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 چكیده

تک اعضاء اهمیت دهد و  های تک هایی که در آن به نقش افکار و ایده وجود سازمان
های نوین عصر اطالعات به  های نو را متناسب با پیشرفت اجازه ابراز عقاید و ایده

مهم باشند. پژوهش حاضر با هدف  کارکنان بدهد؛ نیازمند رهبرانی است که پیشرو این
آفرین در بروز آوای سازمانی با تحلیلی بر نقش فناوری  رهبری تحول بررسی تأثیر

اطالعات و ارتباطات صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی 
که  سایت اداری( بود) سنندجهای دولتی شهر  ، جامعه آماری کلیه کارکنان سازماناست

نمونه انتخاب  عنوان بهنفر  012گیری تصادفی ساده تعداد  ده از روش نمونهبا استفا
(، آوای 0220) اویلوآفرین باس و  گیری پرسشنامه رهبری تحول شدند، ابزار اندازه

( بود. تحلیل 1931( و فناوری اطالعات اکبری و همکاران )0210) همسسازمانی 
را در سطح مناسب  ها آنپایایی   ی کرونباخها و آلفا عاملی تأییدی روایی سازه پرسشنامه

های آماری همبستگی، رگرسیون  ها روش داده وتحلیل تجزیهارزیابی کرد. جهت 
ها نشان داد که رهبری  یابی معادالت ساختاری به کار گرفته شد. یافته چندگانه و مدل
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اطالعات( دارد.  فناوری داری بر هر دو متغیر )آوای سازمانی، آفرین تأثیر معنی تحول
دو بعد انگیزش و حمایت اجتماعی مثبت و بیشتر از سایر ابعاد  ضریب تأثیر وجود بااین

 منفیآفرین با واسطه فناوری اطالعات  رهبری تحول تأثیرگذاریچنین میزان  است، هم
 ( به دست آمد.-02/2)

 تباطات؛ آوای سازمانی؛ فناوری اطالعات و ار آفرین رهبری تحول کلید واژگان:
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 مقدمه

 برآمدهکه  بینی پیش غیرقابلها امروزه باید در محیطی متالطم، با عدم اطمینان و  سازمان
کنند. در چنین محیط  ، سیاسی و اقتصادی است، حرکت اجتماعی ،فنّاورانهاز تغییرات 

پویا و متغیر نیاز است تا پیوسته خود را با شرایط انطباق داده و متناسب با تغییرات 
 و کارایی بر تأثیر آن و رهبرى (. مبحث0219، 1کوسین و کابالرو) کنندمحیطی حرکت 

 نظریات و داشته نىطوال بس اىکه سابقه است مباحثى ازجمله سازمان اثربخشى

 وجود بااین(. 1931 و همکاران، صالحی) است شده ارائه خصوص آن در گوناگونى
 امر این بر آنان عموم که سازد مى آشکار نوین عرصه مدیریت پردازان نظریه آثار مطالعه

که  استکه شیوه مناسب رهبری نیازمند موقعیت و جایگاه متناسب با آن  توافق دارند
 اظهار و مشارکت ایجاد راهکارهای اخیر، های سال در. استهمان رویکرد اقتضایی 

 تجاری سازمان پذیری رقابت برای پیشبردی راهبرد عنوان به کارکنان، نظرات بیان و عقیده

 های ایده و نظرات از بتوان آنکه است. برای گرفته قرار محققان مدنظر منابع مدیریت و

 برای الزم های زیرساخت و بستر مناسب تا است الزم نمود، مفید استفاده کارکنان

 رفتار افراد، شغلی نیازهای بر باید استراتژی سازمان منظور شود. بدین فراهم کارکنان

 عوامل و مشارکتی سیستم سازمان، و مقررات قوانین روزرسانی به و تدوین سازمانی،

 گردد تأمین سازمان با مشارکت در رضایتمندی کارکنان حس تا شود داده بسط دیگر
 در را و اجتماعی سازمانی فردی، عوامل نظران بیشتر صاحب (.1930نقوی و فهیما،)

 بررسی مورد باید عوامل این که دانند می مؤثر ها آن مشارکت و کارکنان نظرات بیان مورد
بیان  ایجاد در مناسب راهکارهای مؤثر، پارامترهای شناخت با تا گیرد قرار تحلیل و

 سازمانی پست و شغلی موقعیت برحسب کارکنان گردد. تبیین نظرات سازنده کارکنان

)دوستدار و  باشند سیستم عملکرد بهبود برای سازنده نظرات و ها ایده دارای است ممکن
 مشتریان، کارکنان، اطالعات، فناوری سریع توسعه طرفی از .(1930،زاده اسماعیل

با  تا است کرده کمک وکارشان کسب وظایف انجام در تجاری را شرکای و کنندگان تأمین
 توسعه در ای وظیفه بین های مشارکت این، بر باشند. عالوه داشته تعامل یکدیگر

تقوا و ) است داشته بسزایی نقش مشتری به دهی خدمات و توزیع و محصول، بازاریابی
نوین ارتباطی باعث  های فناوری(. گسترش نظریات نوین رهبری و 1930همکاران، 

 های پژوهشقرار گیرد.  تأثیرشده است تا نحوه بیان و اظهار عقاید کارکنان نیز تحت 

                                                                                                                             
1. Cossin & Caballero 
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کارکنان )آوای  های دیدگاهبر ابراز عقاید و  تأثیرگذارمتعددی در مورد متغیرهای 
های  ( صورت گرفته است. مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهش1سازمانی

و  2رابطه آوای سازمانی، با متغیرهایی همچون عدالت سازمانی )تاکوچی فتهگر انجام
های اجتماعی  رسانه (3،0222(؛ رهبری )دیترت و باریس0210همکاران،

 6رفتار شهروندی سازمانی (0222ادموندسون،) یسازمان 5( پیمایش4،0210بانگتوپولوس)
( رهبری چند 8،0212کاموزو( خالقیت و نوآوری )گامباروت و 7،0229)وان دین و لیپن

آفرین با  چنین رابطه رهبری تحول نماید. هم ( را تأیید می0229دیترت، ) 9سطحی
( رفتار شهروندی 1930رضایی منش و همکاران،) اجتماعیمتغیرهایی همچون سرمایه 

( 0222و همکاران، 12( هوش هیجانی )آتیکا1931میرکمالی و همکاران،) سازمانی
( تأیید شده است. با این دیدگاه و 0212، 11)احمدبودال و ناواز رضایت شغلی کارکنان

 ها آنکه ارتباط  نماید میموجود در مورد این سه متغیر الزم  نظریضمن بررسی مبانی 
بر آوای سازمانی  آفرین تحولکه رهبری  تأثیراتیهای کشور بررسی و  در سازمان

