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  سرآغاز

روابط مبتنی   به توانایی توسعه     آنهاموفقیت در دنیاي رقابتی سازم    
، یک عنصر مهم بـراي موفقیـت        1اعتماد ).1(بر اعتماد نیاز دارد     

 بـه  2کلید اصلی براي توسعه روابـط بـین فـردي     و   سازمان است 
اعتماد به معنی داشتن اطمینان به نیـات و   ).3 و  2(رود    شمار می 

اعمال دیگران است و عاملی کلیدي در روابط متقابـل نـوین بـه      
  ).4(رود  شمار می

هاي کاري به عنوان عامل اصـلی   این عقیده که اعتماد در محیط  
شـود و    اي است که منجر به بهبود عملکـرد سـازمانی مـی             بالقوه
تواند یکی از منابع مزیتـی رقـابتی در بلنـد مـدت باشـد، بـه                   می

حال در عمـل بـه نظـر          با این ،  سرعت با اقبال مواجه گشته است     
تمـاد بـین کارکنـان و    کمبـود اع  همچنـان از  آنهارسـد سـازم     می

 يآنهاافـول اعتمـاد در سـازم      اي که     گونه  به؛  برند  رنج می مدیران  
 و اجـراي  شدهتفاوت  انگیزه و بی دولتی، باعث ایجاد کارکنانی بی 

 )مقالۀ پژوهشی(

  مدار، فضاي اخالقی و اعتماد سازمانی تحلیل روابط رهبري امنیت
  3*، امید لطفی2، دکتر عادل فاطمی1دکتر کیومرث احمدي

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندج، دانشکدة علوم انسانی،گروه مدیریت بازرگانی. 1

   دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندجسانی،دانشکدة علوم ان ،گروه آمار. 2

    دانشگاه آزاد اسالمی واحد سنندجدانشکدة علوم انسانی، ،گروه مدیریت اجرایی. 3

  15/6/94: تاریخ پذیرش5/3/94:تاریخ دریافت
  چکیده

 کم و کیف بروندادهاي سازمانی اثرگذار توانند بر  با توجه به اینکه ماهیت تعامالت رهبر با زیردستان و فضاي اخالقی حاکم بر سازمان می:زمینه
  . مدار، فضاي اخالقی و اعتماد سازمانی بوده است باشند، لذا هدف از پژوهش حاضر، تحلیل روابط بین رهبري امنیت

نندج هاي کشاورزي و صادرات شهر س جامعه آماري پژوهش، کلیه کارکنان بانک.  همبستگی انجام گرفت- روش توصیفی   این پژوهش به:روش
اي انتخاب شدند که از این  گیري تصادفی طبقه شیوه نمونه  نفر، به152اي به حجم   با استناد به جدول کرجسی و مورگان، نمونه).  نفر250(بود 

ه اعتماد ها، پرسشنامه رهبري امنیت مدار، پرسشنامه فضاي اخالقی،  پرسشنام ابزار گردآوري داده.  پرسشنامه کامل بازگردانده شد110تعداد، 
 و تحلیل  جهت تجزیه. ها از طریق محاسبه ضریب آلفاي کرونباخ تأیید شد ها با استناد به نظر متخصصان و پایایی آن سازمانی بود که روایی آن

  .  ها از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون ساده و چندگانه، و تحلیل مسیر استفاده شد داده
رابطه بین فضاي اخالقی و اعتماد . دار با فضاي اخالقی و اعتماد سازمانی رابطه مثبت و معناداري وجود داشت بین رهبري امنیت م:ها یافته

مدار و اعتماد سازمانی ایفا  توانست نقش میانجی را در ارتباط بین برخی از ابعاد رهبري امنیت متغیر فضاي اخالقی می. سازمانی، مثبت و معنادار بود
  .نماید

توانند از طریق رفتارهایی همچون پذیرش زیردستان، استفاده از انگیزش درونی و  ها می هاي پژوهش، مدیران بانک  بر مبناي یافته:گیري نتیجه
  . آن، ارتقاي اعتماد سازمانی فراهم آورندها، زمینه را براي بهبود فضاي اخالقی سازمان و به تبع  هاي کارکنان به آن  نشان دادن پتانسیل

  

  مدار، فضاي اخالقی، اعتماد سازمانی رهبري امنیت: گانکلید واژ
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 ).6 و 5، 2 (گشته استها را سبب  کند برنامه

