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یت امنبا نقش میانجی  مدارس کارکنان شادکامی ومدار رهبری امنیتشناسایی رابطۀ بین حاضر،  پژوهشهدف از  :چکیده

 مدارس )کارکنان اداری و معلمان( کارکنان تمامیآماری  ۀتوصیفی از نوع همبستگی بود. جامع . روش تحقیقاست روانی

ها از ، انتخاب شدند. برای گردآوری دادهایای چندمرحلهخوشهگیری نمونه ۀنفر با شیو 373، دولتی شهر تهران بودند که

که بر مبنای نتایج « مداررهبری امنیت»ساختۀ نامۀ محققو دو پرسش( 9111ادمونسون ) «امنیت روانی» ۀنامپرسش

ها مورد تأیید نامهاستفاده شد. روایی پرسش( 9111آکسفورد ) برمبنای« شادکامی»و های پژوهش تحلیل اسناد و مصاحبه

جهت تجزیه  بود. 228/1و  122/1 ،298/1 ها با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد که به ترتیبقرار گرفت و پایایی آن

و  گام به گام)آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون  از هر دو نوع آمار توصیفی و آمار استنباطیها، و تحلیل داده

 .با امنیت روانی و شادکامی کارکنان رابطه وجود دارد مداررهبری امنیتبین نتایج نشان داد که استفاده شد.  تحلیل مسیر(

. در صورت وجود رهبری زیادی منطبق با مدل مفهومی پژوهش بودها تا حد آمده از تحلیل دادهدستهالگوی تجربی بلذا 

توانیم شاهد میزان باالتری از شادکامی های آموزشی و برقراری امنیت روانی میویژه سازمانها و بهمدار در سازمانامنیت

 کارکنان باشیم.

 شادکامی، مدارس. امنیت روانی، مدار،رهبری امنیت :کلید واژگان
 

A Study of the Relationship Between Secure Base Leadership and Schools’ Staff Happiness: 
Mediating Role of Psychological Safety  

Khalijian, S1*., Shams, Gh2., Pardakhtchi, M.H.3 and Mirkamali, S.M.4 

 

Abstract: The present study aimed at investigating the relationship between secure base leadership 

and schools’ staff happiness with mediating role of psychological safety. The method was 

descriptive-correlational one. The population was all of the staff (teachers and administrative staff) 

in Tehran public schools consisted of 373 were selected by multistage cluster sampling technique. In 

order to collect data, Edmondson's psychological safety questionnaire (1999) and 2 researcher-made 

questionnaires of secure base leadership developed according to documents analysis of the results 

and interviews and happiness on the basis of Oxford (1990) have been used. Reliability of the 

questionnaires has been approved and the validity calculated by Cronbach's alpha that were 0.81, 

0.98 and 0.88 respectively. The result showed that there is a positive relationship between secure base 

leadership and psychological safety and staff happiness. The obtained experimental pattern from data 

analysis was fairly congruous with the conceptual model of the research.  

Keywords: Secure base leadership, psychological safety, happiness ,Schools. 
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 مقدمه 

ترین نهادهای تربیت نیروی انسانی عنوان یکی از مهمهای آموزشی بهموفقیت و بهسازی سازمان

شود. های هر کشور محسوب میترین موضوعات و اولویتای از مهمتوسعۀ جامعهو محرک رشد و 

بودن جوی مبتنی بر سکوت، توجه ساالری، حاکمهاست که وجود مسائلی چون نبود شایستهسال

توجهی به استعدادهای پذیری اندک در کار، بیاندک به بهبود مسائل رفاهی کارکنان، انعطاف

توجهی به تأمین نیازهای یت و حمایت کارکنان از سوی مدیرانشان، بیکارکنان و نبود مقبول

های کارکنان و در نتیجه انگیزۀ پایین کارکنان در بهبود عملکرد و کیفیت کار خود در محیط

هایی از قبیل کاهش رضایت های آموزشی با چالشآموزشی فعلی منجر به مواجهۀ سازمان

؛ 9319، تعهد )گودینی و همکاران، (8197؛ یاداو، 8192 9سی، ؛ روچ و9311پور و همکاران، )آرین

؛ 9322(، کیفیت زندگی )پرداختچی، a ،8191و همکاران  3؛ رامان8191و همکاران،  8هیو

( و کاهش عملکرد شغلی کارکنان و سالمت و اثربخشی سازمانی 8191 4هالکاس و بیزیناکیس،

ها، ( و... شده است. یکی از عوامل مهم و مؤثر در ایجاد این چالش8193و همکاران،  1)یوگات

 ؛b ،8191رامان و همکاران  ؛8191 2سبک رهبری مدیران و مسئوالن آموزشی است )بریسو گدا،

؛ سلیمانیان و 8192 1به نقل از یوریک، 8191و همکاران،  2؛ بریک8192 7موروسی و بانتینی،

 (. 9318زاهد بابالن و همکاران،  ؛9318مهرابی، 

 مداررهبر امنیت مدار است. از نظر ماهای نوظهور در زمینۀ رهبری، رهبری امنیتیکی از نظریه    

های امنیت )پذیرش، حمایت، کردن زمینهشود. این رهبر با فراهمبا شانزده ویژگی شناخته می

