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  سرآغاز

 از کــه عــالی آمــوزش مؤســسات جدیــد هــايمــسؤلیت اجــراي
 شـرایط  و الزامـات  باشـند   مـی  چـالش  پر و پیچیده هايسازمان
 نیـروي  بـراي  امـن  محیطـی  سـاختن  فراهم عرصه در جدیدي
 نظـام  در جدیـد  هـاي کیفیـت  ظهـور   بـا  .کندمی ایجاب انسانی

 يرهبــر و مــدیریت ســنتی و کالســیک هــايشــیوه دانــشگاه،
المللـی تقاضـا بـراي        محققان رشـد بـین     .باشد کارساز تواند نمی

آموزش عالی، پیچیدگی زیاد و جهانی شـدن را از عوامـل مهـم              
دانند و معتقدند که پیچیدگی زیاد   تغییر در نظام آموزش عالی می     

هـا بـه ارمغـان      ها را براي دانـشگاه     جدیدي از مسؤلیت   مجموعه
ست که سبک رهبري دانـشگاه      اولین مسؤلیت این ا   . آورده است 

هـاي فعلـی رهبـري    از نو ریختـه شـود و هـیچ کـدام از سـبک         
 همچنـین امـروزه  ). 1(هـاي امـروزه نیـست   پاسخگوي پیچیدگی 

 بـا  همکارانـشان  بـا  آنـان  ارتبـاط  و هادانشگاه در کارکنان نقش
 راسـتا  ایـن  در ).2( اسـت  یافتـه  فاحشی تفاوت گذشته هاي دهه
 توانـد   می کند ایجاد کارکنان براي أمنی فضاي که رهبري سبک
ناسـالم و    هـاي رفتـار  و هـا دانـشگاه  پیچیـدگی  بـا  مقابله امکان

 تحـوالت زیـادي در   در چند دهۀ اخیر  . آورد فراهم را غیراخالقی

 _________________________________________________________________________________________________________________ _  
  galavandi @ gmail.com:نشانی الکترونیکی: نویسندة مسوول ∗

  مقاله پژوهشی

  رابطۀ بین رهبري امنیت مدار و اخالق کار
  

  ، زکریا احمدیان∗نديحسن قالودکتر 

  گروه مدیریت اموزشی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه

  )25/7/94:، تاریخ پذیرش20/4/94:تاریخ دریافت(
  چکیده

این  رشد و بقا دارد، وجود هاآن فعالیت در محیط که کاري اخالق و هاستدانشگاه در تحول و حرکت بنیادي عامل انسان اینکه به توجه با: زمینه
 کارکنان تا کند ایجاد سازمان در سالم فضاي بتواند باشدکه ايرهبري این مؤسسات آموزش عالی به گونه باید داشت، خواهد دنبال به را مؤسسات

ار با اخالق کاري مدهاي رهبري امنیتکنند لذا هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطۀ بین مؤلفه فعالیت آمیز جوي مشارکت در انسانی و سالم روابط با
  . در بین کارکنان دانشگاه ارومیه بود

 نفر بودند و از این تعداد، 494 روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی و جامعه آماري کلیه کارکنان دانشگاه ارومیه است که در مجموع :روش
. رهبري امنیت مدار و اخالق کاري بودند هاي رسشنامهابزارهاي پژوهش شامل پ. داي انتخاب شدن نفر به شیوه نمونه گیري تصادفی طبقه183

  . استفاده شده است) رگرسیون چند گانه(و آمار استنباطی) میانگین و انحراف استاندارد(ها از آمار توصیفیبراي تجزیه و تحلیل داده
اد عالقه به کار، روابط سالم و تعاون در محل کار مدار با ابعنتایج تحلیل رگرسیون چندگانه حاکی از این است که؛ بین رهبري امنیت: هایافته

هاي آرامش و ها نشان داد که مؤلفههمچنین یافته.  مدار و بعد جدیت در کار مشاهده نگردیدرابطۀ معناداري بین رهبري امنیت. رابطه وجود دارد
  .راي ابعاد اخالق کاري هستندهاي خوبی ببینی کنندهقابلیت اطمینان، فراهم آوردن فرصت ریسک و ذهنیت مثبت پیش

 میان کارکنان دانشگاه در کاري اخالق افزایش شاهد توانمدار میامنیت رهبري به توجه نتایج این پژوهش حاکی از آن است که؛ با: گیري نتیجه
  .بود
  

   خالق کاري، رهبري امنیت مدار، رهبريا: کلید واژگان
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 ٤٠

رخ داده   عـالی  آمـوزش  مؤسـسات  ویـژه  بـه  دولتی هايسازمان
 اداره بروکراتیـک  و مراتـب  سلسله ساختار که اییگونه به است؛
 داشت، را مسلط حالت بیستم قرن هايسال اکثر که دولتی ورام
 کارآمد و انعطاف قابل رهبري و مدیریت نوعی به تبدیل حال در

به  قادر و دارند تمایل سختگیري به مدیران از بسیاري). 3(است
محـیط   در تواننـد نمـی  و نیستند کارکنان با خوب رابطه برقراري
 تغییـر  آوري فـن  و کـاري  ندفرای سازمانی، فرهنگ کار، و کسب

 تواننـد  نمـی  خـوب،  فنی دانش وجود با مدیران این ایجاد کنند؛ 
 به که هستند مدیرانی اثربخش مدیران ).4(باشند مدیران موفقی 