، متغیرهــاي 3در جــستجوي عوامــل مــؤثر بــر اعتمــاد ســازمانی
 که در این میان تعامالت رهبر بـا         توانند مطرح شوند    مختلفی می 

ترین عوامل تعیین کننده اعتماد       زیردستان به عنوان یکی از مهم     
ــز ). 7 و 6(گــردد  ســازمانی محــسوب مــی از لحــاظ تجربــی نی

تواننـد   هاي مختلف رهبري می اند که سبک    ها نشان داده    پژوهش
  ). 8 و 6، 5(بر اعتماد سازمانی تأثیرگذار باشند 

هبري و نقش آن در ایجاد بروندادهاي شـغلی و  ر موضوع اهمیت
 در مـدیریت  محققان و اندیشمندان که است شده سبب سازمانی

 همواره و برآیند آنهاسازم در موفق رهبران هاي کشف ویژگی پی

 . کنند ذکر در سازمان را موفق رهبر مشخصات تا باشند تالش در
 گرفتند شکل رهبري در جدیدي هاي دیدگاه ها، تالش این پی در

 4مـدار ي جدیدترین ایـن رویکردهـا، رهبـري امنیـت           که از جمله  
رهبـري  ). 9 (توسط برخی محققان مطرح شده است     باشد که     می

مدار یک دیدگاه مثبت در مطالعات مربوط به رهبري است            امنیت
هاي مثبـت را بـاهم ترکیـب          که اطمینان خاطر، کاوش و فعالیت     

 ایـن شـیوه از رهبـري،      ). 10(کنـد      را بررسـی مـی     آنهاکند و     می
فرآینـدي بـراي توسـعه تخـصص و رشـد و یـادگیري فــردي و       

تواند محیط سـازمانی را بـه محیطـی امـن،           سازمانی است و می   
پذیر براي انطباق با تغییرات گـسترده و پویـاي          سازگار و انعطاف  

مدار با ایجاد  در واقع رهبري امنیت). 11(دنیاي بیرون تبدیل کند   
 و قـدردانی و فـراهم       5گـذاري، مقبولیـت     ق ارزش امنیت از طریـ   

آوردن زمینه کاوش از طریق تأکید بر رشد، توسعه و پتانـسیل و             
ها از طریق یک رویکرد مثبت،        نیز رسیدگی به وظایف و موقعیت     

آورد و     را در سازمان فـراهم مـی       6زمینه رشد، یادگیري و نوآوري    
ـ             ده سـوق   سازمان را در جهت تبدیل شـدن بـه سـازمان یادگیرن

  ). 12(دهد  می
رهبري امنیت مدار به ویـژه       به هر حال دیرزمانی از مطرح شدن      

گیـري   رسد شناخت، درك و بهره گذرد و به نظر می      در ایران نمی  
از دستاوردهاي این شیوه رهبري نیازمند مطالعه و شناخت نقـش    

بـا ایـن رویکـرد      . آن در بهبود رفتارهاي شغلی و سازمانی اسـت        
مـدار   شود این است که آیا رهبري امنیـت       مطرح می  اي که   مسأله
در واقـع  . تواند موجبات ارتقاي اعتماد سازمانی را فراهم آورد؟  می

هاي رهبري همچون رهبـري       جا که اثربخشی برخی سبک      از آن 

، رهبري خدمتگزار و رهبري تحـول آفـرین بـر اعتمـاد             7اخالقی
 لذا ایـن مـسأله      ).8 و   6،  5(سازمانی مورد تأیید قرار گرفته است       

توانـد امکـان      گردد که آیا رهبري امنیت مدار نیـز مـی           مطرح می 
از سوي دیگـر همـواره      . بینی اعتماد سازمانی را فراهم آورد       پیش

هـاي مختلـف      این سؤال مورد توجه صاحبنظران بوده که سـبک        
ــی  ــازوکاري م ــه س ــق چ ــري از طری ــا و   رهب ــر رفتاره ــد ب توانن

تواننـد    باشند و چه متغیرهایی مـی     هاي کارکنان تأثیرگذار      نگرش
. )13(واریانس بین رهبري و رفتارهاي کارکنان را تبیین نماینـد           

توان گفت خـالء متغیرهـاي میـانجی در     با طرح این پرسش، می  
تبیین اثرات غیرمـستقیم رهبـري بـر رفتـار سـازمانی کارکنـان،              