ها را قادر به کشف آرامش( در زیردستان آنکردن امنیت، اعتماد، استقالل، انصاف و حفظ فراهم

های افراد از طریق ها و خالقیتو یادگیری فعال و خودمختار از محیط و بروز و شکوفایی توانایی

ند و این کهای شخصی، حساسیت و پاسخگویی و تحریک فکری میپذیری، تقویت ظرفیتریسک

است. برقراری پیوند عاطفی عمیق با چرخه مستلزم برقراری پیوند عمیق عاطفی با زیردستان 

زیردستان به معنای نوعی از ارتباط همراه با نگرشی مثبت به خود، دیگران، جهان اطراف، داشتن 

ظرفیت باالی احساسی، شفافیت در روابط، توانایی تحمل و سازگاری در شرایط ابهام و شنوندۀ 
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4. Halkas & Businakis 
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7. Moorosi & Bantwini 

8. Bryk 
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های امنیت و نشدن سیستمفعال خوب بودن است. ناتوانی رهبر در ایجاد پیوند عاطفی موجب

 9کاوش در فرد خواهد شد.

ها از کارشان برای کارکنان وجود جوی امن برای فعالیت افراد و احساس شادی آن    

طور مکرر در معرض فشارها دلیل اقتضائات شغلی به ویژه معلمان مدارس که بهوپرورش بهآموزش

؛ 8193و همکاران،  8بمانا؛ 9314بفرویی و اربابی، گیرند )برزگر های شغلی  قرار میو استرس

؛ 8192 1؛ مالین و ساولین،8192و همکاران،  4؛ وندر امبس8192 3به نقل از برنارد، 9121اسمیت، 

باید توجه شود. ( امری حیاتی محسوب می8192و همکاران،  7؛ شانموگام8192و همکاران،  2نور

شود صی و غیرتهدیدآمیز درک شده است، اطالق میبه محیطی که غیرشخداشت که امنیت روانی 

؛ 8198 1افزایش اعتماد )کسل و همکاران،تواند موجب ( که می8198و همکاران،  2)هیراک

 98(، بهبود عملکرد سازمانی )ابرور و آکاماوی،8198 99(، خالقیت )پست،8197 91تریپلت و لوه،

شود سبت به زندگی و کارش تعریف می( گردد و شادکامی نیز به عنوان احساس مثبت فرد ن8191

(، 8194نفس )وانگ و همکاران، ( که آثاری چون افزایش اعتمادبه8194و همکاران،  93)وانگ

( را 8192 94شدن سازمان )هیفنر و آنتارامیان،(، مشارکتی8192عبداهلل و همکاران، خالقیت )

ویژه ها و بهامنیت روانی، سازمانطبیعتاً در صورت فقدان  برای فرد و سازمان به همراه دارد.

کنند، با کاهش خالقیت، ای در تربیت افراد جامعه ایفا مینقش ویژهکه  های آموزشیسازمان

برابر تغییرات از سوی کارکنان و... مواجه خواهند شد و این  پذیری، مشارکت و مقابله درریسک

کاهش انگیزۀ شغلی، کاهش عملکرد به نوبۀ خود به کاهش احساس شادکامی و بروز نتایجی چون 

شود تفاوتی سازمانی، کاهش رضایت شغلی و تعهد سازمانی منجر میوری، بروز پدیدۀ بیو بهره

های فراوانی در این های آموزشی که امروزه با چالشلذا برای سازمان(. 9314)دادگر و همکاران، 

روانی که مانع از خوردن مهر سکوت بر ایجاد سازمانی شاد و دارای جو امن  زمینه مواجه هستند،

                                                           
 ول مطرح شده است. ؤهای رسالۀ دکتری نویسندۀ مسبراساس نتایج حاصل از تحلیل اسناد و مصاحبه 9. 
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های آموزشی امروزی برای موفقیت افواه کارکنان شود، یکی از نیازهای استراتژیک سازمان

های جدید برای رهبری نیروهای رود. از سوی دیگر کسب و تجهیز  مهارتشمار میبلندمدت به

توان بیان می. در این راستا آیدحساب میموجود در مدارس مزیت مهمی برای مدیران مدارس به

توانند راهگشای حل بسیاری از مشکالت مدار میداشت که مدیران مدارس در نقش رهبران امنیت

پیرامون  گرفتهانجام هایپژوهشاز سوی دیگر  وپرورش فعلی باشند.و مسائل موجود نظام آموزش

 زیادی اطالعات گرفته،انجام ایهپژوهش است و از معدود معدود بسیار ایران، در این سازۀ جدید

ا اذعان ب. نیست گری امنیت روانی دردسترسمدار با شادکامی و با میانجیارتباط رهبری امنیت در

 شادکامیمدار، امنیت روانی و به این مطالب، پژوهش حاضر به بررسی روابط میان رهبری امنیت

امنیت تواند موجب مدار در یک محیط آموزشی تا چه اندازه میو اینکه کاربست رهبری امنیت

طور ویژه هدف اصلی ، پرداخته است. بهکارکنان مدارس شوددر میان  شادکامیو ایجاد  روانی

با نقش میانجی  مدارس کارکنان شادکامی ومدار رهبری امنیتشناسایی رابطۀ بین پژوهش 

 .است امنیت روانی

 

