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چكیده
وجود سازمانهایی که در آن به نقش افکار و ایدههای تکتک اعضاء اهمیت دهد و
اجازه ابراز عقاید و ایدههای نو را متناسب با پیشرفتهای نوین عصر اطالعات به
کارکنان بدهد؛ نیازمند رهبرانی است که پیشرو این مهم باشند .پژوهش حاضر با هدف
بررسی تأثیر رهبری تحول آفرین در بروز آوای سازمانی با تحلیلی بر نقش فناوری
اطالعات و ارتباطات صورت گرفته است .روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی
است ،جامعه آماری کلیه کارکنان سازمانهای دولتی شهر سنندج (سایت اداری) بود که
با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده تعداد  012نفر بهعنوان نمونه انتخاب
شدند ،ابزار اندازهگیری پرسشنامه رهبری تحولآفرین باس و اویلو ( ،)0220آوای
سازمانی همس ( )0210و فناوری اطالعات اکبری و همکاران ( )1931بود .تحلیل
عاملی تأییدی روایی سازه پرسشنامهها و آلفای کرونباخ پایایی آنها را در سطح مناسب
ارزیابی کرد .جهت تجزیهوتحلیل دادهها روشهای آماری همبستگی ،رگرسیون
چندگانه و مدلیابی معادالت ساختاری به کار گرفته شد .یافتهها نشان داد که رهبری
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تحولآفرین تأثیر معنیداری بر هر دو متغیر (آوای سازمانی ،فناوری اطالعات) دارد.
بااینوجود ضریب تأثیر دو بعد انگیزش و حمایت اجتماعی مثبت و بیشتر از سایر ابعاد
است ،همچنین میزان تأثیرگذاری رهبری تحولآفرین با واسطه فناوری اطالعات منفی
( )-2/02به دست آمد.
کلید واژگان :رهبری تحولآفرین؛ آوای سازمانی؛ فناوری اطالعات و ارتباطات
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مقدمه
سازمانها امروزه باید در محیطی متالطم ،با عدم اطمینان و غیرقابلپیشبینی که برآمده
از تغییرات فنّاورانه ،اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی است ،حرکت کنند .در چنین محیط
پویا و متغیر نیاز است تا پیوسته خود را با شرایط انطباق داده و متناسب با تغییرات
محیطی حرکت کنند (کوسین و کابالرو .)0219 ،1مبحث رهبرى و تأثیر آن بر کارایی و
اثربخشى سازمان ازجمله مباحثى است که سابقهاى بس طوالنى داشته و نظریات
گوناگونى در خصوص آن ارائه شده است (صالحی و همکاران .)1931 ،بااینوجود
مطالعه آثار نظریهپردازان نوین عرصه مدیریت آشکار مىسازد که عموم آنان بر این امر
توافق دارند که شیوه مناسب رهبری نیازمند موقعیت و جایگاه متناسب با آن است که
همان رویکرد اقتضایی است .در سالهای اخیر ،راهکارهای ایجاد مشارکت و اظهار
عقیده و بیان نظرات کارکنان ،بهعنوان راهبرد پیشبردی برای رقابتپذیری تجاری سازمان
و مدیریت منابع مدنظر محققان قرار گرفته است .برای آنکه بتوان از نظرات و ایدههای
کارکنان استفاده مفید نمود ،الزم است تا بستر مناسب و زیرساختهای الزم برای
کارکنان فراهم شود .بدین منظور استراتژی سازمان باید بر نیازهای شغلی افراد ،رفتار
سازمانی ،تدوین و بهروزرسانی قوانین و مقررات سازمان ،سیستم مشارکتی و عوامل
دیگر بسط داده شود تا حس رضایتمندی کارکنان در مشارکت با سازمان تأمین گردد
(نقوی و فهیما .)1930،بیشتر صاحبنظران عوامل فردی ،سازمانی و اجتماعی را در
مورد بیان نظرات کارکنان و مشارکت آنها مؤثر میدانند که این عوامل باید مورد بررسی
و تحلیل قرار گیرد تا با شناخت پارامترهای مؤثر ،راهکارهای مناسب در ایجاد بیان
نظرات سازنده کارکنان تبیین گردد .کارکنان برحسب موقعیت شغلی و پست سازمانی
ممکن است دارای ایدهها و نظرات سازنده برای بهبود عملکرد سیستم باشند (دوستدار و
اسماعیلزاده .)1930،از طرفی توسعه سریع فناوری اطالعات ،کارکنان ،مشتریان،
تأمینکنندگان و شرکای تجاری را در انجام وظایف کسبوکارشان کمک کرده است تا با
یکدیگر تعامل داشته باشند .عالوه بر این ،مشارکتهای بین وظیفهای در توسعه
محصول ،بازاریابی و توزیع و خدماتدهی به مشتری نقش بسزایی داشته است (تقوا و
همکاران .)1930 ،گسترش نظریات نوین رهبری و فناوریهای نوین ارتباطی باعث
شده است تا نحوه بیان و اظهار عقاید کارکنان نیز تحت تأثیر قرار گیرد .پژوهشهای
1. Cossin & Caballero
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متعددی در مورد متغیرهای تأثیرگذار بر ابراز عقاید و دیدگاههای کارکنان (آوای
سازمانی )1صورت گرفته است .مروری بر مبانی نظری و پیشینه پژوهشهای
انجامگرفته رابطه آوای سازمانی ،با متغیرهایی همچون عدالت سازمانی (تاکوچی 2و
همکاران)0210،؛ رهبری (دیترت و باریس )0222،3رسانههای اجتماعی
6
(بانگتوپولوس )0210،4پیمایش 5سازمانی (ادموندسون )0222،رفتار شهروندی سازمانی
(وان دین و لیپن )0229،7خالقیت و نوآوری (گامباروت و کاموزو )0212،8رهبری چند
سطحی( 9دیترت )0229 ،را تأیید مینماید .همچنین رابطه رهبری تحولآفرین با
متغیرهایی همچون سرمایه اجتماعی (رضایی منش و همکاران )1930،رفتار شهروندی
سازمانی (میرکمالی و همکاران )1931،هوش هیجانی (آتیکا 12و همکاران)0222،
رضایت شغلی کارکنان (احمدبودال و ناواز )0212 ،11تأیید شده است .با این دیدگاه و
ضمن بررسی مبانی نظری موجود در مورد این سه متغیر الزم مینماید که ارتباط آنها
در سازمانهای کشور بررسی و تأثیراتی که رهبری تحولآفرین بر آوای سازمانی
کارکنان دارد و نیز نقشی که فناوری اطالعات با توجه به گسترش روزافزون آن در
سازمانها میتواند در این زمینه ایفا نماید بررسی و تحلیل شود.

