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چکیده
پژوهش حاضر باهدف بررسی اثر رهبری امنیت مدار بر کاهش رفتارهای تالفیجویانه با نقش میانجی
وجدان کاری انجام شده است .طرح پژوهشی همبستگی از نوع مدل یابی معادالت ساختاری است .جامعه
آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه بود .که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای
متناسب با حجم هر طبقه  223نفر بهعنوان نمونه آماری جهت مطالعه انتخاب شدند .برای گردآوری
دادههای پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد رهبری امنیت مدار ،وجدان کاری و رفتارهای تالفیجویانه
استفاده شد .نتایج معادالت ساختاری نشان داد :اثر مستقیم رهبری امنیت مدار بر کاهش رفتارهای
تالفیجویانه ( )0/69مثبت و معنیدار است .اثر مستقیم رهبری امنیت مداری بر وجدان کاری( )0/47مثبت
و معنیدار است .همچنین اثر مستقیم وجدان کاری بر کاهش رفتارهای تالفیجویانه ( )0/56مثبت و معنادار
است .اما اثر غیرمستقیم رهبری امنیت مدار بر کاهش رفتارهای تالفیجویانه با نقش میانجی وجدان کاری
( )0/55معنیدار نیست .درنتیجه با توجه به ابعاد رهبری امنیت مدار و وجودان کاری میتوان شاهد کاهش
رفتارهای تالفیجویانه کارکنان بود.

واژگان کلیدی :رهبری امنیت مدار ،رفتارهای تالفیجویانه ،وجدان کاری ،دانشگاه رازی
کرمانشاه.
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مقدمه
در عصر اطالعات و ارتباطات که تجارت و بازرگانی دستخوش سرعت ،نوآوری و تغییر
در سالیق مشتریان و جلب نظر بیشتر مشتریان شده ،در چنین اوضاعی سازمانها درصد
دستیابی به عواملی هستند که بهعنوان مزیت رقابتی زمینه بقا و ارتقای آنها را فراهم آورد.
در جستجوی این مزایای رقابتی آنها دریافتهاند که عامل مهمی که میتواند منشا ایجاد
مزیت رقابتی و عامل کلیدی در موفقیت سازمانها باشد سرمایه انسانی است .سازمانها
بهمنظور غلبه بر شرایط نامطمئن ،پیچیده و پویا تنها راهی که پیش دارند ،توانمندسازی
خود و کارکنان از طریق کسب دانش و مهارتی که بهسرعت کهنه و منسوخ میشود؛
است .ازاینروی ،داشتن نیروی انسانی توانا و کارآمد که بنیاد ثروت ملی و داراییهای
حیاتی سازمان بهحساب میآیند ،منافع بسیار زیادی برای دانشگاهها به دنبال خواهد داشت.
عکس این مطلب نیز صادق است .منابع انسانی میتواند عاملی تهدیدکننده برای اثربخشی
سازمانها باشد(آبیسکرا و گوثری2007 ،5؛ می یر2002 ،؛ الک و همکاران.)2055 ،2
میتوان گفت هنگامیکه رفتارهای انحرافی و مخرب افزایش مییابد اثربخشی
سازمانها کاهش مییابد .با توجه به این رویکرد یکی از دغدغههای پژوهشگران و
اندیشمندان سازمانی شناسایی عوامل مؤثر بر کاهش رفتارهای مخرب یا تالفیجویی است
که توجه فزایندهای را از جانب پژوهشگران عالقهمند به رفتارهای انسان در محیط کار به
خود جلب کرده است(فریس و همکاران .)2003 ،9با توجه به اهمیت این امر ضروری
است ،رفتارهای تالفیجویانه ریشهیابی شوند تا با کنترل عوامل بروز این رفتارها ،کارایی و
اثربخشی سازمان افزایش یابد .از سوی دیگر امروزه نیاز به مدیریت و رهبری در همه
زمینههای فعالیتهای اجتماعی امری محسوس و حیاتی است .این نیاز بهویژه در نظام
آموزش عالی اهمیت بسیار دارد .درواقع رهبران نقش مهمی در کمک به کارکنان برای
تحقق تواناییهایشان از طریق به رسمیت شناختن و توسعه استعدادهای آنان دارند(لیدن و

