اطی قوی جهت مرتف ساختن خواستههای مدیر و همچنین مقاب ه با چالشهییای جدییید ایجییاد
میکنند .میزان ارت اطات شی کهای کارکنییان و الگییوی ارت اطییات کارکنییان بعیید سییاختاری مفهییو سییرمایه
اجتماعی را توصیف میکند .از سوی دیگر ،این ش کههای ارت اطی ایجاد شده میتواند روابط عاطفی میان
کارکنان را که شام اعتماد ،هنجارهای مشترك و تعهدات ادراك شده است نشییان دهیید کییه بیییانگر بعیید
عاطفی مفهو سرمایه اجتماع ی است .افزون بر این ،بعد شناختی بیانگر آن است که تا چییه میییزان کارکنییان
دارای یک زبان مشترك و روایتهای مشترك هستند (.)Ergeneli et al., 2007

از سوی دیگر ،یافتههای پژوهش حاضر نشاندهنده تأثیر سرمایه اجتماعی بر کاهش سکوت کارکنان است
که این یافته با نتایج پژوهش نقشبندی ( )2017همراستا میباشد .زمانی که زمینه ایجییاد سییرمایه اجتمییاعی
در سازمان فراهم شود ،کارکنان بهراحتی میتوانند نظرات و پیشنهادهییای خییود را مطییرح سییازند؛ بنییابراین
سرمایه اجتماعی در شرکت نفت پارس ،روابط عاطفی و زبان مشترك بین کارکنان ایجییاد میکنیید کییه بییا
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ایجاد چنین عوام ی  ،کارکنان به راحتی نظرات و پیشنهادات خییود را مطییرح کییرده و گییرایش کمتییری بییه
سکوت خواهند داشت.
پیشنهادها

 با توجه به یافتههای تحقیآ حاضر درباره تأثیر ره ری دوسوتوان بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان،سکوت کارکنان و سرمایه اجتماعی و نقش میانجی سرمایه اجتماعی در رابطییه بییین ره ییری دوسییوتوان بییر
سکوت کارکنان ،پیشنهاد میگردد که سازمان مورد مطالعه توسعه مدیریت و ره ری سازمانی را بر اییدهها
و رفتارهای ره ری دوسوتوان متمرکز کند و به دن ال ایجاد یا پرورش رفتارهای مذکور در مدیران سییطوح
مخت ف باشد .آموزش ره ران و مدیران سازمان میبایست با رویکرد توسعه قاب یتهایی همچون تمایی بییه
غ ه بر موان  ،تحم ابها و خودکارآمییدی ،هییوش عییاطفی بییاال ،ریسییکپذیری ،خالقیییت و نییوآوری در
رویههای ره ری ،خوشبینی ،برخورداری از روحیه تحولپذیری و توجه بییه تفاوتهییای فییردی کارکنییان،
طراحی و اجرا گردد .از طرف دیگر پیشنهاد میشود در برنامییههای رشیید و توسییعه قاب یتهییای ره ییری در
سازمان زمینههای بیشتری از مدیریت تغییر و یادگیری سازمانی ،دانشافزایی و مدیریت دانش ،آیندهنگری
و برخورداری از تفکر استراتژیک موردتوجه قرار گیرد.
 همانطور که پیشتر اشاره شد ،س ک ره ری دو سوتوان به کارکنان آزادی عم برای انجا امور می-دهد و در صورت بروز مشک از سوی کارکنان به آنها بازخور داده و به اصالح رفتار آنها میپردازد که
این خود موجب افزایش یادگیری و افزایش توانمندی کارکنان در مواجه با مشکالت مشابه و جدید مییی-
گردد .درواق مدیران نفت پارس زمانی می توانند س ک ره ری باز را اجرا کنند که به کارکنان خود امکان
تفکر و عم مستق دهند و بیان ایدههای جدید و ریسکپذیری را در شرکت تشویآ کنند .از سوی دیگر،
مدیران الز است جهت برقراری س ک ره ری بسته ،بر ضییرورت دسییتیابی بییه اهییداف شییرکت نظییارت و
کنترل داشته باشند ،همچنین در صورت مواجهشدن با مشک سریعاً اقدامات اصالحی انجییا دهنیید و هییی
مشک ی را در سازمان ح نشده رها نکنند.