کارکنان دارد و نیز نقشی که فناوری اطالعات با توجه به گسترش روزافزون آن در 
 در این زمینه ایفا نماید بررسی و تحلیل شود. تواند می ها سازمان

 پژوهش نظریمبانی 

شود زام، هوپ  ، ابزاری کلیدی محسوب می های قرن بیست و یکم رهبری برای سازمان
10و رسپرس

(. مطالعات نشان داده است که اگر افراد در جایگاه رهبری 0222) 
کنند. این نتیجه به دانش حوزه  رهبری مشخصی داشته باشند، بهتر کار می خصوصیات

(. از دیدگاه 0222کند )ماریو، ، حوزه رهبری فرد و سازمان افزوده و کمک می فردی
رهبری یک رفتار اخالقی  ،(0222( به نقل از )تیلور و همکاران،0221) 19بلمن و دیل

. است« پیشکش نمودن خود برای یک دلیل مشترك و یک ندای واالتر» درواقعو است 

                                                                                                                             
1. Organizational Voice 
2. Takeuchi 
3. Burris  & Detert 
4. Panagiotopoulos 
5. Surveys 
6. Organizational Citizenship Behavior 
7. Van Dyne & Lepine 
8. Gambarotto & Cammozzo 
9. Multi-Level Leadership 
10. Atika 
11. Ahmad Bodla And Nawaz 
12. Zame, Hope & Respress 
13. Bolman & Deal 
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یک سازمان جهت رسیدن به اثربخشی، ضروری است که استعداد کارمندان  که ازآنجایی
خود را به رسمیت بشناسد، مورد استفاده قرار دهد و آن را توسعه دهند، رهبران 

 لیدن) کنندهای خود بازی  مهمی در کمک به کارکنان برای تحقق توانایی توانند نقش می
 .(0222و همکاران، 

های رهبری است که شیوه ازجمله 1آفرین تحولهای نوین، رهبری در میان تئوری
( این شیوه 1322) برنزهای گوناگونی در مورد آن صورت گرفته است. از نظر پژوهش

ند که در آن رهبر تعهد اعضای سازمان را نسبت به ک رهبری فرایندی را توصیف می
 انگیزد می بر به این اهداف یابی دسترا در راه  ها آنکند و اعتماد  اهداف جلب می

 پیروان و رهبران متعامل روابط ماهیت به را خود توجه (1322) برنز(. 0222یوکل،)

 جمعی، اهداف قدرت، و تعارض های پویایی سمت به را مطالعه رهبری نمود. او جلب

 مدل نوع دو سپس و کشانید پیرو ـ رهبر اخالقی اهمیت مبنای و عمدی واقعی تغییر

 (.1923حسینی سرخوش، ) نمود مطرح آفرین را رهبری تبادلی و تحول
 رهبری مورد در برنز نظریه اساس بر (1332) بساز بین این دو شیوه رهبری، 

 به تعهد ایجاد فرایند را آفرین تحول نمود. او رهبری ارائه را جدیدی نظریه ،آفرین تحول

 از .نماید می تعریف اهداف آن رسیدن به جهت پیروان ساختن و توانمند سازمانی اهداف

 انگیزه ها آن به سازد، می توانمند را پیروان که است کسی آفرین تحول رهبر وی نظر

 جمعی دسته اهداف از شخصی منافع تعقیب جای به تا نماید می تشویق را افراد و دهد می

 و آرمانی )رفتار نفوذ بعد چهار آفرین در او رهبری تحول نمایند. بر اساس مدل پیروی
، 2یابد )ماوریناك می تحقق فردی مالحظات و بخش الهام انگیزش ،ذهنی ترغیبنگرش( 

0222.) 
توان ده است، میآفرین به عمل آم با توجه به ابعاد مذکور و تعاریفی که از رهبری تحول

اندازهای  چشم و هاایده خلق با تا صددندآفرین در استنباط کرد که رهبران تحول گونه این
 و تعهد ایجاد با و دهند سازمان قرار فرا روی را شکوفایی و رشد از ای تازه مسیر جدید،
و  بنیادین تغییرات ایجاد برای را سازمان اعضاء و کارکنان، مدیران بین در وافر اشتیاق
 جهت الزم های توانمندی ها وآمادگی کسب منظور به سازمان شالوده و ارکان در تحول

و  میرکمالی) نمایند بسیج آرمانی، عملکرد باالتر های فتح قله و جدید مسیر در حرکت
را  آفرین تحول( رهبری 0210) همکارانو  9(. در تعریفی مشابه سیموال1930 همکاران،

                                                                                                                             
1.Transformational Leadership 
2. Mavrinac 
3. Simola 
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کنند که در آن تعامالت میان اشخاص سازمان  سبکی از رهبری تعریف می عنوان به
سازمان یافته است که با تحول، ایجاد انگیزه و تقویت  طوریحول یک هدف جمعی 

(. با توجه به 0219کوسین و کابالرو، ) استاعمال و الهامات اخالقی زیردستان همراه 
ها رهبری به  رهبری بیش از سایر شیوه این استنباط کلی؛ آنچه در مورد این شیوه نوین

در  ها آن های دیدگاه، توجه به عقاید و ها آنآید توجه به کارکنان و تمایالت  چشم می
 دارای اغلب سازمان در و به عبارتی آوای سازمانی کارکنان است. افراد امور سازمانی

 خود سازمان و کار بهبود در سازنده های روش برای ارائه اطالعاتی و نظرات ها، ایده

 این افراد هستند. برخی سازمانی آوای نام مفهومی به کننده بیان کارکردها، هستند. این

 و داشته نگاه مسکوت را خود و اطالعات نظرات ها، ایده دیگر برخی و ارائه را ها ایده
 انی(سازم سکوت) ها آن ارائه از سازمانی( یا مضایقه ها )آوای ایده کنند. ابراز می سکوت

 مستلزم سکوت زیرا نظر برسند، به متضاد فعالیت دو رفتاری، لحاظ به است ممکن

 سازمان در موجود و مشکالت مسائل بیان نیازمند آوا، که درحالی است نکردن صحبت

 .(1931و همکاران، متین است )زارعی
، گیرد میاست که در تقابل با سکوت سازمانی قرار  ای پدیدهدر حقیقت آوای سازمانی 

 در اثربخش و رفتاری، شناختی های ارزیابی بیان از کارکنان خودداری سازمانی سکوت

؛ نقل از دوستدار و اسماعیل 0221، 1پیندرز و هارلوز) است سازمان، های  موقعیت مورد
 ای پدیده عنوان به را سازمانی سکوت ( نیز،0222) 2میلیکان و موریسون (1930زاده، 

 مورد در خود های نگرانی و نظرات ارائه از آن در کارمندان گیرند که می نظر در اجتماعی

وجود آوا در  (.1932زارعی متین و همکاران، ) ورزند می امتناع سازمانی مشکالت
در مورد موضوعات مهم،  اظهارنظرسازمان برای کارکنان خوشایند است، چراکه 

نارضایتی و استرس کارکنان را  تواند میها و امکانات در سازمان  ها، فرصت نگرانی
 کنند و سکوت خود را نتوانند بیان اطالعات و ها، نظرات ایده که افرادیکاهش دهد. 

