فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

بررسی تاثیر رهبری امنیت مداری بر سالمت روان و کاهش رفتارهای انحرافی کارکنان
دادگستری استان فارس
محمد جواد

شرفی1

چکیده
در این پژوهش خروجیهای توصیفی تحقیق جهت درک بهتر و تحلیل صحیح تحقیق مورد استفاده قرار
گرفته است .برای اینکه پرسشنامه مورد استفاده از روایی مطلوبی برخوردار باشد از روایی محتوا بهره گرفتیم.
در این پژوهش برای بررسی پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است .در بخش استنباطی نیز
به بررسی انواع روایی و پایایی پرسشنامه و فرضیات پرداخته شد .نتایج حاصل از بررسی فرضیات تحقیق در
شکلها و جداولی به طور مختصر ارائه گردید .نتایج فرضیات نشان میدهد که در سطح اطمینان  %59که
تمامی فرضیات تحقیق مورد تایید میباشند .به عبارت دیگر ،تیم رهبری امنیت مدار قابلیت پیش بینی سالمت
روان و کاهش رفتارهای انحرافی و شاد کامی کارکنان دادگستری را دارد .همچنین سالمت روان و شادکامی
 ،قابلیت پیش بینی کاهش رفتارهای انحرافی کارکنان دادگستری را دارا میباشد.
واژگان کلیدی :رهبری امنیت مدار ،سالمت روان ،شاد کامی ،رفتار انحرافی
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 .1بیان مساله
عدم وجود رهبری امنیت مدار باعث به وجود آمدن رفتارهای انحرافی در سازمان میشود و این امر منجر به
کاهش اثربخشیییی می شیییود .رفتارهای تالفی جویانه گسیییتری می یابد و سیییازمان در مرحله تنش قرار می
گیرد(.فریس و همکاران 9)9005،یکی از نظریه های نوظهور در زمینۀ رهبری ،رهبری امنیتمدار اسیییت .از
نظر ما رهبر امنیتمدار با شیانزده ویژگی شناخته میشود .این رهبر با فراهمکردن زمینههای امنیت (پذیرش،
حمایت ،فراهمکردن امنیت ،اعتماد ،اسیتقال ،،انصا

و حف آرامش) در زیردستان آنها را قادر به کشف

و یییادگیری فلییا ،و خودمختییار از محیو و بروز و شیییکوفییایی توانییایی هییا و خالقیییت هییای افراد از طریق
ریسکپذیری ،تقویت ظرفیتهای شخصی ،حساسیت و پاسخگویی و تحریک فکری میکند و این چرخه
مسییتلزم برقراری پیوند عمیق عاطفی با زیردسییتان اسییت .برقراری پیوند عاطفی عمیق با زیردسییتان به ملنای
نوعی از ارتباط همراه با نگرشیییی م بت به خود ،دیگران ،جهان اطرا  ،داشیییتن ظرفیت باای احسیییاسیییی،
شیفافیت در روابو ،توانایی تحمل و سازگاری در شرایو ابهام و شنوند خو بودن است .ناتوانی رهبر در
ایجاد پیوند عاطفی موجب فلا،نشدن سیستمهای امنیت و کاوش در فرد خواهد شد(.خلیجیان )1951،طبیلتاً
در صیورت فقدان امنیت روانی ،سیازمانها و بهویژه سیازمانهای آموزشیی که نقش ویژهای در تربیت افراد
جامله ایفا میکنند ،با کاهش خالقیت ،ریسیک پذیری ،مشارکت و مقابله دربرابر تغییرات از سوی کارکنان
و ...مواجه خواهند شیید و این به نوبۀ خود به کاهش احسییای شییادکامی و بروز نتایجی چون کاهش انگیز
شیغلی ،کاهش عملکرد و بهرهوری ،بروز پدید بیتفاوتی سیازمانی ،کاهش رضایت شغلی و تلهد سازمانی
منجر میشیییود( .دادگر و همکییاران )1951 ،رهبران امنیییت مییدار بییا ایجییاد یییک حس پییایییدار از امنیییت و
اعتمادبهنفس به افراد اجازه میدهند تا مکانیسیم دفاعی «جنگ در مقابل جنگ» را در ذهنشان خاموش کنند
و م بتاندیشی و فرصتها و چالش را دنبا ،کنند.
اما هنر یک رهبر فراهمکردن جوی سیرشیار از آرامش و امنیت صر

