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Abstract
The main purpose of this research was to study
the effect of participative leadership on perceived
job security with considering Mediating role of
psychological healthy workplace. The study was
correlational and population included all
employees of the Isfahan Irik steel company
(working there, in winter 1394). Of which, 160
people were selected through convenience
sampling method. Research instruments consisted
of Participative Leadership Questionnaire by
Nemaei
(2012),
Psychological
Healthy
Workplace Questionnaire by Mehdad (2011) and
Perceived Job Security Questionnaire by Fransis
& Barling (2005). Data were analyzed with use
of Structural Equation Model (SEM) and result
revealed that there is significant direct effect of
participative leadership on psychological healthy
workplace, psychological healthy workplace on
perceived job insecurity and participative
leadership on perceived job insecurity (p< 0.01).
Moreower, there are significant indirect effect of
participative leadership on perceived job
insecurity through psychological healthy
workplace (p< 0.01). Hence, psychological
healthy workplace could significantly mediate
participative leadership style and perceived job
security relationships and based on research’s
results, psychological healthy workplace could be
increased through participative leadership style
and perceived job security could be increased
through psychological healthy workplace.
Key words: participative leadership style,
psychological healthy workplace, perceived job
security, Irik steel company
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مقدمه
به دلیل تغییرات بنیادین در بازار کار و سرعت زیاد تغییررات
سازمانی در اغلب کشورها و نرخ پایین اشتغال در کشورمان،

عدم امنیت شغلی 1تبدیل به یک عامل مهم استرسزای شغلی
برای کارکنان گشته است .طبق تعریف ،عدم امنیت شرغلی را

کارکنرران اشرراره دارد (بررهعنرروان مثررال ،رکسررکیل و لرروئیل
11

10

گارین 1990 ،؛ چنگ و چن 2009 ،؛ اسورک و ه کراران،
 )2002که میتواند پیامدهای سرازمانی چرون ناخشرنودی از
شررغل ،احسرراس منفرری نسرربت برره کاردرمررا (رایررزل 12و
ه کاران2010،؛ به نقل از لیسون ،سروکرو ،کورویسرانوس و

تحت عنوان ناتوانی درک شده بررای حفر ترداوم مولرو

شررائو ،)2015 ،13ع لکرررد وظیفرره پررایین ،عرردم بررروز ردتررار

موقعیت کاری که در معرض تهدید است ،میتوان درک کررد

شهروندی سرازمانی ،ت ایرل بره تررک کرار و غیبرت از کرار

(گرینهررالق و روزنررب ت .)1991 ،2برره عبررارتی اگررر دررردی

(کینگ 2000 ،؛ استادنبیل و کونیرگ  )2010 ،را بره دنبرال

احساس کند که دارای شغل مناسبی اسرت و اط ینران داشرته
باشد که تا پایان دوران خدمت یا به مدت زمان زیادی ،در آن

داشته باشد .بر این اساس در پژوهشهرای روانشناسری کرار،
ادراک امنیت شغلی بهعنوان یکی از نیازهای اساسی کارکنان

یرا عرواملی

معردی شده است که بدون تأمین آن ،امکان رسیدن به سووح

به منظور ایفای مناسب نقش ها و وظایف شغلی خرود ،مرورد

باالتر نیازهای انسانی امکانپذیر نصواهد بود.
این مسئله در کشورمان بر اساس آمارهای رس ی موجود،

شغل به کار ادامه خواهد داد و از طرف شرص

15
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تهدید واقع ن یشود ،دارای امنیت شغلی است و در غیر ایرن
صورت ،وضعیت عدم امنیت شغلی برقرار است .درواقع عدم

به دلیل نرخ اشتغال پایین و بیکراری براال برهعنروان یکری از

امنیت شغلی ،تهدید ادراک شده از دسرت دادن شرغل اسرت

اساسیترین نیاز روانشناختی ،س مت روانی کارکنان شراغل

(مانو ،جرایرر ،تولروانن ،کینرونن و ماکیکنگراس .)2011 ،3در

را تهدید میکند؛ بنابراین ،با توجه بره اه یرت ادراک امنیرت

از آینرده شرغلی

شغلی در محیط کار ،در این پژوهش به بررسی پیشرایندهای

مولررو ه نررون درصرررتهررای ارتقررا در کارراهررره در
طوالنیمدت ،نیز اشاره دارد (دیوی ،کینیکی و شک.)1991 ،1

این متغیر روانشناختی مهم پرداخته شده اسرت .پرژوهشهرا
نشان داده اند سبک رهبری بهعنوان یکی از مهمترین عوامل

از اینرو ،ادراک عدم امنیت شرغلی برهعنروان یرک احسراس

اثرگذار بر س مت روانشناختی کارکنان و محریط کرار و برر

ذهنی امکان وجود خور بالقوه در مورد از دسرت دادن شرغل

ادراک امنیت شغلی است که این تأثیر هم بهطرور مسرتقیم از
طریق ردتار رهبران با زیردستان و هم برهطرور غیرمسرتقیم از

مقابل ،امنیت شرغلی بره انتظرارات شرص

دعلی تعریف میشود (اسرورک ،هلگررن و ناسروال2002 ،5؛
دویت2005 ،6؛ گرینهالق و روزنب ت.)2010 ،