 مبانی نظری

توجهی در مدرسه و ، مبنی بر باور شایعی که کیفیت رهبری تفاوت قابل89در نیمۀ اول قرن 

وری طبه .کند، رهبری در مؤسسات آموزشی بسیار موردتوجه قرار گرفتآموز ایجاد مینتایج دانش

نظریه در زمینۀ  22بیش از  8111-8198( از سال 8194و همکاران ) 9که طی بررسی دینه

رهبری مطرح شده است. در بسیاری از کشورهای جهان این موضوع به رسمیت شناخته شد که 

اگر مدارس درصدد ارائۀ بهترین شکل ممکن آموزش به یادگیرندگان هستند، به مدیران و رهبرانی 

(. یکی از نظریات 8192 3به نقل از مینادزی و کنکام، 8التراثربخش نیاز دارند )ایکمن و آنتره

عنوان یک پایگاه امن است که به مدار یا به عبارتی رهبری بهجدید در این حوزۀ رهبری امنیت

عنوان ا بهههایشان دست بیابند. آندهد که خودشان را باور کنند و به قابلیتنفس میافراد اعتمادبه

مدار آیند. رهبری امنیتحساب میفعالیت و حرکت افراد به سمت جلو به یک زیربنای محکم برای

کارگیری این نشئت گرفته است. بررسی و به 1بالبی 4از اصطالح پایگاه امن در نظریۀ دلبستگی

( مطرح شد. نتایج پژوهش وی 8199) 2اصطالح در حیطۀ مدیریتی برای اولین بار توسط کومب
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2. Aikaman & Unterhalter 

3. Bowlby 

4. Attachment 

5. Minadzi & Kankam 
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یری، پذدار دارای هشت ویژگی مقبولیت، قابلیت دسترسی، ریسکمنشان داد که رهبری امنیت

وجو، استفاده از انگیزۀ ذاتی، حفظ آرامش و نگرش مثبت کردن/ پرسمشاهدۀ پتانسیل، گوش

مدار رهبری امنیتول( نوشتار حاضر نشان داد که ؤاست. از سوی دیگر نتایج پژوهش نویسندۀ )مس

 کردن امنیت،های امنیت )پذیرش، حمایت، فراهمدن زمینهکرسبکی از رهبری است که با فراهم»

ها را قادر به کشف و یادگیری فعال و اعتماد، استقالل، انصاف و حفظ آرامش( در زیردستان آن

پذیری، های افراد از طریق ریسکها و خالقیتخودمختار از محیط و بروز و شکوفایی توانایی

لزم کند و این چرخه مستخگویی و تحریک فکری میهای شخصی، حساسیت و پاستقویت ظرفیت

وجود شانزده ویژگی فوق در رهبران نمایانگر «. برقراری پیوند عمیق عاطفی با زیردستان است

 هاست. بودن سبک رهبری آنایمن

دهند نفس به افراد اجازه میمدار با ایجاد یک حس پایدار از امنیت و اعتمادبهرهبران امنیت    

اندیشی و را در ذهنشان خاموش کنند و مثبت« جنگ در مقابل جنگ»مکانیسم دفاعی تا 

کردن جوی سرشار از آرامش و امنیت ها و چالش را دنبال کنند. اما هنر یک رهبر فراهمفرصت

چه های مختلف و پشت سرهم نیست. آنبرابر چالش صرف و یا قراردادن مدام زیردستان در

شده قرار ندارد. برای کنند، در هیچ یک از دو سر طیف گفتهعمل پیاده می مدار دررهبران امنیت

کردن زمینۀ توازن بین چالش و امنیت برای زیردستان اهمیت دارد. آنچه در این رهبران فراهم

افتد، نفوذ بر افکار زیردستان است. هدایت فیزیکی افراد با توسل به مدار اتفاق میرهبری امنیت

های افراد و هدایت پذیر است؛ اما نفوذ بر ذهنن اجبار و توسل به قدرت و... امکانابزارهایی چو

 9د.گذارتمرکزشان بر نقاط و باورهای مثبت هنر رهبر ایمن در هدایت زیردستان را به نمایش می

و افزایش  دنگذارجای میاز طریق نفوذ و تأثیری که در سازمان بهرسد این رهبران به نظر می

های پژوهش د.ندهدر کارکنان افزایش میرا احساس امنیت روانی  فردی در سازماناد بیناعتم

( نیز مؤید تأثیر این سبک رهبری 9318( و شمس و خلیجیان )9319(، خلیجیان )8199کومب )

توانند کند که کارکنان در آن مىجو امنیت روانى، محیطى را توصیف مىبر امنیت روانی هستند. 

