
 

 ی ابعاد رهبری امنیت مدار و اخالق کاری کارکنان دانشگاه شیرازرابطه

 1الهام قبادی

 چکیده
رهبری امنیت مدار با اخالق کاری بین کارکنان  یهدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه

 ،هادادهگردآوری  ینحوه ازنظرهدف کاربردی و  ازنظر. این پژوهش است دانشگاه شیراز بوده
کارکنان دانشگاه شیراز  یآماری این پژوهش را کلیه ی. جامعهاستتوصیفی از نوع همبستگی 

حجم نمونه برابر با  ،که مطابق با استفاده از جدول مورگان اندتشکیل دادهنفر  982برابر با 
از  ،. در این تحقیقاست تصادفی ساده انتخاب گردیده یی شیوهگیرنفر به روش نمونه 288

 سی گریگوری()کومب( و اخالق کاری )پتی استاندارد رهبری امنیت مدار یپرسشنامه دو
از آمار توصیفی  هاداده لیوتحلهیتجز. برای شد دیتائاستفاده شد که روایی و پایایی آنان 

انحراف استاندار( و آمار استنباطی )ضریب همبستگی  و)فراوانی، درصد فراوانی، میانگین 
مدار و نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بین رهبری امنیت .است پیرسون( استفاده شده

. نتایج کلی این پژوهش با توجه وجود داردمعنادار بر تمامی ابعاد خویش  ایاخالق کاری رابطه
شاهد افزایش  تواندیمحاکی از آن است که رهبری امنیت مدار  ،گرفتهانجام هایپژوهشبه 

 اخالق کاری میان کارکنان دانشگاه شیراز باشد.

 رهبری امنیت مدار، اخالق کاری :هادواژهیکل
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 مقدمه
آینده به رهبری نیاز دارند که  یهاچالشبا  هو مؤسسات آموزش عالی برای مواجه هادانشگاه

شرایطی فراهم کند که کارکنان بتوانند با تالش و  ،امنحمایتگر بوده و بتواند با ایجاد پایگاه 
پشتکار به خالقیت و نوآوری بپردازند. رهبری مؤثر بایستی تمام تالش خود را جهت هدایت 

، هدایت رهبربدون وجود کارکنان به اهداف سازمانی فراهم سازد زیرا  یهمه یهاتالش
بنابراین برای ؛ شودیم دهیپاشازهماتصال میان اهداف فردی و سازمانی ضعیف یا  یحلقه

حتی یک  و بدون آن وجود رهبری حمایتگر واجب است ،اینکه یک سازمان موفق باقی بماند
شارکت م یسازمان با بهترین کارکنان در سازمان نیز در رسیدن به اهداف سازمانی و نحوه

در سازمان دچار مشکل خواهند شد. کارکنان همواره به دنبال رهبری هستند که بر  هاآن
محرکی برای ایجاد هماهنگی و سازگاری بین اهداف آنان و سازمان  ،اساس انگیزش بیرونی

که بتواند بیشترین  کندیمروش یا سبک را با این هدف انتخاب  حالنیدرعپدید آورد و مدیر 
مدیریت  یحوزه ،نظرانصاحببرخی  زعمبه خود کسب نماید. یاثربخشأثیر را در نفوذ و ت

. مشکلی رودیمبه شمار  هاسازمانیک  یحفظ کارکنان شایسته مشکل شماره و منابع انسانی
. از سوی دیگر، از گرددیمبیشتر و اثربخشی سازمان  یسودآورمنجر به  ،که اگر حل شود

تبلیغات، جذب و آموزش  یهانهیهز چراکهدست دادن کارکنان برای سازمان پرهزینه است. 
کارکنان جدید باال بوده و تا زمانی که کارکنان جدید با محیط سازمان و وظایف محوله آشنا 

ی هر بنابراین ضرورت دارد مدیریت منابع انسان؛ ابدییمسازمان کاهش  یوربهرهگردند، 
طراحی نموده و با نگرش کالن به  مندنظام طوربهسازمانی فرایندهای نگهداری این نیروها را 

)میرزایی و  از دست دادن کارکنان را بررسی نمایند یهانهیهزورود و خروج افراد، عواقب و 
های آموزشی امری اساسی رهبری امنیت مدار در سازمان کهنیابا توجه به  (.1394همکاران، 