1 . Abeysekera & Guthrie
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همکاران2002 ،5؛ چن و لی .)2059 ،2حمایت رهبر با سبک امنیت مدار به دلیل دسترسی
به اطالعات و منابع ارزشمند بسیار مهم است و در کاهش حالت تدافعی در اعضای تیم
کمک شایانی میکند .به نظر میرسد رهبری امنیت مدار سبکی از رهبری است که
میتواند بهعنوان یک پایگاه امن در سازمان ،اعضای را به کنش وادار کند ،راه را نشان
داده و الگودهی کند و میتواند نماینده رهبر اثربخش در سازمان باشد ،که امکان فعالیت و
همکاری مؤثر در محیط سازمان را همواره از طریق روابط انسانی توأم با اعتماد را فراهم
کرده و عملکرد کارآمد کارکنان را تضمین میکند(استریک2005 ،9؛ کومب .)2055 ،7از
سوی دیگر ،اصطالح وجدان کاری در سالهای اخیر به فرهنگ اداری کشور واردشده و
مکرراً مورداستفاده مقامات و مسئوالن قرارگرفته است(بختیاری .)5944 ،زیرا نقش
وجدان کاری رسیدن به اهداف سازمانی است و وجدان کار ،یکی از حوزههای وجدان
انسانی است که در سایه اخالق کاری به وجود میآید و مرز بین درست و نادرست و
صالح و ناصالح را معین میکند ،با این شرط که بدون هرگونه سیستم نظارتی ،شخص
وظایف خود را به بهترین نحو ممکن به انجام رساند .توجه به مفهوم وجدان کار در
سازمانها در حقیقت نگاهی اخالقی و انسانی به مقوله کار و سازمان است ،زیرا اخالق در
رفتار حرفهای منجر به ایجاد تعهد نسبت به انجام وظایف محوله به بهترین شکل و بدون
کنترل خارجی و در پی آن بهبود نتایج کار ،بهبود وضع جامعه ،رضایت باطنی و آرامش
وجدان فرد میشود(لیاقتدار و همکاران 5930 ،؛ پتی و همکاران.)2052 ،1
مطالعات صورت گرفته در خصوص اثربخشی رهبری نشان میدهد که سبکهای
مختلف رهبری میتواند بر سکوت سازمانی(دستی و همکاران ،)5937 ،انگیزش و رضایت
شغلی(اکبری و صالحی ،)5939 ،کیفیت زندگی کاری(مرتضوی و نیک کار،)5939 ،
رفتارهای ضد شهروندی سازمانی(نصیری ،)5923 ،وجدان کاری(سعیدیان و مرادی،

1 . Liden , Wayne, Zhao, & Henderson
2 . Chen & Li
3 . Strack
4 . Coombe
5 . Petty, Gregory & Hill
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 ،)5922افسردگی شغلی و سالمت روان (هیثر و همکاران ،)2051 ،5تعهد سازمانی(تاپ 2و
همکاران  ،)2051 ،نوآوری رفتاری (ارکوتلو و چافرا ، )2051 ،9خالقیت کارکنان( ژانگ
و بارتول ،)2050 ،7رفتارهای فرانقشی (تریوز ،)2003 ،1توسعه منابع انسانی(ویچون 6و
همکاران )2001 ،و تمامیت شخصی و خدمت به دیگران ازجمله کارکنان ،مشتریان و
جامعه نقش مهمی را ایفا کند(الیدین و همکاران .)2002 ،عالوه بر این مطالعات محدود
صورت گرفته در خصوص رهبری امنیت مدار نیز نشان میدهد که رهبری امنیت مدار
میتواند در راستای اعتیاد به کار(حسنی و شهودی )5932 ،و امنیت روانی(شمس و
خلیجیان )5932 ،نقش مؤثری داشته باشد .در بسیاری از تحقیقات انجام شده ،رفتارهای
تالفیجویانه در سازمان بهعنوان عامل اصلی و مؤثر بر کاهش بازدهی و عملکرد سازمانی
موردبررسی قرارگرفته است و مطالعات صورت گرفته در این خصوص به اهمیت بررسی
عوامل اثرگذار بر این مفهوم تأکید کردهاند .به همین جهت به بررسی تأثیر رهبری امنیت
مدار بر کاهش رفتارهای تالفیجویانه با نقش میانجیگری وجدان کاری کارکنان پرداخته
شد .چراکه شناسایی عوامل اثرگذار بر رفتارهای تالفیجویانه در راستای مطالعات سازمانی
میتواند گامی مؤثر در راستای شناخت و ایجاد دانش نظری و تجربی در این حوزه گردد
همچنین مطالعه و تحقیق در ماهیت رهبری و مدیریت منابع انسانی به دلیل تأثیر شگرفی که
بر انگیزش ،عملکرد و تحقق اهداف سازمانی میتواند داشته باشد همواره موضوع حائز
اهمیت بوده بهگونهای که توجه پژوهشگران و صاحبنظران این حوزه را به خود مشغول
داشته است.