 رابطـه  و گیرنـد   مـی  بهـره  خـود  عـاطفی  هـاي از قابلیـت   خوبی
 امـروزه . کننـد مـی  سازنده با زیردسـتان خـود برقـرار     و اثربخش
 به پذیرانعطاف هايشیوه و هامهارت از مختلفی عانوا به رهبري
 نیازمنـد  جدیـد  تقاضـاهاي  و تغییـر  هايچالش با مواجهه منظور
 کارکنـان  بـراي  أمـن  پایگـاه  یک عنوان به که رهبري). 5(است
رابطـه   یـک  ينماینـده  کـه  مداراسـت  امنیت رهبر باشد، مطرح
  ).6(است رهبري بر مبتنی مثبت
 بـروز  سـاز  زمینـه  کـه  موضـوعاتی  ینتـر مهـم  از یکی طرفی از

 شـده  جهـان  سـطح  مؤسسات آموزشی در   براي متعدد مشکالت
 جوامع در اخالق خالف کارهاي و فساد از ناشی است، مشکالت 

هـاي دربـاره    چند دهۀ گذشته نگرانی    در طول ) 7(است گوناگون
کـاري  هاي تفریحی با اخالق   افت ارزش کار و جایگزینی فعالیت     

 وجـود  بـا  امـروز  جامعـه   در .)8(غرب ایجاد شـد   سنتی در جامعه    
 ارزش کـار  بـه  آن در کـه  (دینی و ملی فرهنگ در بسیار عناصر
دارند  غلبه هايارزش جامعه کلی ساختار  در )شود  می نهاده بسیار
  ).9(کندمی تضعیف را کاري وجدان آن پی در و کار اخالق که

اسـت کـه   هایی از آنجا که کارایی و کیفیت حاصل تالش انسان      
هـاي هـر سـازمانی محـسوب        تـرین سـرمایه   به عنوان با ارزش   

هـایی کـه در     شوند، لذا پرداختن به مـسائل اخالقـی انـسان          می
شـود  حقیقت از مجموع رفتار ایشان رفتار کل سازمان حادث می         

  ). 10(ضرورتی انکار ناپذیر است 
یکی از اجزاي اصلی و مهـم مـدیریت، رهبـري اسـت و نقـش                

تـرین موضـوع در     رهبـري مهـم   . ایی سازمانی دارد  مهمی در پوی  
امـروزه بهتـرین    ).13(حیطه رفتار سازمانی و روابط انسانی اسـت       

مدیر کسی است که به حـرف کارکنـان گـوش دهـد، موجبـات               

چنـین  . انگیزش آنان را فراهم آورد و به حمایت از آنان بر خیزد            
، فـراهم کـردن فرصـت       2هایی چون مقبولیت  رهبرانی از ویژگی  

، اســتفاده از 5، قابلیــت دسترســی4، مــشاهده پتانــسیل3ریــسک
، آرامــش و قابلیــت 7، گــوش دادن و بررســی6انگیــزش درونــی

این نوع سـبک رهبـري،      .  برخوردارند 9 و ذهنیت مثبت   8اطمینان
رهبـري امنیـت مـدار بـه       ).15و  14( اسـت  10رهبري امنیت مدار  

ص عنوان رویکردي تحولی و نوین، فرآیندي براي توسعۀ تخـص     
توانـد محـیط    و رشد و یادگیري فردي و سـازمانی اسـت و مـی            

پذیر سازمانی را به محیطی امن، قابل اطمینان، سازگار و انعطاف         
براي انطباق با تغییرات گسترده و پویـاي دنیـاي بیـرون تبـدیل       

رهبري امنیت مدار در اصـل بـه تئـوري دلبـستگی در            ). 15(کند
مـدار  رهبـري امنیـت  ). 19 -16(گـردد ، بر می11زمینه پایگاه امن  

رویکردي مبتنی بر روابط مثبت است که در آن بـه دنبـال درك          
 -1: رفتار یک نوع الگوي رهبري است که شامل سه بعد اسـت           

دانـی  گذاري، مقبولیت و فدر   فراهم نمودن امنیت از طریق ارزش     
 فراهم نمودن کـاوش از طریـق تأکیـد بـر رشـد، توسـعه و                 -2

ار با یک شیوه مثبت در برخورد با وظایف و           ارائه رفت  -3پتانسیل  
رهبري که به عنوان یک پایگاه امـن محـسوب          ). 15(هاموقعیت
شود، به کارکنان زیر دستش در توسعه حس اعتماد به نفس،           می

خودمختاري، شایستگی، تأثیر بخشی بر خویـشتن و احتـرام بـه            
رسـد رهبـري    بـه نظـر مـی     ). 20(خویشتن کمـک خواهـد کـرد      

توانـد بـه عنـوان یـک        ر سبکی از رهبري است که می      مدا امنیت
 بنـابراین ایجـاد   ). 15 و   6(پایگاه امـن در سـازمان مطـرح باشـد         

 هـاي رفتـار  سـایر  انگیختگـی بـر  رهبـر  وسـیله  به امنیت مفهوم
 جمعـی  مثبت، مـشارکت   بودن، ارتباطات  متعهد قبیل از کارکنان

  ).20(سازدمی پذیرامکان  را...و
توانـد در     مـی  ي موجود رهبري امنیت مـدار     بر اساس مبانی نظر   

از  و محیط کار احساس امنیت روانی به تبع آن انگیزه ایجاد کند
بی عالقگی، رفتارهاي غیر اخالقی و روابط خصمانه جلـوگیري          

هـاي رهبـري   نگاهی بر ادبیات تحقیق در زمینه شـیوه    ). 5(نماید
ن احتـرام  بیانگر این نکته است که رهبران سازمانی، با نشان داد       

تواننـد  پذیري و روابط مثبت مـی     به کارکنان، حمایتگري، ریسک   
 پـژوهش . موجبات رفتار اخالقـی را در کارکنـان فـراهم سـازند           