16

طریررق بنررای سررازمان سررالم هررم از بعررد دیزیکرری و هررم

ه ننین ،هلگرن ،اسرورک و ایسراکن ،)1999( 1تعریفری

روانشررناختی م ریتوانررد بررر ادراک امنیررت شررغلی کارکنرران

دوبعدی از ناامنی شغلی ارائه ن وده و آن را بهصورت نراامنی

تأثیرگذار باشد .در ه ین ارتباط میتوان بره یادتره کلرووی و

شغلی ک ی( 9اضورا

از دست دادن خرود شرغل) و نراامنی

بارلینگ ،)2010( 11مبنی بر تأثیر عامل رهبری بر بهزیسرتی و

کیفی( 9اضورا از دست دادن وجوه مهم شرغلی کره شرامل
درصت های شغلی ،محتوای شغلی برانگیزاننده ،ت ش رقابتی

س مت روانشناختی کارکنان و پژوهشهای (آرنولرد ،ترنرر،

و ادزایش حقوق و دست زد) تعریف ن وده اند .پژوهش ها برر

کلووی و کلی )2011 ،19مبنی برر ترأثیر رهبرری تحرولی برر

روی پیامدهای ادراک عدم امنیت شغلی ،برهطرور مرداوم برر

س مت کارکنان استناد ن ود.

بارلینگ ،کلووی و مک کی2001 ،19؛ مک کری و دریسرکال،

تأثیرات منفی این عامل استرسزای کاری بر س مت روانی
2. Greenhalgh & Rosenblatt
4. Davy, Kinicki & Scheck
6. De Witte
8. Quantitative job insecurity
10. Roskies & Louis-Guerin
12. Reisel
14. King
16. leadership style
18. Arnold, Turner, Barling, Kelloway, & McKee

1. perceived job insecurity
3. Mauno, De Cuyper, Tolvanen, Kinnunen, & Mäkikangas
5. Sverke, Hellgren, & Näswall
7. Isaksson
9. Qualitative job insecurity
11. Cheng & Chan
13. Lysson, Sokro, Courvisanos & Shao
15. Staufenbiel and König
17. Kelloway & Barling
19. McKee, Driscoll, Kelloway, & Kelley
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دلیل تأثیر ردتار رهبران بر س مت روانشرناختی و ادراک

رهبران ت ام ت ش خود را بهمنظور بنای محیط کاری به کرار

امنیت کارکنان مربوط به این ایده نه چندان جدید اسرت کره

میگیرند که دران ت ام مؤلفره سر مت روانشرناختی محریط

رهبری بدون کیفیت (بررای مثرال ،رهبرران دارای ردتارهرای
غیرمنصررفانه و منفرری بررا زیردسررتان) ،دارای تررأثیر منفرری بررر

کار (وار ،1991 ،بره نقرل از موچینسرکی ،)2012 ،از قبیرل
درصت کنترل ،درصت بهکارگیری مهارت ،گوناگونی محریط،

12

کارکنان هستند (دی و هرامبلین .)1961 ،1در ه رین ارتبراط،

اهداف بیرونی ،دسترسی به پرول ،امنیرت جسر انی ،درصرت

پژوهشهای انجام گردته در پیونرد میران رهبرری و سر مت

ت اس با دیگران و جایگاه اجت راعی ارزشر ند درراهم شرده

رهبری بر ادزایش دشار

است؛ و درنتیجه ،در چنرین شررایوی کارکنران ادراک امنیرت

روانشناختی کارکنان و اثرات مصر

روانی (دنستن2005 ،2؛ ترر ،)2000 ،3اضورا  ،ادسرردگی و
نشانگان روانتنی (هرول ،رینرر و کروپر ،)1999 ،1اخرت الت

روانرری (گیلبرررو و بنسررون ،)2001 ،5برراال ردررتن دشررارخون

مین ایند.
در ارتباط رهبری و ادراک امنیت شغلی ،پژوهشها نشان
دادهاند ،در سازمانهایی کره کاردرمایران در مقابرل تغییررات

(ویگر ،دلدمن و هاسی ،)2003 ،6غیبت استع جی و حضرور

دنّاورانه و اقتصرادی از کارکنانشران ح ایرت کررده و ادراک

در کار در هنگام بی اری (نیبرگ ،وسترالند ،مگناسن هانسون
و تئررورل )2009 ،1را نشرران داده اسررت .برخرری دیگررر از

امنیت شغلی در آنان دراهم مین ایند ،ض ن ایجاد یک نرور
امنیت روانی در کارکنان ،بهعنوان یرک عامرل مرؤثر ،درجره

پژوهشها تأثیر رهبرری مثبرت را برر سر مت روانشرناختی

مسئولیتپذیری کارکنان را باال برده و از این طریق مقاومرت

کارکنان را مورد بررسی قرار دادهاند که میتوان بره پرژوهش

در مقابل تغییرات را نیز به حداقل میرسانند (دری ،ویتروچی

(ترنر ،بارلینگ و زاخاراتوس )2002 ،9مبنی بر اثررات مثبرت
رهبری تحولی و رهبران دلسروز (داترون ،دراسرت ،ورالیرن،

13

و کرردیلو 2005 ،؛ برره نقررل از کرراظ ی ،سرروری ،ضرررونی و
هاشر ی .)1393 ،ه ننرین ،نترای

تحقیقرات الک جرونز

11

لیلیوس و کانوو )2002 ،9بر سر مت روانری کارکنران اشراره

( ،)2011بیانگر این واقعیت بود که در واحدهایی که سربک

ن ود .بر این اساس ،در پژوهش حاضر ،رهبرری مشرارکتی

رهبری مشارکتی را اجرا مین ایند ،سوح باالیی از ه بستگی

10

بهعنوان شکلی از رهبری مثبت که از طریق برروز ردتارهرایی

بین کارکنان و سروح پرایینی از تنیردگی شرغلی وجرود دارد

چون احترام ،پذیرش ،دادن اختیار و آزادی ع ل ،ه فکرری،
مشارکت در تص یمگیرری (ن رائی ،)2012 ،11سربب توسرعه

(جونز2011 ،؛ به نقل از ایرانزاد و زنجرانی .)1390 ،در ایرن
مفهوم ،مشارکت در کار درایندی است که طری آن کارکنران

س مت روانشناختی کارکنان و محیط کار میگرردد ،در نظرر

یک سازمان بهطور داوطلبانه در امور و دعالیتهای مربوط به

گردته شده است.