و یا قراردادن مدام زیردستان دربرابر

چالشهای مختلف و پشت سرهم نیست .آنچه رهبران امنیتمدار در عمل پیاده میکنند ،در هیچ یک از دو
سر طیف گفتهشده قرار ندارد .برای این رهبران فراهمکردن زمینۀ توازن بین چالش و امنیت برای زیردستان
اهمیت دارد .آنچه در رهبری امنیتمدار اتفاق میافتد ،نفوذ بر افکار زیردستان است.هدایت فیزیکی افراد با
توسیل به ابزارهایی چون اجبار و توسل به قدرت و …امکانپذیر است؛ اما نفوذ بر ذهنهای افراد و هدایت
تیمیرکیزشییییان بیر نیقییاط و بییاورهییای م بییت هنر رهبر ایمن در هییدایییت زیردسیییتییان را بییه نمییایش
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میگذارد(.کومبه 9)9011،آنچه به نظر میرسید ،این است که رهبران امنیتمدار در ایجاد فضایی شاد نقش
مؤثری دارنید .احترام به افراد و پذیرش تواناییها و قابلیتهای منحصیییربهفرد هر شیییخ

و گوشدادن به

حر های افراد و حمایت افراد بهویژه در شییرایو مواجهه با بحران فرد را آسییودهخاطر خواهد کرد که در
محیو کاری باارزش شییناخته می شییود و اقداماتش در روند سییازمان مؤثر اسییت .حس حمایت ،نگرانی و
تشییویش را در حین کار برطر

میکند و این یلنی فرد از انجام شییغلش احسییای خوبی دارد .ضییمن اینکه

احسییای عدالت ،مشییارکت ،م بتاندیشییی ،تلامل با همکاران از عوامل مهم و اثرگذار در ایجاد شییادکامی
کارکنان در محیو سیازمانی هستند(.صانلی و مقیمی)1959 ،حا ،باتوجه به آنچه بیان شد؛ این سوا ،مطرح
می شود که آیا رهبری امنیت مدار بر سالمت روان و کاهش رفتارهای انحرافی کارکنان تاثیری دارد؟
 .2فرضیات پژوهش
فرضیه اصلی:
.1رهبری امنیت مدار بر سالمت روان و کاهش رفتارهای انحرافی کارکنان دادگستری استان فاری اثر دارد.
فرضیات فرعی:
 .1رهبری امنیت مدار بر سالمت روان کارکنان دادگستری استان فاری اثر دارد.
 .9رهبری امنیت مدار بر کاهش رفتارهای انحرافی کارکنان دادگستری استان فاری اثر دارد.
 .9رهبری امنیت مدار با شاد کامی کارکنان دادگستری استان فاری اثر دارد.
 .1سالمت روان بر رفتارهای انحرافی کارکنان دادگستری استان فاری اثر دارد.
 .9شادکامی بر کاهش رفتارهای انحرافی کارکنان دادگستری استان فاری اثر دارد.
 .3پیشینه پژوهش
تحقیقات داخلی
روشن ضمیر ،ایرانی و یزدانی ( )1951در پژوهشی با عنوان به شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر رفتارهای
انحرافی پرداخته است .بر اسای ادبیات پژوهش عوامل رضایت شغلی ،تلهد سازمانی ،جو اخالقی ،استری
شغلی ،عدالت سازمانی ،حمایت سازمانی درک شده و سیاست سازمانی شناسایی شد .جامله آماری پژوهش،
 900نفر از کارکنان شاغل در ستاد مرکزی دانشگاه تهران بودند که با استفاده از جدو ،مورگان تلداد حجم
نمونه  19۱نفر تلیین شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش ملادات ساختاری به کمک نرم افزار لیزر،
استفاده شده است .به جز رابطه استری شغلی بر رضایت شغلی ،تمامی فرضیات تأیید شدند .نتایج نشان داد
افرادی که از شغل خود راضی اند و تلهد بیشتری به سازمان خود دارند و از حمایت سازمانی بیشتری با استری
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شغلی کمتری برخوردارند ،با احتما ،کمتری مرتکب رفتارهای انحرافی می شوند .همچنین رفتار انحرافی می
تواند به عنوان عمل متقابل در برابر رفتارهای ناعادانه و سیاستهای سازمانی مشاهده شود.
نادی و همکاران ( )1959در پژوهشی که برای بررسی الگوی ساختاری عدالت سازمانی ،رضایت شغلی و
تلهد سازمانی با رفتارهای انحرافی دبیران شهر اصفهان انجام دادند نشان می دهد که عدالت سازمانی ،رضایت
شغلی و تلهد سازمانی به گونه مستقیم و غیرمستقیم بر رفتارهای انحرافی تأثیر دارند .عدالت سازمانی نیز تأثیر
مستقیم و غیرمستقیم بر رضایت شغلی و تلهد سازمانی دارد .نتایج مد،یابی ملادله ساختاری نیز نشان داد که
رضایت شغلی بیشترین تأثیر را بر رفتارهای انحرافی دارد.
گل پرور و قریشی ( )1951در پژوهشی با هد