1 . Heather
2 . TOP
3 . Erkutlu, Jamel Chafra
4 . Zhang, & Bartol,
5 . Trivers
6 . Weichun
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مروری بر مباني نظری تحقیق
رهبری امنیت مدار
قرن بیست و یکم را نظریهپردازان مدیریت و سازمان ،قرن رهبری برای سازمان میدانند و
اعتقاد آنها بر این است که عامل اصلی موفقیت سازمانها و جامعه امروزی رهبری
است(اردالن ،قنبری ،نصیری و بهشتی راد5939 ،؛ واشیگتن و فیلد2006 ،5؛ فریدل و
همکاران .)2003 ،2در مقابل محیط امروزی سازمانها ،مدیران را با چالش های جدیدی
روبهرو میسازد و هرروز پویاتر از قبل میشود .رقابت جهانی و انتظارات جوامع در حال
تحول ،نیاز مالی مدیریتی جدیدی را مطرح میکند(رضاییان .)5924 ،یکی از موارد مهم و
قابلتوجه رهبری است .کارکنان به دنبال رهبری هستند که بر اساس انگیزش بیرونی،
بتوانند محرکی را برای ایجاد هماهنگی و سازگاری بین اهداف آنان و اهداف سازمان
پدید آورد .در حقیقت کار رهبری در سازمان هرچند به تنوع و ظرافت نوع انسانها و روان
مشغول در درون سازمان است ولی بهتبع اشتراک عقیدتی الزم برای اداره اخالقی و
رفتاری انسانها ،وظیفهای بسیار واال و فراگیر است(یوسفی سعیدآبادی و همکاران،
.)5923
رهبری امنیت مدار بهعنوان رویکردی نوین و تحولی ،فرایندی برای توسعه تخصص و
رشد و یادگیری فردی و سازمانی است و میتواند محیط سازمانی را به محیطی امن،
قابلاطمینان ،سازگار و انعطافپذیر برای انطباق با تغییرات گسترده و پویای دنیای بیرون
تبدیل کند(شمس و خلیجیان5932 ،؛ کمب .)2055 ،رهبر امنیت مدار با ایجاد امنیت از
طریق ارزشگذاری ،مقبولیت و قدردانی و فراهم آوردن زمینه کاوش از طریق تأکید بر
رشد ،توسعه و پتانسیل و نیز رسیدگی به وظایف و موقعیتها از طریق یک رویکرد مثبت،
زمینه رشد ،یادگیری و نوآوری را در سازمان فراهم میآورد و سازمان را در جهت
تبدیلشدن به سازمان یادگیرنده سوق میدهد(کمب .)2055 ،ازنظر مارچ رهبری امنیت
مدار رویکردی را در پیش میگیرد گه بهواسطه آن سازمانها قادر خواهند بود پویایی بین
1 . Washington & Field
2 . Fridell, Newcom & Messner
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بهرهبرداری از منابع موجود که قابل پیشبینی تر و شناختهتر به نظر میرسند و کاوش پیوند
خورده با نوآوری و تغییر را مدیریت میکند(شمس و خلیجیان5932 ،؛ حسنی و شهودی،
5932؛ پوپر و میسلس2009 ،5؛ کولرایزرو همکاران .)2059 ،2در این راستا رهبری امنیت
مدار با تأکید و تو جه ویژه به سه عامل اصلی یعنی پایگاه امن و ارتباط مثبت ،دلبستگی و
کاوش یک دیدگاه منحصربهفرد را در رهبری مطرح میکند(کازولین2006 ،9؛ والین،7
 .)2004ازنظر کمب ( )2055رهبری امنیت مدار ضرورتاً مرتبط با تعامل پویا بین
سیستمهای اکتشاف و دلبستگی است  .مروری بر ادبیات موجود درزمینه شیوههای نوین
رهبری ،بیانگر این نکته است که رهبران سازمانی با نشان دادن احترام به کارکنان ،حمایت
گری ،ریسکپذیری ،مهارتهای بین فردی ،الهام بخشی و القای تفکر مثبت میتوانند در
زیردستان نفوذ نموده ،پیروی آنان را موجب شوند .رهبری امنیت مدار ،رویکردی را در
پیش میگیرد که بهواسطه آن سازمانها قادر خواهند بود پویایی بین بهرهبرداری از منابع
موجود که قابل پیشبینی تر و شناختهشدهتر به نظر میرسند و کاوش که با نوآوری و تغییر
پیوند خورده است را مدیریت نمایند(حسنی و شهودی )5932 ،بنابراین رهبری امنیت مدار
با پیروی از نظریه کمب( )2055با دارا بودن فاکتورهایی چون مقبولیت ،فراهم کردن
فرصت ریسک ،مشاهده پتانسیل (استعداد نهایی) ،قابلیت دسترسی ،استفاده از انگیزش
ذاتی ،گوش دادن و پرسوجو /بررسی ،آرامش و قابلیت اطمینان و ذهنیت مثبت برخوردار
است.