های آموزش عالی و جامعه زیادی برای سازمان میرمستقیغو حیاتی است و منافع مستقیم و 
مشخص  طوربهاخالق کار و  ازنظربه همراه خواهد داشت، برای شناخت بهتر وضع موجود 

ل تأثیرگذار هر چه بیشتر عوام ییشناسابا های امنیتی و مثبت رهبر و عوامل مرتبط با آن، رفتار
؛ الزم جهت بهبود اخالق کار را اتخاذ کنند یهایریگمیتصم توانندیمبر اخالق کار، مدیران 

عوامل مؤثر بر  ییشناسابنابراین با توجه به اهمیت معضل اخالق کاری در ایران، بررسی و 
این پژوهش قصد دارد تا  ،. با این مقدمهرودیمبه شمار  بهبود اخالق کار، یک ضرورت مهم

بین ابعاد رهبری امنیت مدار با ابعاد اخالق کاری در بین کارکنان دانشگاه شیراز را  یرابطه
متعددی در رابطه با رهبری امنیت مدار و اخالق کاری در  هایپژوهش قرار دهد. یموردبررس

رهبری امنیت  یهافهمؤلداخل و خارج از کشور انجام گرفته است ولی پژوهشی که ارتباط بین 
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است که  آناز  حاکینتایج  .یافت نشد ،اخالق کاری را بررسی کرده باشد یهامؤلفهمدار با 
موجب افزایش سطح اخالق  ،متغیرهای سازمانی نظیر رضایت شغلی و سبک رهبری مشارکتی

ی به این نتیجه رسیدند که بین رهبر( 1395)قالوندی و احمدیان  .شودیمکار در سازمان 
 یمدار با ابعاد عالقه به کار، روابط سالم و تعاون در محل کار رابطه وجود دارد. رابطهامنیت

 هاافتهیهمچنین  مدار و بعد جدیت در کار مشاهده نشده است.معناداری بین رهبری امنیت
های آرامش و قابلیت اطمینان، فراهم آوردن فرصت ریسک و ذهنیت نشان داده است که مؤلفه

نتایج این پژوهش  های خوبی برای ابعاد اخالق کاری هستند. همچنینبینی کنندهت پیشمثب
توان شاهد افزایش اخالق کاری مدار میحاکی از آن بوده است که با توجه به رهبری امنیت
به این نتیجه  (1395) و همکاراناحمدی در میان کارکنان دانشگاه بود. در پژوهشی دیگر 

رهبری امنیت مدار با فضای اخالقی و اعتماد سازمانی رابطه مثبت و معناداری بین رسیدند که 
وجود داشته است. رابطه بین فضای اخالقی و اعتماد سازمانی، مثبت و معنادار بوده و متغیر 

مدار و اعتماد فضای اخالقی توانسته نقش میانجی را در ارتباط بین برخی از ابعاد رهبری امنیت
 در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که (1395) . اسماعیلی و رحیمی اقدمنمایدسازمانی ایفا 

نتایج نشان  نیهمچنمعنویت محیط کاری با عملکرد رفتاری و عملکرد فرایندی رابطه دارد. 
. کندمعنویت محیط کاری نقش مثبتی در بهبود عملکرد کارکنان دانشگاه تبریز ایفا می که داده

میان فضای اخالقی، اعتماد و احساس  که دیرسبه این نتیجه  (1390) ینهآددر پژوهشی دیگر 
 فرخانی خواهکین و رحیم نیا .کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد یسازمانتیهو

 یداریمعنمثبت و  صورتبهکه جو اخالقی سازمان و ابعاد آن  ندبه این نتیجه رسید (1390)
 منفی بر تمایل به ترک خدمت کارکنان مؤثر صورتبهبر سازمان تأثیرگذار بوده و از آن طریق 

که گرچه هنجارها و قوانین اخالقی مصوب در سازمان  نشان دادهها . همچنین یافتهبوده است
اما شدت این  بودهبر تمایل به ترک خدمت کارکنان مؤثر  میرمستقیغصورت مستقیم و به

بوده بیشتر  یسازمانتیهو یی این مؤلفه بر تمایل به ترک خدمت از طریق ارتقاتأثیرگذار
های این پژوهش، جو اخالقی حاکم بر سازمان از طریق ارتقاء سازمانی است. با توجه به یافته

 یدهندهنشان 2ادین و 1نتایج آلمقیر بر تمایل به ترک خدمت فروشندگان تأثیرگذار بوده است.
ئولیت اجتماعی بر عملکرد و اخالق کاری کارمندان بوده است. نتایج پژوهش مثبت مس ریتأث
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مثبت اخالق کاری بر تصویر و هویت موجود از یک  ریتأث یدهندهنشاننیز  (2017) 1ماره
این تصاویر مثبت باعث بهبود وضعیت سازمان نیز شده است. پژوهشی  تیدرنهاسازمان است. 