 (.8198و همکاران،  8و عقاید خود را بدون ترس از طردشدن بیان کنند )کسل هانگرانى

ه کند کعنوان باور مشترک در میان اعضای تیم تعریف می( امنیت روانی را به9111) 3ادمونسون

دهد که به گروه اطمینان می کند. درواقعپذیری فردی ایجاد مییک زمینۀ ایمن برای ریسک

  9111)ادمونسون،  گیرندبیان صادقانۀ تفکرات خود مورد سرزنش قرار نمی خاطراعضای گروه به

 (.8197به نقل از تریپلت و لوه، 

                                                           
 ول است. ؤمسهای رسالۀ دکتری نویسندۀ مدار مربوط به تبیین حاصل از تحلیل اسناد و مصاحبه. مطالب ذکرشده در بخش رهبری امنیت9

2. Minadzi& Kankam 

3. Edmondson 
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وجو به دنبال بازخورد، توسعۀ حوزۀ عملیات امنیت روانی رفتار یادگیری گروهی از قبیل جست

شرمساری را از کند؛ زیرا دغدغۀ تهدیدشدن یا سازمان در محیط خارجی و نوآوری را تقویت می

(. 8198و همکاران،  9)هیراک دهدها، سواالت و اشتباهات کاهش میافراد در حین بیان شک

که کارکنان بتوانند بدون ترس از سرزنش و طردشدن در سازمان فعالیت شاید بتوان گفت این

د. ن کنها را در محیط کار تأمیتواند زمینۀ احساس شادی آنکنند و به یادگیری بپردازند، می

وری سازمان شود که دسترسی به اهداف و بهرهشادی و نگرش خوب به کار و سازمان باعث می

دهد راضی باشد، وقتی از کاری که انجام می معلم (.8199 8تسهیل شود )کمکورن و اورافین،

 4وینهوون (.8191و همکاران،  3یابد )هایونمی کانگاش در محیط کار افزایش میوریبهره

کند که یک فرد برای خود قائل است. این ( شادکامی را مقدار ارزش مثبتی تعریف می8112)

سازه دو جنبه دارد: یکی عوامل عاطفی که نمایانگر تجربۀ هیجانی شادی، سرخوشی، خشنودی 

های مثبت هستند و دیگری ارزیابی شناختی رضایت از قلمروهای مختلف زندگی و سایر هیجان

به نقل از حمید و بخشی  9121 1تل،و بهزیستی روانی است )آندروز و مککه بیانگر شادکامی 

تر القتر، بااخکنند که نسبت به دیگران، سازگارتر، سالماین افراد تصور می (.8194جانی، سوراش

احساس کنترل شخصی باالتری نسبت به امور برخوردارند و کنترل بیشتری  وتر هستند و باهوش

رسد، این است چه به نظر میآن (.9322پور، یدارند )عل یباالتر یریپذتیولؤبر رویدادها و مس

ها مدار در ایجاد فضایی شاد نقش مؤثری دارند. احترام به افراد و پذیرش تواناییکه رهبران امنیت

ویژه در های افراد و حمایت افراد بهدادن به حرففرد هر شخص و گوشهای منحصربهو قابلیت

خاطر خواهد کرد که در محیط کاری باارزش شناخته اجهه با بحران فرد را آسودهشرایط مو

شود و اقداماتش در روند سازمان مؤثر است. حس حمایت، نگرانی و تشویش را در حین کار می

کند و این یعنی فرد از انجام شغلش احساس خوبی دارد. ضمن اینکه احساس عدالت، برطرف می

تعامل با همکاران از عوامل مهم و اثرگذار در ایجاد شادکامی کارکنان در  اندیشی،مشارکت، مثبت

های انصاف، ظرفیت ( این عوامل مکمل ویژگی9313)صانعی  و مقیمی، محیط سازمانی هستند 

 های مختلفمدار هستند. پژوهشباالی احساسی، نگرش مثبت و شفافیت در روابط رهبر امنیت

الی، میرکمی مدیران و شادکامی رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد )نشان دادند که بین سبک رهبر

که یناتوجه به الذکر و نیز با توجه به موارد فوق (9314؛ دادگر و همکاران، 9311نیازی، ؛ 9319

ان یرامانی زساو مع علمی اجو( در 8193؛ 9318مدار )شمس و خلیجیان، ع رهبری امنیتموضو

                                                           
1. Hirak  

2. Kemakorn & Orapin 

3. Hyunmi Kang  

4. Veenhoven 

5. Andrews  &Mckannell, 
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های جدی نیز در زمینۀ شادکامی )سلیمانی و و پژوهشید آمیر ماششنا بهآناو موضوعی جدید 

کمتر ( و امنیت روانی در مدارس صورت نگرفته و 8193اده و سمکان، ز؛ طالب8199تبیانیان، 

، انجام این پژوهش امری ضروری و یافتان میتوص ین خصورا در اهشی وپژت و بیااد

رسد نظر می رهبری و رفتار سازمانی به ۀدر زمین براساس دانش نظری موجودناپذیر است. اجتناب

قش کارکنان ن شادکامیطور مستقیم در ارتقای سطح تواند بهمدار میکه کاربست رهبری امنیت

 کامیشادخود بر  ۀرا در پی داشته باشد که به نوب امنیت روانیتواند داشته باشد و همچنین می

 است.  شده، چارچوب مفهومی پژوهش ارائه 9این اساس در شکل  کارکنان تأثیرگذار است. بر

 

 
 : مدل مفهومی پژوهش (1)شکل 

 