 به عالقه و نهایتاً شده افسردگی و ، اضطراب، نارضایتیاسترس دچار اغلب کنند پیشه

شود  می ها آن شغل ترك سبب عوامل و این یابد می کاهش ها آن شغلی و تعهد کار
 (.1931صدرآباد، وخلیلی )افخمی اردکانی

 با مشکالت مورد در شامل گفتگو کارکنان ( آوای0211و همکاران ) 3به عقیده تراویس

 ها ایده آوردن زبان به منابع انسانی، واحدهای به ها پیشنهاد و راهکارها ارائه سرپرستان،

                                                                                                                             
1. Pinder & Harlos 
2. Morrison And Milliken 
3. Travis 
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 است سازمانی یا متخصصان ها اتحادیه با رایزنی یا کاری سیاست یک تغییر برای
 سطح سه به کارکنان، سازمانی آوای ایجاد در تأثیرگذارهای  مؤلفه (.0211، تراویس)

 سه این از هریک در خرد، مطالعات گردید. در بندی طبقه اجتماعی سازمانی و فردی،

 شده است. شناسایی نیز مؤثر زیر معیارهای سطح،

 (4224، 1ایزنبرگ و گودال) سازمانیبر آوای  تأثیرگذارهای  عوامل و مؤلفه. 1جدول 

 تعریف ها مؤلفه تعریف ابعاد

ی
رد

ل ف
وام

ع
 

 و افراد درونی ماهیت
 های توانمندی و افکار

 وجود در شده نهادینه

 قابلیت بروز منشأ ها آن

 عقاید بیان و اظهارنظر

 . است

 تجربه
ها و نظرات سازنده است  تجربه عاملی مهم در جهت ایده

 گیرد. کارکنان نشأت می ای حرفه و کاری های دانستهکه از 

 دانش سطح
 و سطح معلومات به وابسته ایده بیان در کارکنان توانمندی

 افزایش افراد علمی سطح ارتقای با که است آنان دانش

 یابد می
 نظر ارائه و داوری زمینه در بودن به خود متکی نفس اعتمادبه

 شرایط

 اقتصادی
 کاهش اقتصادی، بحران شرایط کارکنان در پذیری ریسک

 نمایند می خودداری عقاید بیان و اظهارنظر و از یافته

ی
مان

از
 س

مل
وا

ع
 

 ها سازمان استراتژی

 در بسزایی نقش

 سازمانی آوای گسترش

با  امر این که دارد
 مناسب بسترسازی

 بیان و اظهارنظر برای

 کارکنان، های ایده

 گردد می محقق

 پذیرش

 سازمان

کارکنان  نظرات برای پذیرشی ساختار سازمانی که دارای
سازمان  در چندآوایی جامعه و راحتی ابراز به نظرات باشد،
 گیرد می شکل

 سازمان سطوح

که با افزایش آن  منظور ساختار سلسله مراتبی سازمان است
 تمایل و شود می کمتر باالی مدیریتی سطوح با افراد ارتباط

عدم  از نگرانی دلیل به ها، ایده ارائه و اظهارنظر در افراد
 یابد می کاهش ها، آن نظرات اعمال

 سازمانی فرهنگ

 بیان نحوه سازمانی و درون ارتباطات و فرهنگ شامل قوانین

در امور مختلف  مشارکت آزادانه کارکنان نظرات و ایده و
 سازمانی است.

 سیستم

 گذاری ارزش

و  کارکنان سازنده نظرات برای ارزش سازمان منظور میزان
آنان  نظرات از حمایت و تشویق برای الزم های سیاست

 است.

عی
ما

جت
ل ا

وام
ع

 

 عملکرد و انسان رفتار

 ساختار از برخاسته او

 جامعه اجتماعی

از  باشند. بسیاری می
 تأثیر نتیجه رفتارها

 غیرمستقیم مستقیم/

 است اجتماعی عوامل

 ساختار

 فرهنگی

 که جوامعی جامعه؛ در فرهنگ و سایرین نظرات به احترام

 های ارزش از مصادیق جزئی تفکرات ها و ایده از استقبال

 خواهد فزونی اظهارنظر به افراد باشد، رغبت اجتماعی

 .یافت
 های فعالیت

 و گروهی
 تیمی روحیه

 و نظرات بیان به افراد تمایل گروهی باال، مشارکت روحیه
 کند. بیشتر میرا  مشارکت

 

                                                                                                                             
1. Eisenberg & Goodall 
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 آشکار ناتوافق  که زمانی وجود بااینبا توجه به اهمیت سیستم آوایی در سازمان، 
کند، احساسات منفی درباره روابط و  انتقادات و خشونت را ظاهر می طورجدی به

ای کم کند،  تواند نتایج مثبت و خوشایند را در سازمان تا اندازه گیری کارکنان می تصمیم
های اثربخشی خود کارکنان ایجاد  های که برای آوای سازمانی در جنبه بنابراین فرصت

 ها آنکافی نیست بلکه  زدن حرفکارکنان فقط آید. برای بعضی از  شود به وجود نمی
پاسخ و انتقاداتشان را  ها آنساز به شکایات  باید مطمئن باشند که اقدامات عملی و چاره

 (.1،0221هارلوس) دهدمورد بررسی قرار 
ها دارد، کارکنان در سازمان اغلب به دلیل ترس از  اهمیتی که آوا در سازمانی رغم علی

رأت بروز عقاید مخالف خود را در مقابل رهبری سازمان ندارند انتقام و توبیخ، ج
(. با وجودی که رهبران 1322؛ 3؛ سوینگ1322، 2نیمز ؛0222)موریسون و میلیکان، 

 آزادانهسازمانی خود را  هشدارهایدارند که کارکنان عقاید، نظرات مخالف و  اظهار می
لب نسبت به ابراز عقاید مخالف نشان داده است که کارکنان اغ بیان دارند، مطالعات

شخصی خود به رهبران سازمان  های ایدهخود در مقابل مشکالت سازمانی و ابراز 
که ابراز  کنند می( و احساس 1331؛ 5؛ رین و استریچ1331، 4ماسکال) هستند میل بی

؛ 1322، 6ریدینگ) استو حتی خطرناك نیز  بالاستفادهنارضایتی آنان در بیشتر مواقع 
کارکنان اغلب نارضایتی خود را با کسانی در  وجود بااین(. 0222موریسون و میلیکان، 