خود مداخله میکنند؛ البته به شرطی که توان و انگیزه مناسب
15

دلیل تأثیر ایرن نرور ردتارهرا برر سر مت روانشرناختی

برای دخالت مرؤثر را نیرز داشرته باشرند (دکنیرک .)2011 ،

کارکنان و محیط کار به این عامل مربوط میشود که هنگرامی

درواقع رهبری مشارکتی سبکی از رهبرری اسرت کره ت رام

کارکنان به دلیل مشارکتجویی و جو مشارکتی که برایشان از

اعضای یک گروه در تعیرین هردفهرای اصرلی سرازمان و

طرف رهبر دراهم میشود و با آنان محترمانه ،توأم با پذیرش

توسعه استراتژیها و رویهها برای رسیدن به این هردفهرا،

و دادن اختیار و آزادی ع رل ،ه فکرری ،مشرارکت دادن در

نقش مؤثر ایفا میکنند (عقیلی ،اح دزاده و داضرلی.)1393 ،

تص یم گیریها ،ردتار مریشرود ،چنرین ادراک مریکننرد کره
ادرادی بالغ ،باهوش ،توانا و شایسته هستند (درضیات نظریره

رهبر مشارکتی برهعنروان یرک تسرهیلکننرده ،چشرمانرداز و
ارزشهای سرازمانی را برا زیردسرتان خرود سرهیم مریکنرد؛

 Yمکگرگور ،به نقل از مهداد .)1391 ،بره ه ین دلیل ،ایرن

بنابراین از آنجایی که اتصراذ سبک رهبری مشارکتی منجر بره

2. Densten
4. Hoel, Rayner, & Cooper
6. Wager, Feldman & Hussey
8. Zacharatos
10. participative leadership style
12. psychological healthy workplace
14. Luke Jones

1. Day & Hamblin
3. Tepper
5. Gilbreath & Benson
7. Nyberg, Westerlund, Magnusson Hanson, & Theorell
9. Dutton, Frost, Worline, Lilius, and Kanov
11. Nemaei
13. Fry, Vitucci & Cedillo
15. DeConinck
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ه فکری ،مشارکت ،نظرخرواهی و ارج نهرادن بره کارهرای

که بین ابعاد س مت سازمانی و امنیت شغلی با انضباط کاری

گروهی و موجب تج یع ادکار و تواناییها میشود درنهایت

کارکنان بی ارستان رابوه مثبت و معنری داری وجرود داشرت.

به ایجاد اعت اد بیشتر میان کارکنان و مدیران ک ک مین ایرد
و کارکنان میتوانند با طیب خاطر بیشتری مشغول به دعالیرت

ه ننین درجزاده ( )1391در پژوهش خود با موضور رابوره
بین ادراک امنیت شغلی با س مت ع ومی کارمنردان شررکت

شوند.

برق کهگیلویه نشان داد که بین امنیت شغلی و س مت روانی

از ایرن منظرر ،مردیران برا ایجراد حرل اعت راد در میران

رابوه معنی داری وجود دارد .لذا سازمانی کره از محریط کرار

کارکنان ،قادر خواهند برود جرو سرازمانی امرن و باثبرات بره

سال ی برخوردار است ،انرژی خود را بررای تحقرق اهرداف

وجود آورند؛ بنابراین ،رهبران مشارکت جو ت ام ت ش خرود

سوق میدهد و سبب اعت اد بیشرتر و روحیرة براالی ادرراد و

را بهمنظور بنای سازمانی سالم به کار میگیرند .پژوهشهرای

درنتیجه باعث ادزایش کارایی و تعهد کارکنان میشود (لندی

انجام گردته در ه رین ارتبراط مبرین رابوره و ترأثیر رهبرری

و کنته 2010،؛ به نقل از مهداد ،دهقران ،گرلپررور و شرجار،

مشارکتی بر س مت محیط کار و سازمان است (بررای مثرال،

.)1391

1

آرنولد و ه کاران2001 ،؛ بارت ،پولتنیکف و رایرن2001 ،1؛
ایرانزاده و زنجانی1390 ،؛ بنریهاشر یان ،گلسرتان جهرمری،

یکی از مهمترین شراخ هرای سرازمان سرالم ،سر مت
روانشناختی در محیط کار است و بر این اساس محریط کرار

قنبری پیرکاشانی و شردی1390 ،؛ حسینزاده1391 ،؛ مهداد و

سالم محیوی است که ض ن تأمین س مت جس انی ،س مت

ه کاران1391،؛ عقیلری و ه کراران1393 ،؛ خروش رنرگ و

روانشناختی کارکنان ،نیز در آن تأمین و درراهم شرود (وار ،

9

مینررایی1393 ،؛ قرردمپررور1391 ،؛ اسررتام 2001 ،2؛ کلینرران،3

 2001و  ،2012به نقرل از مهرداد .)1391 ،درواقرع سر مت

2009؛ مررک دنیررل ،برراگ دویررت ،هررالووی و ه ر

روانشناختی محیط کار عبارت است از تأمین و دراهم ن ودن

2009؛ لوک جونز.)2011 ،5

وورو،1

شرررایوی کرره طرری آن کارکنرران درصررت کنترررل ،درصررت

ه انگونه که اشاره شد ،متغیر دیگرری کره مریتوانرد برا

بررهکررارگیری مهررارت ،گونرراگونی محریط ،اهررداف بیرون ری،

ادراک امنیت شغلی در ارتباط باشرد ،سر مت روانشرناختی

دسترسی به پول ،امنیت جس انی ،درصت ت اس با دیگران و

محیط کار است .البته گاهی که از س مت محیط کار صحبت
میشود ،منظور دقط بی اری کارمند نیسرت ،بلکره نگرانری از