 104در  یسازمانتیهومثبت اخالق کاری بر  ریتأث (2017) 2دیگر از گونزالس و همکاران
نشان داد که  (2013( 3سابجو، ترونا و آیسجاکارخانه در کشور اسپانیا را نشان داده است. نتایج 

 .معناداری با رفتار شهروند سازمانی و عملکرد کارکنان ندارد یرابطه رهبری امنیت مدار
داد که زمانی که سبک ارتباطی سرپرست باز و سازمانی نشان ( 1999) 4ارتبهمچنین پژوهش 

و زمانی که  گذارندیمافراد سکوت کمتری دارند و اطالعات بیشتری را در میان  ،باال است
باال باشد، افراد سکوت  رهبری امنیت مدارنوع سبک ارتباطی سرپرست بسته است، حتی اگر 
نیز  (2012) 5دایلرنتایج پژوهش  .ت ندارندتدافعی دارند و تمایلی به اشتراک گذاشتن اطالعا

مسئولیت اجتماعی  و تأثیر مستقیمی بر روی رضایت از زندگی ،نشان داد که زندگی درونی

 .دارد

 یشناسروش
 یجامعه .استروش، توصیفی از نوع همبستگی  ازلحاظهدف، کاربردی و  ازنظراین پژوهش 

کارمندان اداری رسمی و پیمانی و قراردادی دانشگاه  یآماری در این پژوهش شامل کلیه
نفر در پژوهش حاضر،  288 ینمونهاز تعداد کل حجم  نفر بود. 982 هاآنشیراز که تعداد 

نفر را کارکنان قراردادی و قانون کار تشکیل  144نفر را کارکنان رسمی و پیمانی و  144تعداد 
 یحجم نمونه ازآنجاکهمورگان استفاده گردید.  . برای تعیین حجم نمونه، از جدولاندداده

نفر تعیین  288جدول مورگان حجم نمونه  بر اساس ،نفر بود 982آماری  یجمعیت جامعه
تصادفی ساده انتخاب گردید،  یریگنمونهدر این پژوهش، به روش  یریگنمونهگردید. روش 

 144مساوی تعداد  طوربهاز هر طبقه  ،پژوهشگر دوطبقهکه با توجه به برابر بودن  صورتنیبد
اطالعات به دو  یآورجمعهای نفر بوده است. روش 288حجم نمونه برابر  و شدهانتخابنفر 

سوابق و ادبیات  یدر این بخش که بیشتر مربوط به تهیه ی کهاکتابخانهروش بود. مطالعات 
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مبانی نظری و ادبیات  ینهیدرزماین پژوهش  ازیموردنقسمتی از اطالعات  .استموضوع 
مرتبط با  یهانامهانیپا کتب و مقاالت تخصصی فارسی و التین، یپژوهش، از طریق مطالعه

میدانی که برای  مطالعاتو  است آمدهدستبهوب  یگسترده یهاشبکهموضوع پژوهش و 
ر رهبری امنیت مدا یاز دو پرسشنامه ،اطالعات موردنیاز پژوهش در این قسمت یآورجمع

آماری و  یاستفاده شد که پس از تطبیق با جامعه (1990) و اخالق کاری پتی( 2011) کومب
 هادادهقرار گرفت. در این پژوهش ابزار اصلی گردآوری  مورداستفاده ،توسط اساتید راهنما دیتائ

رهبری امنیت مدار کومب  ینامهپرسش که از استبر اساس متغیرهای تحقیق، پرسشنامه 
استفاده گردیده است.  (1991)اخالق کاری گریگوری، سی پتی  یو پرسشنامه (2011)

طراحی و تدوین شده  2011پرسشنامه استاندارد رهبری امنیت مدار توسط کومب در سال 
خیلی کم تا  یادرجهپنجگویه است و با یک مقیاس لیکرت  25است. این پرسشنامه دارای 