  :شدهای پژوهشی زیر جهت بررسی و آزمون تدوین بر این اساس، فرضیه
 .استکارکنان  کنندۀ معنادار امنیت روانیبینیپیشمدار رهبری امنیت -9
 .استکارکنان کنندۀ معنادار شادکامی بینیپیشمدار رهبری امنیت -8
 .استکارکنان  کنندۀ معنادار شادکامیبینیپیشامنیت روانی  -3
 بر شادکامی، امنیت روانی گریمیانجیمستقیم و با صورت بهمدار رهبری امنیت -4

 گذارد.کارکنان تأثیر می
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 روش پژوهش

 ءجز ،تحقیقات کاربردی و از بعد میزان کنترل متغیرها ۀاز لحاظ هدف، از جمل پژوهش حاضر

اداری )کارکنان  تمامیآماری این پژوهش شامل  ۀجامع. از نوع همبستگی بودتحقیقات توصیفی 

 991877، 11-12ها در سال تحصیلی در مجموع تعداد آن و و معلمان( مدارس دولتی شهر تهران

افزایش ضریب  منظوربهنفر برآورد شد که  324تعداد نمونه  مورگان . برطبق جدولنفر بود

های نامه بین کارکنان )کارکنان اداری و معلمان( مدارس دورهپرسش 491اطمینان و صحت نتایج 

های مخدوش نامهتوزیع شد. با کسر تعداد پرسشدستی و الکترونیکی صورت بهمختلف شهر تهران 

نامۀ اولیه وارد مرحلۀ تجزیه و پرسش 491نامۀ سالم از مجموع پرسش 373نشده، یا برگردانده

ای است که ابتدا مناطق ای چندمرحلهخوشهصورت بهگیری ها شد. روش نمونهتحلیل داده

ز، شرق و غرب تقسیم شده و سپس از آموزشی شهر تهران به پنج محدودۀ شمال، جنوب، مرک

هر محدوده یک منطقۀ آموزشی انتخاب و در مرحلۀ بعد از میان مدارس دولتی مناطق آموزشی 

ها توزیع شد. نامهتصادفی انتخاب و پرسشصورت بههای مختلف منتخب، تعدادی از مدارس دوره

 23با  مداررهبری امنیتنامۀ پرسش نامه بود.ها، سه پرسشآوری دادهابزار مورداستفاده برای گرد

کردن امنیت، اعتماد پذیرش اشخاص )مقبولیت(، حمایت، فراهممؤلفه ) 92بر  و مشتمل گویه

پذیری، تقویت انصاف، حفظ آرامش )کنترل و تنظیم هیجانات(، ریسک متقابل، استقالل،

 باالیهای شخصی، حساسیت و پاسخگویی، تحریک فکری، نگرش مثبت، ظرفیت ظرفیت

ناد ها حاصل تحلیل اسبود. این مؤلفه (احساسی، شفافیت در روابط، سازگاری، شنوندۀ خوبی بودن

 نامۀ بومی از رهبریپرسش بار برای اولین ول است؛ لذاؤهای پژوهش دیگر نویسندۀ مسو مصاحبه

ادمونسون  ۀناماز پرسش امنیت روانیدوم درخصوص  ۀنام. پرسششدو اجرا  طراحی مدارامنیت

ۀ شادکامی آکسفورد طراحی و نامگیری از پرسشبا بهره شادکامینامۀ پرسش ( و نهایتأ9111)

 آرجیل با توسط 9111 سال در آکسفورد شادکامی نامۀپرسش .مورداستفاده قرار گرفت

نامه مطابق مقیاس هر سه پرسش. است شده ساخته بک افسردگی مقیاس مواد کردنمعکوس

 ها با استناد به نظرات متخصصاننامهپرسش صوری و محتوایی روایی .بودشده  لیکرت تنظیم

نفر با استفاده از  41ها پس از اجرای آزمایشی روی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت و پایایی آن

جهت تجزیه آمد. دست به 228/1و  298/1، 122/1ترتیب بهروش آلفای کرونباخ محاسبه شد که 

ی و ، چولگها از هر دو نوع آمار توصیفی )توزیع فراوانی، میانگین، انحراف استاندارددادهو تحلیل 

حلیل تو  گام به گامو آمار استنباطی )آزمون ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون کشیدگی( 

 مسیر( استفاده شد.
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 هایافته
 

 پژوهش: آمار توصیفی میانگین، انحراف معیار، کشیدگی و چولگی متغیرهای (1)جدول 

 چولگی کشیدگی انحراف معیار میانگین متغیر

 -/.121 -/.444 /.221 724/3 مداررهبری امنیت

 -/.731 -/487 /.292 712/3 شادکامی

 /.713 -/.917 /.282 211/3 امنیت روانی

 

رابطۀ بین متغیرهای های توصیفی ارائه شده است. در ادامه جهت بررسی در جدول فوق یافته    

 (.8پژوهش از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد )جدول 
 

 ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش :(2)جدول 

 امنیت روانی شادکامی مداررهبری امنیت 

   9 مداررهبری امنیت 

  9 معنادار 413/1 شادکامی

 معنادار 212/1 امنیت روانی
717/1 

 معنادار
9 

 

آمده از بررسی ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش در جدول فوق آورده دستنتایج به    