 مدیران سازمان عالوه بر نشان دادن رفتارهای ره ری دوسوتوان و تأکید مناسب و مقتضی بییر رفتارهییا واقدامات اکتشافی و بهره بردارانه بای د برای افزایش سطح سرمایه اجتماعی سازمان نیز تییالش کننیید تییا آثییار
این اقدامات باعث کاهش سکوت کارکنان شود .بر این اساس پیشنهاد میگردد گروههای اجتمییاعی نظیییر
گروههای دوستی در سازمان تقویت شوند تا بتوانند روابط متقاب بین افراد را توسعه داده و میزان مشارکت
و اعتماد اجتماعی کارکنان و درنتیجه سرمایه اجتماعی افزایش یابد .زیرا بییر اسییاس نتییایج پییژوهش حاضییر
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افزایش سرمایه اجتماعی باعث افزایش تمای کارکنان به بیان نظرات ،عقاید و دیدگاههای خود در سازمان
شده و سکوت و بیتفاوتی کارکنان نس ت به مسا و مشکالت سازمان را کاهش میدهد.
 معموالً مدیران برای سادهسازی تصمیمگیریهای خود ،سکوت کارکنان را با موافقت آنها یکسییان درنظر می گیرند ،این در حالی است که افزایش سکوت کارکنان منجر به پدیدههای نامط وب سییازمانی مییی-
شود؛ ازاینرو ،مدیران میبایست برای کاهش این مسئ ه در سازمان ،کارکنان را به بیان مخالفتهایشان در
خصوص مسا سازمانی تشویآ کنند و مکانیز های قاب اجرا جهییت برقییراری ارت اطییات مسییتقیم و ت ییادل
اطالعات کاری بین کارکنان و مدیران عالی شرکت و همچنین کارکنان باهم را به نحو مناس ی توسعه و بر
جریان آزاد اطالعات در سراسر سازمان و پرهیز از هرگونه مخفیکاری و سیاسی بازی در تعامالت کییاری
تأکید داشته باشند .ازآنجاکه س ک ره ری دوسوتوان محرك مهمی جهت کاهش سکوت کارکنان است،
سازمانهایی همچون نفت پارس میتوانند پتانسی ره ری دوسوتوان را در مصاح ههای شییغ ی مییدیران نیییز
بسنجند و یا با برنامههای آموزشی ،به پیشرفت ره ران فع ی کمک کنند.
 برای توسعه در عصر حاضر به سرمایه اجتماعی بیشتر از سرمایه اقتصادی ،فیزیکییی و انسییانی نیازمنییدیم؛بنابراین مدیران میتوانند با ایجاد فضایی که کارکنان در آن احساس کنند عضوی از یک خانواده هستند و
ایجاد بستر الز جهییت برقییراری ارت اطییات اثییربخش و ت ییادل مسییتمر اطالعییات ،موجییب افییزایش سییرمایه
اجتماعی و بهرهگیری از مناف آن شوند؛ بنابراین ،ازآنجاکییه برداشییتهای مشییترك ،زمییانی بیشییتر توسییعه
مییابند و تقویت می شوند که اعضای یک واحد اجتماعی ،فرصت تعام و ارت اط با یکدیگر را پیدا کنند،
با ایجا د چنین فرصتی در سازمان و همچنین ایجاد جو همکاری بین کارکنان و برگییزاری ج سییات بحییث و
ت ادلنظر در زمان مواجهشدن بییا مشییکالت میتییوان باعییث افییزایش سییرمایه اجتمییاعی و درنتیجییه کییاهش
سکوت کارکنان شد.
درنهایت ،بهمنظور دستیابی به نتایج دقیآتر ،پیشنهاد میگردد پژوهشهای آتیی در جامعه آماری بزرگتییر
و بیا در نظر گییرفتن متغیرهایی همچییون سیین ،جنسیییت و تحصیییالت و یییا جوسییازمانی و فرهن(سییازمانی
بهعنوان تعدی گر و یا متغیرهایی همچون رضایت شغ ی ،تعهیید و انگیییزش بییهعنوان متغیییر میییانجی کییه به
نحوی روابط موجود در مدل ارا هشییییده در پژوهش حاضر را میییییورد تعدی یا مداخ ه قرار میدهنیییید،
بهصورت دقیآتر این روابط را موردبررسی قرار دهند.
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