  ). 14(باشد  دغدغه بسیاري از اندیشمندان این عرصه می
ي شناســایی متغیرهــاي میــانجی در تبیــین ارتبــاط در جــستجو

احتمالی بین سبک رهبري امنیت مدار و اعتماد سازمانی، به نظر           
اي داشـته      سازمان نقـش تعیـین کننـده       8رسد فضاي اخالقی    می
ها از ارتباط بین رهبري و فضاي      سو پژوهش   چرا که از یک    .باشد

ت کـه  کنند و از سوي دیگر مشخص شده اس اخالقی حمایت می 
 و تعهد سازمانی تـأثیر      9تواند بر رضایت شغلی     فضاي اخالقی می  

 دهنده فضاي اخالقی یک سازمان، نشان). 21 – 15(داشته باشد 

 تأثیر اخالقیات بیانگر و رفتاري انتظارات و 10اخالقی هاي ارزش

کند که تـا چـه    بوده و مشخص می سازمان اعضاي تصمیمات بر
شـود و چگونـه       گیري می    تصمیم حد بر اساس معیارهاي اخالقی    

بـا  ). 23 و 22(کننـد   هاي اخالقـی را تعبیـر مـی        کارکنان پرسش 
هاي ذکر شده مبنی بر تأثیرپذیري فضاي         توجه به نتایج پژوهش   

اخالقی از شیوه رهبري، و تأثیرگذاري آن بر بروندادهاي شغلی و 
گـردد ایـن اسـت کـه آیـا            سازمانی، سؤال دیگري که مطرح می     

تواند نقش میـانجی را در تبیـین ارتبـاط بـین            قی می فضاي اخال 
در . رهبري امنیت مدار و اعتماد سازمانی نیز ایفا نماید یـا خیـر؟            

جستجوي پاسخ به این سؤاالت و نظر به اهمیت ارتقاي اعتمـاد            
ها به دالیلـی همچـون شـرایط درحـال تغییـر              سازمانی در بانک  

ان، و رقابـت    هـاي متنـوع مـشتری       محیطی، انتظـارات و خواسـته     
هاي مختلف دولتی و خـصوصی در جهـت جلـب رضـایت               بانک

بیشتر مشتریان، هـدف از پـژوهش حاضـر، تحلیـل روابـط بـین         
رهبري امنیت مدار، فضاي اخالقی و اعتمـاد سـازمانی در میـان             

  . است  هاي کشاورزي و صادرات شهر سنندج بوده بانک
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  روش 

ــا   ــاربردي و از لح ــدف، ک ــاظ ه ــژوهش حاضــر از لح ظ روش پ
جامعه آماري پژوهش، کلیه    .  همبستگی بود  –صورت توصیفی     به

هاي کشاورزي و صادرات شهر سنندج به مثابه دو           کارکنان بانک 
بر اساس جدول کرجسی ).  نفر250(بانک دولتی و خصوصی بود   

شـیوه     نفـر از کارکنـان بـه       152اي بـه حجـم        و مورگان، نمونـه   
ها  ابزار گردآوري داده. دنداي انتخاب ش گیري تصادفی طبقه نمونه

پاسخ بود که در ادامه مشخـصات هریـک از            سه پرسشنامه بسته  
  : توضیح داده شده استآنها

گیري رهبري امنیـت مـدار از پرسـشنامه رهبـري              جهت اندازه  -
ایـن پرسـشنامه در ایـران ترجمـه         ). 12(امنیت مدار استفاده شد     

ه و هـشت     گـزار  37پرسـشنامه مزبـور، شـامل       ). 11(شده است   
ي پتانـسیل، قابلیـت       ي مقبولیت، فرصت ریسک، مـشاهده       مؤلفه

و جـو،     دسترسی، استفاده از انگیـزه ذاتـی، گـوش دادن و پـرس            
ایــن . باشــد آرامــش و قابلیــت اطمینــان، و ذهنیــت مثبــت مــی

هایی به کار رفته و روایی و پایایی  پرسشنامه در ایران در پژوهش   
  ). 24 و 10(آن مورد تأیید قرار گرفته است 

گیري فضاي اخالقی از پرسشنامه فضاي اخالقـی           جهت اندازه  -
نسخه اصلی پرسـشنامه فـضاي اخالقـی،        ). 25(شود    استفاده می 