 (.7،0222ادموندسون) کنندتغییرات ضروری را اعمال  توانند که نمی گذارند میمیان 
 رفتار بروز مقابل در را خاص هدف چهار کارکنان که نماید می( بیان 0222) 8آرمسترانگ

 ند.کن می دنبال آوا

 سازمان یا مدیریت از خود نارضایتی بیان (1

 به مدیریت همکاران با جمعی همبستگی دادن نشان (0

 مدیران گیری تصمیم در مشارکت (9

 (1930،زاده اسماعیلدوستدار و ) کارکنان و کارفرما بین متقابل روابط حفظ  (4

 فراهم را ای زمینه و نموده کمک مفهوم آوا تر کامل شناخت به اهداف این شناسایی

 مفهوم این روی را تری جامع های پژوهشو  مطالعات توان می آن مبنای بر که سازد می

                                                                                                                             
1. harlos 
2. Nemeth 
3. Swing 
4. Moskal 
5. Ryan & Oestreich 
6. Redding 
7. Edmondson 
8. Armstrong 
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 .داد انجام

 رهبری و آوای سازمانی

آوای سازمانی را  تواند میکاری چگونه  گروهدرك این مهم که رهبر یک سازمان یا یک 
 رغم علیقرار دهد، نیازمند این است که بدانیم وظایف یک رهبر چیست.  تحت تأثیر

شماری که در حوزه رهبری سازمان صورت گرفته است و رهبران  مطالعات تجربی بی
( از 1332) 1، بریمنسدانند میاشخاص دارای قدرت در رأس سازمان  عنوان بهرا 

اجتماعی است که در آن  تأثیردارد، رهبری فرایند  مطالعات مختلف بیان می بندی جمع
قرار  به اهداف تحت تأثیر یابی دستیا سازمانی را در جهت  گروهیک نفر اعضای 

که نقش  دارند می( بیان 0222) 2دهد. در تعریفی دیگر پودولنی، خورانا و هیل پوپر می
و ایجاد یک هویت سازمانی مشخص  ها ارزشیک رهبر این است که سازمان خود را با 

. برانگیزدا و تشدید احساس مشترك و درونی نسبت به اهداف سازمانی و مجز
از سوی رهبران بستگی به این مهم دارد که تمرکز بر  ها فعالیتتأکید بر این  حال بااین

 یا در سطوح باالیی سازمان؟ گیرد میدر سطوح پایین سازمان صورت گروه رهبری 
 تفکر ترجیحی شیوه یک " انسان یک نوانع به نکته مهم در این زمینه این است که رهبر

 سبک این اتخاذ لذا .کند تعیین می را وی رفتاری سبک شیوه این که دارد را خود خاص "

 اهداف حصول منظور به سازمانی متفاوت های موقعیت با برخورد رهبران در سوی از

 ای گونه بهاست.  رهبری حوزه در رفتاری علوم اساسی مباحث ترین مهم از یکی سازمان،

 نیز و موقعیت در موجود عوامل کلیه صحیح و تشخیص شناسایی در او انتخابی که سبک

 اثرگذار دهد می قرار تأثیر تحت شرایطی در را سازمان گر که مداخله عوامل شناسایی

در این زمینه بروز آوای  اثرگذار(. یکی از عوامل 1390همکاران، و ارژنگ) بود خواهد
سازمانی یا به عبارتی ابراز عقاید آزادانه از سوی کارکنان است. وجود آوا در سازمان 

)افخمی  مثبت رهبران نسبت به عقاید کارکنان است گیری جهتنیازمند حمایت و 
 ساز زمینه. وجود سه باور منفی در رهبران سازمان (1931صدرآباد، خلیلی و اردکانی
 مصالح دارای کارکناناهش آوا در سازمان است، اولین باور این است که اصلی ک

، کرد اعتماد ها آنبه افکار و عقاید  توان نمینیستند، لذا  اطمینان قابل و هستند شخصی
 موضوعات ترین مهم درباره را اطالعات بیشترین باور ضمنی دوم این است که مدیریت

                                                                                                                             
1. Brymans 
2. Podolny, Khurana & Hill-Popper 
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ت اداره کردن و دستور دادن است نه توجه به ابراز مدیری گروهوظیفه  لذا دارد، سازمانی
 و نظر اجماع آن در که است و سومین باور ضمنی حالتی اهمیت بیعقاید پراکنده و 

 پرهیز باید و مخالفت نظر اختالف از حال درعین و است سازمان سالمتی نشانه رأی اتفاق

(. تحلیل این سه عامل بیانگر اهمیت رهبری سازمان 1931و عسکری،  پور حسن) شود
 باریسدیتریت و  که همچنان استدر بروز آوای سازمانی و یا جو سازمانی مسکوت 

( در پژوهشی تحت عنوان رفتار رهبران و آوای کارکنان ارتباط دو نوع از 0222)
که  آوای کارکنان را بررسی نمودآفرین و رهبری آمرانه باز( و  تحول) مداررهبری تغییر 

چنین اهمیت رهبران در  نشان از ارتباط رهبری آمرانه باز با آوای کارکنان داشت، هم
ملیکان،  قوی رفتارهای رهبران بر رفتار آوایی کارکنان را دارد. تأثیرکارکنان و  اظهارنظر

( در پژوهش خود به بررسی علل سکوت سازمانی و 0229) 1موریسون و هیولین
ناتوانی کارکنان در ارتباطات عمودی سازمانی نقش رهبر در بروز و عدم بروز آوای 

( نیز رهبری کاریزماتیک را 0211) 2، زهیر و اردوغاندانند میسازمانی را مهم و برجسته 
بروز آوا در سازمان  عاملی مهم در جهت کاهش سکوت سازمانی و ترغیب کارکنان به

 .دانند می

 فناوری اطالعات و آوای سازمانی

و  برد میها را با سرعت و همپای جامعه در جهت اهداف پیش  آنچه امروزه سازمان
 ارتباطاتو زندگی سازمانی شده است، فناوری اطالعات و  ها سازمانجزء الینفک 

(ICTاست. فناوری ) در تجاری و فنی، کاربردی ایه جنبه از ترکیبی اطالعات، ابتکاری 

 انحصاری طور به سازمان، هر در تجاری هایبه نیاز توجه با که است حل راه یک قالب

 ، خدماتکند می کمک خدمات کنندگان تأمین و عامالن به ICT حل راهشود. می اتخاذ

 سنتی ارتباط خدمات به نسبت بیشتری را اعتبار و ارزش و دهند ارائه ترقوی و جدید

آغاز استفاده از فناوری اطالعات  (.1930علوی و همکاران، ) آورند  فراهم مشتریان برای
میالدی بود. تکامل سریعی که در این حوزه به وقوع پیوست  1322در سازمان در دهه 

؛ 3ین، الو و ونگ) بودنیازمند تغییر رویکرد سازمانی در جهت هماهنگی با این تغییرات 
0229.) 