 رهبـري  بـین  داري معنـی  و مثبـت  ارتباط که داد محققی نشان 
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 محققـی دیگـر در    ). 6(دارد وجـود  روانـی  امنیـت  و مـدار  امنیت
 معنـی  و مثبـت  روابـط  کلـی  طور به که داد نشان خود پژوهش
 امنیـت  و رهبـري  اثربخشی با مدارامنیت رهبري ابعاد بین داري
حاکی از این    محققین دیگري نیز   هاي یافته .)5(دارد وجود روانی

 معنی و مثبت مدار، رابطه امنیت رهبري هايمؤلفه تمامی بود که 
  ).21(دارند کار به اعتیاد ابعاد با داري

 جلـب  خـود  بـه  را زیـادي  توجـه  ار،ک در اخالقیات امروزه بحث
است به گونه اي که مفهوم اخالق کـاري درجـه اهمیـت            نموده

ها براي ایجاد و نگهـداري      باالیی در تصمیمات مسؤلین سازمان    
  در .)12( کـوش پیـدا کـرده اسـت       کارکنان بـا انگیـزه و سـخت       

 و استانداردهاي  اصول مجموعه عنوان به اخالق که  نیز مدیریت
 خـور  در جایگـاه  اسـت  شـده  تعریـف  رفتار هندهد جهت اخالقی
 کرده ها و به ویژه مؤسسات آموزش عالی پیدا      سازمان در توجهی
 کـار  دسـتور  در را آن کـشورها  از بسیاري که اي گونه به است،

 اصـالحات  هـاي برنامه يسرلوحه و در  کرده وارد خود اصالحات
، یـک   12اخالق کـار  ). 22(اند داده قرار هاي خود خدمات دانشگاه 

هنجار فرهنگی است که به انجام کار مناسب و خوب در جامعـه             
دهد و بر این باور اسـت کـه کـار          یک ارزش معنوي و مثبت می     

طبق تعریـف دیگـر،   ). 23(نفسه داراي یک ارزش ذاتی است     فی
اي از اصول و استانداردهاي سـلوك بـشري         اخالق کار مجموعه  

  ).10(کندن میها را تعییاست که رفتار افراد و گروه
 را مثبـت  ارزش یک اجتماعی هنجار یک عنوان به کاري اخالق
 تعریـف  صـورتی  بـه  را کـار  و دهـد  قرارمـی  کار عالی انجام در
  ). 24(است ارزش داراي ذاتی گونه به که کند می
  : عبارتند از کار اخالق چهارگانه ابعاد

اي هـ   ویژگـی  کار اخالق از بعد این: 13کار به عالقه و دلبستگی
 ضـمنی  توافـق  و شـغلی هاي    توقع و انتظارها برآوردن به مربوط
  .کند  میتوصیف را شغلی هايمأموریت به رفتن براي
 بـه  اعتقـاد  یعنـی  کردن کار به تمایل: 14کار در جدیت و پشتکار
 کـه  تالش و کوشی سخت همچنین و آن به دادن اهمیت و کار
 ابعـاد  از هکـ  اسـت  سـخت  کارهاي انجام به اعتقاد دهندة نشان
  .باشد  میوبر ماکس پروتستان کار اخالق و اسالم کار اخالق

 برقراري توان انسانی  روابط :15کار محل در انسانی و سالم روابط
 و فـردي  هايویژگی و شخصیت وجود پذیرفتن طریق از ارتباط
  شود  میگرفته نظر در دارند، فرد یک با که هاییتفاوت همه
-مـی  را کـار  اخالق مؤلفه  این :16ارک در مشارکت و جمعی روح

 آدم کـار  محیط در « :کرد تعریف زیر هايگویه به توجه با توان
 اي مالحظــه بــی و توجــه بــی آدم «،»هــستم بــسازي ســازگارو

 از« ،»هـستم  مقـررات  تـابع « ،»دارم جمعـی  روحیـه « ،»مهست
  ).25(»کنممی اطاعات مافوق دستورات

ی رشـته مـدیریت، حاصـل       تر منـابع علمـ    با توجه به اینکه بیش    
 دانشمندان غربی اسـت؛ بنـابراین، ممکـن اسـت متـون             ۀاندیش

مربوط به اخالق کاري نیز منعکس کنندة اخالق غربـی باشـد و     
ها باشد؛ اما موضوع مهم این است       ها و باورهاي آن   حاوي ارزش 

هـاي  که نباید این حقیقت را نادیده گرفت کـه جوامـع و تمـدن             
تجارب . و رفتار مختص خودشان را دارند     دیگر نیز اخالق کاري     

چنــین، ایــن جوامــع، هــم. نیــست تجــارب غربــی ۀآنهــا، آیینــ
انـد کـه باورهـاي    سازي و نگرش بـه کـار را توسـعه داده          مفهوم

  ).26(کندفرهنگی آنها را آشکار می
کار در داخل و خـارج از       هاي متعددي در رابطه با اخالق     پژوهش

وهشی که ارتبـاط بـین رهبـري        کشور انجام گرفته است ولی پژ     
 طبـق . کار را بررسی کرده باشد یافت نـشد       امنیت مدار با اخالق   

 بـود  خواهنـد  قـادر  هاسازمان کار، رهبران  اخالق رفتاري نظریه
 شـدن  درونـی  بنـابراین  .کننـد  درونـی  کارکنان در را کار اخالق
 ایـن  بـه  گـردد؛  اخالقـی مـی    تعهد باعث کارکنان در کار اخالق
 شغلی و سازمانی مأموریت ارزش درونی طور هب شخص که معنی
 اسـت  قائـل  خـود  کـار  بـراي  کـه  ارزش خاطر به سازمان در را،

توان اظهار  بنابراین می ). 27( دهد  می انجام را آن و نموده تقویت
توانـد موجبـات تقویـت    کرد که رهبر با تأکید بر روابط مثبت می     
تایج پژوهشی حاکی از    ن. رفتار اخالقی در کارکنان را فراهم آورد      