پیش بینی رفتارهای مدنی سازمانی و رفتارهای انحرافی از

طریق مولفه های مدیریت برداشت به اجرا گذاشتند .روش پژوهش همبستگی و جامله آماری پژوهش را
کارکنان یک شرکت داروسازی در شهر اصفهان تشکیل دادند که از بین آنها صد و پنجاه و هفت نفر به
شیوهی نمونه گیری در دستری انتخا شدند .ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مدیریت برداشت (بولینو و
تراتلی ،)1555 ،پرسشنامه رفتارهای مدنی  -سازمانی (لی و آلن )9009 ،و پرسشنامه رفتارهای انحرافی (بنت
و رابینسون )9000 ،بودند .داده ها از طریق ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندگانه تحلیل
گردید.
اردان ،بهشتی راد و سلطان زاده ( )1959در پژوهشی به بررسی اثر رهبری امنیت مدار بر کاهش رفتارهای
تالفی جویانه با نقش میانجی وجدان کاری پرداخته است .طرح پژوهشی همبستگی از نوع مد ،یابی ملادات
ساختاری است .جامله آماری شامل کلیه کارکنان دانشگاه رازی کرمانشاه بود .که با استفاده از روش نمونه
گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم هر طبقه  995نفر به عنوان نمونه آماری جهت مطالله انتخا شدند.
برای گردآوری داده های پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد رهبری امنیت مدار ،وجدان کاری و رفتارهای
تالفی جویانه استفاده شد .نتایج ملادات ساختاری نشان داد :اثر مستقیم رهبری امنیت مدار بر کاهش
رفتارهای تالفی جویانه ( )0/19م بت و ملنی دار است .اثر مستقیم رهبری امنیت مداری بر وجدان کاری
( )0/۱1م بت و ملنی دار است .همچنین اثر مستقیم وجدان کاری بر کاهش رفتارهای تالفی جویانه ()0/11
م بت و ملنادار است .اما اثر غیر مستقیم رهبری امنیت مدار بر کاهش رفتارهای تالفی جویانه با نقش میانجی
وجدان کاری ( )0/11ملنی دار نیست .در نتیجه با توجه به ابلاد رهبری امنیت مدار و وجودان کاری می توان
شاهد کاهش رفتارهای تالفی جویانه کارکنان بود.
خسرو محمدی و همکاران ( )1959در پژوهشی با هد

تلیین و توسله شاخ

های سالمت روانی انجام

شده است که در این این مطالله بر اسای روش کیوو در شش مرحله انجام شده است :تهیه و تولید نمونه های
کیو (گویه ها) ،انتخا  90نفر متخص

در حوزه سالمت روانی با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به
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عنوان مشارکت کنندگان در طرح ،رتبه بندی کیو در یک طیف  5درجه ای بر اسای میزان اهمیت هر گونه
(شاخ

) ،ثبت داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSSتجزیه و تحلیل آماری از طریق تحلیل آماری کیو