رفتارهای تالفيجویانه
بنا بر گزارشهای پژوهشی موجود در طول یک دهه گذشته موضوع رفتارهای انحرافی،
مخرب ،ضد تولید و تالفیجویی توجه فزایندهای را از جانب پژوهشگران عالقهمند به
رفتارهای انسان در محیط کار به خود جلب نموده است(فریس و همکاران.)2003 ،
رفتارهای منفی رفتارهایی هستند که در تقابل باسیاستهای اجرایی برنامهها و ارزشها و
1 . Popper & Mayseless
2 . Kohlrieser, Goldsworthy & Coombe
3 . Cozolino
4 . Wallin
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اهداف سازمان قرار میگیرند(داال2001 ،5؛ سالمی .)2050 ،2در پیشینه پژوهشهای
روانشناسی صنعتی و سازمانی رفتارهایی با عناوینی نظیر رفتارهای انحرافی ،ضداجتماعی،
ضد تولید ،تالفیجویانه و مخرب بهعنوان رفتارهای منفی معرفیشدهاند(گل پرور و
خاکسار5924 ،؛ اپل بام و همکاران .)2004 ،9بههرحال صرفنظر از تأکید بر واژه خاص
در توصیف رفتارهای منفی نظیر آنچه یاد شد ،میتوان در یک تعریف ساده و روشن گفت
که هر رفتاری که در تضاد و تقابل با رسوم ،قواعد ،سیاستها و برنامههای انسانی و
سازمانی یک مجموعه کاری قرار بگیرد و هدف آن خواسته و ناخواسته آسیبرسانی به
حیات سالم و رو به رشد ارزشها و اهداف آن مجموعه کاری باشد را میتوان رفتارهای
ضد تولید ،مخرب ،تالفیجویانه و انحرافی در نظر گرفت .اصطالح رفتارهای تالفیجویانه
که توسط اسکارلیسکی و فولگر معرفیشدهاند ،رفتارهای انحرافی و تالفیجویانه را
رفتارهایی دانستهاند که در تقابل با رسوم ،سیاستها و قواعد درونی سازمانها بوده و
بهزیستی سازمان و کارکنان را به مخاطره میاندازد .گستره رفتارهای آسیبرسان به اسباب
و سازمان  ،اتالف مواد و منابع سازمان ،بدگویی از سازمان  ،عدم متابعت ،برهم ریختن نظم
و فضای محیط کار ،عدم مشارکت در توزیع اطالعات الزم با همکاران ، ،کمکاری و
انجام کارهای شخصی در زمان حضور بر سرکار را در برگرفته است(گل پرور و
همکاران5939 ،؛ اسکارلیسکی و فولگر .)5334 ،7این رفتارها ممکن است در فضای ذهنی
و مبتنی بر ویژگیهای شناختی انسان ،نظیر عقالنی سازی (دلیلتراشی) منطقی به نظر
برسند ،ولی بدون تردید همسو با تعریفهای ارائهشده از رفتارهای انحرافی ،مخرب و ضد
تولید میتوانند برای یک فضای سازمانی مطلوب زیانهایی را به همراه آورند(اپل بام و
همکاران .)2004 ،بر همین اساس ،شناسایی پیشایندهای موقعیتی و فردی این نوع رفتارها
میتواند بستر و زمینه را برای برنامهریزی و اجرای پیشگیریهای الزم فراهم سازد.