 سـبک  و شـغلی  رضـایت  نظیر سازمانی متغیرهاي که این است 
 سـازمان  در کـار  اخـالق  سطح افزایش موجب مشارکتی رهبري
 کـه   همچنین تحقیق دیگري مؤید این مطلب اسـت   .)9(شود می

 برسـطح  معنـاداري  اثـر  کـاري  فرآیند و مدیریت ها، نحوه راهبرد
 بـین  رابطه دیگر که  تحقیقی در .)11(دارد کارکنان کاري اخالق
 بـین  در را شغل ترك به تمایل و شغلی هاي نگرش کار اخالق
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 رابطۀ بین رهبري امنیت مدار و اخالق کار: دکتر حسن قالوندي و زکریا احمدیان
 

 ٤٢

 هـا  یافته گرفت، قرار بررسی مورد خدماتی هايسازمان کارکنان
 بـا  مـستقیم  طـور  بـه  کـار  اخالق به قویتر اعتقاد که داد، نشان
 بـه  کمتر تمایل با مستقیم غیر بطور و دارد، رابطه شغلی رضایت
  . )28(دارد رابطه شغل ترك

نتایج پژوهشی دیگر نیز نشان داد که رهبري اخالق مدار باعـث          
شود و با خالقیت در محیط تآثیر بر انگیزش درونی و نوآوري می 

 مدیریت داد که  نشان  نتایج پزوهش دیگري   .)29(کار رابطه دارد  
 تـأثیر  تحت را سازمانی موفقیت کار اخالق رعایت با مدار اخالق
 425 بـین  در دیگریکـه   همچنـبن در تحقیـق     .)30(دهدیم قرار

 عربـی  متحـده  امـارات  ادارات در سازمان چند از مسلمان کارمند
 رضـایت  و سـازمانی  تعهد و کار اخالق بین رابطه گرفت صورت
 صـورت  این به آمده بدست نتایج گرفت قرار بررسی مورد شغلی
 دار معنـا  و مثبـت  رابطه سازمانی تعهد و کار اخالق بین که بود،
 ابعـاد  از برخـی  و سـازمانی  تعهد ابعاد با کار اخالق و دارد وجود
 اخـالق  بـا  شـغلی  رضایت. داشت دار معنی رابطه شغلی رضایت
تحقیـق   نهایت در .)31(است دار معنا رابطه سازمانی تعهد و کار

 موفقیـت  در را مـدیران  اخالقـی  رفتـار  ابعـاد  رابطـه  دیگري نیز 
  . )32(است نموده مشخص سازمانی
 هـا دانـشگاه  در تحـول  و حرکـت  بنیـادي  عامـل  انسانی نیروي
 در کـه  کـاري  اخـالق  و اسـتراتژیک  عامـل  به توجه و باشد می

 دنبـال  به را هادانشگاه رشد و دارد، بقا  وجود آنان فعالیت محیط
 بـر  بسیار کیدأت با و شرایطی برچنین عالوه ).11(داشت خواهد

 در ویژه هب و گوناگون درادیان قیاخال اصول رعایت و اخالقیات
 اصـول  بـر  تمرکز و رعایت لزوم رسدکه  مینظر به اسالم دین

 باشـد؛  سازمانها براي مناسبی عمل راهنماي بتواند که اخالقی

  ).33(گردد  میاحساس ازهمیشه بیش
 بـه  و کـار  اخالق نظر از موجود وضع بهتر شناخت براي بنابراین
 بـا  مرتبط عوامل و رهبر مثبت و امنیتی هايرفتار مشخص طور
  بـه  .گیـرد  صـورت  مطالعـاتی  ارومیه دانشگاه الزم دیدیم در   آن
 بـین  ارتباط بر مبنی پژوهش، تحقیقی  موضوع بودن جدید دلیل
 تـوان مـی   ولی .نگردید مشاهده کار اخالق و مدار امنیت رهبري
 و اسـت  مطـرح  کارکنان براي الگو یک عنوان به رهبر که گفت
 کـار  اخالق تواندمی او مثبت روابط بر مبتنی و تگرانهحمای رفتار
از ایـن روي، هـدف کلـی از انجـام           . نماید تقویت کارکنان در را

مـدار و اخـالق     مطالعه حاضر تعیین رایطۀ بـین رهبـري امنیـت         
  .باشدکاري دربین کارکنان دانشگاه ارومیه می

 روش

نـوع   از) آزمایـشی  غیـر  (توصـیفی  مطالعه، این در پژوهش طرح
جامعۀ آماري این پـژوهش، شـامل کلیـه          .است همبستگی طرح

کارکنان دانشگاه ارومیه غیر از کارکنان حراست و خـدماتی بـود            
 نفـر   494،  )93-94(که در مجموع تعداد آنها در سال تحـصیلی          

 نفر با اسـتفاده از جـدول مورگـان          215اي به حجم    نمونه. بودند
هـا،  نان بیشتر بـه اعتبـارداده  پیشنهاد شد، لذا در ادامه براي اطمی    

 پرسشنامه میان نمونه آماري توزیع شد، افـراد نمونـه           220تعداد  
  اي انتخـاب شـدند، کـه    تـصادفی طبقـه   گیـري به روش نمونـه 

.  پرسـشنامه بـه طـور کامـل بازگردانـده شـد            183در این میان    
ــابراین  ــه حجــمبن ــه نظــر در نفــر 183نهــایی نمون   شــد گرفت

  ).80/0 پاسخکویی نرخ(
ــزار ــود پرســشنامه هــا، دوداده گــردآوري اب  ،اول پرســشنامه . ب

توسـط   ایـن پرسـشنامه   ). 6(بـود  مـدار امنیـت  رهبري پرسشنامه
گرفتـه   قـرار  استفاده مورد و شده ترجمه گروهی از پژوهشگران  