                                                                                                                             
1. Milliken, Morrison & Hewlin 
2. Zehir &Erdogan 
3. Yuen, Law, Wong 
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( سه هدف مهم استفاده از سیستم 0229( به نقل از الو و ونگ )1322) 1ویزمن
 که شامل: اند کردهرا شناسایی  ها سازماناطالعاتی در 

 پردازش خودکار اطالعات وسیله به وکار کسب وری بهرهبهبود  -1

 با فراهم کردن رضایت از نیازهای اطالعات بهبود اثربخشی مدیریت منظور به -0

 وکار کسبای مؤثر بر استراتژی ه برای بهبود رقابت -9

باعث شده است که در  فنّاورانههای سریع  رقابت در عرصه جهانی و پیشرفت
عامل اصلی تولید و  عنوان بههای امروزی عالوه بر توجه به نیروی انسانی  سازمان

مکمل این مهم نگریسته شود. آنچه  عنوان به، به فناوری اطالعات و ارتباط وری بهره
نیروی انسانی و کاربست  های خواستهکند، توجه به  جه به این دو را فراهم میزمینه تو

متناسب با نیازهای شخصی و در راستای اهداف سازمانی  ها آنهای  ها و توانمندی ایده
. یکی از متغیرهای مهم در زمینه آوای سازمانی و ابراز نظر از سوی کارکنان که در است

تواند  که می استسازمانی  مراتب سلسلهار سازمانی و دهه اخیر مطرح شده است، ساخت
دارند که  ( بیان می1332) کیسلرهیندس و  با مانع بروز آوای سازمانی باشد. تسهیلگر

مبتنی بر کامپیوتر، مانند  های فناوریاز  ای پیچیدههای بزرگ شبکه  بسیاری از سازمان
 اندازی راهویدئو کنفرانس را  فناوری، چاپ، پست صوتی، ایمیل و حتی دورنگارتلفن، 

، دهند میرا افزایش  سازمانی درونبالقوه ارتباطات  صورت بهها  فناوریکه این  اند کرده
 .شوند میچنین ابعاد تغییرات سازمانی را حمایت کرده و باعث گسترش آن  هم

ث و باع دهد میرا کاهش  ها هزینهاطالعات و ارتباطات سازمانی  فنّاوری که ازآنجایی
تواند کنترل بیشتر و بهتری بر  ، مدیریت سازمان میشود میکاهش شرایط عدم اطمینان 

در سازمان  ICTتوان استنباط کرد که  سازمان داشته باشد. با توجه به این مهم می
 درنتیجههمکاری در کار گروهی جهت حصول نتایج بهتر را پرورش داده و  تواند می

 بنابراین و با ؛(0219، 2آگبال) سازدذف و یا مسطح اداری را ح مراتب سلسلهساختار 

 انسانی، روابط خالقیت، قبیل از اثربخشی سازمانی و رهبری اجزای به توجه

 آوری فن سریع پیشرفت طرفی از و ارتباطات و مشارکت، ارزشیابی ،گیری تصمیم

 و اطالعات فناوری که رسد می نظر به گونه اینگذشته،  های دهه در ارتباطات و اطالعات
 سزایی به تأثیر افراد اثربخشی ابعاد ازجمله ها حیطه از بسیاری بر عصر نوین در ارتباطات

اثربخش  بر ارتباطات و اطالعات فناوری تأثیر بررسی که رسد می نظر به است و داشته

                                                                                                                             
1. Wiseman 
2. Agboola 
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 است. مبرم نیاز سیستم آوایی یک سازمان بودن
های  امروز با توجه به پیشرفت در راستای این استنباط؛ اهمیت همفکری در جهان

وردهای مهمی که و نیز دستا ات به وجود آمده استمهمی که در زمینه دانش و اطالع
ها  این کره خاکی به وقوع پیوسته است، سازمان جای جایبر اثر همفکری نوع بشر در 

را به این مهم رهنمود ساخته که توجه به دیدگاه تمامی اعضای سازمان؛ از رهبران 
وری  فکری و بهره افزایی همپیشرفت و  ساز زمینه تواند میزمان تا کارکنان جزء، سا

های  هایی با ساختار بروکراسی سخت و در دهه جمعی باشد. از طرفی وجود سازمان
در جامعه ما باعث شده است که توجه به دیدگاه کارکنان و  1اخیر بوروکراسی نرم

و زمینه ارتباط کارکنان با رهبران سازمان  صورت پذیرد سختی به ها آناعمال نظرات 
اطالعات و ارتباطات و  فناوری وجود بااینها تلقی شود،  چالش بزرگی در سازمان

، پست الکترونیکی و...( دورنگار؛ تلفن، موبایل، ازجمله) جمعی ارتباطظهور وسایل 
و کارکنان  نماید که این ارتباطات در سطوح مختلف سازمانی و بین رهبر می گونه این
پنهانی شکل بگیرد و آوای کارکنان از مجرای این  صورت بهعلنی و چه  صورت بهچه 

به گوش رهبران سازمان برسد. بر همین اساس مسئله اصلی  تر راحتارتباطات نوین 
کاربرد دارد و  ها سازمانپژوهش حاضر این است که ادعای مذکور تا چه اندازه در 

نوین و کاربردی از رهبری در سازمان  ای شیوه عنوان به آفرین تحولاصوالً اینکه رهبری 
و از مجرای فناوری اطالعات تا چه  گذارد می تا چه اندازه بر بروز آوای سازمانی تأثیر

 ؟شود میاندازه آوای سازمانی در کارکنان تشویق و تسهیل 

 چارچوب مفهومی پژوهش

مستقیم و  صورت بهآفرین  تحولدر این پژوهش مفروض بود این بود که رهبری  آنچه
گذارد. بدین  با واسطه فناوری اطالعات و ارتباطات، بر آوای سازمانی کارکنان تأثیر می

های آرمانی؛  آفرین، پنج مؤلفه ویژگی گیری متغیر رهبری تحول منظور جهت اندازه 
ه فردی در نظر گرفت و مالحظات بخش الهامآرمانی، ترغیب ذهنی، انگیزش  رفتارهای

گیری آوای سازمانی سه مؤلفه تشویق، ایمنی و کارآمدی مدنظر قرار  شد. جهت اندازه
گیری فناوری اطالعات سازمانی، چهار مؤلفه حمایت از  گرفت و نهایتاً جهت اندازه