دوست، جـو قـانونی، جـو         ي جو نوع     گزاره و پنج مؤلفه    26شامل  
هـاي   باشـد کـه در پـژوهش    حقوقی، جو ابزاري و جو مستقل می 
جـا کـه در       از آن ). 20(سـت   مختلفی مورد استفاده قـرار گرفتـه ا       

پژوهش حاضر، جو اخالقی مثبت مورد نظر پژوهشگران بود، لذا           
ــه ــابراین    مؤلف ــشته و بن ــذف گ ــزاري از پرســشنامه ح ــو اب ي ج

پرسشنامه جو اخالقی مثبت که در این پـژوهش مـورد اسـتفاده             
دوسـت، جـو      ي جو نوع     ماده و چهار مؤلفه    19قرار گرفت، شامل    

  . اصولی و جو مستقل بودقانونی، جو حقوقی و 
گیري اعتماد سازمانی از پرسشنامه اعتمـاد         در نهایت جهت اندازه   
 گزاره اسـت    12این پرسشنامه شامل    ). 26(سازمانی استفاده شد    

ي اعتمـاد مبتنـی بـر         که اعتماد سازمانی را در قالب سـه مؤلفـه         
گیـري    شناخت، اعتماد مبتنی بر تأثیر و گرایش به اعتماد، انـدازه          

  . نماید می

ها با استناد به نظر پنج نفر از          در پژوهش حاضر، روایی پرسشنامه    
ها   همچنین جهت بررسی پایایی پرسشنامه    . متخصصان تأیید شد  

به ضریب آلفاي کرونباخ استناد شد که براي پرسـشنامه رهبـري    
؛ بــراي پرســشنامه فــضاي 945/0مــدار، ضــریب پایــایی  امنیــت

 و بـراي پرسـشنامه اعتمـاد     858/0اخالقی مثبت، ضریب پایایی     
  .دست آمد  به891/0سازمانی، ضریب پایایی 

هاي کشاورزي و صـادرات   پس از دریافت مجوز از مدیریت بانک     
در نهایت پس از توزیع     . ها آغاز شد    شهر سنندج، توزیع پرسشنامه   

صـورت    پرسـشنامه بـه  110ها و چندبار پیگیري، تعداد   پرسشنامه
  ). 72/0: رخ پاسخگوئین(کامل بازگردانده شد 

هـا پـس از اطمینـان از           و تحلیل داده    منظور تجزیه    در نهایت به  
هاي پارامتریک، از آزمون  هاي استفاده از آزمون  شرط  رعایت پیش 

همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون ساده و چندگانه، و تحلیـل          
   .مسیر استفاده شد

  
  ها یافته

عتمـاد سـازمانی، رابطـه    بین رهبري امنیت مـدار و ا  : فرضیه اول 
  . معناداري وجود دارد

، ضــریب همبــستگی بــین رهبــري 1بــر مبنــاي نتــایج جــدول 
 اســت کــه ایــن میــزان 559/0مــدار و اعتمــاد ســازمانی  امنیــت

 معنــادار اســت؛ بنــابراین مــشخص 01/0همبــستگی، در ســطح 
مـدار و   شود که رابطه مثبت و معناداري بـین رهبـري امنیـت             می

بررسی ارتباط بین ابعاد دو متغیر نیـز        .  وجود دارد  اعتماد سازمانی 
 بـا  11جـو و ذهنیـت مثبـت    و دهد که رابطه دو بعد پرس    نشان می 

اعتماد مبتنی بر تأثیر، معنادار نیست اما ارتباط سایر ابعاد رهبري            
  . مدار با اعتماد سازمانی و ابعادش معنادار است امنیت

بـر  مـدار     امنیـت هبـري   هاي ر    اثر مؤلفه  ،4نتایج جدول   بر اساس   
هـاي رهبـري      ، اثـر مؤلفـه    )F) 14/26 بـا مقـدار      اعتماد سازمانی 

فـضاي  ، و اثـر  )F) 43/33 با مقـدار   فضاي اخالقی  بر   مدار  امنیت
، همگی در سـطح  )F) 04/63 با مقدار اعتماد سازمانی بر   اخالقی

ضرایب  4همچنین در جدول    . هستنددار    ا درصد، معن  99اطمینان  
، بیـانگر   بین گزارش شـده اسـت کـه         یرهاي پیش رگرسیونی متغ 
اي از   خالصـه . اسـت  بـر متغیرهـاي مـالك        آنهـا اثرات مستقیم   