ــب مــذکور پرســشنامه). 5(اســت : بعــد هــشت گویــه، 37 درقال
 ،)هـانی ن اسـتعداد (پیتانـسیل  مـشاهده  ،ریـسک  فرصت مقبولیت،
 پـرس  و دادن گـوش  ذاتـی،  انگیزه از استفاده دسترسی، قابلیت
 مـورد  را مثبت ذهنیت و اطمینان، قابلیت و آرامش ،)بررسی(وجو

 مذکور براساس  ۀپرسشنام گذارينحوه نمره . دهد  می قرار ارزیابی
 ،5 همیـشه : مثبـت  سـؤالت  در (بـود  اي لیکرت پنج درجه  طیف
 سـؤاالت  در و 1 وهرگـز  2 تبـه نـدر    ،3 اوقات گاهی ،4 اغلب
    ).بود معکوس نمره دهی جهت: منفی

 گویـه   23پرسشنامه دوم، پرسشنامه اخالق کاري بود که شامل         
 در جـدیت  و پـشتکار  کار، به عالقه و دلبستگی: بود و چهار بعد   

 مـشارکت  و جمعـی  روح کار، محل در انسانی و سالم روابط کار،
ترجمـه شـد و       پژوهشگرانی که توسط . کندکار را ارزیابی می    در

). 33(رد اسـتفاده قـرار گرفـت      پس از انطباق با جامعه آماري، مو      
گذاري پرسشنامه اخالق کار نیز بر اساس مقیاس پنج          شیوه نمره 

، 3، تاحـدي مـوافقم  4، موافقم5کامال موافقم(اي لیکرت بود درجه
  ).1، کامال مخالفم2مخالفم
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 1395، 3م، شماره  یازدهفصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري، سال
 

 ٤٣

 متخصـصین  راتنظـ  از پـژوهش  روایـی ابزارهـاي    تعیـین  براي
 کرونبـاخ  ازآلفـاي  هاپرسشنامه پایایی برآورد براي و شد استفاده
 مـدار  گردید که مقدار آن براي پرسشنامه رهبري امنیـت         استفاده

 کـه بیـانگر     84/0 و براي پرسشنامه اخـالق کـاري برابـر           89/0
 تحلیـل  و تجزیه براي. باشدپایایی خوب براي دو پرسشنامه می     

) اسـتاندارد  انحراف و میانگین(توصیفی   آمار هاي روش از هاداده
ــايروش و ــار هـ ــتنباطی آمـ ــیون (اسـ ــد رگرسـ ــه چنـ   )گانـ

  .شداستفاده
  

  ها یافته

هاي پـژوهش، بررسـی نرمـال       قیل از پرداختن به ازمون فرضیه     
در . هـا ضـروري اسـت     بودن تک متغیري و چنـد متغیـري داده        

دگی پراکنـ  هاي توصیفی متغیرها جهت بررسی     شاخص 1جدول  
  .اندشدهها ارائه مناسب و نرمال بودن توزیع داده

  
 پژوهش متغیرهاي توصیفی هاي شاخص: 1 جدول

  
 پژوهـشی  ۀ فرضـی  4 قالـب  در حاضـر  پـژوهش  اصلی هاي یافته
بین : فرضیه اول  :شودمی تفسیر توصیف و  زیر شرح به و مذکور
هاي رهبري امنیت مدار با بعد دلبستگی و عالقـه بـه کـار      مؤلفه

  رابطه وجود دارد
 براي بررسی   Fدهد مقدار آماره آزمونی     نشان می  2نتایج جدول   

هاي رهبري امنیـت مـدار بـا بعـد دلبـستگی و             مؤلفهرابطه بین   

) >P 05/0( کـه در سـطح   32/2ه کار کارکنان برابر بـا  عالقه ب
   از واریـانس   09/0 بیانگر آن است که      مقدار  . معنی دار است  

  
هاي رهبري امنیت مـدار     مؤلفهبعد عالقه به کار کارکنان توسط       

نـشان   همچنین نگـاهی بـه ضـرایب رگرسـیون        . شودتبیین می 
 /.35(با مقدار بتـاي   دهد که آرامش و قابلیت اطمینان        می

تواند بعد دلبستگی و عالقه به می) >P 05/0(و سطح معناداري )
  .کار را به طور مثبت و معنی دار پیش بینی نماید

 بـراي   Fدهـد مقـدار آمـاره آزمـونی         نتایج جدول فوق نشان می    
هاي رهبري امنیت مدار با بعد جـدیت و         مؤلفهبررسی رابطه بین    

) >P 05/0( کـه در سـطح   23/1 کار کارکنان برابر با پشتکار در
 از واریانس 07/0 بیانگر آن است که     مقدار  . معنی دار نیست  

هاي رهبري امنیت مـدار     مؤلفهبعد جدیت در کار کارکنان توسط       
نـشان   همچنین نگـاهی بـه ضـرایب رگرسـیون        . شودتبیین می 

 قــدار بتــايدهــد کــه فــراهم آوردن فرصــت ریــسک بــا م مــی
ذهنیت مثبت با مقدار )>P 05/0(و سطح معناداري  )/.17(

تواننـد بعـد   مـی )>P 05/0(و سطح معناداري) /.26( بتاي
جدیت و پشتکار در کار را به طور مثبت و معنی دار پـیش بینـی             

  .نمایند
  

هاي رهبري امنیت مـدار و روابـط سـالم و           بین مؤلفه : 3فرضیه  
  .انسانی در محل کار رابطه وجود دارد

  
 بـراي بررسـی رابطـه       F مقدار آماره آزمونی     4با توجه به جدول     

هاي رهبري امنیت مدار با روابـط سـالم و انـسانی در             مؤلفهبین  
معنـی  )>P 05/0( که در سـطح  10/3محل کار کارکنان برابر با 