در نظر گرفته شد و  گیری؛ ارتباطات؛ امور اجرایی و مالی؛ تولید و عملیات تصمیم

                                                                                                                             
1. Soft B 
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 ترسیم گردید. ها آن( بر اساس 1 شکلچارچوب مفهومی پژوهش )
 

 

 مدل نظری پژوهش .1شكل 

 ها اهداف و فرضیه

آفرین در بروز آوای  رهبری تحول هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر
 .استنقش فناوری اطالعات  باواسطهسازمانی 

 در راستای این هدف سه فرضیه مطرح شد:
 .آفرین با آوای سازمانی و فناوری اطالعات رابطه وجود دارد ( بین رهبری تحول1
 دارد. آفرین بر آوای سازمانی و فناوری اطالعات تأثیر ( رهبری تحول0
مستقیم و با واسطه فناوری اطالعات و ارتباطات بر  صورت بهآفرین  ( رهبری تحول9

 دارد. تأثیرآوای سازمانی 

 روش پژوهش

ی تحقیقات کاربردی و از بعد میزان کنترل از لحاظ هدف، از جمله پژوهش حاضر
با توجه به موضوع و طرح . از نوع همبستگی بودتحقیقات توصیفی  ءجز ،متغیرها

شامل کلیۀ  ،جامعه آماری پژوهشتوان آن را یک پژوهش علی نامید.  پژوهش نیز می
. با استفاده از روش بود( ی دولتی شهر سنندج )سایت اداریها سازمانکارکنان 

نمونه آماری انتخاب و  عنوان بهنفر از کارکنان  012گیری تصادفی ساده، تعداد  نمونه

 ایمنی کارآمدی تشویق

 آوای سازمانی

 

 فناوری اطالعات

 

 آفرینتحول رهبری

 

 عملیات و تولید تصمیم از حمایت اجرایی و مالی ارتباطات

 های آرمانیویژگی

 فردی مالحظات

 بخش انگیزش الهام

 ترغیب ذهنی

 آرمانی رفتارهای
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رهبری پرسشنامه  ها، دادهآوری  گردبرای  مورداستفادهابزار مورد بررسی قرار گرفتند. 
گویهو پنج بعد شامل )ویژگی آرمانی، رفتار  02( در 0220) آویلوآفرین باس و  تحول

سه  گویه و 12( در 0210) همسآرمانی، انگیزش، فرهیختگی، حمایت(، آوای سازمانی 
 12( در 1931تشویق، ایمنی و کارآمدی( و فناوری اطالعات اکبری و همکاران )) بعد

و  اجرایی از تصمیم، امور عملیات، حمایت و ارتباطات، تولید) شاملبعد  4گویه و 
با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مناسب برآورد  ها پرسشنامهمالی( بود. روایی سازه 
/.( آوای 34) آفرین ده از آلفای کرونباخ برای رهبری تحولشد. پایایی آن با استفا

/.( برآورد شد. نهایتاً جهت تحلیل 32/.( و برای فناوری اطالعات )22) سازمانی
 های دادهجهت تحلیل  های مربوط به فرضیه اول از آزمون همبستگی پیرسون، داده

وم از آزمون تحلیل مربوط به فرضیه دوم از آزمون رگرسیون چندگانه و جهت فرضیه س
 مدل یابی معادالت ساختاری )تحلیل مسیر بسط یافته( استفاده گردید.

 ها یافته
 آفرین با آوای سازمانی و فناوری اطالعات رابطه وجود دارد. بین رهبری تحول (1

در بررسی این فرضیه ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید، نتایج حاصل حاکی از 
آفرین با فناوری اطالعات و آوای  تمامی ابعاد رهبری تحول دار معنیارتباط مثبت و 

دهد که ضریب همبستگی هر سه بعد آوای  نشان می 1. مشاهده جدول استسازمانی 
 کارآمدی( و 232/2) ایمنی( 222/2) تشویق، استسازمانی در سطحی باال و مناسب 

اجرایی بیشترین همبستگی چنین در میان ابعاد فناوری اطالعات بعد امور  ( هم222/2)
( 1(. سایر نتایج در جدول شماره )42/2است )  آفرین نشان داده را با ابعاد رهبری تحول

 قابل مشاهده است.



 

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش .1جدول 

 فناوری اطالعات آوای سازمانی امور اجرایی گیری تصمیم عملیات ارتباطات کارآمدی ایمنی تشویق 

 **240/2 **212/2 **402/2 **409/2 **440/2 **4/2 **214/2 **201/2 **29/2 ویژگی آرمانی

 **422/2 **204/2 **429/2 **922/2 **939/2 **423/2 **200/2 **229/2 **222/2 آرمانیرفتار 

 **212/2 **21/2 **420/2 **422/2 **420/2 **491/2 **200/2 **222/2 **292/2 انگیزش

 **422/2 **223/2 **4/2 **932/2 **932/2 **92/2 **231/2 **22/2 **21/2 فرهیختگی

 **242/2 **229/2 **422/2 **932/2 **922/2 **422/2 **232/2 **232/2 **203/2 حمایت

 .222** .202** .422** .442** .499** .422** .222** .232** .222** رهبری

 P0/01**- P0/05* 
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 دارد. آفرین بر آوای سازمانی و فناوری اطالعات تأثیر رهبری تحول( 4
 شده محاسبه Fنتایج فرضیه دوم بر اساس آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که مقدار 

بود،  دار معنی( P0/05برای هر دو متغیر آوای سازمانی و فناوری اطالعات در سطح )
صدم از  24تبیین ) سازمانیآفرین عاملی مهم در بروز آوای  به عبارتی رهبری تحول

صدم از  94واریانس تغییرات آوای سازمانی( و تسهیل فرایند فناوری اطالعات )تبیین 
 .استواریانس تغییرات فناوری اطالعات( در سازمان 

 Fمجموع مجذورات و آزمون  .4جدول 

 ها شاخص یر مالکمتغ
مجموع 
 مجذورات

درجات 
 آزادی

میانگین 
 مجذورات

 F R2مقدار 

 آوای
 سازمانی

 /.24 2/32** 21/02 2 2/120 مقدار رگرسیون
   014/2 024 22/49 ها مانده باقی

 فناوری
 اطالعات

 /.94 **1/00 39/11 2 22/23 مقدار رگرسیون
   229/2 024 2/114 ها مانده باقی

P0/01**- P0/05* 
 بینی پیشآفرین جهت  بررسی سهم هر یک از ابعاد رهبری تحول منظور بهدر ادامه و 

شود. نتایج  آوای سازمانی و فناوری اطالعات به جدول ضرایب متغیری استناد می
 صورت بهآوای سازمانی و فناوری اطالعات  تأثیرپذیری رغم علینشان داد  آمده دست به