توسط پژوهشگران دیگری  کومبرهبری امنیت مدار  یخیلی زیاد ساخته شده است. پرسشنامه
 یگذارنمره یقرار گرفته است. نحوه مورداستفادهترجمه و  (1391)خلیلیان  ازجمله

 .لیکرت از خیلی زیاد تا خیلی کم بوده است یادرجهپنجمذکور بر اساس طیف  یپرسشنامه

 هبری امنیت مدارر یدر پرسشنامه سؤاالت، تعداد و توزیع هاشاخص( 1جدول 

 در پرسشنامه سؤالتوزیع  هاشاخص

 1،2،3،4،5 روانی یاثربخش

 6،7،8،9،10،11،12،13 امنیت روانی

 14،15،16،17،18 مقبولیت کارکنان

 19،20،21،22،23،24،25 مشاهده پتانسیل

 25تا  1 رهبری امنیت مدار
 

روایی آن مطلوب و پایایی آن طبق آلفای  (2011)این پرسشنامه توسط دانکن د کومب  
است. در ایران روایی صوری پرسشنامه توسط اساتید و  شدهدرصد گزارش  70کرونباخ باالی 

از روش آلفای کرونباخ  (1391)شده و پایایی آن توسط خلیلیان  دیتائمتخصصان این حوزه 
از اساتید  نفر 5توسط  به دست آمده است. در این پژوهش روایی پرسشنامهدرصد  70باالی 
 یموردبررسعلوم تربیتی و روانشناسی در دانشگاه آزاد شیراز و همچنین دانشگاه شیراز  یرشته

و مطلوب گزارش گردید. در این پژوهش برای  دیتائقرار گرفت و روایی صوری آن مورد 
ن داد پایایی مشخص کردن پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج نشا

درصد  95آلفای کرونباخ باالی  یمحاسبهپرسشنامه رهبری امنیت مدار با استفاده از روش 
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بوده  موردمطالعههای بین گویه قبولقابلهمبستگی درونی  یدهندهنشانکه این امر  است
ساخته شده است. ابعاد  1990اخالق کاری گریگوری، پتی در سال  یاست. پرسشنامه

و عالقه به کار، پشتکار و جدیت در کار،  یبستگدلشامل  پتی ازنظری اخالق کار چهارگانه
این  .کندیمروابط سالم و انسانی در محل کار، روح جمعی و مشارکت در کار را ارزیابی 

ترجمه شد و پس از انطباق  (1391)شریفی و همکاران  ازجملهپرسشنامه توسط پژوهشگرانی 
اخالق کاری که  یپرسشنامه یگذارنمره یقرار گرفت. شیوه مورداستفادهآماری،  یبا جامعه

 لیکرت در نظر گرفته شده است. یادرجهپنجگویه تشکیل شده است در طیف  50از 

 آن یهامؤلفهاخالق کاری با  یپرسشنامه سؤاالتتطبیق ( 2جدول 

 در پرسشنامه سؤالتوزیع  هاشاخص

 1،2،3،4،5،6 و عالقه به کار یبستگدل

 7،8،9،10،11،12 روابط سالم و انسانی در محل کار

 13،14،15،16،17 پشتکار و جدیت در کار

 18،19،20،21،22،23 روح جمعی و مشارکت در کار

 23تا  1 اخالق کاری

مطلوب و  صورت گرفتهدر تحقیقات  (2007)روایی پرسشنامه توسط الکینز سامویل ال سال 
روایی آن در ایران با استفاده از نظرات اساتید  .درصد گزارش کرده است 85پایایی آن باالی 
شده است. پایایی این پرسشنامه توسط گل  دیتائخوب ارزیابی و  صورتبه، راهنما و مشاور
به درصد  85باالی  SPSS افزارنرمبا آزمون آلفای کرونباخ با استفاده از  (1390)پرور و نادری 

علوم تربیتی  یاز اساتید رشته نفر 5روایی پرسشنامه توسط  ،دست آمده است. در این پژوهش
قرار گرفت و روایی  یموردبررسو روانشناسی در دانشگاه آزاد شیراز و همچنین دانشگاه شیراز 

و مطلوب گزارش گردید. در این پژوهش برای مشخص کردن پایایی  دیتائصوری آن مورد 
اخالق  یامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. نتایج نشان داد پایایی پرسشنامهپرسشن