(تحلیل مؤلفه های اصلی و در نهایت  91شاخ

برای استفاده در نظام سالمت روانی کشور در سه طبقه

وضلیت سالمت روانی ،نظام سالمت روانی و خدمات سالمت روانی تلیین و ملرفی شدند .این مطالله یک
مطالله پایه برای شناسایی و توسله شاخصهای سالمت روانی است که شاخ

های سالمت روانی را برای

اصالح نظارتها و سیاست گذاری ها ،ارائه خدمات سالمت روانی مناسب ،ارتقاء سطح سالمت روانی و به
روزرسانی و اندازه گیری اطالعات سالمت روانی ملرفی کرد.
شمس و خلیجیان ( )1959در پژوهشی با عنوان بررسی تأثیر مؤلفه های رهبری امنیت مدار بر احسای امنیت
روانی کارکنان با نقش میانجی اثربخشی رهبری که بین کارکنان دانشگاه شهید بهشتی انجام داده است .برای
گردآوری داده ها از سه پرسشنامه «رهبری امنیت مدار ،کومب (« ،)9011امنیت روانی» ادمونسون ( )1555و
اثربخشی رهبری» برای تجزیه و تحلیل داده ها ،از هر دو نوع آمار توصیفی (توزیع فراوانی ،میانگین ،انحرا
استاندارد ،و  )...و آمار استنباطی (آزمون ضریب همبستگی پیرسون ،رگرسیون چندگانه ،رگرسیون خطی
ساده و تحلیل مسیر) استفاده شد .نتایج نشان داد که بین مؤلفه های رهبری امنیت مدار با اثربخشی رهبری و
امنیت روانی کارکنان ،روابو م بت و ملناداری وجود  ..دارد .همچنین نتایج حاکی از تأثیر اک ر مؤلفه های
رهبری امنیت مدار بر امنیت روانی کارکنان ،به طور مستقیم و با واسطه اثربخشی رهبری بود و لذا الگوی
تجربی به دست آمده از تحلیل دادهها تا حد زیادی منطبق با مد ،مفهومی پژوهش بود .بنابراین ،به طور کلی
می توان گفت که اثربخشی رهبری توانسته است ،نقش میانجی را در افزایش ارتباط رهبری امنیت مدار و
امنیت روانی ایفا کند.
اسالمی و همکاران ()193۱در پژوهشی که توسو آنها انجام شده ،نشان می دهد که بی عدالتی در ساختار
جبران خدمات ،بی عدالتی در اجرای قانون و ضلف فرهنگی به عنوان عوامل موثر در گرایش کارکنان به
رفتارهای انحرافی شناسایی شده است.
مهدیزاده ( ) 1939در تحقیق خود تحت عنوان بررسی رابطه بین سبک رهبری مدیران با رضایت شغلی
مللمان ،به نتایج زیر دست یافته است :سبک رهبری مدیران مداری دولتی با میانگین  ۱1/93بیشتر کارمدار
و سبک رهبری مدیران مداری غیر انتفاعی  91/13بیشتر رابطه مدار و میانگین میزان رضایت شغلی مللمان
 9/19است که بااتر از میانگین فرضی است .همچنین بین سبک رهبری مدیران و رضایت شغلی مللمان رابطه
وجود ندارد.
پیشینه خارجی
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شاو و همکاران( 1)9011در تحقیقی در مورد با رفتار مخر

به این نتیجه ریدند که،رهبران با رفتار مخر

می توانند بر بهروری،روند مالی سازمان و روحیه کارکنان تاثیر منفی داشته باشند.
مکینزی و همکاران(9 )9019در تحقیقی با عنوان «تاثیر توسله کارکنان بر کاهش رفتارهای نا کارامد و
مخر » نشان داده است که توسلهکارکنان به طور هم زمان هم بر روی رفتارهای ناکارامد فردی ،سازمانی و
اجتماعی کارکنان تاثیر دارد و هم رفتارهای حرفه ای را تقویت میکند .برنامههای توسله کارکنان که اغلب
در جهت بهبود رفتارهای سازمانی طراحی و اجرا میشوند ،عالوه بر رفتارهای سازمانی بر روی رفتارهای
فردی ،سازمانی و

اجتماعی و فردی نیز موثر واقع میشوند و موجب کاهش رفتارهای ناکارآمد و مخر
اجتماعی میگردند.