مبانی نظری پژوهش
رهبری برای سازمانهای قرن بیست و یکم ،ابزاری کلیدی محسوب میشود زام ،هوپ
و رسپرس .) 0222( 10مطالعات نشان داده است که اگر افراد در جایگاه رهبری
خصوصیات رهبری مشخصی داشته باشند ،بهتر کار میکنند .این نتیجه به دانش حوزه
فردی ،حوزه رهبری فرد و سازمان افزوده و کمک میکند (ماریو .)0222،از دیدگاه
بلمن و دیل )0221( 19به نقل از (تیلور و همکاران ،)0222،رهبری یک رفتار اخالقی
است و درواقع «پیشکش نمودن خود برای یک دلیل مشترك و یک ندای واالتر» 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

ارزیابی نقش رهبری تحولآفرین در بروز5 ...

ازآنجاییکه یک سازمان جهت رسیدن به اثربخشی ،ضروری است که استعداد کارمندان
خود را به رسمیت بشناسد ،مورد استفاده قرار دهد و آن را توسعه دهند ،رهبران
میتوانند نقش مهمی در کمک به کارکنان برای تحقق تواناییهای خود بازی کنند (لیدن
و همکاران.)0222 ،
1
در میان تئوریهای نوین ،رهبری تحولآفرین ازجمله شیوههای رهبری است که
پژوهشهای گوناگونی در مورد آن صورت گرفته است .از نظر برنز ( )1322این شیوه
رهبری فرایندی را توصیف میکند که در آن رهبر تعهد اعضای سازمان را نسبت به
اهداف جلب میکند و اعتماد آنها را در راه دستیابی به این اهداف برمیانگیزد
(یوکل .)0222،برنز ( )1322توجه خود را به ماهیت روابط متعامل رهبران و پیروان
جلب نمود .او مطالعه رهبری را به سمت پویاییهای تعارض و قدرت ،اهداف جمعی،
تغییر واقعی عمدی و اهمیت مبنای اخالقی رهبر ـ پیرو کشانید و سپس دو نوع مدل
رهبری تبادلی و تحولآفرین را مطرح نمود (حسینی سرخوش.)1923 ،
از بین این دو شیوه رهبری ،بس ( )1332بر اساس نظریه برنز در مورد رهبری
تحولآفرین ،نظریه جدیدی را ارائه نمود .او رهبری تحولآفرین را فرایند ایجاد تعهد به
اهداف سازمانی و توانمند ساختن پیروان جهت رسیدن به آن اهداف تعریف مینماید .از
نظر وی رهبر تحولآفرین کسی است که پیروان را توانمند میسازد ،به آنها انگیزه
میدهد و افراد را تشویق مینماید تا بهجای تعقیب منافع شخصی از اهداف دستهجمعی
پیروی نمایند .بر اساس مدل او رهبری تحولآفرین در چهار بعد نفوذ آرمانی (رفتار و
2
نگرش) ترغیب ذهنی ،انگیزش الهامبخش و مالحظات فردی تحقق مییابد (ماوریناك ،
.)0222
با توجه به ابعاد مذکور و تعاریفی که از رهبری تحولآفرین به عمل آمده است ،میتوان
اینگونه استنباط کرد که رهبران تحولآفرین درصددند تا با خلق ایدهها و چشماندازهای
جدید ،مسیر تازهای از رشد و شکوفایی را فرا روی سازمان قرار دهند و با ایجاد تعهد و
اشتیاق وافر در بین مدیران و کارکنان ،اعضاء سازمان را برای ایجاد تغییرات بنیادین و
تحول در ارکان و شالوده سازمان بهمنظور کسب آمادگیها و توانمندیهای الزم جهت
حرکت در مسیر جدید و فتح قلههای باالتر عملکرد آرمانی ،بسیج نمایند (میرکمالی و
همکاران .)1930 ،در تعریفی مشابه سیموال 9و همکاران ( )0210رهبری تحولآفرین را
1.Transformational Leadership
2. Mavrinac
3. Simola
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بهعنوان سبکی از رهبری تعریف میکنند که در آن تعامالت میان اشخاص سازمان
حول یک هدف جمعی طوری سازمان یافته است که با تحول ،ایجاد انگیزه و تقویت
اعمال و الهامات اخالقی زیردستان همراه است (کوسین و کابالرو .)0219 ،با توجه به
این استنباط کلی؛ آنچه در مورد این شیوه نوین رهبری بیش از سایر شیوهها رهبری به
چشم میآید توجه به کارکنان و تمایالت آنها ،توجه به عقاید و دیدگاههای آنها در
امور سازمانی و به عبارتی آوای سازمانی کارکنان است .افراد در سازمان اغلب دارای
ایدهها ،نظرات و اطالعاتی برای ارائه روشهای سازنده در بهبود کار و سازمان خود
هستند .این کارکردها ،بیانکننده مفهومی به نام آوای سازمانی هستند .برخی افراد این
ایدهها را ارائه و برخی دیگر ایدهها ،نظرات و اطالعات خود را مسکوت نگاه داشته و
سکوت میکنند .ابراز ایدهها (آوای سازمانی) یا مضایقه از ارائه آنها (سکوت سازمانی)
ممکن است به لحاظ رفتاری ،دو فعالیت متضاد به نظر برسند ،زیرا سکوت مستلزم
صحبت نکردن است درحالیکه آوا ،نیازمند بیان مسائل و مشکالت موجود در سازمان
است (زارعی متینو همکاران.)1931 ،
در حقیقت آوای سازمانی پدیدهای است که در تقابل با سکوت سازمانی قرار میگیرد،
سکوت سازمانی خودداری کارکنان از بیان ارزیابیهای رفتاری ،شناختی و اثربخش در
مورد موقعیتهای سازمان ،است (پیندرز و هارلوز 0221 ،1؛ نقل از دوستدار و اسماعیل
زاده )1930 ،موریسون و میلیکان )0222( 2نیز ،سکوت سازمانی را بهعنوان پدیدهای
اجتماعی در نظر میگیرند که کارمندان در آن از ارائه نظرات و نگرانیهای خود در مورد
مشکالت سازمانی امتناع میورزند (زارعی متین و همکاران .)1932 ،وجود آوا در
سازمان برای کارکنان خوشایند است ،چراکه اظهارنظر در مورد موضوعات مهم،
نگرانیها ،فرصتها و امکانات در سازمان میتواند نارضایتی و استرس کارکنان را
کاهش دهد .افرادی که ایدهها ،نظرات و اطالعات خود را نتوانند بیان کنند و سکوت
پیشه کنند اغلب دچار استرس ،اضطراب ،نارضایتی و افسردگی شده و نهایتاً عالقه به
کار و تعهد شغلی آنها کاهش مییابد و این عوامل سبب ترك شغل آنها میشود
(افخمی اردکانی وخلیلی صدرآباد.)1931،
به عقیده تراویس 3و همکاران ( )0211آوای کارکنان شامل گفتگو در مورد مشکالت با
سرپرستان ،ارائه راهکارها و پیشنهادها به واحدهای منابع انسانی ،به زبان آوردن ایدهها
1. Pinder & Harlos
2. Morrison And Milliken
3. Travis