 واریـانس بعـد    از12/0 بیانگر آن است کـه      مقدار  . دار است 
هـاي رهبـري   مؤلفـه روابط سالم و انسانی در محل کـار توسـط        

 همچنین نگاهی به ضرایب رگرسیون    . شودامنیت مدار تبیین می   
هاي استفاده از انگیزش ذاتـی بـا مقـدار          دهد که مؤلفه  نشان می 

ــاي  ــدار   ) /.16(بت ــا مق ــان ب ــت اطمین ــش و قابلی و آرام
) >05/0P(با در نظر گرفتن سطح معنـاداري      ) -/.31(بتاي
توانند روابط سالم و انسانی در محل کار را به طـور مثبـت و               می

  .معنی دار پیش بینی نمایند
  

انحراف   میانگین  متغیر
  استاندارد

  67/0  50/3  مقبولیت
  67/0  33/3  فراهم آوردن فرصت ریسک

  85/0  40/3  مشاهده پتانسیل
  88/0  75/3  قابلیت دسترسی

  53/0  25/3  استفاده از انگیزش ذاتی
  63/0  50/3  وجوگوش دادن و پرس

  82/0  50/3  آرامش و قابلیت اطمینان
  59/0  25/3  ذهنیت مثبت
  81/0  16/4  عالقه به کار

  58/0  33/4  جدیت و در کار
  69/0  33/4  روابط سالم و انسانی در کار
  59/0  40/4  مشارکت و روح جمعی در کار
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 رابطۀ بین رهبري امنیت مدار و اخالق کار: دکتر حسن قالوندي و زکریا احمدیان
 

 ٤٤

 
 

  

هاي رهبري امنیت مدار با بعد دلبستگی و  طه بین مولفهنتایج تحلیل رگرسیون چندگانه راب: 2جدول 
 عالقه به کار

 F P R     T P  متغیر مالك  متغیرهاي پیش بین

/04    مقبولیت
0  

346/0 71/0  

  59/0  -536/0  -07/0  فرصت ریسک

  48/0  701/0  08/0  لمشاهده پتانسی

  73/0  -337/0  -04/0  قابلیت دسترسی
  98/0  020/0  00/0  استفاده از انگیزش ذاتی
  40/0  -834/0  -09/0  وجوگوش دادن و پرس

  01/0  452/2  35/0  آرامش و قابلیت اطمینان
  ذهنیت مثبت

                          
  
  

  عالقه به کار
  
  

  
  
  

32/2  

  
  
  

02/0  

  
  
  

31/0  

  
  
  

09/0  

021/0-  192/0-  84/0  
  

  کار در جدیت و پشتکار رهبري امنیت مدار و هاي مؤلفه چندگانه یونرگرس تحلیل نتایج: 3 جدول
 F P R     T P  متغیر مالك  متغیرهاي پیش بین

21/0    مقبولیت
-                   

      51/1 13/0  

  02/0  23/1  17/0  فرصت ریسک
  37/0  88/0  11/0  مشاهده پتانسیل
  69/0  38/0  -05/0  قابلیت دسترسی

  32/0  99/0  08/0  استفاده از انگیزش ذاتی
  16/0  -40/1  -15/0  وجوگوش دادن و پرس

  20/0  26/1  18/0  آرامش و قابلیت اطمینان
  ذهنیت مثبت

                            
  
  

  جدیت و پشتکار 
  
  

  
  
  

26/1  
  
  
  
  
  

  
  
  

26/0  

  
  
  

23/0  

  
  
  

55/0  

26/0  22/2  02/0  

  
  روابط سالم و انسانی در محل کار رهبري امنیت مدار و هايمؤلفه چندگانه رگرسیون تحلیل نتایج :4 جدول

 F P  R     T P  متغیر مالك  متغیرهاي پیش بین

  20/0 27/1  10/0    مقبولیت
  74/0  -33/0  -02/0  فرصت ریسک 

  75/0  31/0  02/0  مشاهده پتانسیل
  18/0  34/1  11/0  قابلیت دسترسی

  001/0  39/2  16/0  استفاده از انگیزش ذاتی
  80/0  24/0  01/0  وجوگوش دادن و پرس

  000/0  -58/3  -31/0  آرامش و قابلیت اطمینان
  ذهنیت مثبت

                            
  
  

  روابط سالم و انسانی 
  
  

  
  
  

10/3  

  
  
  

003/0  

  
  
  

34/0  

  
  
  

12/0  

10/0-  41/1-  16/0  
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 ٤٥

هاي رهبري امنیت مدار و مـشارکت و روح         بین مؤلفه : 4فرضیه  
  جمعی در محل کار رابطه وجود دارد

وق، مقدار آماره آزمونی    با توجه به نتایج بدست آمده از جدول ف         
F      هاي رهبري امنیت مدار بـا بعـد    مؤلفه براي بررسی رابطه بین

 که در سطح    52/15مشارکت و روح جمعی در محل کار برابر با          
)05/0 P<(41/0 بیانگر آن است کـه  مقدار . معنی دار است 

از واریانس بعـد مـشارکت و روح جمعـی در محـل کـار توسـط                 
همچنـین نگـاهی    . شودي رهبري امنیت مدار تبیین می     هامؤلفه

دهد که به جز سه مؤلفۀ مشاهده       نشان می  به ضرایب رگرسیون  
پتانسیل، قابلیـت دسترسـی و اسـتفاده از انگیـزش ذاتـی، بقیـه               

مــدار قابلیــت پــیش بینــی متغیــر  هــاي رهبــري امنیــتمؤلفــه
ت و مؤلفـۀ ذهنیـ    . را دارند ) مشارکت و روح جمعی در کار     (مالك