گورکان ( 1)9019یکی از نظریههای جدید در زمینۀ رهبری سازمانها ،نظریۀ رهبری امنیتمدار است که در
نوشتار حاضر به بحث دربار آن پرداخته شد .ازآنجاکه با توجه به ویژگیهای این سبک از رهبری احتما،
همبسته بودن آن با برخی متغیرهای مهم مربوط به کار در مداری میرفت ،لذا هد

از این شناسایی رابطۀ

بین رهبری امنیتمدار و شادکامی کارکنان مداری با نقش میانجی امنیت روانی بهطورکلی نتایج نشان داد
که روابو م بت و ملنیداری بین رهبری امنیتمدار با امنیت روانی و شادکامی وجود داشت .تأثیر امنیت
روانی بر شادکامی کارکنان نیز م بت و ملنیدار بود .نتایج همچنین حاکی از انطباق نسبی مد ،تجربی با مد،
مفهومی پژوهش بود که بیانگر نقش رهبری امنیتمدار بر شادکامی ،بهطور مستقیم یا با میانجیگری امنیت
روانی بود .در ادامه بهطور مبسوطتر به تبیین مهمترین نتایج پژوهش پرداخته شده است.
کومب( 9)9011در پژوهش خود نشان داد که رهبری امنیتمدار دارای هشت ویژگی مقبولیت ،قابلیت
دسترسی ،ریسکپذیری ،مشاهد پتانسیل ،گوشکردن ،پریوجو ،استفاده از انگیز ذاتی ،حف آرامش و
نگرش م بت است .از سوی دیگر نتایج پژوهش نویسند (مسئو )،نوشتار حاضر نشان داد که رهبری
امنیتمدار «سبکی از رهبری است که با فراهمکردن زمینههای امنیت (پذیرش ،حمایت ،فراهمکردن امنیت،
اعتماد ،استقال ،،انصا

و حف آرامش) در زیردستان آنها را قادر به کشف و یادگیری فلا ،و خودمختار

از محیو و بروز و شکوفایی تواناییها و خالقیتهای افراد از طریق ریسکپذیری ،تقویت ظرفیتهای
شخصی ،حساسیت و پاسخگویی و تحریک فکری میکند و این چرخه مستلزم برقراری پیوند عمیق عاطفی
با زیردستان است» .وجود شانزده ویژگی فوق در رهبران نمایانگر ایمنبودن سبک رهبری آنهاست.

4

Shaw,at al.2014
MacKenzie, at al .2012.
6
Gurkan .2012
5
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رگو و همکاران ( )9010در تحقیق خود دریافتند که ازمه سالمت سازمانی ایجاد تلهد در آن است  .ایجاد
تلهد موثر سازمانی و محیو شاد  ،به دست مدیران و رهبران سازمانی برای کارکنان و تشویق کارکنان به
برداشت های م بت از فضیلت سازمانی منجر می شود.

 .1ارزیابی مدل سنجش
الف .تک بعدی بودن سواالت
اولین عاملی که در ارزیابی مد ،سییینجش مورد توجه قرار می گیرد ،تک بلدی بودن سیییواات موجود در
مد ،اسییت .بدین ملنی که هر سییوا ،در مجموعه سییواات باید با بار عاملی بزرا ،تنها به یک بلد یا متغیر
پنهان ارتباط یابد .حداقل بار عاملی  0.1بوده و سییوااتی که بار عاملی کمتر از این مقدار دارند باید از ادامه
تحلیل حذ

شوند .جدو ،زیر مقادیر بار عاملی سواات تحقیق را نشان می دهد.
جدول  .1 -4مقادیر بار عاملی سواالت تحقیق برای هر بعد
متغیرها