که این امر  استدرصد  96آلفای کرونباخ باالی  یکاری با استفاده از روش محاسبه
 لیوتحلهیتجزبوده است.  موردمطالعههای بین گویه قبولقابلهمبستگی درونی  یدهندهنشان

با استفاده از آمار توصیفی  هادادهانجام شد. روش پردازش  AMOS افزارنرمها با استفاده از هداد
و در آمار  استشامل فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، انحراف استاندارد و رسم نمودار 

 .یب همبستگی پیرسون استفاده گردیداستنباطی از ضر
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 نتایج
بییین ابعییاد رهبییری امنیییت مییدار و  بییود کییه اول اییین پییژوهش مبنییی بییر اییین یفرضیییه

معنییاداری وجییود دارد. در ابتییدا،    یاخییالق کییاری کارکنییان دانشییگاه شیییراز رابطییه     
نشییان  3هییای بیرازش مییدل محاسیبه گردییید کیه نتییایج ایین تحلیییل در جیدول      شیاخص 

 داده شده است.
 ریابعاد رهبری امنیت مدار و اخالق کا یهای برازش مدل رابطهشاخص (3جدول 

 df2X P GFI AGFI IFI CFI RMSEA/ شاخص

 18/0 76/0 81/0 79/0 88/0 0001/0 89/6 قبل از اصالح

 05/0 99/0 99/0 93/0 96/0 07/0 68/1 بعد از اصالح

شاخص   شاخص  3در جدول  صالح و هم  شده      های قبل از ا شان داده  صالح ن های بعد از ا
شان می  شاخص ، شود یممشاهده   3 در جدولکه  طورهماناست.   دهد  های قبل از اصالح ن

،  AMOSکه مدل در ابتدا از برازش خوبی برخوردار نبود که با انجام اصییالحات پیشیینهادی  
مدل به برازش مطلوب رسییید. مدل بعد از اصییالح  ،وصییل ضییرایب خطا به همدیگر ازجمله

( و با df/2X=68/1برازندگی، شامل مجذور خی نسبی )   یهاشاخص دهد که مقادیر نشان می 
شاخص نیکویی برازش ) P=07/0سطح معناداری )   ،)96/0=GFI    شاخص نیکویی برازش  ،)

(، شییاخص برازندگی  IFI=99/0(، شییاخص برازندگی افزایشییی ) AGFI=93/0) شییدهلیتعد
( به RMSEA=05/0( و شاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریب ) CFI=99/0تطبیقی )

 دست آمدند

 رهبری امنیت مدار و اخالق کاریابعاد  یرابطه( 1شکل 
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( اثر P، 69/3=t، 28/0=𝛽<0001/0نتایج حاصییل از مدل نشییان داد که رهبری امنیت مدار )
دهند.  نتایج این تحلیل را نشیییان می   4و جدول   1معناداری بر اخالق کاری دارد. شیییکل    

و اخالق   اسییت خودهای مدار دارای بتای معنادار بر تمامی شییاخصهمچنین رهبری امنیت
 .است خودهای کاری نیز دارای بتای معنادار بر تمامی شاخص

 ابعاد رهبری امنیت مدار و اخالق کاری یمدل رابطهضرایب مسیرهای مستقیم موجود در  (4جدول 

 T P خطای استاندارد مقدار استاندارد مقدار برآورد مسیر

 0001/0 69/3 07/0 28/0 28/0 رهبری امنیت مدار به اخالق کاری

 0001/0 9/13 04/0 74/0 67/0 رهبری امنیت مدار به اثربخشی روانی

 0001/0 8/17 07/0 86/0 29/1 رهبری امنیت مدار به امنیت روانی

 0001/0 5/19 04/0 91/0 92/0 رهبری امنیت مدار به مقبولیت کارکنان

 0001/0 8/17 06/0 87/0 1 پتانسیل یرهبری امنیت مدار به مشاهده

 0001/0 5/8 11/0 49/0 1 و عالقه به کار یبستگدلاخالق کاری به 

 0001/0 3/7 14/0 72/0 08/1 اخالق کاری به پشتکار و جدیت در کار

 0001/0 02/8 12/0 90/0 98/0 اخالق کاری به روابط سالم در محیط کار

 0001/0 04/8 16/0 91/0 29/1 اخالق کاری به مشارکت در کار

 بیااخالق بیین ابعیاد رهبیری امنییت میدار       بیود کیه   دوم پژوهش مبنیی بیر ایین    یفرضیه
هییای معنییاداری وجییود دارد. در ابتییدا، شییاخص یکییاری کارکنییان دانشییگاه شیییراز رابطییه