1 . Dalal
2 . Salami
3 . Appelbaum, Iaconi & Matousek
4 . Skarlicki & Folger
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وجدان کاری
وجدان کاری توصیفکننده قدرت کنترل تکانهها ،بهنحویکه جامعه مطلوب میداند و
تسهیلکننده رفتار تکلیف محور و هدف محور است .وجدان ویژگیهایی چون تفکر قبل
از عمل ،به تأخیراندازی ارضای خواستهها ،رعایت قوانین و هنجارها و سازماندهی و
الویت بندی تکالیف را در برمیگیرد(اژه ای و همکاران .)5922 ،وجدان کار نوعی
مکانیزم خو کنترلی در امور است که بهواسطه آن افراد بدون نظارت مستقیم و غیرمستقیم
از بیرون کار خود را ازنظر کمی و کیفی بهطور تمام و کمال انجام میدهند(حیاتی5939 ،؛
ونگ و همکاران .)2006 ،5وجدان کاری عبارت است از احساس تعهد درونی بهمنظور
رعایت الزاماتی که در ارتباط با کار موردتوافق قرارگرفته است ،برخی از متفکران وجدان
را به معنای آگاهی از اندیشههای پنهان آدمی میدانند ،یعنی آنچه ناخودآگاه و حتی
خودآگاه در ارتباط با اعمال تلقی و ارزیابی میکند(سلیمی دانگشر  .)5927،وجه مشترک
تعاریف ارائهشده در خصوص وجدان کار در مفهوم درونی کردن نهفته است ،یعنی
وجدان کاری را نوعی احساس تعهد مقیدکننده درونی به شماره آوردهاند که بهصورت
مجموعهای از ارزشها ،گرایشها و تعهدات در افراد جلوهگر میشود؛ از طرف دیگر
وجدان کار نوعی گرایش درونی تلقی شده است که به مدد آن فرد به انجام کار بیشتر و
بهتر گرایش پیدا میکند و به لحاظ روحی و مادی ارضا میشود(ساروخانی و طالبان،
5925؛ سیمرینگ و چرامی .)2050، 2از دیدگاه اسالم مفهوم وجدان کاری در قالب
وجدان ایمانی اهمیت و ارزش مییابد(هاشمی محمدآباد )5926 ،ازجمله شاخصهای
وجدان کاری ،رعایت عدالت در انجاموظیفه  ،احترام به افکار دیگران ،خدمت به خلق،
احساس مسئولیت ،لذت بردن از کار ،نیاز اندک به کنترلکنندههای بیرونی و تالش برای
راضی نگهداشتن خداوند و مردم هستند(علیزاده .)5941 ،بسیاری از نویسندگان در مورد
وجدان کاری اظهارنظر نمودهاند ،ازجمله بریک و مانت ،)5335( 9وجدان را بهعنوان یک
1 . Wong , Hang & Wong
2 . Simmering &Cheramie
3 . Barrick & Mount
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ویژگی شخصیتی درنظر میگیرند که از دو رویه موفقیت مداری و قابلیت اتکا تشکیلشده
است( .براتی و همکاران5923 ،؛ بریک ،و همکاران.)2005 ،5

چهارچوب مفهومي تحقیق
برای نیل به هدف اصلی پژوهش ،و بهمنظور پیشبینی احتمالی وجود رابطه بین متغیرهای
پژوهش با توجه به پیشینه پژوهش الگویی طراحیشده و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیر
رهبری امنیت مدار بر وجدان کاری و رفتارهای تالفیجویانه ،با ارزیابی روابط میان متغیرها
و معنادار بودن روابط هرکدام و برآورد ضریب برازش الگو ،موردبررسی قرار میگیرد.
الگوی مفهومی پژوهش حاضر در شکل  5نمایش داده شده است.
رفتارهای تالفی جویانه

رهبری امنیت مدار

وجدان کاری

شکل  .1مدل مفهومی پژوهش

بر این اساس فرضیههای پژوهشی زیر برای بررسی و آزمون تدوین شد:
 .5رهبری امنیت مدار در کاهش رفتارهای تالفیجویانه اثر مستقیم دارد.
 .2رهبری امنیت مدار بر وجدان کاری اثر مستقیم دارد
 .9وجدان کاری بر کاهش رفتارهای تالفیجویانه اثر مستقیم دارد.
 .7رهبری امنیت مدار با میانجیگری وجدان کاری بر کاهش رفتارهای تالفیجویانه
اثر غیرمستقیم دارد.
1 . Barrick , Mount & Judge
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روش پژوهش
پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای همبستگی با استفاده از روش مدل یابی معادالت
ساختاری 5است .متغیرهای تحقیق عبارتاند از  :رهبری امنیت مدار بهعنوان متغیر برونزا،
وجدان کاری و رفتارهای تالفیجویانه بهعنوان متغیر درونزا و وجدان کاری بهعنوان متغیر
میانجی برای رفتارهای تالفیجویانه در مدل بررسی شده است.
جامعه آماری موردنظر کلیه کارکنان دانشگاه رازی به حجم  107نفر است .با استفاده
از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم هر یک از دانشکدهها  203نفر
بهعنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند .برای تعیین حجم نمونه موردنظر با توجه به حجم
جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است.
ابزار اصلی گردآوری دادهها پرسشنامه استاندار بود .برای سنجش رهبری امنیت مدار از
پرسشنامه استاندارد بر اساس مدل کومب( )2055استفاده شد .پایایی این پرسشنامه بر اساس
ضریب آلفای کرونباخ  α=0/265به دست آمد .برای بررسی روایی کل مؤلفههای این
پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد که شاخصهای برازش GFI=0.91,
 AGFI=0.87, CFI=0.93, RMSEA=0.06نشانگر روایی مناسب این پرسشنامه
برای سنجش رهبری امنیت مدار است .برای اندازهگیری وجدان کاری بر پایه مدل بریک
و مانت ( ،)5335در قالب  56گویه به گونه تفکیکی و با استفاده از مقیاس پنجدرجهای
لیکرت طراحیشده است .این پرسشنامه شامل موفقیت مداری( سؤالهای  5تا  )2و قابلیت
اتکا (سؤالهای  3تا  )56است .پایایی این پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ
 α=0/292به دست آمد.برای بررسی روایی کل مؤلفههای این پرسشنامه از روش تحلیل
عاملی تأییدی استفاده شد که شاخصهای برازش GFI=0.93, AGFI=0.89,
 CFI=0.95, RMSEA=0.09نشانگر روایی مناسب این پرسشنامه برای سنجش
رهبری امنیت مدار است .برای سنجش رفتارهای تالفیجویانه از مقیاس اسکارلیسکی و
فولگر()5334استفاده شد .با این پرسشنامه سه بعد تالفیجویانه امکانات ،کالمی و همکاران
و زمان سنجیده میشود .پایایی این پرسشنامه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ  α=0/266به
1. Structural Equation Modeling
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دست آمد.برای بررسی روایی کل مؤلفههای این پرسشنامه از روش تحلیل عاملی تأییدی
استفاده شد که شاخصهای برازش GFI=0.94, AGFI=0.91, CFI=0.96,
 RMSEA=0.04نشانگر روایی مناسب این پرسشنامه است.