ارزیابی نقش رهبری تحولآفرین در بروز7 ...

برای تغییر یک سیاست کاری یا رایزنی با اتحادیهها یا متخصصان سازمانی است
(تراویس .)0211 ،مؤلفههای تأثیرگذار در ایجاد آوای سازمانی کارکنان ،به سه سطح
فردی ،سازمانی و اجتماعی طبقهبندی گردید .در مطالعات خرد ،در هریک از این سه
سطح ،زیر معیارهای مؤثر نیز شناسایی شده است.
جدول  .1عوامل و مؤلفههای تأثیرگذار بر آوای سازمانی (ایزنبرگ و گودال)4224 ،1
ابعاد

تعریف

عوامل فردی

ماهیت درونی افراد و
افکار و توانمندیهای
نهادینهشده در وجود
آنها منشأ بروز قابلیت
اظهارنظر و بیان عقاید
است.

عوامل سازمانی

استراتژی سازمانها
نقش بسزایی در
گسترش آوای سازمانی
دارد که این امر با
بسترسازی مناسب
برای اظهارنظر و بیان
ایدههای کارکنان،
محقق میگردد

مؤلفهها
تجربه
سطح دانش
اعتمادبهنفس
شرایط
اقتصادی
پذیرش
سازمان

سطوح سازمان

فرهنگسازمانی
سیستم
ارزشگذاری

عوامل اجتماعی

رفتار انسان و عملکرد
او برخاسته از ساختار
اجتماعی جامعه
میباشند .بسیاری از
رفتارها نتیجه تأثیر
مستقیم /غیرمستقیم
عوامل اجتماعی است

ساختار
فرهنگی
فعالیتهای
گروهی و
روحیه تیمی

تعریف
تجربه عاملی مهم در جهت ایدهها و نظرات سازنده است
که از دانستههای کاری و حرفهای کارکنان نشأت میگیرد.
توانمندی کارکنان در بیان ایده وابسته به سطح معلومات و
دانش آنان است که با ارتقای سطح علمی افراد افزایش
مییابد
متکی به خود بودن در زمینه داوری و ارائه نظر
ریسکپذیری کارکنان در شرایط بحران اقتصادی ،کاهش
یافته و از اظهارنظر و بیان عقاید خودداری مینمایند
سازمانی که دارای ساختار پذیرشی برای نظرات کارکنان
باشد ،نظرات بهراحتی ابراز و جامعه چندآوایی در سازمان
شکل میگیرد
منظور ساختار سلسله مراتبی سازمان است که با افزایش آن
ارتباط افراد با سطوح باالی مدیریتی کمتر میشود و تمایل
افراد در اظهارنظر و ارائه ایدهها ،به دلیل نگرانی از عدم
اعمال نظرات آنها ،کاهش مییابد
فرهنگ شامل قوانین و ارتباطات درونسازمانی و نحوه بیان
نظرات و ایده و مشارکت آزادانه کارکنان در امور مختلف
سازمانی است.
منظور میزان ارزش سازمان برای نظرات سازنده کارکنان و
سیاستهای الزم برای تشویق و حمایت از نظرات آنان
است.
احترام به نظرات سایرین و فرهنگ جامعه؛ در جوامعی که
استقبال از ایدهها و تفکرات جزئی از مصادیق ارزشهای
اجتماعی باشد ،رغبت افراد به اظهارنظر فزونی خواهد
یافت.
روحیه مشارکت گروهی باال ،تمایل افراد به بیان نظرات و
مشارکت را بیشتر میکند.

1. Eisenberg & Goodall
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با توجه به اهمیت سیستم آوایی در سازمان ،بااینوجود زمانی که توافق نا آشکار
بهطورجدی انتقادات و خشونت را ظاهر میکند ،احساسات منفی درباره روابط و
تصمیمگیری کارکنان میتواند نتایج مثبت و خوشایند را در سازمان تا اندازهای کم کند،
بنابراین فرصتهای که برای آوای سازمانی در جنبههای اثربخشی خود کارکنان ایجاد
شود به وجود نمیآید .برای بعضی از کارکنان فقط حرف زدن کافی نیست بلکه آنها
باید مطمئن باشند که اقدامات عملی و چارهساز به شکایات آنها پاسخ و انتقاداتشان را
مورد بررسی قرار دهد (هارلوس.)0221،1
علیرغم اهمیتی که آوا در سازمانیها دارد ،کارکنان در سازمان اغلب به دلیل ترس از
انتقام و توبیخ ،جرأت بروز عقاید مخالف خود را در مقابل رهبری سازمان ندارند
(موریسون و میلیکان0222 ،؛ نیمز1322 ،2؛ سوینگ3؛  .)1322با وجودی که رهبران
اظهار میدارند که کارکنان عقاید ،نظرات مخالف و هشدارهای سازمانی خود را آزادانه
بیان دارند ،مطالعات نشان داده است که کارکنان اغلب نسبت به ابراز عقاید مخالف
خود در مقابل مشکالت سازمانی و ابراز ایدههای شخصی خود به رهبران سازمان
بیمیل هستند (ماسکال1331 ،4؛ رین و استریچ5؛  )1331و احساس میکنند که ابراز
نارضایتی آنان در بیشتر مواقع بالاستفاده و حتی خطرناك نیز است (ریدینگ1322 ،6؛
موریسون و میلیکان .)0222 ،بااینوجود کارکنان اغلب نارضایتی خود را با کسانی در
میان میگذارند که نمیتوانند تغییرات ضروری را اعمال کنند (ادموندسون.)0222،7
آرمسترانگ )0222( 8بیان مینماید که کارکنان چهار هدف خاص را در مقابل بروز رفتار
آوا دنبال میکنند.
 )1بیان نارضایتی خود از مدیریت یا سازمان
 )0نشان دادن همبستگی جمعی با همکاران به مدیریت
 )9مشارکت در تصمیمگیری مدیران
 )4حفظ روابط متقابل بین کارفرما و کارکنان (دوستدار و اسماعیلزاده)1930،
شناسایی این اهداف به شناخت کاملتر مفهوم آوا کمک نموده و زمینهای را فراهم
میسازد که بر مبنای آن میتوان مطالعات و پژوهشهای جامعتری را روی این مفهوم
1. harlos
2. Nemeth
3. Swing
4. Moskal
5. Ryan & Oestreich
6. Redding
7. Edmondson
8. Armstrong
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انجام داد.