 نشان داده شده است. 5برازش مدل محاسبه گردید که نتایج این تحلیل در جدول 
 

و ابعاد رهبری امنیت مدار با اخالق  یسازمانتیهوابعاد  یهای برازش مدل رابطهشاخص (5جدول 
 کاری

 df2X P GFI AGFI IFI CFI RMSEA/ شاخص

 13/0 83/0 88/0 86/0 79/0 0001/0 89/6 قبل از اصالح

 06/0 97/0 97/0 90/0 93/0 06/0 08/2 بعد از اصالح

شاخص   شاخص  ،5در جدول  صالح و هم  شده      های قبل از ا شان داده  صالح ن های بعد از ا
شان می  ، شاخص شود یممشاهده   5 در جدولکه  طورهماناست.   دهد  های قبل از اصالح ن

،  AMOSکه مدل در ابتدا از برازش خوبی برخوردار نبود که با انجام اصییالحات پیشیینهادی  
وصل ضرایب خطا به همدیگر مدل به برازش مطلوب رسید. مدل بعد از اصالح نشان  ازجمله
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( و با سطح  df/2X=08/2برازندگی، شامل مجذور خی نسبی )   یهاشاخص دهد که مقادیر می
ناداری )  (، شیییاخص نیکویی برازش   GFI=93/0(، شیییاخص نیکویی برازش ) P=06/0مع

(، شییاخص برازندگی  IFI=97/0افزایشییی )(، شییاخص برازندگی AGFI=90/0) شییدهلیتعد
( به RMSEA=06/0( و شاخص جذر میانگین مجذورات خطای تقریب ) CFI=97/0تطبیقی )

دهند که رهبری امنیت مدار     نشیییان می 6 دسیییت آمدند. نتایج حاصیییل از مدل و جدول       
(0001/0>P ،56/3=t، 27/0=𝛽  اثر معناداری بر اخالق کاری دا )تی امنند. همچنین رهبری  ر 

نیز دارای بتای  یسییازمانتیهو. اسییت خودهای دارای بتای معنادار بر تمامی شییاخص مدار
و اخالق کاری نیز دارای بتای معنادار بر تمامی   اسیییت خودهای معنادار بر تمامی شیییاخص  

 دهند.نتایج دقیق این تحلیل را نشان می 6. جدول است خودهای شاخص

و ابعاد رهبری امنیت مدار با  یسازمانتیهوابعاد  یمدل رابطهد در ضرایب مسیرهای مستقیم موجو (6جدول 
 اخالق کاری

 T P خطای استاندارد مقدار استاندارد مقدار برآورد مسیر

 0001/0 56/3 11/0 27/0 40/0 رهبری امنیت مدار به اخالق کاری

 0001/0 3/13 11/0 73/0 67/0 رهبری امنیت مدار به اثربخشی روانی

 0001/0 6/14 13/0 83/0 29/1 امنیت مدار به امنیت روانیرهبری 

 0001/0 13 10/0 91/0 92/0 رهبری امنیت مدار به مقبولیت کارکنان

 0001/0 4/12 12/0 89/0 1 رهبری امنیت مدار به مشاهده پتانسیل

 0001/0 5/8 11/0 47/0 1 و عالقه به کار یبستگدلاخالق کاری به 

 0001/0 94/8 12/0 70/0 08/1 پشتکار و جدیت در کاراخالق کاری به 

 0001/0 24/7 12/0 91/0 02/1 اخالق کاری به روابط سالم در محیط کار

 0001/0 45/7 18/0 91/0 33/1 اخالق کاری به مشارکت در کار

 یریگجهینت
معنادار اخالق کاری  یکنندهیبینپیش ،آن یهامؤلفهنتایج نشان داد که رهبری امنیت مدار و 

 بر اخالق کاری دارد. یمعناداراثر  ،و همچنین رهبری امنیت مدار باشندآن می یهامؤلفهو 
امنیت  رهبری یهامؤلفه از بسیاری که است این بیانگر هم رگرسیون تحلیل نتایج همچنین

 با پژوهش این کلی نتایج. هستند کاری اخالق ابعاد برای خوبی یهاکننده ینیبشیپ ،مدار
 توانیم امنیت مدار رهبری به توجه با که است آن از حاکی گرفتهانجام هایپژوهش به توجه
 این نظری چارچوب به توجه بود. با دانشگاه کارکنان میان در کاری اخالق افزایش شاهد