جایگاه اجت راعی ارزشر ند را در محریط کرار داشرته باشرند
(موچینسکی .)2012 ،درنهایت سرازمانی کره از محریط کرار

س مت جس ی تا س مت روانشناختی و احساسات نیرروی

سال ی برخوردار است ،انرژی خود را بررای تحقرق اهرداف

کار است (موچینسکی .)2012 ،6سرازمان هرایی کره سر مت

سوق میدهد و سبب اعت اد بیشتر ادراد و روحیه باالی آنهرا

روانشناختی باالیی دارند سرازمانهرایی هسرتند کره در آنهرا

میشود (عواطفی ،مهداد و میرر جعفرری )1391 ،کره بردون

رشد ،توسعه و بالندگی آسان و نیل به اهداف تسریع میشود

شک به احساس پایداری شغل نیز میانجامد.

(مهرداد .)1391 ،در سررازمانهررای سررالم کارمنرردان متعهررد و

بنابراین ،بر اساس مرور مبانی نظری و پژوهشی میتروان

وظیفهشناس هستند و درنتیجه روحیه و ع لکرد باالیی دارند.

چنین نتیجهگیری ن ود که رهبران مشارکتجو از طریق بروز

در چنین سازمان هایی با شبکه های ارتباطی باز ،ادراد از آمدن

ردتارهایی چون احترام ،پذیرش ،دادن اختیار و آزادی ع رل،

به محیط کار خود احساس لذت و از کار کرردن در سرازمان
احساس ادتصار و غرور میکنند .در این راستا ،چیره ،مهرابری

ه فکری ،مشارکت در تص یمگیری و بره دلیرل اه یتری کره
انسانها در محیط کار دارند ،ت ام تر ش خرود را برهمنظرور

و میر حسینی ( )1391در پرژوهش خرود برا عنروان بررسری

بنای محیط کاری به کار میگیرند که دران محیط ت ام مؤلفره

رابوه بین س مت سازمانی ،امنیت شرغلی برا انضرباط کراری

س مت روانشناختی محیط کار دراهم گردد و از طریق ایجاد

کارکنان بی ارستان نیروی انتظامی شهرر کررمان نشان دادهانرد

اعت اد در میران کارکنان بهوسیله ایجراد جرو امرن و براثبات،

2. Stumpf
4. McDaniel, Bogdewic, Holloway, & Hepworth
6. Muchisky
8. War

1. Barrett, Plotnikoff, Raine
3. Cullinan
5. Luke Jones
7. Landy & Conte
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سبب کاهش ادراک عدم امنیت شغلی و ادزایش ادراک امنیت

گردید .ه ننین ،درضیههای پژوهش بره شررح زیرر تردوین

شغلی کارکنان خواهند بود .برر ایرن اسراس هردف پرژوهش

شدند:

حاضر پاسخ گویی به این سؤاالت است که آیا سبک رهبرری
مشارکتی از طریق س مت روانشناختی محیط کار برر ادراک

 .1سبک رهبری مشارکتی بر س مت روانشناختی محیط
کار تأثیر دارد.

امنیت شرغلی ترأثیر دارد؟ آیرا سربک رهبرری مشرارکتی برر

 .2سبک رهبری مشارکتی بر ادراک امنیرت شرغلی ترأثیر

س مت روانشناختی محیط کار تأثیر دارد؟ آیا سبک رهبرری
مشارکتی برر ادراک امنیرت شرغلی ترأثیر دارد؟ آیرا سر مت
روانشناختی محیط کار بر ادراک امنیت شغلی تأثیر دارد؟ برر
این اساس مدل مفهومی پژوهش به شررح شرکل  1طراحری

دارد.
 .3س مت روانشناختی محیط کار بر ادراک امنیت شغلی
تأثیر دارد.
 .1سبک رهبری مشارکتی از طریق س مت روانشرناختی
محیط کار بر ادراک امنیت شغلی تأثیر دارد.

ادراک امنیت شغلی

سبک رهبري مشارکتی
سالمت روانشناختی محیط کار
شکل  .1مدل مفهومی روابط میان متغیرهاي پژوهش

روش
روش پژوهش ،جامعة آماري و نمونه :این پرژوهش از نرور

گردید و درنهایت مرورد اسرتفاده قررار گردرت .پایرایی ایرن
پرسشنامه برا اسرتفاده از روش آلفرای کرونبراخ در پرژوهش
حاضر برابر با  0/99به دست آمد.

ه بسررتگی اسررت کرره از روش آمرراری مرردلیررابی معررادالت
ساختاری یا مدلیابی علّی استفاده شده است .جامعرة آمراری

پرسشنامة سالالمت روان شالناختی محالیط کالار :بررای

پژوهش حاضر شامل کلیره کارکنران کارخانره پایردار دروالد

سنجش س مت روان شرناختی محریط کرار از پرسشرنامة 31

آیریک اصفهان در زمستان  1391به تعداد  195نفر اسرت .از

سؤالی مهداد ( )1399استفاده شرد .ایرن پرسشرنامه  9مؤلفرة
س مت روانشناختی محیط کار شامل اهداف بیرونری ایجراد

سرپرستان به تعداد  15نفر کنتررل و حرذف و برا توجره بره
جدول حجم ن ونه به حجم جامعه آماری (مینرل و جرولی،

شده ،درصت کنترل ،درصت استفاده از مهارت ها ،گونراگونی
محیط ،وضوح محیوی ،دسترسی به پرول ،امنیرت جسر انی،

 ،2001ص  )235و در سوح اط ینان  95درصد ،تعرداد 110

درصت ت اس با دیگران ،مقام و جایگاه اجت اعی ارزش ند را

جامعرة آمرراری مررورد اشرراره سر تهررای شررغلی مرردیران و

نفر به طریق در دسترس بهعنوان ن ونه انتصا

گردید.