تـرین قـدرت   داراي بـیش  ) -/.72(مثبت بـا مقـدار بتـاي     
  .باشدبینی کنندگی میپیش

  
  بحث 
هـاي مختلـف رهبـري در       هاي زیادي در زمینـه سـبک      پژوهش

داخل و خارج از کشور انجام شده است که اغلب آنها بیانگر تاثیر  
هاي رهبري بـر متغیرهـاي مربـوط بـه سـازمان و شـغل               سبک
مـدار بـه عنـوان سـبک نـوین           از انجا که رهبري امنیت     .هستند

توانست با برخی از متغیرهاي مربوط به کار همبسته         رهبري، می 
ــ  ثیر کاربــست أباشــد، لــذا هــدف از پــژوهش حاضــر بررســی ت

هاي رهبري امنیت مدار بـر ابعـاد اخـالق کـاري در بـین                مؤلفه

 بـراي دسـتیابی بـه ایـن هـدف         . کارکنان دانشگاه ارومیـه بـود     
نتـایج تحلیـل    : هـاي طـرح و آزمـون شـد کـه از جملـه              فرضیه

رگرسیون چندگانه نشان داد که مؤلفه آرامش و قابلیت اطمینـان   
تواند بعد دلبستگی و عالقه به کار را به طور مثبـت و معنـی               می

در بعـد جـدیت و پـشتکار در کـار نیـز، دو              . بینی کند داري پیش 
 مثبت، پـیش بینـی   مؤلفه فراهم آوردن فرصت ریسک و ذهنیت        

همچنین دو مؤلفـه    . هاي معناداري براي بعد مذکور هستند      کننده
استفاده از انگیزش ذاتی و آرامـش و قابلیـت اطمینـان، قابلیـت              

. بینی بعد روابط سـالم و انـسانی در محـل کـار را داشـتند               پیش
 بیـانگر ایـن اسـت    5همچنین نتایج تحلیل رگرسیون در فرضیه   

اهده پتانسیل، قابلیت دسترسی و استفاده که به جز سه مؤلفه مش    
توانند بـه  مدار میهاي رهبري امنیتمؤلفهاز انگیزش ذاتی، بقیه     

طورمثبت و معنی داري بعد مشارکت و روح جمعی در محل کار            
  .بینی کنندرا پیش
توان گفت که اگر رهبـر در هـر زمـان و            موارد فوق می   در تبین 

 حمایت کنـد و     آنهاباشد، از   مکانی براي کارکنان قابل دسترسی      
هاي کارکنانش گوش آنها را همانطور که هستند بپذیرد، به حرف

 با توجـه   ،بدهد و براي ایجاد پیشرفت در کار به آنها آزادي بدهد          
هاي رهبري امنیت   و احترام زیاد رفتار کند، خالصه اینکه ویژگی       

د کـه   تواند محیطی در دانشگاه فراهم کن     مدار را داشته باشد، می    
 کـار،  در جـدیت  و پشتکار کار، به عالقه و دلبستگی سبب ایجاد 

 مـشارکت در   و جمعـی  و روح  کار محل در انسانی و سالم روابط
  .شودمی کار

 محل در جمعی روح و مشارکت و مدار امنیت رهبري هايمؤلفه چندگانه رگرسیون تحلیل نتایج:  5جدول
 کار

 F P R     T P  متغیر مالك  متغیرهاي پیش بین
  001/0 -4  -1/1    مقبولیت

  000/0  -37/6  -19/1  فراهم آوردن فرصت ریسک
  08/0  78/2  36/0  مشاهده پتانسیل
  06/0     88/2  89/0  قابلیت دسترسی

  08/0  -73/1  -17/0  استفاده از انگیزش ذاتی
  05/0  -90/1  -35/0  وجوگوش دادن و پرس

  000/0  38/4  53/0  آرامش و قابلیت اطمینان
  ذهنیت مثبت

                            
  
  
  
  

مشارکت و روح 
  جمعی 

  
  
  
  
  

52/15  

  
  
  
  
  
000/0  

  
  
  
  
  

64/0  

  
  
  
  
  

41/0  

72/0  65/4  000/0  
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 ٤٦

ــایج   ــن از حاصــل نت ــژوهش ای ــا جهــت پ ــريب  نظــري گی
 16،  6،17،5(دهـد   نشان می  را هاییهمسویی دیگر هاي پژوهش

 ايمـشابه  نتـایج  به خود ايهپژوهش در آنها نیز  که  چرا ،)23و  
 تواندمی پژوهش حاضر  نتایج کرد بیان توانمی واقع در رسیدند؛
 این را نتایج توانمی بنابراین،. باشد هاي گذشته  پژوهش مکمل
مـدار بـه مفـاهیمی      کرد از آنجا که در رهبري امنیت       تبیین گونه
 ارزشگذاري، پذیرش، قدر دانـی از کارکنـان، احتـرام بـه              .چون،
لذا . هاي کارکنان و بر رشد و توسعۀ آنان تآکید شده است          زشار

 سـازمان  رسد با افزایش این رفتارها توسـط رهبـر در         به نظر می  
 و احتیـاط  با را خود وظایف و کار کارکنان که بود شاهد توانمی

 نداشـته  کار به نسبت سردي احساس دهند، کامل انجام  مراقبت
 خـود  کـار  بـه  کـار کننـد،    قانهصاد باشند، کاري و کارآمد باشند،
 کـار  بـه  زیـادي  رغبـت  و میـل  باشند، مولد باشند، داشته اعتقاد
 و  ابتکار کار در باشند، کوش سخت و شناس باشند، وظیفه داشته
 و کـار  کمـک  رو باشـند،   خوش و بشاش دهند، خرج به خلّاقیت
 شود، تقویت آنها در جمعی روحیۀ باشند، دیگران به رسان یاري
  .باشند مؤدب و رو میانه کرد بیان توان  میعواق در و