  : هاي این قسمت به این صورت است که یافته
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ــر  -  دو بعــد اســتفاده از انگیــزش ذاتــی و قابلیــت اطمینــان، اث
  .رگرسیونی معناداري بر اعتماد سازمانی دارند

انـسیل و اسـتفاده از انگیـزش         سه بعـد مقبولیـت، مـشاهده پت        -
  . ، اثر رگرسیونی معناداري بر فضاي اخالقی دارند15ذاتی

 فضاي اخالقی، اثر رگرسیونی معنـاداري بـر اعتمـاد سـازمانی            -
  .دارد

جا که هدف از بررسی فرضیه سوم پژوهش تبیـین         در ادامه از آن   
مـدار و   نقش میانجی فضاي اخالقی در ارتباط بین رهبري امنیت      

اد سازمانی بود، لذا با استناد به ضرایب رگرسیونی در جدول           اعتم
بین و میانجی بر      هاي پیش   ، اثرات مستقیم و غیرمستقیم مؤلفه     4

متغیر اعتماد سـازمانی محاسـبه شـده و بـر اسـاس آن، نمـودار                

یادآور ). 1 نگارة(هاي منتهی به اعتماد سازمانی ترسیم شد          مسیر
 tانـد کـه مقـدار     رهایی رسم شدهشود در این نمودار تنها مسی   می

  . دار بوده است  معناآنهامتناظر 
بین رهبري امنیت مـدار و فـضاي اخالقـی، رابطـه            : فرضیه دوم 

  . معناداري وجود دارد
ضـریب همبـستگی بـین      گویـاي آن اسـت کـه    2نتایج جـدول    
 و در سـطح  674/0مدار و فضاي اخالقی برابـر بـا    رهبري امنیت 

ابراین فرضیه دوم پژوهش مبنی بر ارتبـاط       معنادار است؛ بن   01/0
نتایج . گردد  مدار با فضاي اخالقی، تأیید می       معنادار رهبري امنیت  

مدار بـا   دهد که رابطه تمام ابعاد رهبري امنیت  همچنین نشان می  
، جو قانونی و جو مـستقل،  12دوست فضاي اخالقی و ابعاد جو نوع 

  مدار و اعتماد سازمانی نتایج آزمون همبستگی پیرسون پیرامون رابطه رهبري امنیت: 1جدول 
  

  اعتماد مبتنی  
  بر شناخت

  اعتماد مبتنی
  بر تأثیر

گرایش به 
  اعتماد

اعتماد 
  زمانیسا

  499/0**  348/0**  270/0**  491/0**  مقبولیت
  460/0**  380/0**  314/0**  476/0**  فرصت ریسک

  504/0**  312/0**  273/0*  492/0**  مشاهده پتانسیل
  501/0**  325/0**  257/0*  468/0**  قابلیت دسترسی

  503/0**  366/0**  214/0*  411/0**  استفاده از انگیزش ذاتی
  462/0**  272/0**  166/0  547/0**  ووج گوش دادن و پرس

  522/0**  316/0**  243/0*  499/0**  قابلیت اطمینان
  377/0**  218/0*  178/0  356/0**  ذهنیت مثبت
  559/0**  370/0**  280/0**  547/0**  مدار رهبري امنیت

  
  

  مدار و فضاي اخالقی نتایج آزمون همبستگی پیرسون پیرامون رابطه رهبري امنیت: 2جدول 
  

فضاي   جو مستقل  جو قانونی  جو حقوقی  دوست و نوعج  
  اخالقی

  651/0**  413/0**  421/0**  164/0  546/0**  مقبولیت
  584/0**  303/0**  402/0**  118/0  481/0**  فرصت ریسک

  635/0**  468/0**  341/0**  111/0  458/0**  مشاهده پتانسیل
  616/0**  419/0**  442/0**  242/0*  519/0**  قابلیت دسترسی

  577/0**  305/0**  358/0**  211/0*  393/0**  استفاده از انگیزش ذاتی
  509/0**  442/0**  333/0**  188/0*  412/0**  وجو گوش دادن و پرس

  600/0**  355/0**  380/0**  231/0*  565/0**  قابلیت اطمینان
  442/0**  230/0*  234/0*  104/0  390/0**  ذهنیت مثبت
  674/0**  428/0**  425/0**  199/0*  552/0**  مدار رهبري امنیت
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چون مقبولیت، فرصت مثبت و معنادار است، اما ارتباط ابعادي هم 
 و ذهنیـت مثبـت بـا جـو حقـوقی      14، مشاهده پتانـسیل  13ریسک