ابزار سنجش
پرسشنامه رهبري مشارکتی :برای سنجش رهبری مشرارکتی

اندازه گیری میکند .آلفای کرونباخ ایرن پرسشرنامه را مهرداد
( 0/91 )1399و مهرررداد و هرررادی ( 0/91 ،)1390گرررزارش
کرده اند .مهداد و هادی ( )1390روایی سازة این پرسشنامه را
بررا اسررتفاده از تحلیرل عرراملی اکتشررادی بررا چرررخش از نررور

پرسشنامه  10سؤالی ن ائی ( )2012استفاده به ع ل آمد .ایرن

واری اکل و بر اساس سنجة کیزر ،میرز و اولکرین)KMO( 1
برابر با  0/92و آزمون کرویت بارتلت 2برابر با  5306/11کره

محتوایی آن توسط اساتید مدیریت بررسی و مورد تأیید قرار

معنادار است ( )p<0/001گزارش کرده اند .بررسی و برازبینی

گردت و متن آن به زبان دارسی ترج ه و سرل توسرط یرک
متصص زبان انگلیسی باز ترج ه و اندک تفاوتها برطرف

ماتریل مؤلفه های ،چرخش یادته نشان داد که بیشتر سؤاالت
برر  9عرامل محتروایی موررح در پررسشنامه قررار میگیرند.

2. Bartlet’s test

1. Kaiser, Meyer, Olkin

پرسشنامه برای اولین بار در این پژوهش بهکار ردت ،روایری
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ن ونهای از سؤال این پرسشرنامه بره ایرن شررح اسرت :ایرن

گردت .آلفرای کرونبراخ پرسشرنامه توسرط نامبردگران 0/92

شرکت به چه اندازهای درصتهرای الزم را بررای اسرتفاده از

گزارش و پایایی این پرسشنامه در پژوهش حاضر اسرتفاده از

تواناییهای کارکنان خود دراهم میکنرد .در پرژوهش حاضرر
نیز پایایی این پرسشنامه با اسرتفاده از روش آلفرای کرونبراخ

با آلفای کرونباخ برابر با  0/91به دست آمد.

 ،0/911به دست آمد.

روش اجرا و تحلیل دادهه
پرسشنامه های پژوهش را اعضای گروه ن ونه ،در محل کرار

پرسشنامه امنیت شغلی :برای سرنجش امنیرت شرغلی از

پرسشنامه پن سؤالی درانسیل و پارلینگ )2005( 1که دارای

خود ،در داصله زمرانی  20ترا  25دقیقره ،برهصرورت خرود

مقیاس پاسصگویی پن درجهای (بسیار کم= 1تا بسریار زیراد=

گزارش دهی پاسخ دادند .پل از ج رعآوری پرسشرنامههرا،

 )5است استفاده به ع ل آمد .بر اسراس گرزارش نامبردگران

دادهها با استفاده از روش الگروی معرادالت سراختاری و برا
استفاده از نرمادزار  Amosمورد تحلیل قرار گردت.

این پرسشنامه دارای روایی باال و آلفای کرونباخ  0/91اسرت.
در پژوهش نیکاندیش و مهداد ( )1391این پرسشنامه بررای
اولین بار در ایران و پل از تأیید روایی محتروایی آن توسرط
صاحبنظرران ،بره طریرق روش ترج ره و براز ترج ره و از
انگلیسرری برره دارسرری ترج رره و سرررل برره زبرران انگلیسرری
برگردانده شد و اندک تفاوت ها اص ح و مورد استفاده قررار

ی فتهه
بهمنظور بررسی مدل پریشدررض پرژوهش از شریوه تحلیرل
مسیر استفاده گردید که نتای آن به شررح جردول  1و  2بره
دست آمده است.

جدول  .1مسیرهاي مدل رهبري مشارکتی با سالمت روانشناختی و ادراک عدم امنیت شغلی
ردیف

مسیرهای مدل

1

رهبری مشارکتی← س مت روانشناختی

2
3
1

س مت روانشناختی← ادراک عدم امنیت شغلی

**2/22

0/16

**0/16

0/001

0/515

**

رهبری مشارکتی← ادراک عدم امنیت شغلی

*

تأثیر غیرمستقیم رهبری مشارکتی بر ادراک عدم امنیت
شغلی از طریق س مت روانشناختی

B

SE

β

p

R2

-0/13

0/01

-0/09

0/03

**-0/29

-

**
*

-0/92

0/001

-0/19

0/02

**-0/69

0/001

0/613
-

*p<0/05** p<0/01

بر اساس یادته های ارائه شده در جدول  ،1درضیههرای 1
تررا  1پررژوهش مبنرری بررر تررأثیر سرربک رهبررری بررر س ر مت
روانشناختی ،تأثیر س مت روانشناختی بر ادراک عدم امنیت
شغلی ،تأثیر رهبری مشارکتی بر ادراک عدم امنیرت شرغلی و
تأثیر غیرمستقیم رهبری مشارکتی بر ادراک عدم امنیت شغلی

نسبت خیدو به درجره آزادی ک ترر از  ،3شراخ
3

برازش ( )GFIو شاخ
 ،0/95شاخ

1

نیکرویی

بررازش توبیقری ( )CFIبیشرتر از
5

برازش ادزایشی ( )IFIبزرگ تر از  ،0/9ریشه

مجذورات باقی انده )RMR( 6کوچرکترر از  0/05و تقریرب
ریشه میرانگین مجرذورات خورا )RMSEA( 1کوچرکترر از

از طریررق سر مت روانشررناختی مررورد تأییرد قرررار گردررت.