آفرین تنها دو بعد  در میان ابعاد رهبری تحول وجود بااین، آفرین تحولکلی از رهبری 
اند، بر آوای  ( توانستهBeta=043/2) اجتماعی( و حمایت Beta=421/2) انگیزش

( Beta=003/2) آرمانی ها ویژگیچنین تنها دو بعد  باشند، هم تأثیرگذارسازمانی کارکنان 
 تأثیرگذاربر فناوری اطالعات سازمانی  ندا توانسته( Beta=920/2و حمایت اجتماعی )

 است. مشاهده قابل( 9باشند. نتایج در جدول شماره )

آوای سازمانی و  بینی پیشضرایب استاندارد و سهم هریک از ابعاد رهبری در . 3جدول 
 فناوری اطالعات

 متغیر آوای سازمانی فناوری سازمانی
t Beta B 

 
t Beta B  

2.64** 033/2  912/2  - 243/2  - 224/2  - 224/2  
ویژگی 
 آرمانی

414/2  209/2  200/2  
 

20/1  122/2  232/2  رفتار آرمانی 
712/2  232/2  224/2  5.28** 421/2  922/2  انگیزش 
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- 94/1  - 120/2  - 129/2   24/1  23/2  222/2  فرهیختگی 
12/3 ** 920/2  902/2   22/9 ** 043/2  134/2  حمایت 

P0/01**- P0/05* 

مستقیم و با واسطه فناوری اطالعات و ارتباطات بر  صورت بهآفرین  رهبری تحول( 3
 دارد. تأثیرآوای سازمانی 

در بررسی فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر نقش میانجی فناوری اطالعات در میزان 
آوای سازمانی از مدل یابی معادالت ساختاری  بر آفرین تحولرهبری  تأثیرگذاری

هر یک از ابعاد تبیین معناداری از متغیرهای  نشان داد که آمده دست بهاستفاده شد. نتایج 
نیکویی برازش برای مدل نهایی حاکی از مناسب  های شاخصچنین  مکنون دارند، هم

( و شاخص نیکویی 12/9) آزادی)نسبت خی دو بر درجه  ها شاخصبودن این 
. این مقادیر در جدول تاسبرازش مدل نهایی پژوهش  ی دهنده نشانکه  برازشمی باشند

 .باشند می( قابل مشاهده 4شماره )

 ها آنمتناظر  tها و مقادیر  بار عاملی و ضریب تبیین هر یک از مؤلفه .9جدول 

نیكویی برازش های شاخص t-value ضریب تبیین بار عاملی مؤلفه  
ویژگی 
 آرمانی

22/2 22/2 12 

 ( 0خی دوX :)*3/003 
  نسبت خی دو به درجه آزادی

(/df0X :)12/9 
  کوواریانسو  مانده باقیواریانس 

(RMR :)24/2 
  تقریب ریشه میانگین مجذورات

 230/2(: RMSEAخطا )
 ( نیکویی برازشGFI :)22/2 
 نیکویی  شده تعدیل ( برازشAGFI :)

22/2 
 برازش مقایسه ( ایCFI :)32/2 

 4/12 24/2 2/2 رفتار آرمانی

 2/12 21/2 31/2 انگیزش

 3/12 22/2 22/2 فرهیختگی

 2/12 34/2 32/2 حمایت

21/2 تشویق  24/2  4/12  

22/2 ایمنی  23/2  2/12  

2/2 کارآمدی  24/2  4/12  

24/2 ارتباطات  24/2  2/12  

22/2 عملیات  44/2  2/12  

گیری تصمیم  22/2  23/2  3/12  

22/2 امور اجرایی  20/2  2/12  

، تقریب ریشه میانگین مجذورات خطا 9کمتر از دو بر درجه آزادی  است، نسبت خی دو معنادار شاخص خی
 4/2از  تر پاییننیكویی برازش  ی شده تعدیل، شاخص 4/2از  تر پایین، شاخص نیكویی برازش 12/2کمتر از 

 د.؛ که نشان از برازش خوب مدل دارناست 4/2ای باالتر از  و نهایتاً شاخص برازش مقایسه

 P0/01**- P0/05* 
بین ابعاد نشان  شده محاسبهمدل نهایی پژوهش ترسیم شده است. ضرایب بتای  ادامه در
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 معادل( بر آوای سازمانی کارکنان و Beta=30/2معادل ) آفرین که رهبری تحول دهد می
(24/2=Beta بر فناوری اطالعات )گذاری  ضریب تأثیر وجود باایناست.  تأثیرگذار

 تأثیرگذارینشان از  که ؛(Beta= -02/2) استفناوری اطالعات بر آوای سازمانی منفی 
برای اثرات  شده محاسبهمنفی فناوری اطالعات بر آوای سازمانی کارکنان دارد. مقادیر 

 محاسبه شده است. 2متغیرها بر آوای سازمانی در جدول شماره  غیرمستقیممستقیم و 
 غیرمستقیممستقیم و  تأثیراتحاصل جمع ضرایب : 2جدول 

 انواع تأثیر متغیرها

 کل غیرمستقیم مستقیم 

آفرین تحولرهبری   30/2  ... 30/2  
 -122/2 -02/2 24/2 با واسطه فناوری اطالعات

 
 مدل نهایی پژوهش .4شكل 

 گیری نتیجهبحث و 

آفرین و میزان  رهبری تحول پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط آوای سازمانی با
توانند داشته باشد صورت  تأثیری که فناوری اطالعات و ارتباطات بر این رابطه می

، ابزاری کلیدی  های قرن بیست و یکم ( رهبری برای سازمان0222) ماریو زعم بهگرفت. 
 شود. مطالعات نشان داده است که اگر افراد در جایگاه رهبری خصوصیات محسوب می

، حوزه  کنند. این نتیجه به دانش حوزه فردی مشخصی داشته باشند، بهتر کار می رهبری
مهم در  های زمینهکند، با توجه به اینکه یکی از  رهبری فرد و سازمان افزوده و کمک می
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 ها آنافراد درون سازمان و اعمال نظرات  های دیدگاهحوزه فردی توجه به خواست و 
 در را و اجتماعی سازمانی فردی، عوامل نظران صاحببیشتر در امور سازمانی است، 

 این که دانند می مؤثر ها آن مشارکت و کارکنان نظرات بیان سازمانی در آوای ایجاد مورد

 راهکارهای مؤثر، عوامل شناخت با تا گیرد قرار تحلیل و مورد بررسی باید عوامل

 پست و شغلی موقعیت برحسب کارکنان گردد. تبیین سازمانی آوای ایجاد در مناسب

، باشند سیستم عملکرد بهبود برای سازنده نظرات و ها ایده دارای است ممکن سازمانی
باید از راه درست و از مجرای ارتباطی درست به گوش رهبران و  هایی ایدهلذا چنین 