رهبری و آوای سازمانی
درك این مهم که رهبر یک سازمان یا یک گروه کاری چگونه میتواند آوای سازمانی را
تحت تأثیر قرار دهد ،نیازمند این است که بدانیم وظایف یک رهبر چیست .علیرغم
مطالعات تجربی بیشماری که در حوزه رهبری سازمان صورت گرفته است و رهبران
را بهعنوان اشخاص دارای قدرت در رأس سازمان میدانند ،بریمنس )1332( 1از
جمعبندی مطالعات مختلف بیان میدارد ،رهبری فرایند تأثیر اجتماعی است که در آن
یک نفر اعضای گروه یا سازمانی را در جهت دستیابی به اهداف تحت تأثیر قرار
میدهد .در تعریفی دیگر پودولنی ،خورانا و هیل پوپر )0222( 2بیان میدارند که نقش
یک رهبر این است که سازمان خود را با ارزشها و ایجاد یک هویت سازمانی مشخص
و مجزا و تشدید احساس مشترك و درونی نسبت به اهداف سازمانی برانگیزد.
بااینحال تأکید بر این فعالیتها از سوی رهبران بستگی به این مهم دارد که تمرکز بر
رهبری گروه در سطوح پایین سازمان صورت میگیرد یا در سطوح باالیی سازمان؟
نکته مهم در این زمینه این است که رهبر بهعنوان یک انسان " یک شیوه ترجیحی تفکر
"خاص خود را دارد که این شیوه سبک رفتاری وی را تعیین میکند .لذا اتخاذ این سبک
از سوی رهبران در برخورد با موقعیتهای متفاوت سازمانی بهمنظور حصول اهداف
سازمان ،یکی از مهمترین مباحث اساسی علوم رفتاری در حوزه رهبری است .بهگونهای
که سبک انتخابی او در شناسایی و تشخیص صحیح کلیه عوامل موجود در موقعیت و نیز
شناسایی عوامل مداخلهگر که سازمان را در شرایطی تحت تأثیر قرار میدهد اثرگذار
خواهد بود (ارژنگ و همکاران .)1390،یکی از عوامل اثرگذار در این زمینه بروز آوای
سازمانی یا به عبارتی ابراز عقاید آزادانه از سوی کارکنان است .وجود آوا در سازمان
نیازمند حمایت و جهتگیری مثبت رهبران نسبت به عقاید کارکنان است (افخمی
اردکانی و خلیلی صدرآباد .)1931،وجود سه باور منفی در رهبران سازمان زمینهساز
اصلی کاهش آوا در سازمان است ،اولین باور این است که کارکنان دارای مصالح
شخصی هستند و قابلاطمینان نیستند ،لذا نمیتوان به افکار و عقاید آنها اعتماد کرد،
باور ضمنی دوم این است که مدیریت بیشترین اطالعات را درباره مهمترین موضوعات
1. Brymans
2. Podolny, Khurana & Hill-Popper
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سازمانی دارد ،لذا وظیفه گروه مدیریت اداره کردن و دستور دادن است نه توجه به ابراز
عقاید پراکنده و بیاهمیت و سومین باور ضمنی حالتی است که در آن اجماع نظر و
اتفاق رأی نشانه سالمتی سازمان است و درعینحال از اختالفنظر و مخالفت باید پرهیز
شود (حسنپور و عسکری .)1931 ،تحلیل این سه عامل بیانگر اهمیت رهبری سازمان
در بروز آوای سازمانی و یا جو سازمانی مسکوت است همچنان که دیتریت و باریس
( ) 0222در پژوهشی تحت عنوان رفتار رهبران و آوای کارکنان ارتباط دو نوع از
رهبری تغییر مدار (تحولآفرین و رهبری آمرانه باز) و آوای کارکنان را بررسی نمود که
نشان از ارتباط رهبری آمرانه باز با آوای کارکنان داشت ،همچنین اهمیت رهبران در
اظهارنظر کارکنان و تأثیر قوی رفتارهای رهبران بر رفتار آوایی کارکنان را دارد .ملیکان،
موریسون و هیولین )0229( 1در پژوهش خود به بررسی علل سکوت سازمانی و
ناتوانی کارکنان در ارتباطات عمودی سازمانی نقش رهبر در بروز و عدم بروز آوای
سازمانی را مهم و برجسته میدانند ،زهیر و اردوغان )0211( 2نیز رهبری کاریزماتیک را
عاملی مهم در جهت کاهش سکوت سازمانی و ترغیب کارکنان به بروز آوا در سازمان
میدانند.

فناوری اطالعات و آوای سازمانی
آنچه امروزه سازمانها را با سرعت و همپای جامعه در جهت اهداف پیش میبرد و
جزء الینفک سازمانها و زندگی سازمانی شده است ،فناوری اطالعات و ارتباطات
( )ICTاست .فناوری اطالعات ،ابتکاری ترکیبی از جنبههای فنی ،کاربردی و تجاری در
قالب یک راهحل است که با توجه به نیازهای تجاری در هر سازمان ،بهطور انحصاری
اتخاذ میشود .راهحل  ICTبه عامالن و تأمینکنندگان خدمات کمک میکند ،خدمات
جدید و قویتر ارائه دهند و ارزش و اعتبار بیشتری را نسبت به خدمات ارتباط سنتی
برای مشتریان فراهم آورند (علوی و همکاران .)1930 ،آغاز استفاده از فناوری اطالعات
در سازمان در دهه  1322میالدی بود .تکامل سریعی که در این حوزه به وقوع پیوست
نیازمند تغییر رویکرد سازمانی در جهت هماهنگی با این تغییرات بود (ین ،الو و ونگ3؛
.)0229
1. Milliken, Morrison & Hewlin
2. Zehir &Erdogan
3. Yuen, Law, Wong

ارزیابی نقش رهبری تحولآفرین در بروز11 ...