 تخصص یتوسعه برای فرآیندی ،یو تحول نوین یکردیرو عنوانبه مدار امنیت رهبری ،مطالعه
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 امن، محیط به را سازمانی محیط تواندیم و است سازمانی و فردی یادگیری و رشد و
 بیرون دنیای یایو پو گسترده تغییرات با انطباق برای ریپذانعطاف و سازگار ،نانیاطمقابل

. است مدار امنیت رهبری اساسی یهایژگیو از بودن، رشیموردپذ (.2001 کومب،) کند تبدیل
 و دهند نشان تمایل او مدیریت برای گروهی یا فرد و باشد کارکنان رشیموردپذ باید مدیر

 مدیریت آنان اراده و خواست بر اساس ،جهیدرنت و باشند وی طرف از مدیریت اعمال خواستار
 این بر پژوهشگر ،فوق یفرضیه تبیین در (.1383 عالم،) باشد مقبولیت دارای و شود تشکیل

 نیز کارکنان باشد، کارکنان جانب از بیشتری مقبولیت دارای مدیریت است که هرچه باور
 توانیمهمچنین  .ندینمایم اجرا یترکامل شکل به را مدیر یهابرنامه و هافرمان ،دستورات

 به موظف فقط که فردی نه و کند نگاه انسان یک عنوانبه کارکنانش به مدیر اگر که گفت
 ،نماید برخورد مثبت دید با مختلف شرایط و هاتیموقع در و است مشخص وظایف انجام

 امر این جهیدرنت و بود کارکنان کار محیط در مشارکت و تعاون روح افزایش شاهد توانیم
 اخالق یارتقا باعث امر این که گرددیم سازمان در باال مشارکت با و سالم روابطی ایجاد باعث
 یهامؤلفه میان معنادار ارتباط که داشت بیان توانیم لذا .گرددیم سازمان کارکنان در کاری

 یهاافتهی با پژوهش این یهاافتهی .است قبولقابل کاری اخالق و مدار امنیت رهبری
(، 1395همکاران )اسماعیلی و ، (1395ن )ا، احمدی و همکار(1395) قالوندی و همکاران

 همبستگی ماتریس نتایج طبق . همچنیناست همسو (2002پتی و همکاران ) و( 2005کراکر )
کل  ینمره یهامؤلفهکل و  ینشان داد که همبستگی بین نمرههای حاصل یافته (،4جدول )

 یهامؤلفهکل و  یبه کار و پشتکار معنادار است. نمره یبستگدل یهامؤلفهاخالق کاری و 
تند. رهبری امنیت اخالق کاری داش یهامؤلفهکل و تمام  یرهبری نیز ارتباط معناداری با نمره

 باشند. باآن می یهامؤلفهمعنادار اخالق کاری و  یکنندهیبینپیش هاآن یهامؤلفهمدار و 
 رویدادهای در زیربنایی یاسازه رهبری امنیت مدار ،مطالعه این نظری چارچوب به توجه

 (.2011نوابی،) است شده سازمانی رفتارهای از بسیاری ینهفته عامل به تبدیل و است سازمانی
 و کرد خواهند عمل مؤثرتر کنند، درک را رهبری امنیت مدار سازمان یک اعضای وقتی

 و سازمان به نسبت قوی تعهد و همانندسازی که باشند داشته خودشان از تعریفی توانندیم
 مدار امنیت رهبری دیگر، سوی از (.2006 تولوانن، و پوسا) داشت خواهد پی در را اهدافش

 الگوی نوع یک رفتار درک دنبال به آن در که است روابط بر مبتنی رویکردی صراحتبه
 ،قدردانی و مقبولیت ،یگذارارزش طریق از امنیت نمودن فراهم بعد سه شامل که است رهبری
 یشیوه یک با رفتار یارائه و پتانسیل و توسعه رشد، بر تأکید طریق از کاوش نمودن فراهم

 یعنی کار در جدیت (.2010 کومب،) است هاتیموقع و وظایف با برخورد در مثبت برخورد
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 رهنورد،) سازمانی یهاارزش و اهداف به آن تخصیص و فردی فعال یهایانرژ شناسایی
 یکوشسخت همچنین و کار به دادن اهمیت و کار به اعتقاد یعنی کردن کار به تمایل(. 1382