پژوهش نشان داد که بین  های فرضیهتصمیم گران سازمانی برسد. نتایج حاصله از 
و آوای سازمانی و فناوری ارتباط مثبتی وجود دارد. با  آفرین تحولرهبری تمامی ابعاد 

کارکنان  های دیدگاهتوجه به تأثیری که جو حاکم بر سازمان بر میزان بروز عقاید و 
تواند عاملی  گفت که رهبری و بخصوص ایجاد انگیزش در کارکنان می توان میدارد، 

باشد. به عبارتی آوا و یا سکوت سازمان بیشتر از آنکه  مهم در ابراز عقاید از سوی آنان
چه  و ؛باشد از جو حاکم بر سازمان متأثر است های شخصیتی افراد از ویژگی متأثر

قرار دهد و آن را در جهت  تواند این جو را تحت تأثیر کسی غیر از رهبری سازمان می
پژوهش حاضر تبیین در  آمده دست بهمثبت و یا منفی حرکت دهد. آنچه از نتایج 

آفرین بر آوای  رهبری و بخصوص رهبری تحول تأثیرگذاریشود این است که میزان  می
. در میان ابعاد نیز تنها دو بعد انگیزش است تأمل قابلسازمانی کارکنان در سطحی باال و 

را داشته باشند. با توجه به اینکه آوا و عدم  اند این تأثیر و حمایت اجتماعی توانسته
این نیازمند شخصی  و است؛براز آن )سکوت( در سازمان نیازمند ایجاد انگیزه در افراد ا

 است که عالوه بر قدرت و توانمندی تشویق و تنبیه کارکنان و اشخاص درون سازمان
و در صورت لزوم مورد حمایت خود قرار بدهد.  را در این کار راهنما و راهبر باشد

عواملی که به خود رهبر ) دارداینکه هم جنبه درونی آفرین با توجه به  رهبری تحول
 تواند میعواملی که در ارتباط با دیگران است(، ) بیرونی( و هم جنبه شود میمربوط 

ضمن کنترل عوامل درونی همچون رفتار و ویژگی آرمانی و بهبود این ابعاد در وجود 
ود عوامل بیرونی همچون خود کارکنان، آنان را به بروز این رفتارها تشویق و ضمن بهب

انگیزش و حمایت اجتماعی آنان را به ابراز عقاید خود ترغیب نماید. نتایج حاصله از 
(، ملیکان، 0211زهیر و اردوغان ) (،0222) باریسهای دیتریت و  این فرضیه با پژوهش
 .است( همسو 0229موریسون و هیولین )

فناوری  ضریب تأثیر وجود ااینب، استنتایج مدل یابی پژوهش نیز در این راستا  
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و میزان استفاده از فناوری و  استاطالعات بر آوای سازمانی کارکنان منفی 
میزان ابراز  موردنظری ها سازمانمبتنی بر فناوری باعث شده است که در  های چارچوب
باشد.  ها آنکارکنان کمتر شود و حتی مانع از ابراز عقاید از سوی  های دیدگاهعقاید و 

واقعیت این است که با  ، امااستدیدگاه پژوهشگران  رغم علیین نتایج اگرچه ا
ها و حتی جامعه،  گسترش میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمان

وسایل صوتی  ازجمله) آنانترس افراد و کارکنان از ابراز عقاید به دلیل کنترل بیشتر بر 
 های سامانههای ارتباطی، محدود بودن  کنترل شبکه، مداربستههای  تصویری، دوربین

تر عقاید و  از باال، حفظ بهتر و دقیق ها آناداری به درون سازمان و کنترل  خودکارسازی
های کارکنان در صورت لزوم و استفاده از آن علیه خود فرد، حفظ و ثبت دقیق  دیدگاه

( باعث شده است، عالوه بر ...تر آن و  الکترونیک و بازیابی آسان صورت بههویت فرد 
و کل سازمان  باالدستتر عقاید خود را به افراد  تواند به صورتی راحت اینکه فرد می

از ابراز آن خودداری کرده و ثبات و قبول وضع موجود را بر ابراز  وجود بااینبرساند، 
 رد ازجملهچند مواجه بود،  های محدودیتعقاید خود ترجیح دهد. پژوهش حاضر با 

جدید در ارتباط با متغیرهای پژوهش و بخصوص  مستندات و مقاالت نبودن دسترس
در دسترس نبود آمار دقیق کارکنان و جامعه آماری پژوهش و همکاری  آوای سازمانی،
و دقت کارکنان  وقتدر این زمینه و مشکالت ناشی از کمبود  ها سازماناندك مدیران 

در راستای نتایج پژوهش  وجود بااین در پاسخگویی به گویه های پرسشنامه.
 .گردد میزیر مطرح  های پیشنهاد

با آوای سازمانی نشان از ارتباط مثبت و  آفرین تحولنتایج حاصل از همبستگی رهبری 
توسعه این شیوه رهبری در  های زمینه، شود می، توصیه استباالی این دو متغیر 

از رهبری  ها آنکارکنان و انتظارات  ایه دیدگاهو در این زمینه  فراهم شود ها سازمان
 قرار گیرد. مدنظرسازمان، 
، انگیزش کارکنان و نیز حمایت از آنان در محیط سازمانی د اولویت شود میتوصیه 

 نظراتزیادی در ارائه دیدگاه و  تأثیراین دو متغیر  چراکهکاری رهبران سازمان باشد، 
 کاری کارکنان در محیط سازمان دارد.

در امور سازمانی و نیز تحریک و تشویق آنان  کارکنان مفید نظراتدیدگاه و  گیریکار به
و در صورت لزوم ارتقای جایگاه فعلی آنان با توجه به  دیدگاه از سوی رهبران ارائهبه 

مفید بودن ایده و نظرات آنان، عاملی اساسی در توسعه سازمان و پیشبرد اهداف آن 
 .است
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جنبه مثبت و هم جنبه منفی  تواند میی اطالعات و ارتباطات هم با توجه به اینکه فناور
منفی آن در ارتباط با آوای سازمانی کارکنان، نیازمند  های جنبهداشته باشد، کنترل 

از  ها آن سازی آگاهاز همه اطمینان دادن به کارکنان و  تر مهمو  حمایت بیشتر رهبران
 .استامنیت در ارتباطات مبتنی بر وب 

کارکنان از نحوه استفاده و کاربرد فناوری اطالعات در جهت بروز  سازی آگاه
تا هم اطمینان در آنان حاصل شود و هم  مثبت و کاربردی در سازمان های دیدگاه

 رهبران وظایف خود را در رابطه با امنیت اطالعات سازمانی ابراز کرده باشند.
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