ویزمن )1322( 1به نقل از الو و ونگ ( )0229سه هدف مهم استفاده از سیستم
اطالعاتی در سازمانها را شناسایی کردهاند که شامل:
 -1بهبود بهرهوری کسبوکار بهوسیله پردازش خودکار اطالعات
 -0بهمنظور بهبود اثربخشی مدیریت با فراهم کردن رضایت از نیازهای اطالعات
 -9برای بهبود رقابتهای مؤثر بر استراتژی کسبوکار
رقابت در عرصه جهانی و پیشرفتهای سریع فنّاورانه باعث شده است که در
سازمانهای امروزی عالوه بر توجه به نیروی انسانی بهعنوان عامل اصلی تولید و
بهرهوری ،به فناوری اطالعات و ارتباط بهعنوان مکمل این مهم نگریسته شود .آنچه
زمینه توجه به این دو را فراهم میکند ،توجه به خواستههای نیروی انسانی و کاربست
ایدهها و توانمندیهای آنها متناسب با نیازهای شخصی و در راستای اهداف سازمانی
است  .یکی از متغیرهای مهم در زمینه آوای سازمانی و ابراز نظر از سوی کارکنان که در
دهه اخیر مطرح شده است ،ساختار سازمانی و سلسلهمراتب سازمانی است که میتواند
تسهیلگر با مانع بروز آوای سازمانی باشد .هیندس و کیسلر ( )1332بیان میدارند که
بسیاری از سازمانهای بزرگ شبکه پیچیدهای از فناوریهای مبتنی بر کامپیوتر ،مانند
تلفن ،دورنگار ،چاپ ،پست صوتی ،ایمیل و حتی فناوری ویدئو کنفرانس را راهاندازی
کردهاند که این فناوریها بهصورت بالقوه ارتباطات درونسازمانی را افزایش میدهند،
هم چنین ابعاد تغییرات سازمانی را حمایت کرده و باعث گسترش آن میشوند.
ازآنجاییکه فنّاوری اطالعات و ارتباطات سازمانی هزینهها را کاهش میدهد و باعث
کاهش شرایط عدم اطمینان میشود ،مدیریت سازمان میتواند کنترل بیشتر و بهتری بر
سازمان داشته باشد .با توجه به این مهم میتوان استنباط کرد که  ICTدر سازمان
میتواند همکاری در کار گروهی جهت حصول نتایج بهتر را پرورش داده و درنتیجه
ساختار سلسلهمراتب اداری را حذف و یا مسطح سازد (آگبال)0219 ،2؛ بنابراین و با
توجه به اجزای اثربخشی سازمانی و رهبری از قبیل خالقیت ،روابط انسانی،
تصمیمگیری ،مشارکت ،ارزشیابی و ارتباطات و از طرفی پیشرفت سریع فنآوری
اطالعات و ارتباطات در دهههای گذشته ،اینگونه به نظر میرسد که فناوری اطالعات و
ارتباطات در عصر نوین بر بسیاری از حیطهها ازجمله ابعاد اثربخشی افراد تأثیر به سزایی
داشته است و به نظر میرسد که بررسی تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر اثربخش
1. Wiseman
2. Agboola
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بودن سیستم آوایی یک سازمان نیاز مبرم است.
در راستای این استنباط؛ اهمیت همفکری در جهان امروز با توجه به پیشرفتهای
مهمی که در زمینه دانش و اطالعات به وجود آمده است و نیز دستاوردهای مهمی که
بر اثر همفکری نوع بشر در جایجای این کره خاکی به وقوع پیوسته است ،سازمانها
را به این مهم رهنمود ساخته که توجه به دیدگاه تمامی اعضای سازمان؛ از رهبران
سازمان تا کارکنان جزء ،میتواند زمینهساز پیشرفت و همافزایی فکری و بهرهوری
جمعی باشد .از طرفی وجود سازمانهایی با ساختار بروکراسی سخت و در دهههای
اخیر بوروکراسی نرم 1در جامعه ما باعث شده است که توجه به دیدگاه کارکنان و
اعمال نظرات آنها بهسختی صورت پذیرد و زمینه ارتباط کارکنان با رهبران سازمان
چالش بزرگی در سازمانها تلقی شود ،بااینوجود فناوری اطالعات و ارتباطات و
ظهور وسایل ارتباطجمعی (ازجمله؛ تلفن ،موبایل ،دورنگار ،پست الکترونیکی و)...
اینگونه مینماید که این ارتباطات در سطوح مختلف سازمانی و بین رهبر و کارکنان
چه بهصورت علنی و چه بهصورت پنهانی شکل بگیرد و آوای کارکنان از مجرای این
ارتباطات نوین راحتتر به گوش رهبران سازمان برسد .بر همین اساس مسئله اصلی
پژوهش حاضر این است که ادعای مذکور تا چه اندازه در سازمانها کاربرد دارد و
اصوالً اینکه رهبری تحولآفرین بهعنوان شیوهای نوین و کاربردی از رهبری در سازمان
تا چه اندازه بر بروز آوای سازمانی تأثیر میگذارد و از مجرای فناوری اطالعات تا چه
اندازه آوای سازمانی در کارکنان تشویق و تسهیل میشود؟

چارچوب مفهومی پژوهش
آنچه در این پژوهش مفروض بود این بود که رهبری تحولآفرین بهصورت مستقیم و
با واسطه فناوری اطالعات و ارتباطات ،بر آوای سازمانی کارکنان تأثیر میگذارد .بدین
منظور جهت اندازهگیری متغیر رهبری تحولآفرین ،پنج مؤلفه ویژگیهای آرمانی؛
رفتارهای آرمانی ،ترغیب ذهنی ،انگیزش الهامبخش و مالحظات فردی در نظر گرفته
شد .جهت اندازه گیری آوای سازمانی سه مؤلفه تشویق ،ایمنی و کارآمدی مدنظر قرار
گرفت و نهایتاً جهت اندازه گیری فناوری اطالعات سازمانی ،چهار مؤلفه حمایت از
تصمیمگیری؛ ارتباطات؛ امور اجرایی و مالی؛ تولید و عملیات در نظر گرفته شد و
1. Soft B
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چارچوب مفهومی پژوهش (شکل  )1بر اساس آنها ترسیم گردید.
ایمنی