 0/09باشررد (شرروماخر و لررومکل .)1399 ،بررا توجرره برره

ه ننین ،پیش از ارائه توضیحات مربوط به جردول  1اشراره

توضیحات ارائه شده چنانکه در جدول  1مشاهده مریشرود،

به چند نکته ضروری است .از نظر کلی یک الگروی مناسرب
از لحاظ شاخ های برازش باید دارای خیدو غیررمعنرادار،

رهبری مشارکتی با س مت روانشناختی ()β=0/16 ،p<0/05
دارای رابوه معنادار است و توانسته  51/5درصد از واریرانل

2. Bartlet’s test
4. Comparative Fit Index
6. Root Mean of Residual

1. Francis and Parling
3. Goodness of Fit Index
5. Incremental Fit Index
7. Root Mean Square of Error Approximation
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این متغیر را تبیین کند .در ادامه س مت روانشناختی (-0/01

با  IFI ،1برابر با  1و  RMSEAبرابر برا  0/11اسرت .الزم بره

< )β= 0/92 ،pو رهبررری مشررارکتی ( )β= 0/92 ،p<0/01بررا

ذکر اسرت کره مقردار  RMSEAاز نقوره بررش  0/09براالتر

ادراک عرردم امنیررت شررغلی دارای رابورره معنررادار برروده و
توانستهاند  61/3درصد از واریانل این متغیر را تبیین ن ایرد.

است .این امر به دلیل آن است که مدل نهایی ارائه شده یرک
مدل اشبار است .در این مدل اشبار  RMRبرابر برا  0/001و

های برازش مدل نهایی که نتای آن در جدول  2ارائه

ک تر است که نشان مریدهرد درمج رور مردل نهرایی دارای

شد ،به این شرح هستند :خیدو مدل نهایی برابر برا  0/001و

برازش مولوبی است .در شکل  2الگوی نهایی پژوهش و در

غیرمعنادار ( ،)p>0/05درجه آزادی برابر با  ،0نسبت خری دو

جدول  2شاخ

های تحلیل مسیر مدل پریشدررض و مردل

به درجه آزادی برابر با  GFI ،0/001برابر با  CFI ،0/91برابرر

نهایی ارائه شده است.

شاخ

جدول  .2شاخصهاي تحلیل مسیر مدل پیشفرض و مدل نهایی
شاخص
الگو
الگوی مسیر

2
0/001

df

0

2
df

0/001

GFI

IFI

CFI

RMSEA

0/91

1

1

0/11

ه انطور که در جدول  1و  2م حظره مریگرردد ،کلیره
شاخ های الگو ،نشان دهنرده بررازش مناسرب بررای مردل

متغیر س مت روانشناختی محیط کار بهعنوان متغیر میانجیگر
کامل در رابوه میان رهبری مشارکتی و ادراک امنیرت شرغلی

موابق با شکل  ،2است .مردل حاضرر نشرانگر آن اسرت کره

نقش دارد.

*-3/19

()3/613

ادراک امنیت شغلی

**-3/92

()3/525

**3/26

سبک رهبري مشارکتی

سالمت روانشناختی محیط کار
شکل  .2الگوي روابط میان متغیرهاي پژوهش

ه ان طور که در مدل مشاهده مریگرردد ،ضرریب مسریر

تأثیر معنادار ( )p<0/01دارد و سبک رهبری مشرارکتی دارای

متغیر سبک رهبری مشارکتی به س مت روانشناختی محریط

تأثیر معنادار بر ادراک عدم امنیت شغلی دارای ترأثیر معنرادار

کار برابر با  ،)p<0/01( 0/16ضرریب مسریر متغیرر سر مت

( )p<0/05است .درنتیجه مدل اولیه ارائه شده تأییرد گردیرد،

روان شناختی محیط کار به ادراک عدم امنیرت شرغلی -0/92

بدین ترتیب سربک رهبرری مشرارکتی بره طرور مسرتقیم برر

( )p<0/01و ضریب مسیر متغیر سبک رهبرری مشرارکتی بره

س مت روانشرناختی محریط کرار و سر مت روانشرناختی

ادراک عدم امنیت شغلی  )p<0/05( -0/19است .برر اسراس

محیط کار بهطور مستقیم بر ادراک عدم امنیرت شرغلی دارای

یادتههای ارائه شده در جردولهرای  1و  2و شرکل  ،2ت رام
درضیههای پژوهش مورد تأیید قرار گردتند.