سواالت

بار عاملی

a10

0.119

a11

0.۱51

a12

0.۱53

a20

0.139

a1

0.159

a16

0.۱۱۱

a18

0.۱11

a19

0.151

a2

0.155

a5

0.۱99

a13

0.1۱1

a3

0.199

a4

0.۱05

a9

0.19۱

a14

0.131

a15

0.159

a17

0.195

a6

0.1۱1

رفتارهای انحرافی کارکنان

رهبری امنیت مدار

سالمت روان کارکنان

شادکامی

253

Online ISSN: 2717-2473

فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
https://mkd.science-journals.ir
متغیرها

https://science-journals.ir
سواالت

بار عاملی

a7

0.۱09

a8

0.۱91

با توجه به اینکه بار عاملی بدسیت آمده برای سیواات پژوهش بیشیتر از  0.1می باشد از این رو تک بلدی
بودن سواات مد ،مورد تایید قرار می گیرد.
ب .ضریب آلفای کرونباخ
در این پژوهش جهت تلیین پایایی از ملیار ضریب آلفای کرونباخ بر طبق نظر فار ،و ارکر ( )1531استفاده
شیده اسیت .میزان قابل قبو ،برای آلفای کرونباخ بیشتر از  0.1می باشد (اکبری ،بهارستان و شائمی برزکی،
 ،1959ص .) 31ازم به ذکر اسیت ضریب آلفای کرونباخ به عنوان عاملی در ارزیابی سازگاری درونی مد،
مورد استفاده قرار می گیرد .این ضریب برای هر کدام از ابلاد تحقیق در جدو ،زیر آورده شده است.
جدول  .2 -4ضریب آلفای کرونباخ
ابعاد تحقیق

ضریب آلفای کرونباخ

رفتارهای انحرافی کارکنان

0.۱11

رهبری امنیت مدار

0.۱11

سالمت روان کارکنان

0.۱15

شادکامی

0.۱30

با توجه به جدو ،فوق ،در تمام ابلاد مورد بررسی میزان آلفای کرونباخ بیشتر از  0.۱بوده و بنابراین سازگاری
درونی مد ،قابل تایید است.
ج .ضریب قابلیت اطمینان ساختاری (پایایی ترکیبی)
در این پژوهش جهت بررسی ضریب اطمینان ساختاری از ملیار پایایی ترکیبی استفاده شده است .میزان قابل
قبو ،برای این ضییریب بیشییتر از  0.۱و مقادیر کمتر از  0.1نامطلو ارزیابی میباشیید .ازم به ذکر اسیییت

254

Online ISSN: 2717-2473

فصلنامه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

https://science-journals.ir

https://mkd.science-journals.ir

ضییریب قابلیت اطمینان سییاختاری (پایای ترکیبی) به عنوان عاملی در ارزیابی سییازگاری درونی مد ،مورد
استفاده قرار می گیرد .این ضریب برای هر کدام از ابلاد تحقیق در جدو ،زیر آورده شده است.
جدول  .3 -4ضریب قابلیت اطمینان ساختاری
ابعاد تحقیق

پایایی ترکیبی

رفتارهای انحرافی کارکنان

0.399

رهبری امنیت مدار

42824

سالمت روان کارکنان

0.۱91

شادکامی

42840

با توجه به جدو ،فوق ،در تمام ابلاد مورد بررسی میزان پایایی ترکیبی بیشتر از  0.۱بوده و بنابراین سازگاری
درونی مد ،قابل تایید است.
 .0نتیجهگیری و پیشنهادات
-1آیا رهبری امنیت مدار بر سالمت روان کارکنان دادگستری اثر دارد؟
فرضیه  :1این فرضیه بیان می کند که رهبری امنیت مدار بر سالمت روان کارکنان دادگستری اثر دارد .نتایج
نشان می دهد که رهبری امنیت مدار ،قابلیت پیش بینی سالمت روان کارکنان دادگستری را دارا میباشد .با
توجه به اینکه مقدار  tاز حداقل مقدار ملناداری یلنی  1.51بیشتر است این رابطه ملنادار می باشد .م بت بودن
ضریب مسیر نشان دهنده مستقیم بودن رابطه می باشد .خسرو محمدی و همکاران ( )1959در پژوهشی با
هد

تلیین و توسله شاخ

های سالمت روانی انجام شده است که در این این مطالله بر اسای روش کیوو

در شش مرحله انجام شده است .این مطالله یک مطالله پایه برای شناسایی و توسله شاخصهای سالمت روانی
است که شاخ