تشویق

ویژگیهای آرمانی

کارآمدی

رفتارهای آرمانی
رهبری تحولآفرین

آوای سازمانی

ترغیب ذهنی
انگیزش الهام بخش
فناوری اطالعات

عملیات و تولید

ارتباطات

حمایت از تصمیم

مالحظات فردی

اجرایی و مالی

شكل  .1مدل نظری پژوهش

اهداف و فرضیهها
هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر رهبری تحولآفرین در بروز آوای
سازمانی باواسطه نقش فناوری اطالعات است.
در راستای این هدف سه فرضیه مطرح شد:
 )1بین رهبری تحولآفرین با آوای سازمانی و فناوری اطالعات رابطه وجود دارد.
 )0رهبری تحولآفرین بر آوای سازمانی و فناوری اطالعات تأثیر دارد.
 )9رهبری تحولآفرین بهصورت مستقیم و با واسطه فناوری اطالعات و ارتباطات بر
آوای سازمانی تأثیر دارد.

روش پژوهش
پژوهش حاضر از لحاظ هدف ،از جملهی تحقیقات کاربردی و از بعد میزان کنترل
متغیرها ،جزء تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی بود .با توجه به موضوع و طرح
پژوهش نیز میتوان آن را یک پژوهش علی نامید .جامعه آماری پژوهش ،شامل کلیۀ
کارکنان سازمانهای دولتی شهر سنندج (سایت اداری) بود .با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی ساده ،تعداد  012نفر از کارکنان بهعنوان نمونه آماری انتخاب و
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مورد بررسی قرار گرفتند .ابزار مورداستفاده برای گردآوری دادهها ،پرسشنامه رهبری
تحولآفرین باس و آویلو ( )0220در  02گویهو پنج بعد شامل (ویژگی آرمانی ،رفتار
آرمانی ،انگیزش ،فرهیختگی ،حمایت) ،آوای سازمانی همس ( )0210در  12گویه و سه
بعد (تشویق ،ایمنی و کارآمدی) و فناوری اطالعات اکبری و همکاران ( )1931در 12
گویه و  4بعد شامل (ارتباطات ،تولید و عملیات ،حمایت از تصمیم ،امور اجرایی و
مالی) بود .روایی سازه پرسشنامهها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مناسب برآورد
شد .پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ برای رهبری تحولآفرین ( )./34آوای
سازمانی ( )./22و برای فناوری اطالعات ( )./32برآورد شد .نهایتاً جهت تحلیل
دادههای مربوط به فرضیه اول از آزمون همبستگی پیرسون ،جهت تحلیل دادههای
مربوط به فرضیه دوم از آزمون رگرسیون چندگانه و جهت فرضیه سوم از آزمون تحلیل
مدل یابی معادالت ساختاری (تحلیل مسیر بسط یافته) استفاده گردید.
یافتهها
 )1بین رهبری تحولآفرین با آوای سازمانی و فناوری اطالعات رابطه وجود دارد.
در بررسی این فرضیه ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید ،نتایج حاصل حاکی از
ارتباط مثبت و معنیدار تمامی ابعاد رهبری تحولآفرین با فناوری اطالعات و آوای
سازمانی است .مشاهده جدول  1نشان میدهد که ضریب همبستگی هر سه بعد آوای
سازمانی در سطحی باال و مناسب است ،تشویق ( )2/222ایمنی ( )2/232و کارآمدی
( )2/222همچنین در میان ابعاد فناوری اطالعات بعد امور اجرایی بیشترین همبستگی
را با ابعاد رهبری تحولآفرین نشان داده است ( .)2/42سایر نتایج در جدول شماره ()1
قابل مشاهده است.

جدول  .1ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش
تشویق

ایمنی

کارآمدی

ارتباطات

عملیات

تصمیمگیری

امور اجرایی

آوای سازمانی فناوری اطالعات

ویژگی آرمانی

**2/29

**2/201

**2/214

**2/4

**2/440

**2/409

**2/402

**2/212

**2/240

رفتار آرمانی

**2/222

**2/229

**2/200

**2/423

**2/939

**2/922

**2/429

**2/204

**2/422

انگیزش

**2/292

**2/222

**2/200

**2/491

**2/420

**2/422

**2/420

**2/21

**2/212

فرهیختگی

**2/21

**2/22

**2/231

**2/92

**2/932

**2/932

**2/4

**2/223

**2/422

حمایت

**2/203

**2/232

**2/232

**2/422

**2/922

**2/932

**2/422

**2/229

**2/242

رهبری

**.222

**.232

**.222

**.422

**.499

**.442

**.422

**.202

**.222
*P0/01**- P0/05
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 )4رهبری تحولآفرین بر آوای سازمانی و فناوری اطالعات تأثیر دارد.
نتایج فرضیه دوم بر اساس آزمون رگرسیون چندگانه نشان داد که مقدار  Fمحاسبهشده
برای هر دو متغیر آوای سازمانی و فناوری اطالعات در سطح ( )P0/05معنیدار بود،
به عبارتی رهبری تحولآفرین عاملی مهم در بروز آوای سازمانی (تبیین  24صدم از
واریانس تغییرات آوای سازمانی) و تسهیل فرایند فناوری اطالعات (تبیین  94صدم از
واریانس تغییرات فناوری اطالعات) در سازمان است.
جدول  .4مجموع مجذورات و آزمون F
متغیر مالک

شاخصها

آوای

مقدار رگرسیون
باقیماندهها

سازمانی
فناوری
اطالعات

مقدار رگرسیون
باقیماندهها

مجموع

درجات

میانگین

مجذورات

آزادی

مجذورات

120/2

2

02/21

49/22

024

2/014

23/22

2

11/39

114/2

024

2/229

مقدار

F

R2

**32/2

./24

**00/1

./94

*P0/01**- P0/05

در ادامه و بهمنظور بررسی سهم هر یک از ابعاد رهبری تحولآفرین جهت پیشبینی
آوای سازمانی و فناوری اطالعات به جدول ضرایب متغیری استناد میشود .نتایج
بهدستآمده نشان داد علیرغم تأثیرپذیری آوای سازمانی و فناوری اطالعات بهصورت
کلی از رهبری تحولآفرین ،بااینوجود در میان ابعاد رهبری تحولآفرین تنها دو بعد
انگیزش ( )Beta=2/421و حمایت اجتماعی ( )Beta=2/043توانستهاند ،بر آوای
سازمانی کارکنان تأثیرگذار باشند ،همچنین تنها دو بعد ویژگیها آرمانی ()Beta=2/003
و حمایت اجتماعی ( )Beta=2/920توانستهاند بر فناوری اطالعات سازمانی تأثیرگذار
باشند .نتایج در جدول شماره ( )9قابلمشاهده است.
جدول  .3ضرایب استاندارد و سهم هریک از ابعاد رهبری در پیشبینی آوای سازمانی و
فناوری اطالعات
متغیر