 باعث موارد این(. 2002 میلر،) است سخت ایکاره انجام به اعتقاد یدهندهنشان که تالش و
 زندگی در کار جایگاه خصوص در باور یا ارزش یک را کار اخالق .شوندیم باال کاری اخالق

 دانندمی ،است اخالق زندگی اساس اینکه و کار اخالق فضیلت بودن ذاتی به اعتقاد و افراد
 تولیدی، فرآیندهای بر جدید، و غنی یقلمرو یک عنوانبه کار در مثبت روابط (.1983 کوئین،)

 و دوتن) کندیم تمرکز کار در مثبت روابط با مرتبط مثبت نتایج و یارابطه یهاسمیمکان
 با فرد سازگاری به کاری اخالق در مشارکت و جمعی روح یمؤلفه همچنین (.2017 راجبیتز،
 و کردن اطاعت مافوق دستورات از و بودن مقررات تابع جمعی، یروحیه داشتن کار، محیط

 یفرضیه تبیین در (.1380 معیدفر،) دارد اشاره بودن بیدار و هوشیار و کردن رعایت را نظم
 کارکنان یهاقضاوت بر کلی یاراده و جمعی روح پژوهشگر بر این باور است که وقتی فوق

 احترام ،شودیم درونی برایشان هرلحظه که ییهاارزش به رشد حین در افراد باشد، استوار
 .ابدییم افزایش کاری اخالق ،جهیدرنت و شوندیم بستهدل هاآن به شیازپشیب و گذارندیم

شود که یکی از تر در محیط کار میمدیریت باعث افزایش روابط انسانی مطلوب یشیوه
 یک در عضویت از فرد که است تصویری رهبری امنیت مداراخالق کاری است.  یهامؤلفه

 و افراد احترامی خود پرستیژ، دارای یهاسازمان در عضویت کهییازآنجا. دارد خود به سازمان
 طریق از شدن شناسایی به تمایل افراد ،دینمایم ارضا را هاآن درونی یارتقا برای نیاز

 را خود یسازمانتیهو جذابیت افراد همچنین. شوندیم شمرده ژیباپرست که دارند ییهاسازمان
 دست به مذکور هویت پایداری و بودن فردمنحصربه بودن، یاهسته یهایژگیو سنجیدن با
 سازمان در بودن از خود از خاص و روشن تصویری فرد شودیم باعث هایژگیو این. آورندیم

. با گرددیم کاری اخالق افزایش و کار در پشتکار و جدیت باعث جهیدرنت که آورد به دست
 یسازمانتیهو یهامؤلفهتوان بیان داشت که ارتباط معنادار میان به آنچه بیان شد میتوجه 

این بخش از پژوهش  یهاافتهی. است قبولقابلاخالق کاری  یهامؤلفهو رهبری امنیت مدار و 
شمس و خلیجیان  و( 1392حسنی و شهودی ) ،(1395) قالوندی و همکاران یهاافتهیبا 
 و است از سازمان بخشی عناصر، و هامؤلفه سایر کنار در انسانی منابع .استهمسو ( 1392)

 دانشگاه کهنیا به توجه با .است سازمان اخالقی عملکرد یگرو در انسانی منابع اخالقی رفتار
( بودن متعلق) بودن یکی ادراک که هویتی دارد و حقوقی شخصیت سازمان، یک یمنزلهبه

فرا  یهاتیفعال از گفتن سخن شاید ،کندیم توصیف سازمان این با متخصصان را و کارکنان
 در هاسازمان که اقداماتی برای اخالقی وجود توجیهات بدون ،شغل با شدن عجین و نقشی
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 یاحرفه اخالق. باشد اثریب ،سازمانشان با افراد یابیتیهو بدون و دهندیم انجام خود داخل
 و بودن پاسخگو تعامل، کار، به یبستگدل مشارکت، یهیروح چون ییهایژگیو دارا بودن با

 سازمان با کارکنان تریقواحساس  موجب تواندیم آن پیامدهای و هامیتصم پذیرش مسؤولیت
 ،وظایف رسمی از فراتر رفتارهای انجام برای کارکنان شودیم خود موجب ینوبهبه که شود

ضرورتی  ،هانتوجه به اصول اخالقی برای سازما رونیازا. باشند داشته یترشیب تمایل
 است. ریناپذاجتناب
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