یافتههای پژوهش
در جدول  5شاخصهای توصیفی متغیرها شامل میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و
کشیدگی ارائهشدهاند .کالین )2055(5پیشنهاد میکنند که در مدل یابی علی ،توزیع
متغیرها باید نرمال باشد .قدر مطلق چولگی و کشیدگی متغیرها به ترتیب نباید از  9و 50
بیشتر باشد .با توجه به جدول شماره  5قدر مطلق چولگی و کشیدگی تمامی متغیرها کمتر
از مقادیر مطرحشده است .بنابراین این پیشفرض مدل یابی علی یعنی نرمال بودن تک
متغیری برقرار است .در جدول شماره  2ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ارائهشدهاند.
جدول  .1شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
چولگی

کشیدگی

میانگین

متغیر

انحراف استاندارد

رهبری امنیت مدار

3/11

0/11

0/01

-0/12

وجدان کاری

3/12

0/27

-0/12

-0/11

رفتارهای تالفیجویانه

3/12

0/22

0/11

-0/01

جدول  .1ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
1

متغیرها
رهبری امنیت مدار

1

3

1

وجدان کاری

**

رفتارهای تالفیجویانه

**0/23

0/22

1
**0/13

1

1 . Kline
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با توجه به جدول  ،2بین رهبری امنیت مدار ( )0/69و وجدان کاری ( )0/19با
رفتارهای تالفیجویانه در سطح  0/05رابطه مثبت و معنیداری است .آزمون الگوی نظری
پژوهش و برازش آن با دادههای گردآوریشده ،با روش بیشینه احتمال و با استفاده از
نرمافزار لیزرل نسخه  2/2انجام شد .در نمودار  5الگوی آزمون شده پژوهش حاضر
ارائهشده است.

نمودار  .1الگو آزمون شده پژوهش در حالت استاندارد

طبق اطالعات نمودار  5اثر مستقیم رهبری امنیت مدار بر کاهش رفتارهای تالفیجویانه
( )0/69در سطح  0/005مثبت و معنیدار است و اثر مستقیم وجدان کاری بر کاهش
رفتارهای تالفیجویانه ( )0/56در سطح معنیداری  0/01مثبت و معنادار است .اثر مستقیم
رهبری امنیت مداری بر وجدان کاری( )0/47در سطح  0/005مثبت و معنیدار است .اثر
غیرمستقیم رهبری امنیت مدار بر کاهش رفتارهای تالفیجویانه با نقش میانجی وجدان
کاری ( )0/55معنیدار نیست.
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نمودار  .1الگوی آزمون شده پژوهش در حالت معنیداری
جدول  .3مشخصههای برازندگی انطباق
AGFI
0/22

GFI
0/71

CFI
0/73

RMSEA
0/02

X2/df
1/27

برای بررسی میزان برازش مدل آزمون شده از شاخصهای معرفیشده توسط کالین
( )1011استفاده شد .این شاخصها شامل  X2/d.fکه مقادیر کمتر از  3قابلپذیرش هستند،
شاخص نیکویی برازش ،)GFI( 1شاخص برازش تطبیقی )CFI( 1که مقادیر بیشتر از 0/7
نشانگر برازش مناسب الگوی هستند ،شاخص نیکویی برازش تعدیلیافته )AGFI( 3که