 زیـر  شـرح  بـه  کـه  بـود  مواجه هايمحدودیت با حاضر پژوهش
  :بودند
 اسـت،  مربـوط  ارومیه دانشگاه کارکنان به پژوهش آماري جامعۀ
 را احتیـاط  جانـب  بایـد  هـا  دانـشگاه  به دیگر  نتایج تعمیم در لذا

  .کرد رعایت
 دیگري هايروش از و هبود پرسشنامه اطالعات آوري گرد روش
  .است نشده استفاده مصاحبه مثل
 ارتبـاط  بـر  مبنـی  پـژوهش،  از حاصل نتایج اساس بر نهایت در

 بـه  پیـشنهاداتی  ،کـاري  اخـالق  و مدارامنیت رهبري هايمؤلفه
  :گرددمی ارائه کاري اخالق پدیده بهتر مدیریت منظور
 جـو  ردنآو فراهم همچنین و کارکنان مثبت نقاط بر کردن تکیه
 بهتـر  عملکـرد  و کـار  اخـالق  افـزایش  باعث صمیمیت و اعتماد
 مثبـت  بـا  تا شودمی توصیه مدیران به بنابراین. شودمی کارکنان
 تقویـت  آنهـا  در را کـار  اخـالق  کارکنان شرایط درك و اندیشی
  .کند

 پـذیراي  کـه  کننـد  فـراهم  طوري را دانشگاه محیط باید مدیران
 بـا  راحتـی  بـه  بتواننـد  تـا  باشـد  نانکارک دوستانه و سالم روابط
  .شوند آشنا یکدیگر

 مـدیریت  و کارکنـان  مـشکالت  در شـدن  سـهیم  و همدردي با
 روابـط  تحکـیم  باعـث  روحـی  نظـر  از دیگران و خود احساسات
  .گرددمی کار اخالق افزایش نهایت در و اجتماعی
 مـشارکت  دانشگاه اندازهاي چشم و هارسالت تدوین در کارکنان
 و بـودن  مفیـد  احـساس  توانـد مـی  مهم این که چرا ،ندشو داده

 بـه  کـاري  اخالق توسعۀ در و کند تقویت هاآن در را ارزشمندي
 .شود واقع مؤثر کار به عالقه ویژه

 
  گیرينتیجه

 کـه  که هنگـامی   کرد بیان توانبندي می  در مقام جمع   نهایت در
با  انتومی شود متبلور سازمان در مدارامنیت رهبري هايویژگی
 بـه  توجـه  و هـا آن بـه  اطالعـات  ارائه کارکنان، در انگیزه ایجاد
 موجبـات  کارکنان، در روح همکاري  توسعۀ و انسانی هايویژگی
عبـارتی   بـه . آورد فراهم کارکنان میان در را کاري اخالق بهبود
 پـشتیبانی  و مساعد هايزمینه کردن فراهم با مدارامنیت رهبري
 و پـشتکار  بـا  توانندمی هاکه آن  دهد  می نشان کارکنان به کننده
در  انسانی و سالم روابط کار، به عالقه ایجاد ضمن کار در جدیت
 باید. دهند گسترش را کار در مشارکت و جمعی روح و کار محل
هـاي    مأموریـت  و اهـداف  تعیین و نحوة  چگونگی که کرد اشاره

 یمـسائل مهمـ    جملـه  از کارکنان فردي اهداف سطح و دانشگاه
 کـاري  اخـالق  بهبـود  در مهمـی  بـسیار  نقش تواندمی که است
 از مـدار امنیـت  رهبـري  کـه  بیان کرد  همچنین باید . باشد داشته
گیـري   شـکل  باعث دانشگاه در دوستینوع فرهنگ رواج طریق
 نوبـۀ  بـه  این که شود افراد میان رسمی غیر ارتباطیهاي    شبکه
 اخالق توسعۀ همچنین و مشارکت افراد  حس افزایش باعث خود
  .شود افراد در کاري

  
  هاي اخالقی مالحظه

ها از جملـه  در پژوهش حاضر از اصول اخالقی مرتبط با آزمودنی 
. رضــایت آگاهانــه، حــریم خــصوصی و ناشناســی اســتفاده شــد
: همچنین اصول اخالقی مرتبط با انتشار نتایج پژوهشی از جمله         

رتبط بـا   صداقت، همگانی بودن و در نهایت اصـول اخالقـی مـ           
نیـز  ) گـویی  داري و حقیقـت   اي، امانـت   مسؤلیت حرفه ( پژوهشگر

  . اعمال شده است
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 ٤٧

  سپاسگزاري
 در کـه  تمامی عزیزانی  از جا دارد نویسندگان این مقاله     پایان در

 کارکنان دانشگاه ارومیه به    بویژه داشتند مشارکت کار این اجراي
  .اینددانی نمتشکر و قدرها پرسشنامه تکمیل در دقت دلیل

  
  نامهه واژ

 Positive Relatedness .1  روابط مثبت  
 Acceptance .2  مقبولیت

 Risk Opportunity .3  فرصت ریسک    
 Seeing Potential .4          مشاهده پتانسیل
 Accessibility .5     قابلیت دسترسی

 Using Intrinsic Motivation .6      استفاده از انگیزش درونی
 Listening And inquiry .7  وجو ادن و پرسگوش د

 Calm and Dependability .8       آرامش و قابلیت اطمینان
 Positive Mindset .9   ذهنیت مثبت
 Secure-Base Leadership .10         مداررهبري امنیت
 Secure Base .11       پایگاه امن

 Work Ethic .12  اخالق کار        
 Dependable .13  و عالقه دلبستگی 

 Ambitious .14  جدیت و پشتکار 
 Considerate .15  روابط سالم و انسانی 

 Cooperative .16  مشارکت و روح جمعی 
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