  . معنادار نیست
بـین فـضاي اخالقـی و اعتمـاد سـازمانی، رابطـه             : فرضیه سـوم  

  . معناداري وجود دارد

، ضریب همبستگی بین فضاي اخالقی و 3بر اساس نتایج جدول 
ادار اسـت؛   معنـ 01/0 و در سـطح   607/0اعتماد سازمانی برابر با     

توان گفت که بـین ایـن دو متغیـر، رابطـه مثبـت و                 بنابراین می 
دهـد کـه جـو        نتـایج همچنـین نـشان مـی       . معناداري وجود دارد  

دوست، جو قانونی و جو مستقل، رابطه معنـاداري بـا اعتمـاد               نوع
حال رابطه جو حقوقی با اعتمـاد     با این . سازمانی و ابعاد آن داشت    

  نتایج آزمون همبستگی پیرسون پیرامون رابطه فضاي اخالقی و اعتماد سازمانی: 3جدول 
  

  اعتماد مبتنی  
  بر شناخت

  اعتماد مبتنی
  اعتماد سازمانی  گرایش به اعتماد  بر تأثیر

  405/0**  516/0**  488/0**  520/0**  دوست جو نوع
 167/0 257/0** 168/0  153/0  جو حقوقی
  347/0**  430/0**  375/0**  372/0**  جو قانونی
  350/0**  495/0**  467/0**  499/0**  جو مستقل

  607/0**  318/0**  256/0**  477/0**  فضاي اخالقی
  

  بین بر متغیرهاي مالك هاي پیش هاي رگرسیون چندگانه پیرامون اثر مؤلفه نتایج تحلیل: 4جدول 
  

  بین شهاي پی مؤلفه  خالصه مدل  فرضیه  ضرایب رگرسیونی
β  t Sig. 

  594/0  534/0  077/0  مقبولیت    
  453/0  754/0  090/0  فرصت ریسک    
R  573/0  094/0  688/1  192/0  مشاهده پتانسیل  

R2  316/0  239/0  184/1  154/0  قابلیت دسترسی  
F  14/26  003/0  988/2  296/0  تیاستفاده از انگیزش ذا  

Sig.  000/0  690/0  400/0  050/0  وجو گوش دادن و پرس  
  001/0  466/3  344/0  قابلیت اطمینان    

یت
 امن

ري
رهب

عاد 
ر اب

اث
 

  مدار
انی

سازم
ماد 

 اعت
بر

  

  898/0  129/0  014/0  ذهنیت مثبت    
  025/0  266/2  282/0  مقبولیت   
  504/0  671/0  080/0  فرصت ریسک    
R  697/0  013/0  530/2  287/0  اهده پتانسیلمش  

R2  472/0  070/0  832/1  207/0  قابلیت دسترسی  
F  43/33  034/0  149/2  209/0  استفاده از انگیزش ذاتی  

Sig.  000/0  492/0  690/0  076/0  وجو گوش دادن و پرس  
  176/0  362/1  157/0  قابلیت اطمینان    

یت
 امن

ري
رهب

عاد 
ر اب

اث
 

  مدار
القی

ي اخ
فضا

بر 
  

  488/0  696/0  068/0  ذهنیت مثبت    
R  607/0 

R2  363/0 

F  04/63  خال
جو ا

اثر 
 بر 

قی انی
سازم

ماد 
اعت

  Sig.  000/0  

  000/0  940/7  607/0  جو اخالقی
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د مبتنی بر شـناخت و اعتمـاد مبتنـی بـر           سازمانی و دو بعد اعتما    
 با گـرایش بـه   حقوقیدر عین حال، رابطه جو . تأثیر، معنادار نبود  

  . اعتماد، مثبت و معنادار بود
 دو بعد مقبولیت و مشاهده پتانسیل، اثر رگرسـیونی مـستقیم و          -

معناداري بر اعتماد سازمانی ندارند، اما با واسـطه متغیـر فـضاي             
  . گذارند تقیم و معناداري بر اعتماد سازمانی میاخالقی اثر غیرمس