1. Goodness of Fit Index
2. Comparative Fit Index
3. Adjusted Goodness of Fit Index
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مقادیر بیشتر از  0/2قابلقبول هستند و مجذور میانگین مربعات خطای تقریب)RMSEA( 1
که مقادیر کمتر از  0/02نشانگر برازش مناسب الگوی هستند.
جدول  .2نتایج بررسی فرضیههای تحقیق
فرضیه
رهبری امنیت مداری بر کاهش رفتارهای تالفیجویانه اثر
مستقیم دارد
رهبری امنیت مداری بر وجدان کاری اثر مستقیم دارد
وجدان کاری بر کاهش رفتارهای تالفیجویانه اثر مستقیم
دارد
رهبری امنیت مداری بر کاهش رفتارهای تالفیجویانه با نقش
میانجی وجدان کاری اثر غیرمستقیم دارد

ضریب مسیر

t

P

نتیجه

0/23

2/22

0/001

تأیید شد

0/22

11/21

0/001

تأیید شد

0/12

1/12

0/03

تأیید شد

0/11

1/33

0/11

تأیید نشد

بحث و نتیجهگیری
مدیران ازنظر سازمانی افراد برجسته و باتجربهای هستند که به همکاران خود کمک
میکنند و آنها را مطلع میسازند که از وجدان کاری به نحو مطلوبی استفاده کنند ولی
هیچگاه نمیتوانند نظرها و عقاید خود را به آنها تحمیل کنند ،بلکه با توجه به وجدان و
تخصص و مهارتی که دارند از زیردستان حمایت میکنند .بنابراین دستیابی به اثربخشی و
کارایی نیازمند کار و تالش هدفمند و اصولی نیروهای کاری باوجدان و با تعهد است،
وجدان کاری کارکنان تحت تأثیر عوامل مختلفی است بخشی از آنها مربوط به فرهنگ ،
نگرش و شخصیت فردی است اما بخش مهمی از آن مربوط به سازمان ،مدیریت و رهبری
و نحوه برخورد با فرد در سازمان است .اگر مدیریت و رهبری ضعیف باشد محیط کاری
سازمان دلسرد میشود و باگذشت زمان اصالحی صورت نمیگیرد و درنتیجه سازمان
نمیتواند به اهداف خود برسد .پس رهبری میتواند نقش مهم و سرنوشت سازی را ایفا
کند که کارکنان بتوانند باوجدان و تعهد بیشتر کار کنند.