تأثیر معنادار است .ه ننین ،سبک رهبری مشارکتی بر ادراک
عدم امنیرت شرغلی دارای ترأثیر مسرتقیم معنرادار ()p<0/05
است .این یادتهها در ارتباط با رابوه سبک رهبرری مشرارکتی

بحث و نتیجهگیر
یادتههای پژوهش بر اساس یادتههای ارائه شده در جرداول 1
و  2و شکل  ،2نشان داد که سبک رهبری مشارکتی از طریرق
س مت روانشناختی محیط کار بر ادراک عدم امنیرت شرغلی

و س مت روانشناختی محریط کرار برا یادترههرای آرنولرد و
ه کرراران2001 ،؛ بررارت و ه کرراران2001 ،؛ ایرانررزاده و
زنجانی1390،؛ کرمی1390،؛ بنیهاش یان و ه کاران1390 ،؛
حسرررینزاده1391 ،؛ مهرررداد و ه کررراران1391،؛ عقیلررری و
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ه کاران1393 ،؛ خروش رنرگ و مینرایی1393 ،؛ قردم پرور،

احترررام ،پررذیرش ،دادن اختیررار و آزادی ع ررل ،ه فکررری،

1391؛ استام 2001 ،؛ کلینان2009 ،؛ مک دنیل و ه کراران،

مشارکت در تص یمگیری و به دلیل اه یتی کره انسرانهرا در

2009؛ لوک جونز2011،؛ ه صوان است .در تبیین ایرن یادتره
چنین میتوان بیان ن ود که رهبران مشارکتجو به دلیل ایجاد

محیط کار دارند ،ت ام ت ش خود را برهمنظرور بنرای محریط
کرراری برره کررار م ریگیرنررد کرره در آن ت ررام مؤلفرره س ر مت

جوی سرشار از ه فکری ،مشارکت ،نظرخواهی و ارج نهادن

روانشناختی محیط کار دراهم گردد و از طریق ایجاد اعت راد

به کارهای گروهری سربب ایجراد محریط کرار امرن و سرالم

در میان کارکنان بهوسریله ایجراد جرو امرن و باثبرات ،سربب

م ریگردنررد کرره طرری آن کارکنرران درصررت کنترررل ،درصررت

کراهش ادراک عرردم امنیررت شررغلی و ادررزایش ادراک امنیررت

بهکارگیری مهارت ،ادراک گوناگونی محیط ،اهرداف بیرونری،

شغلی کارکنان خواهند بود.

دسترسی به پول ،امنیت جس انی ،درصت ت اس با دیگران و

با توجه به نتای پژوهش مبنری برر ترأثیر سربک رهبرری

جایگاه اجت اعی ارزش ند پیدا میکنند .بره عبرارتی ،هنگرامی

مشارکتی بر س مت روانشناختی محریط کرار و ادراک عردم

کارکنان به دلیل مشارکتجویی و جو مشارکتی که برایشان از

امنیت شغلی ،به مردیران سرازمانهرا بررای توسرعه سر مت

طرف رهبر دراهم میشود و با آنان محترمانه ،توأم با پذیرش
و دادن اختیار و آزادی ع رل ،ه فکرری ،مشرارکت دادن در

روانشناختی محیط کار و کاهش ادراک عردم امنیرت شرغلی
پیشنهاد میگردد که با دراهمسازی شرایط محیط کاری که در

تص یمگیریها ردتار میشود ،چنین ادراک میکنند که ادرادی

آن محیط ،کارکنان بتوانند در موضروعات گونراگون سرازمان

بالغ ،باهوش ،توانا و شایسته هسرتند و بره ه رین دلیرل ایرن

ه فکری و مشرارکت داشرته و از آنهرا در مروارد مصتلرف،

رهبران ت ام ت ش خود را بهمنظور بنای محیط کاری به کرار

نظرخواهی گردد .ه ننین با ارج نهادن به کارهای گروهی و

میگیرند که در آن ت ام مؤلفه سر مت روانشرناختی محریط

دراهم ن ودن محیوی برای کارکنان که در آن محریط ،ضر ن

کار دراهم شده است .ه ننین یادته دیگر پژوهش حاضرر در

ادراک گوناگونی ،تأمین نیازهای مالی ،ادراک امنیت جس انی،

ارتباط با رابوه س مت روانشناختی محیط کار با ادراک عدم

بتواننررد درصررت کنترررل ،درصررت بررهکررارگیری از حررداکثر

امنیت شغلی ،با یادتههای درج زاده ()1391؛ چیره و ه کاران

مهارتهای خویش ،درصرت ت راس برا دیگرران و احسراس

()1391؛ مبنی بر ارتباط سر مت سرازمانی برا ادراک امنیرت
شغلی ه سویی دارد .در تبیین این یادته میتوان چنرین بیران

جایگاه اجت اعی ارزش ند ،پیدا ن ایند.
ه نرررون سرررایر پرررژوهشهرررا ،ایرررن تحقیرررق دارای

ن ود که سازمانی از نظر روانشناختی سالم است کره انررژی

محدودیتهایی است که میتوان به انجام آن در بین کارکنران

خود را برای تحقق اهداف کارکنان و سازمان سوق میدهد و

کارخانه پایدار دوالد آیریک اصفهان اشاره ن ود کره بایرد در

سبب اعت اد بیشتر و روحیة باالی کارکنان میشرود .یکری از

تع یم پذیری یادته ها به دیگر سازمان ها محتراط برود و روش

های سازمان سالم ،س مت روانشناختی در

پژوهش از نور ه بستگی بوده که ن یتوان اسرتنباط علّری از

محیط کار است .درواقع سر مت روان شرناختی محریط کرار

نتای ن ود .محدودیت استفاده از ابزارهای خودسنجی ،روش

عبارت است از تأمین و دراهم ن رودن شررایوی کره طری آن

ن ونهگیری در دسترس (سرهلالوصرول) و مررد برودن ت رام

کارکنان درصت کنترل ،درصت بهکارگیری مهارت ،گوناگونی

اعضررای ن ونرره از دیگررر محرردودیتهررای پررژوهش حاضررر

محیط ،اهداف بیرونی ،دسترسی بره پرول ،امنیرت جسر انی،
درصت ت اس با دیگران و جایگاه اجت راعی ارزشر ند را در

میباشند.