صورت مـستقیم و هـم بـا       بعد استفاده از انگیزش ذاتی، هم به       -
واسطه فضاي اخالقی، اثـرات رگرسـیونی معنـاداري بـر اعتمـاد            

  . سازمانی دارد
، اثـر رگرسـیونی معنـاداري بـر اعتمـاد          16 بعد قابلیت اطمینـان    -

اي   تواند نقش واسـطه     القی نمی سازمانی دارد اما متغیر فضاي اخ     
   .را در این ارتباط ایفا نماید

  
  بحث

مـدار، فـضاي      این پژوهش با هدف تحلیل روابط رهبري امنیـت        
براي نیل به ایـن هـدف       . اخالقی و اعتماد سازمانی انجام گرفت     

نتایج بررسی  . سه فرضیه جزئی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت        
مـدار و اعتمـاد       ي امنیـت  فرضیه اول نـشان داد کـه بـین رهبـر          

ایـن نتـایج در     . سازمانی، رابطـه مثبـت و معنـاداري وجـود دارد          
هـاي مختلـف    هاي پیشین بود که ارتبـاط شـیوه      راستاي پژوهش 

 نتـایج  ).8 و 6، 5(رهبري با اعتماد سازمانی را تأیید کرده بودنـد         
مـدار بـا      گونه تبیین نمـود کـه رهبـر امنیـت           توان این   اخیر را می  

ها و مـشکالت   وجو از عقاید، خواسته اي خود از قبیل پرس رفتاره
 و آرامــش آنهـا کارکنـان، فـراهم آوردن فرصــت ریـسک بــراي    

 بـه انجـام رفتارهـاي       آنهـا بخشیدن به زیردستان و بـرانگیختن       
در چنـین   . آورد  مثبت، زمینه رشد و توسعه کارکنان را فراهم مـی         
 بـه ایـن بـاور    شرایطی، کارکنان اطمینان خاطر بیشتري داشته و   

در .  دیـده خواهـد شـد      آنهاها و دستاوردهاي      رسند که تالش    می
 اعتماد بیشتري به مدیران و همکاران داشته و سازمان آنهانتیجه 

  . نمایند را محیطی براي شکوفایی خود تلقی می
مدار رابطـه     نتایج بررسی فرضیه دوم نشان داد که رهبري امنیت        

ایـن نتـایج همـسو بـا        . قـی دارد  مثبت و معناداري با فضاي اخال     
در تبیـین ایـن     ). 17 - 15(هاي پیـشین بـود        هاي پژوهش   یافته

ها و  توانند در فعالیت توان گفت که کارکنان هنگامی می    نتایج می 
هاي اخالقی پایبند باشند کـه بـسترهاي          تعامالت خود، به ارزش   

 در این زمینه یکـی    . الزم براي بروز چنین رفتارهایی فراهم باشد      
از عوامل ارتقاي فـضاي اخالقـی در سـازمان، احـساس امنیـت              

. . . هاي مختلـف ارتبـاطی، جبـران خـدمت، و             کارکنان در جنبه  
در غیر این صورت احساس نـاامنی کارکنـان، احتمـال           . باشد  می

گرایش به انجام رفتارهاي مغایر بـا اصـول اخالقـی، حقـوقی و              
ـ     . دهد  قانونی را افزایش می    رسـد    نظـر مـی     هدر چنین شـرایطی ب
مدار از قبیل پذیرش کارکنان و قـدردانی از       رفتارهاي رهبر امنیت  

تأکید بر رشد و توسعه افـراد، گـوش دادن بـه            ،آنهادستاوردهاي  
تـوان احـساس     میآنهامشکالت کارکنان و تالش در جهت رفع      

امنیت در زیردستان را ارتقا داده، موجبات بهبود فـضاي اخالقـی          
هـاي     بیـشتر کارکنـان بـه پایبنـدي بـه ارزش           سازمانی و انگیزه  

   .اخالقی را فراهم آورد
نتایج بررسی فرضیه سوم نشان داد کـه فـضاي اخالقـی رابطـه              

این نتـایج در راسـتاي      . مثبت و معناداري با اعتماد سازمانی دارد      
هایی بود که رابطه فضاي اخالقی و         هاي حاصل از پژوهش     یافته

 بر مبنـاي نتـایج      ).21 - 18(اند    ودهبروندادهاي شغلی را تأیید نم    
چه کارکنان به این باور برسند که در همـه مـوارد بـا                اخیر، چنان 