فناوری سازمانی

آوای سازمانی
B

Beta

t

B

Beta

t

-2/224

-2/224

-2/243

2/912

2/033

**2.64

رفتار آرمانی

2/232

2/122

1/20

2/200

2/209

2/414

انگیزش

2/922

2/421

**5.28

2/224

2/232

2/712

ویژگی
آرمانی

ارزیابی نقش رهبری تحولآفرین در بروز17 ...
فرهیختگی

2/222

2/23

1/24

-2/129

-2/120

-1/94

حمایت

2/134

2/043

**9/22

2/902

2/920

**3/12

*P0/01**- P0/05

 )3رهبری تحولآفرین بهصورت مستقیم و با واسطه فناوری اطالعات و ارتباطات بر
آوای سازمانی تأثیر دارد.
در بررسی فرضیه اصلی پژوهش مبنی بر نقش میانجی فناوری اطالعات در میزان
تأثیرگذاری رهبری تحولآفرین بر آوای سازمانی از مدل یابی معادالت ساختاری
استفاده شد .نتایج بهدستآمده نشان داد که هر یک از ابعاد تبیین معناداری از متغیرهای
مکنون دارند ،همچنین شاخصهای نیکویی برازش برای مدل نهایی حاکی از مناسب
بودن این شاخصها (نسبت خی دو بر درجه آزادی ( )9/12و شاخص نیکویی
برازشمی باشند که نشاندهندهی برازش مدل نهایی پژوهش است .این مقادیر در جدول
شماره ( )4قابل مشاهده میباشند.
جدول  .9بار عاملی و ضریب تبیین هر یک از مؤلفهها و مقادیر  tمتناظر آنها
مؤلفه

بار عاملی

ضریب تبیین

t-value

ویژگی

2/22

2/22

12

رفتار آرمانی

2/2

2/24

12/4

انگیزش

2/31

2/21

12/2

فرهیختگی

2/22

2/22

12/3



حمایت

2/32

2/34

12/2

تشویق

2/21

2/24

12/4



ایمنی

2/22

2/23

12/2

کارآمدی

2/2

2/24

12/4

ارتباطات

2/24

2/24

12/2

عملیات

2/22

2/44

12/2

تصمیمگیری

2/22

2/23

12/3

امور اجرایی

2/22

2/20

12/2

آرمانی

شاخصهای نیكویی برازش







خی دو (003/3* :)X0
نسبت خی دو به درجه آزادی
(9/12 :)X0/df
واریانس باقیمانده و کوواریانس
(2/24 :)RMR
تقریب ریشه میانگین مجذورات
خطا (2/230 :)RMSEA
نیکویی برازش (2/22 :)GFI
تعدیلشده نیکویی برازش (:)AGFI
2/22
برازش مقایسهای (2/32 :)CFI

شاخص خیدو معنادار است ،نسبت خیدو بر درجه آزادی کمتر از  ،9تقریب ریشه میانگین مجذورات خطا
کمتر از  ،2/12شاخص نیكویی برازش پایینتر از  ،2/4شاخص تعدیلشدهی نیكویی برازش پایینتر از 2/4
و نهایتاً شاخص برازش مقایسهای باالتر از  2/4است؛ که نشان از برازش خوب مدل دارند.

*P0/01**- P0/05

در ادامه مدل نهایی پژوهش ترسیم شده است .ضرایب بتای محاسبهشده بین ابعاد نشان
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میدهد که رهبری تحولآفرین معادل ( )Beta=2/30بر آوای سازمانی کارکنان و معادل
( )Beta=2/24بر فناوری اطالعات تأثیرگذار است .بااینوجود ضریب تأثیرگذاری
فناوری اطالعات بر آوای سازمانی منفی است ()Beta= -2/02؛ که نشان از تأثیرگذاری
منفی فناوری اطالعات بر آوای سازمانی کارکنان دارد .مقادیر محاسبهشده برای اثرات
مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر آوای سازمانی در جدول شماره  2محاسبه شده است.
جدول  :2حاصل جمع ضرایب تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم
انواع تأثیر

متغیرها

کل

مستقیم

غیرمستقیم

رهبری تحولآفرین

2/30

...

2/30

با واسطه فناوری اطالعات

2/24

-2/02

-2/122

شكل  .4مدل نهایی پژوهش

بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط آوای سازمانی با رهبری تحولآفرین و میزان
تأثیری که فناوری اطالعات و ارتباطات بر این رابطه میتوانند داشته باشد صورت
گرفت .بهزعم ماریو ( )0222رهبری برای سازمانهای قرن بیست و یکم ،ابزاری کلیدی
محسوب میشود .مطالعات نشان داده است که اگر افراد در جایگاه رهبری خصوصیات
رهبری مشخصی داشته باشند ،بهتر کار میکنند .این نتیجه به دانش حوزه فردی ،حوزه
رهبری فرد و سازمان افزوده و کمک میکند ،با توجه به اینکه یکی از زمینههای مهم در

ارزیابی نقش رهبری تحولآفرین در بروز14 ...