های سالمت روانی را برای اصالح نظارتها و سیاست گذاری ها ،ارائه خدمات سالمت

روانی مناسب ،ارتقاء سطح سالمت روانی و به روزرسانی و اندازه گیری اطالعات سالمت روانی ملرفی کرد.
 -9آیا رهبری امنیت مدار بر کاهش رفتارهای انحرافی کارکنان دادگستری اثر دارد؟
فرضییه  :9این فرضیه بیان می کند که رهبری امنیت مدار بر کاهش رفتارهای انحرافی کارکنان دادگستری
اثر دارد .نتیایج نشیییان می دهد که رهبری امنیت مدار ،قابلیت پیش بینی کاهش رفتارهای انحرافی کارکنان
دادگسییتری را دارا میباشیید .با توجه به اینکه مقدار  tاز حداقل مقدار ملناداری یلنی  1.51بیشییتر اسییت این
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رابطه ملنادار می باشید .م بت بودن ضیریب مسییر نشیان دهنده مستقیم بودن رابطه می باشد .روشن ضمیر،
ایرانی و یزدانی ( )1951در پژوهشیی با عنوان به شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر رفتارهای انحرافی پرداخته
است .به جز رابطه استری شغلی بر رضایت شغلی ،تمامی فرضیات تأیید شدند .نتایج نشان داد افرادی که از
شیغل خود راضیی اند و تلهد بیشیتری به سیازمان خود دارند و از حمایت سیازمانی بیشتری با استری شغلی
کمتری برخوردارنید ،بیا احتمیا ،کمتری مرتکب رفتارهای انحرافی می شیییوند .همچنین رفتار انحرافی می
تواند به عنوان عمل متقابل در برابر رفتارهای ناعادانه و سیاستهای سازمانی مشاهده شود.
-9آیا رهبری امنیت مدار با شاد کامی کارکنان دادگستری اثر دارد؟
فرضیییه  :9این فرضیییه بیان می کند که رهبری امنیت مدار با شییادکامی کارکنان دادگسییتری اثر دارد .نتایج
نشییان می دهد که رهبری امنیت مدار ،قابلیت پیش بینی شییادکامی کارکنان دادگسییتری را دارا میباشیید .با
توجه به اینکه مقدار  tاز حداقل مقدار ملناداری یلنی  1.51بیشییتر اسییت این رابطه ملنادار می باشیید .م بت
بودن ضیریب مسییر نشیان دهنده مستقیم بودن رابطه می باشد .اردان ،بهشتی راد و سلطان زاده ( )1959در
پژوهشییی به بررسییی اثر رهبری امنیت مدار بر کاهش رفتارهای تالفی جویانه با نقش میانجی وجدان کاری
پرداخته است .طرح پژوهشی همبستگی از نوع مد ،یابی ملادات ساختاری است .جامله آماری شامل کلیه
کارکنان دانشیییگاه رازی کرمانشیییاه بود اثر مسیییتقیم رهبری امنیت مدار بر کاهش رفتارهای تالفی جویانه
( )0/19م بت و ملنی دار اسییت .اثر مسییتقیم رهبری امنیت مداری بر وجدان کاری ( )0/۱1م بت و ملنی دار
اسیت .همچنین اثر مستقیم وجدان کاری بر کاهش رفتارهای تالفی جویانه ( )0/11م بت و ملنادار است .اما
اثر غیر مسیییتقیم رهبری امنیت مدار بر کاهش رفتارهای تالفی جویانه با نقش میانجی وجدان کاری ()0/11
ملنی دار نیسیییت .در نتیجیه بیا توجیه بیه ابلاد رهبری امنیت مدار و وجودان کاری می توان شیییاهد کاهش
رفتارهای تالفی جویانه کارکنان بود.
-1آیا سالمت روان بر رفتارهای انحرافی کارکنان دادگستری اثر دارد؟
فرضیه  :1این فرضیه بیان می کند که سالمت روان بر رفتارهای انحرافی کارکنان دادگستری اثر دارد .نتایج
نشان می دهد که سالمت روان ،قابلیت پیش بینی رفتارهای انحرافی کارکنان دادگستری را دارا میباشد .با
توجه به اینکه مقدار  tاز حداقل مقدار ملناداری یلنی  1.51بیشتر است این رابطه ملنادار می باشد .م بت بودن
ضریب مسیر نشان دهنده مستقیم بودن رابطه می باشد مکینزی و همکاران( 9)9019در تحقیقی با عنوان «تاثیر
توسله کارکنان بر کاهش رفتارهای نا کارامد و مخر » نشان داده است که توسلهکارکنان به طور هم زمان
هم بر روی رفتارهای ناکارامد فردی ،سازمانی و اجتماعی کارکنان تاثیر دارد و هم رفتارهای حرفه ای را
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تقویت میکند .برنامه های توسله کارکنان که اغلب در جهت بهبود رفتارهای سازمانی طراحی و اجرا می-
شوند ،عالوه بر رفتارهای سازمانی بر روی رفتارهای اجتماعی و فردی نیز موثر واقع میشوند و موجب کاهش
رفتارهای ناکارآمد و مخر فردی ،سازمانی و اجتماعی میگردند.
-9آیا شادکامی بر کاهش رفتارهای انحرافی کارکنان دادگستری اثر دارد؟
فرضیه  :9این فرضیه بیان می کند که شادکامی بر کاهش رفتارهای انحرافی کارکنان دادگستری اثر دارد.
نتایج نشان می دهد که شادکامی ،قابلیت پیش بینی رفتارهای انحرافی کارکنان دادگستری را دارا میباشد .با
توجه به اینکه مقدار  tاز حداقل مقدار ملناداری یلنی  1.51بیشتر است این رابطه ملنادار می باشد .م بت بودن
ضریب مسیر نشان دهنده مستقیم بودن رابطه می باشد .گورکان (9)9019یکی از نظریههای جدید در زمینۀ
رهبری سازمانها ،نظریۀ رهبری امنیتمدار است که در نوشتار حاضر به بحث دربار آن پرداخته شد.
ازآنجاکه با توجه به ویژگیهای این سبک از رهبری احتما ،همبسته بودن آن با برخی متغیرهای مهم مربوط
به کار در مداری میرفت ،لذا هد