شادکامی و امنیت مدار با شده بین رهبری امنیتشده است. بررسی ضرایب همبستگی مشاهده

 با مقدارامنیت روانی مدار و در بین رهبری امنیترابطۀ مثبت و معنادار  دهندۀروانی نشان

(212/1r=)مدار و شادکامی با مقدار، بین رهبری امنیت (413/1r=)  و بین شادکامی و امنیت

 است. (=717/1r) روانی با مقدار
 

 مدار رهبری امنیتهای ویژگیخالصة الگوی رگرسیون گام به گام  :(3)جدول 

 امنیت روانیبر 

دل
م

 

ضریب 

 همبستگی
 ضریب تعیین

ضریب تعدیل 

 شده

خطای معیار 

 براورد
 Fمقدار 

سطح 

 داریامعن

9 221/1 421/1 427/1 214/1 149/387 119/1 

8 713/1 414/1 419/1 111/1 419/921 119/1 

3 711/1 113/1 411/1 122/1 311/984 119/1 

4 794/1 191/1 111/1 128/1 721/11 119/1 
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بینی امنیت روانی در چهار گام انجام دهد که مدل رگرسیون پیشنشان می 3 نتایج جدول    

، در روابط تیشفافمدار چهار ویژگی های رهبری امنیتشده است. به بیان دیگر، از میان ویژگی

درصد واریانس امنیت روانی را تبیین  19/1توأمًا  یاعتماد و سازگار ،یشخص یهاتیظرف تیتقو

های تحلیل رگرسیون معنادار هستند شده برای تمامی گاممحاسبه Fکنند. همچنین مقدار می

(11/1>p؛ بنابراین معادلۀ رگرسیون از لحاظ آماری معنادار است). 

 
 مدار بر امنیت روانیرهبری امنیتهای ویژگی: ضرایب رگرسیونی (4)جدول 

دل
م

 

 متغیر
 ضرایب استاندارد نشده

ضرایب استاندارد 

 Tآماره  شده
سطح 

 داریعنام
B انحراف معیار Beta 

9 
 119/1 813/99  981/1 493/9 ثابت

 119/1 112/92 221/1 131/1 141/1 شفافیت در روابط

8 

 119/1 47/1  931/1 887/9 ثابت

 119/1 118/7 429/1 142/1 322/1 شفافیت در روابط

 هایتقویت ظرفیت

 شخصی
892/1 119/1 812/1 812/4 119/1 

3 

 119/1 128/1  981/1 831/9 ثابت

 119/1 288/4 312/1 128/1 822/1 شفافیت در روابط

 هایتقویت ظرفیت

 شخصی
912/1 111/1 921/1 271/8 114/1 

 191/1 171/8 817/1 128/1 921/1 اعتماد

4 

 119/1 113/1  938/1 311/9 ثابت

 119/1 411/4 348/1 128/1 874/1 شفافیت در روابط

 هایتقویت ظرفیت

 شخصی
914/1 117/1 838/1 484/3 119/1 

 113/1 132/3 842/1 123/1 918/1 اعتماد

 191/1 318/8 991/1 132/1 124/1 سازگاری

 متغیر وابسته: امنیت روانی

 

( گام اول برای Bدهد. ضریب رگرسیون )را نشان می، ضرایب رگرسیون گام به گام 4جدول     

ی وارد شخص هایتیظرف تیتقوویژگی در گام دوم، ، 141/1ویژگی شفافیت در روابط برابر با 

ترتیب هبی شخص هایتیظرف تیتقوویژگی و های شفافیت در روابط ویژگیمعادله شده و ضرایب 

در  تیشفافهای ویژگیاعتماد وارد معادله شده و ضرایب ویژگی ، در گام سوم، 892/1و  322/1

و در گام چهارم،  921/1و  912/1،  822/1ترتیب به ی و اعتمادشخص یهاتیظرف تیتقوروابط، 
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 یهاتیظرف تیتقو ،در روابط تیشفافهای ویژگیسازگاری وارد معادله شده و ضرایب ویژگی 

و مقدار ثابت رگرسیون  128/1و  918/1، 914/1، 874/1ترتیب بهو سازگاری  اعتمادی، شخص

دۀ کننبینیپیشویژگی شود. به این ترتیب، معادلۀ رگرسیون نهایی با چهار می 311/9نیز 

 بود. یاعتماد و سازگار ،یشخص یهاتیظرف تیتقو ت،یشفاف

 
 شادکامیمدار بر های رهبری امنیتخالصة الگوی رگرسیون گام به گام مؤلفه :(0)جدول 

دل
م

 

ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

ضریب 

 تعدیل شده

خطای معیار 

 براورد
 Fمقدار 

سطح 

 داریمعنا

9  188/1 878/1 871/1 217/1 224/932 119/1 

8  141/1 817/1 813/1 222/1 111/72 119/1 

3  171/1 331/1 381/1 222/1 277/29 119/1 

4  111/1 312/1 319/1 217/1 312/19 119/1 

1  291/1 323/1 371/1 241/1 122/41 119/1 

2 287/1 313/1 323/1 249/1 412/31 119/1 

7 232/1 417/1 312/1 234/1 289/31 119/1 

2 243/1 494/1 419/1 239/1 991/38 119/1 

 