 بر اسـاس قواعـد و مقـررات پذیرفتـه شـده سـازمان رفتـار                 آنها
شود و فضایی مبتنی بـر همکـاري در بـین افـراد وجـود دارد         می
اي کـه افـراد احـساس کننـد در عـین تعامـل و کمـک                   گونـه   به
تري   یگر از آزادي عمل برخوردارند، در نتیجه نگرش مثبت        یکد  به

آورند و اعتمـاد      دست می   نسبت به شغل خود و محیط کارشان به       
  . تري به اهداف، مقررات، رهبران و همکاران خواهند داشت عمیق

نتایج آزمون تحلیل مسیر پیرامون روابـط بـین متغیرهـاي مـورد       
تواند به ایجـاد یـا        یبررسی نشان داد که فضاي اخالقی مثبت م       

ارتقاي ارتباط ابعادي همچون استفاده از انگیزش ذاتی، مقبولیت         
این نتایج  . و مشاهده پتانسیل با متغیر اعتماد سازمانی منجر شود        

ویـژه در     گویاي آن است که نهادینه شـدن فـضاي اخالقـی بـه            
تواند موجبات افزایش اعتماد سازمانی را فراهم آورده          ها می   بانک
. بود ماهیت تعامالت بین رهبـر و زیردسـتان را منجـر شـود      و به 

هـاي آتـی بـه بررسـی          شـود در پـژوهش      بنابراین پیـشنهاد مـی    
سازوکارهاي استقرار فضاي اخالقی مثبت و نقـش آن در تبیـین            
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حـال    در عـین  . روابط بین سایر متغیرهاي سازمانی اهتمام گـردد       
یی مواجـه   ها  پژوهش حاضر نیز همانند هر پژوهشی با محدودیت       

هـاي تکمیلـی دیگـر جهـت ایجـاد            بوده است که انجام پژوهش    
از . نمایـد  هاي اخیر را ضـروري مـی   اطمینان بیشتر و تعمیم یافته  

تـوان بـه مـواردي همچـون ریـزش            ها، می   جمله این محدودیت  
غیرقابل اجتناب برخی از افراد نمونه به دلیل حجم کاري بـاالي            

هـاي مکـرر و وجـود روحیـه          ها علیـرغم پیگیـري      کارکنان بانک 
هـا    کاري نزد برخی از افراد در زمینه تکمیـل پرسـشنامه            محافظه

  . اشاره نمود
  

  گیري  نتیجه

تواننـد از طریـق       ها می   هاي پژوهش، مدیران بانک     برمبناي یافته 
رفتارهایی همچون پذیرش زیردستان، استفاده از انگیزش درونی        

، زمینه را براي بهبـود      نهاآهاي کارکنان به       و نشان دادن پتانسیل   
آن، ارتقـاي اعتمـاد سـازمانی       فضاي اخالقی سازمان و بـه تبـع         

  . فراهم آورند
  

  مالحظه هاي اخالقی

در عالوه بر رعایت اصل اخالقی امانت داري در نگـارش مقالـه،     
ها به افراد اطمینان داده شد کـه نظـرات            هنگام توزیع پرسشنامه  

 به صـورت کلـی بررسـی        تنهایج   محرمانه خواهند ماند و نتا     آنها
  .خواهند شد

  
  سپاسگزاري

دانند از زحمات مدیران و کارکنان        پژوهشگران بر خود واجب می    
هاي کشاورزي و صادرات سـطح شـهر سـنندج بـه خـاطر                بانک

  .شان تقدیر و تشکر به عمل آورند دریغ همکاري بی
  

  نامه واژه
1. Trust اعتماد  
2. Interpersonal Relationships روابط بین فردي  
3. Organizational Trust اعتماد سازمانی  

4. Secure Base Leadership رهبري امنیت مدار  
5. Acceptance مقبولیت  
6. Innovation نوآوري  
7. Ethical Leadership  رهبري اخالقی  
8. Ethical Climate  فضاي اخالقی  
9. Job Satisfaction  رضایت شغلی  
10. Ethical Values  ارزش هاي اخالقی  
11. Positive Mindset ذهنیت مثبت  
12. Caring Climate جو نوع دوست  
13. Risk Opportunity فرصت ریسک  
14. Seeing Potential مشاهدة پتانسیل  
15. Intrinsic Motivation انگیزش ذاتی  
16. Dependability قابلیت اطمینان  
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