محیط کار داشته باشند (موچینسکی)2012 ،؛ بنرابراین ،یکری

من بع

از اهرداف سرازمانهرای سرالم ،ترأمین امنیرت روانشررناختی

ایرانرزاده ،س؛ و زنجرانی ،س .)1390( .بررسری رابوره مردیریت

مهم ترین شاخ

کارکنان است .به عبارتی سازمانهای سالم ت ام تر ش خرود
را در این جهت به کار میگیرند که کارکنانشان ادراک امنیرت
شغلی بن ایند .بر این اساس میتوان چنین نتیجهگیرری ن رود
که رهبرران مشرارکتجرو از طریرق برروز ردتارهرایی چرون

مشارکتی با توان ندسازی و س مت روحی معل ان زن (موالعه
مروردی) .زن و موالعرات خرانواده .سرال چهرارم -شر اره
چهاردهم.
الوانی ،م .)1319( .مدیریت ع ومی ،چاپ شانزدهم ،نشر نی.

تأثیر سبک رهبري مشارکتی بر ادراک امنیت شغلی کارکنان کارخانه پایدار فوالد آیریک اصفهان 33 / ...
بنیهاش یان ،ک ،.گلستان جهرمری ،ف ،.قنبرری پیرکاشرانی ،ن؛ و
شردی ،م .)1390( .بررسی رابوره سر مت ع رومی و سربک

– پژوهشرری دانشررگاه علرروم پزشررکی لرسررتان .دوره هفرردهم،
ش اره .)65(3

رهبری مدیران و اثر آن بر رضایت شغلی کارکنان در دانشگاه

کاظ ی ،ن ،.سوری ،آ ،.ضرونی ،م؛ و هاش ی ،ک .)1393( .ارتباط

علوم پزشکی شیراز .مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم
پزشکی .تهران (پیاورد س مت) .دوره  ،5شر اره  ،1ص -32

سبکهای رهبری مدیران با میزان امنیت شغلی کارکنان ادارات

.10
چیره ،ز ،.مهرابی ،م؛ و میرحسینی ،م .)1391( .بررسی رابوره برین

ورزش و جوانان استان لرستان .کنفرانل برینال للری اقتصراد،
حسابداری ،مدیریت و علوم اجت اعی.
مهداد ،ر ،.دهقان ،آ ،.گرلپررور ،م؛ و شرجار ،ر .)1391( .رابورة

س مت سرازمانی ،امنیرت شرغلی برا انضرباط کراری کارکنران
بی ارستان نیروی انتظامی شهر کرمان در سال  ،1393چهارمین

مؤلفههای س مت روانشناختی محیط کار با تعهد سازمانی و
اعت اد سازمانی کارکنان شرکت پاالیش گاز سررخون و قشرم.

کنفرانل ملری و دومرین کنفررانل برینال للری حسرابداری و

دانش و پژوهش در روانشناسری کراربردی .سرال سریزدهم،

مررررردیریت ،تهرررررران ،شررررررکت خررررردمات برترررررر،

ش اره دوم.
مهداد ،ر .)1391( .روانشناسی صنعتی و سازمانی .ویرایش دهرم،

http://www.civilica.com/Paper-MNGTCONF02MNGTCONF02_448.html

حسین زاده ،د ..)1391( .رابوه سبکهای مدیریت برا درسرودگی
شرغلی و سر مت سرازمانی پرسرتاران بی ارسرتان طالقرانی.
دصلنامه مشاوره و رواندرمانی /سال اول ،ش اره .2
خوشرنگ ،م؛ و مینائی ،م .)1393( .مصادیق اخ ق در مدیریت و

نتای حاصل از رهبرری اخر قمردار در سرازمانهرا ،دومرین
کنفرانل ملی پویایی مردیریت ،توسرعة اقتصرادی و مردیریت
مررررررالی ،شرررررریراز ،شرررررررکت پنرررررردار انرررررردیش
رهررررررو،

http://www.civilica.com/Paper-DMEDFM02-

DMEDFM02_109.html

عقیلی ،ر ،.اح دزاده ،س؛ و داضلی ،م .)1393( .بررسی رابوه بین
سبک رهبرری مشرارکتی و مؤلفرههرای سر مت سرازمانی در
دانشگاه آزاد اسر می واحرد شرهرکرد ،کنفررانل برینال للری
حسابداری و مدیریت ،تهران ،موسسه ه ایشگران مهر اشراق،
مرکز ه ایشهای دانشگاه تهران.
عواطفی ،آ ،.میر جعفری ،آ؛ و مهرداد ،ر .)1391( .رابوره رهبرری
اخ قی و س مت روانشناختی محیط کار با اعت اد سرازمانی.
دصلنامه اخ ق در علوم و دنّاوری ،سال هفتم ،ش اره سوم.
درج زاده ،غ .)1391( .رابوه بین احساس امنیت شغلی با سر مت
ع ومی کارمندان شرکت برق کهگیلویره (دهدشرت) در سرال
 .1393-91دومین کنفرانل ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی
و روانشناسی ،موالعرات اجت راعی و درهنگری ،تهرران ،مرکرز
موالعرات و تحقیقررات اسر می سررروش حک ررت مرتضرروی،
موسسه آموزش عالی مهر اروند ،مرکز راهکارهای دستیابی بره
توسرررررررعه پایررررررردارhttp://www.civilica.com/Paper- ،
.EPSCONF02-EPSCONF02_0958.html
قدم پور ،ر .)1391( .بررسی رابوه بین عوامل سازمانی با س مت

روانی کارکنان سازمانهای دولتی استان لرستان .دصلنامه عل ی
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