از این شناسایی رابطۀ بین رهبری امنیتمدار و شادکامی کارکنان

مداری با نقش میانجی امنیت روانی بهطورکلی نتایج نشان داد که روابو م بت و ملنیداری بین رهبری
امنیتمدار با امنیت روانی و شادکامی وجود داشت .تأثیر امنیت روانی بر شادکامی کارکنان نیز م بت و
ملنی دار بود .نتایج همچنین حاکی از انطباق نسبی مد ،تجربی با مد ،مفهومی پژوهش بود که بیانگر نقش
رهبری امنیتمدار بر شادکامی ،بهطور مستقیم یا با میانجیگری امنیت روانی بود .در ادامه بهطور مبسوطتر به
تبیین مهمترین نتایج پژوهش پرداخته شده است.
نوآوری تحقیق
این پژوهش از نظر موضوعی حاوی نوآوری است .باوجوداینکه بررسی رهبری امنیت مدار بر سالمت روان
و کاهش رفتارهای انحرافی کارکنان در دادگستری استان فاری یکی از موارد حسای در سازمانهای امروزی
است ،این تحقیقات بیشتر در حد تئوری باقی مانده است و لزوم انجام تحقیقاتی در زمینه تبیین رویههایی با
رویکرد عملکردی احسای می شود .از این منظر این مطالله به نتایج و محتوای نویی در ادبیات موجود
دستیافته است که میتواند به غنی بخشی ادبیات موجود کمک نماید .چراکه با استفاده از رویکرد کمی
مبتنی بر بستر و زمینه تحقیق موردنظر در قلمرو خاص میتواند جنبه جدیدی را به تئوریهای موجود اضافه
نماید .نتایج تحقیق حاضر ازآنجهت دارای اهمیت است که این موضوع رابطه منسجمی بین متغییرات وجود
دارد .از سوی دیگر ا ین تحقیق از نظر جغرافیایی نیز دارای نوآوری است چراکه به موضوعی در سازمان
دادگستری پرداخته شده است ،که باوجود گستردگی فراوان کمتر در تحقیقات مدنظر بوده است.
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