بینی شادکامی در هشت گام انجام شده دهد که مدل رگرسیون پیشنشان می 1نتایج جدول     

 در روابط، تیشفافمدار هشت ویژگی های رهبری امنیتدیگر، از میان ویژگی است. به بیان

 یکرف کیتحر ت،یحما ت،یکردن امنفراهم ،پذیریسکیر ،یشخص یهاتیظرف تیتقو ،یسازگار

شده محاسبه Fکنند. همچنین مقدار درصد واریانس شادکامی را تبیین می494/1توأماً و اعتماد 

(؛ بنابراین معادلۀ رگرسیون p<11/1های تحلیل رگرسیون معنادار هستند )برای تمامی گام

 .شده از لحاظ آماری معنادار استانجام

 
 مدار بر امنیت روانیهای رهبری امنیتضرایب رگرسیونی مؤلفه :(1)جدول 

دل
م

 

 متغیر
 ضرایب استاندارد نشده

ضرایب 

 tمقدار  استاندارد شده
سطح 

 داریمعنا
B انحراف معیار Beta 

1 
 119/1 331/94  944/1 124/8 ثابت

 119/1 724/99 188/1 131/1 498/1 شفافیت در روابط

2 

 119/1 217/94  919/1 818/8 ثابت

 119/1 939/98 293/1 141/1 424/1 شفافیت در روابط

 119/1 179/3 929/1 132/1 932/1 سازگاری
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3 

 119/1 131/93  919/1 919/8 ثابت

 119/1 112/1 327/1 111/1 312/1 شفافیت در روابط

 119/1 117/1 871/1 141/1 814/1 سازگاری

 119/1 112/4 343/1 128/1 823/1 های شخصیتقویت ظرفیت

4 

 119/1 919/94  942/1 911/8 ثابت

 119/1 419/2 421/1 112/1 323/1 شفافیت در روابط

 111/1 231/8 912/1 141/1 981/1 سازگاری

 119/1 211/1 119/1 171/1 493/1 های شخصیتقویت ظرفیت

 119/1 -271/3 -337/1 129/1 -812/1 پذیریریسک

0 

 119/1 318/93  941/1 119/9 ثابت

 119/1 917/4 381/1 128/1 817/1 شفافیت در روابط

 194/1 429/8 942/1 141/1 991/1 سازگاری

 119/1 137/1 439/1 171/1 311/1 های شخصیتقویت ظرفیت

 119/1 -488/4 -412/1 129/1 -321/1 پذیریریسک

 119/1 231/3 813/1 121/1 842/1 فراهم کردن امنیت

1 

 119/1 711/98  919/1 181/9 ثابت

 113/1 131/3 813/1 122/1 811/1 شفافیت در روابط

 198/1 194/8 942/1 144/1 998/1 سازگاری

 119/1 112/4 481/1 171/1 311/1 های شخصیتقویت ظرفیت

 111/1 -189/4 -493/1 129/1 -321/1 پذیریریسک

 114/1 222/8 839/1 122/1 911/1 فراهم کردن امنیت

 192/1 484/8 979/1 111/1 943/1 حمایت

2 

 111/1 413/98  911/1 278/9 ثابت

 111/1 981/4 321/1 174/1 317/1 شفافیت در روابط

 111/1 244/8 914/1 144/1 992/1 سازگاری

 111/1 714/1 119/1 178/1 494/1 های شخصیتقویت ظرفیت

 111/1 -132/4 -321/1 129/1 -387/1 پذیریریسک

 119/1 871/3 829/1 127/1 889/1 کردن امنیتفراهم 

 113/1 138/3 892/1 121/1 928/1 حمایت

 113/1 124/8 388/1 123/1 841/1 تحریک فکری

0 

 119/1 214/98  911/1 117/9 ثابت

 118/1 119/3 391/1 121/1 841/1 شفافیت در روابط

 114/1 198/8 979/1 144/1 981/1 سازگاری

 119/1 321/1 472/1 173/1 313/1 های شخصیتقویت ظرفیت

 119/1 -813/4 -324/1 129/1 -341/1 پذیریریسک

 112/1 713/8 884/1 121/1 911/1 فراهم کردن امنیت

 113/1 172/8 898/1 121/1 972/1 حمایت

 118/1 939/3 332/1 123/1 829/1 تحریک فکری

 144/1 189/8 919/1 178/1 941/1 اعتماد

 متغیر وابسته: شادکامی
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( گام اول برای Bضریب رگرسیون )دهد. ، ضرایب رگرسیون گام به گام را نشان می2جدول     

سازگاری وارد معادله شده و ضرایب ویژگی در گام دوم، ، 498/1ویژگی شفافیت در روابط برابر با 

ویژگی ، در گام سوم، 932/1و  424/1ترتیب بهو متغیر سازگاری های شفافیت در روابط ویژگی