حوزه فردی توجه به خواست و دیدگاههای افراد درون سازمان و اعمال نظرات آنها
در امور سازمانی است ،بیشتر صاحبنظران عوامل فردی ،سازمانی و اجتماعی را در
مورد ایجاد آوای سازمانی در بیان نظرات کارکنان و مشارکت آنها مؤثر میدانند که این
عوامل باید مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد تا با شناخت عوامل مؤثر ،راهکارهای
مناسب در ایجاد آوای سازمانی تبیین گردد .کارکنان برحسب موقعیت شغلی و پست
سازمانی ممکن است دارای ایدهها و نظرات سازنده برای بهبود عملکرد سیستم باشند،
لذا چنین ایدههایی باید از راه درست و از مجرای ارتباطی درست به گوش رهبران و
تصمیم گران سازمانی برسد .نتایج حاصله از فرضیههای پژوهش نشان داد که بین
تمامی ابعاد رهبری تحولآفرین و آوای سازمانی و فناوری ارتباط مثبتی وجود دارد .با
توجه به تأثیری که جو حاکم بر سازمان بر میزان بروز عقاید و دیدگاههای کارکنان
دارد ،میتوان گفت که رهبری و بخصوص ایجاد انگیزش در کارکنان میتواند عاملی
مهم در ابراز عقاید از سوی آنان باشد .به عبارتی آوا و یا سکوت سازمان بیشتر از آنکه
متأثر از ویژگیهای شخصیتی افراد باشد از جو حاکم بر سازمان متأثر است؛ و چه
کسی غیر از رهبری سازمان میتواند این جو را تحت تأثیر قرار دهد و آن را در جهت
مثبت و یا منفی حرکت دهد .آنچه از نتایج بهدستآمده در پژوهش حاضر تبیین
میشود این است که میزان تأثیرگذاری رهبری و بخصوص رهبری تحولآفرین بر آوای
سازمانی کارکنان در سطحی باال و قابلتأمل است .در میان ابعاد نیز تنها دو بعد انگیزش
و حمایت اجتماعی توانستهاند این تأثیر را داشته باشند .با توجه به اینکه آوا و عدم
ابراز آن (سکوت) در سازمان نیازمند ایجاد انگیزه در افراد است؛ و این نیازمند شخصی
است که عالوه بر قدرت و توانمندی تشویق و تنبیه کارکنان و اشخاص درون سازمان
را در این کار راهنما و راهبر باشد و در صورت لزوم مورد حمایت خود قرار بدهد.
رهبری تحولآفرین با توجه به اینکه هم جنبه درونی دارد (عواملی که به خود رهبر
مربوط میشود) و هم جنبه بیرونی (عواملی که در ارتباط با دیگران است) ،میتواند
ضمن کنترل عوامل درونی همچون رفتار و ویژگی آرمانی و بهبود این ابعاد در وجود
خود کارکنان ،آنان را به بروز این رفتارها تشویق و ضمن بهبود عوامل بیرونی همچون
انگیزش و حمایت اجتماعی آنان را به ابراز عقاید خود ترغیب نماید .نتایج حاصله از
این فرضیه با پژوهشهای دیتریت و باریس ( ،)0222زهیر و اردوغان ( ،)0211ملیکان،
موریسون و هیولین ( )0229همسو است.
نتایج مدل یابی پژوهش نیز در این راستا است ،بااینوجود ضریب تأثیر فناوری
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اطالعات بر آوای سازمانی کارکنان منفی است و میزان استفاده از فناوری و
چارچوبهای مبتنی بر فناوری باعث شده است که در سازمانهای موردنظر میزان ابراز
عقاید و دیدگاههای کارکنان کمتر شود و حتی مانع از ابراز عقاید از سوی آنها باشد.
این نتایج اگرچه علیرغم دیدگاه پژوهشگران است ،اما واقعیت این است که با
گسترش میزان استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات در سازمانها و حتی جامعه،
ترس افراد و کارکنان از ابراز عقاید به دلیل کنترل بیشتر بر آنان (ازجمله وسایل صوتی
تصویری ،دوربینهای مداربسته ،کنترل شبکههای ارتباطی ،محدود بودن سامانههای
خودکارسازی اداری به درون سازمان و کنترل آنها از باال ،حفظ بهتر و دقیقتر عقاید و
دیدگاه های کارکنان در صورت لزوم و استفاده از آن علیه خود فرد ،حفظ و ثبت دقیق
هویت فرد بهصورت الکترونیک و بازیابی آسانتر آن و  )...باعث شده است ،عالوه بر
اینکه فرد میتواند به صورتی راحتتر عقاید خود را به افراد باالدست و کل سازمان
برساند ،بااینوجود از ابراز آن خودداری کرده و ثبات و قبول وضع موجود را بر ابراز
عقاید خود ترجیح دهد .پژوهش حاضر با محدودیتهای چند مواجه بود ،ازجمله در
دسترس نبودن مقاالت و مستندات جدید در ارتباط با متغیرهای پژوهش و بخصوص
آوای سازمانی ،در دسترس نبود آمار دقیق کارکنان و جامعه آماری پژوهش و همکاری
اندك مدیران سازمانها در این زمینه و مشکالت ناشی از کمبود وقت و دقت کارکنان
در پاسخگویی به گویه های پرسشنامه .بااینوجود در راستای نتایج پژوهش
پیشنهادهای زیر مطرح میگردد.
نتایج حاصل از همبستگی رهبری تحولآفرین با آوای سازمانی نشان از ارتباط مثبت و
باالی این دو متغیر است ،توصیه میشود ،زمینههای توسعه این شیوه رهبری در
سازمانها فراهم شود و در این زمینه دیدگاههای کارکنان و انتظارات آنها از رهبری
سازمان ،مدنظر قرار گیرد.
توصیه میشود  ،انگیزش کارکنان و نیز حمایت از آنان در محیط سازمانی د اولویت
کاری رهبران سازمان باشد ،چراکه این دو متغیر تأثیر زیادی در ارائه دیدگاه و نظرات
کاری کارکنان در محیط سازمان دارد.
بهکارگیری دیدگاه و نظرات مفید کارکنان در امور سازمانی و نیز تحریک و تشویق آنان
به ارائه دیدگاه از سوی رهبران و در صورت لزوم ارتقای جایگاه فعلی آنان با توجه به
مفید بودن ایده و نظرات آنان ،عاملی اساسی در توسعه سازمان و پیشبرد اهداف آن
است.
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با توجه به اینکه فناوری اطالعات و ارتباطات هم میتواند جنبه مثبت و هم جنبه منفی
داشته باشد ،کنترل جنبههای منفی آن در ارتباط با آوای سازمانی کارکنان ،نیازمند
حمایت بیشتر رهبران و مهمتر از همه اطمینان دادن به کارکنان و آگاهسازی آنها از
امنیت در ارتباطات مبتنی بر وب است.
آگاهسازی کارکنان از نحوه استفاده و کاربرد فناوری اطالعات در جهت بروز
دیدگاههای مثبت و کاربردی در سازمان تا هم اطمینان در آنان حاصل شود و هم
رهبران وظایف خود را در رابطه با امنیت اطالعات سازمانی ابراز کرده باشند.
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