1. Root Mean Square Error of Approximation
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در این پژوهش تالش شده است به بررسی تأثیر رهبری امنیت مدار بر کاهش رفتارهای
تالفیجویانه با نقش میانجیگری وجدان کاری پرداخته شود .نتایج پژوهش نشان داد که
اثر مستقیم رهبری امنیت مدار بر وجدان کاری و کاهش رفتارهای تالفیجویانه مثبت و
معنیدار ی دارد ،همچنین وجدان کاری بر کاهش رفتارهای تالفیجویانه اثر مستقیم و
معنیداری دارد .تأثیر غیرمستقیم رهبری امنیت مدار بر کاهش رفتارهای تالفیجویانه با
نقش میانجی وجدان کاری نیز معنیدار نبود .در مطالعه و بررسی شمس و خلیجان()5932
مشخص شد که همه مؤلفههای رهبری امنیت مدار بهطور مستقیم و باواسطه اثربخشی
رهبری بر امنیت روانی تأثیر مثبت و معنیدار دارد .حسنی و شهودی ( )5932ضمن گزارش
رابطه مثبت و معنیدار بین رهبری امنیت مدار و اعتیاد به کار بیان داشتند که ازنظر
کارکنان ،مدیر خوب کسی است که با کارکنان روابط گرم و مثبتی داشته باشد ،در مواقع
الزم از آنها حمایت نماید ،استعداد ذاتی آنان را شکوفا کند ،شنونده خوبی باشد ،آنها را
همانگونه که هستند بپذیرد .این نتایج میتواند مؤید یافتههای پژوهش حاضر باشد.
همچنین نتایج حاصل میتواند با یافتههای پژوهشهای گذشته ازجمله گل پرور و
واثقی( ،)5930گل پرور و همکاران ( ،)5939و سعیدیان و مرادی ( )5922همسو است
چراکه آنها نیز در پژوهشهای خود به نتایج مشابه ای دست یافتند.
بر اساس نتایج بهدستآمده میتوان بیان کرد یکی از الزامات انکارناپذیر برای
اثربخشی فعالیتهای رهبری ایجاد و افزایش انگیزه در کارکنان است .ازآنجاکه در رهبری
امنیت مدار به مفاهیم و ارزشهای همچون ارزشگذاری ،پذیرش و قدردانی مناسب،
احترام به ارزش ذاتی انسان و تأکید بر رشد و توسعه او به شیوهای مثبت توجه و تأکید شده
است لذا به نظر میرسد این رفتارها منجر به افزایش وجدان کاری ،افزایش رفتارهای مدنی
و کاهش رفتارهای تالفیجویانه گردد .لذا میتوان بهوسیله الگوسازی صفات و ویژگیها،
این سبک را در بین مدیران و رهبران سازمانها توسعه داد .تهیه و تدوین برنامههای
آموزشی بهمنظور توسعه و پرورش مهارتهای رهبری امنیت مدار و ارائه امتیازات ویژه به
مدیرانی که بتوانند این دورهها را با موفقیت پشت سر بگذارند ،حائز اهمیت است و
میتواند در کارایی و اثربخشی مدیران بسیار کارآمد باشد.
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رهبران امنیت مدار به خاطر سبک رهبری خاص خودشان منحصربهفرد نیستند بلکه
نحوه نگاه آنان به دنیای اطرافشان است که آنها را از سایر رهبران متمایز میسازد رهبران
امنیت مدار بهوسیله مقبولیت ،فراهم کردن فرصت ریسک ،پتانسیل نهانی ،استفاده از
انگیزههای ذاتی وجدان را در سازمان افزایش میدهد ،نتیجه مطالعه حاضر نشان میدهد
که .سازمانها برای تحقق وجدان کاری در سازمانها و نهادینه شدن رفتارهای مدنی و
کاهش رفتارهای تالفیجویانه در سازمان خود در گام اول بهتر است به سمت ایجاد و
پرورش مهارتهای رهبری امنیت مدار و حمایت از کارکنان و ایجاد فضایی مناسب برای
تعامل ،رشد و شکوفایی ،تمایل به ریسک برای کارکنان سوق داده شوند .لذا مدیران با
فراهم نمودن امنیت از طریق ارزشگذاری ،مقبولیت و قدردانی ،فراهم نمودن کاوش از
طریق تأکید بر رشد ،توسعه و ارائه رفتار با یک شیوه مثبت در برخورد با وظایف و
موقعیتها و با ایجاد روابط کاری خوب و مثبت در سازمان و انسجام(صداقت و قابلیت
اطمینان) ،ثبات(قابلیت پیشبینی و قضاوت در موقعیتهای مختلف) بهعنوان یک قلمرو
غنی با مکانیسمهای رابطهای بهمنظور ایجاد وضعیتی آکنده از وجدان و رفتارهای مدنی و
کاهش رفتارهای تالفیجویانه کمک میکنند .در مقابل ،در راستای توجه سازمان به
فرایندهای وجدان کاری کارکنان باید عنوان کرد که وجدان کاری با ایجاد فرصت رشد و
پیشرفت برای کارکنان شرایط و جوی را ایجاد میکند که در آن احساس امنیت شغلی و
کاری بیشتر کنند و فشارهای ادراکی ،عاطفی و شناختی در راستای فضای سازمان و روابط
با دیگر همکاران که منجر به رفتارهای تالفیجویانه در میان کارکنان میشود را کاهش
میدهد .وجدان کاری میتوان د بر عملکرد ،ثبات و تعهد سازمانی کارکنان تأثیر بگذارد
بهگونهای که میتواند کارکنان را در جهت آنچه سازمان میخواهد پیش ببرد و نهایتاً فرد
همانی شود که سازمان میخواهد.
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پیشنهادهای کاربردی
 مدیران در اتخاذ تصمیمگیریها ،نظرات کارکنان را مدنظر قرار داده و احساس
ارزشمندی و مفید بودن را در آنها شکوفا کنند.
 مدیران ساعات مشخصی برای پاسخگویی به سؤاالت کارکنان و طرح مشکالت
آنها اختصاص دهند.
 ایجاد شرایط و جوی که در آن احساس امنیت شغلی و کاری بیشتری به کارکنان
داده شود.
 مدیران سعی در شناسایی احساسات و عواطف کارکنان کنند .این شناسایی مستلزم
نزدیکی هر چه بیشتر مدیران به کارکنان است.
 پیشنهاد میشود در میان کارکنان زمینههای مساعد و مناسب نظیر آموزشهای ضمن
خدمت ،برگزاری کارگاههای آموزشی برای کارکنان فراهم گردد و حمایتهای
الزم در این خصوص مدنظر گرفته شود.


پیشنهاد میشود این پژوهش در دیگر سازمانهای کشور نیز انجام شود .در ضمن
پس از بررسی سبکهای رهبری در سازمانها ،ارتباط این سبک با دیگر متغیرهای
سازمانی نیز بررسی گردد.

منابع
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