در روابط، سازگاری و  تیشفاف هایویژگیی وارد معادله شده و ضرایب شخص یهاتیظرف تیتقو

ویژگی ، در گام چهارم، 823/1و  814/1، 312/1ترتیب بهی شخص یهاتیظرف تیتقو

 تیتقو سازگاری، ،در روابط تیشفافهای ویژگیوارد معادله شده و ضرایب  پذیریریسک

، در گام پنجم، 812/1و  493/1، 981/1، 323/1ترتیب به پذیریریسکی و شخص یهاتیظرف

 سازگاری، ،در روابط تیشفافهای ویژگیکردن امنیت وارد معادله شده و ضرایب فراهمویژگی 

، 311/1، 991/1، 817/1ترتیب بهکردن امنیت و فراهم پذیریریسکی، شخص یهاتیظرف تیتقو

 تیشفافهای ویژگیحمایت وارد معادله شده و ضرایب ویژگی ، در گام ششم، 842/1و  321/1

کردن امنیت و حمایت ، فراهمپذیریریسکی، شخص یهاتیظرف تیتقو سازگاری، ،در روابط

تحریک فکری ویژگی ، در گام هفتم، 943/1و  911/1، 321/1، 311/1، 998/1، 811/1ترتیب به

ی، شخص یهاتیظرف تیتقو سازگاری، ،در روابط تیشفافهای ویژگیوارد معادله شده و ضرایب 

، 494/1، 912/1، 317/1ترتیب بهکردن امنیت، حمایت و تحریک فکری ، فراهمپذیریریسک

اعتماد وارد معادله شده و ضرایب ویژگی ، در گام هشتم، 841/1و  928/1، 889/1، 387/1

کردن ، فراهمپذیریریسکی، شخص یهاتیظرف تیتقو سازگاری، ،در روابط تیشفافهای ویژگی

، 911/1، 341/1، 313/1، 981/1، 841/1ترتیب بهاعتماد امنیت، حمایت، تحریک فکری و 

  شود. می 941/1و  829/1، 972/1

در ادامه مدل ساختاری تحلیل مسیر متغیرهای پژوهش همراه با آثار مستقیم و غیرمستقیم     

 ها آورده شده است.آن

 

 



 ...کارکنان مدارس مدار و شادکامیرابطة بین رهبری امنیت ◄94

 
 : مدل در حالت تخمین استاندارد(2)شکل 

 
 معناداری : مدل در حالت اعداد(3)شکل 
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 های برازش مدلشاخص :(2)جدول 

 GFI NNFI CFI PNFI RMSEA X8/df 

3-9 0/08› 0/5‹ 0/9‹ 0/9‹ 0/9‹ برازش قابل قبول  

17/1 برازش مدل پژوهش  13/1  12/1  29/1  171/1  23/8  

 

های برازش مدل در حد مطلوبی قرار دارند و مدل برازش دهد که شاخصنشان می 7جدول     

شده در باال، در ادامه به بررسی فرضیات فرعی این با توجه به مدل ارائهقبولی را داراست. قابل

 بخش از پژوهش پرداخته شده است.

 
 مدارضرایب مسیر مستقیم و غیرمستقیم رهبری امنیت :(0)جدول 

 هامسیر فرضیه
ضریب مسیر 

 استاندارد
 tمقدار 

سطح 

 داریمعنی

 نتیجه

 اثر مستقیم دارد 119/1 72/1 /.34 مدار به شادکامیرهبری امنیت

 اثر مستقیم دارد 119/1 31/2 /.11 مدار به امنیت روانیرهبری امنیت

 اثر مستقیم دارد 119/1 21/2 /.23 امنیت روانی به شادکامی

 مدار به شادکامیامنیترهبری 

 )از طریق امنیت روانی( 
89./ - - 

 اثر غیر مستقیم دارد

 

 .استکارکنان  یروان تیمعنادار امن کنندۀینبیشیمدار پرهبری امنیتفرضیۀ اول: 

مدار به امنیت آمده در مدل تجربی در مسیر رهبری امنیتدستبه betaنتایج نشان داد که ضریب 

، ›11/1Pدر سطح t بود. با توجه به اینکه مقدار  31/2معادل با  tو مقدار 11/1روانی معادل با 

شود که فرض پژوهش مبنی بر تأثیر مستقیم و معنادار رهبری داری بود؛ لذا مشخص میمعنا

 شود. مدار روی امنیت روانی کارکنان تأیید میامنیت

 .استکارکنان  کامیشاد دارمعنا کنندۀینبیشیمدار پرهبری امنیتفرضیۀ دوم: 

مدار شود، به بررسی تأثیر مستقیم رهبری امنیتهمچنان که در مدل مفهومی نیز مشاهده می    

مدار آمده در مدل تجربی در مسیر رهبری امنیتدستبه betaبر شادکامی پرداخته است. ضریب 

در سطح  t بود. با توجه به اینکه مقدار  72/1معادل با  tو مقدار 34/1به شادکامی معادل با 

11/1P‹شود که فرض پژوهش مبنی بر تأثیر مستقیم و معنادار دار بود؛ لذا مشخص می، معنی

 شود. مدار روی شادکامی تأیید میرهبری امنیت

 .استکارکنان  شادکامی دارمعنا کنندۀینبیشیامنیت روانی پفرضیۀ سوم: 
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آمده در مدل تجربی در مسیر امنیت روانی به شادکامی دستبه betaریب نتایج نشان داد که ض    

داری ، معنا›11/1Pدر سطح t که مقدار بود. با توجه به این 21/2معادل با  tو مقدار 23/1معادل با 

بر تأثیر مستقیم و معنادار امنیت روانی بر شود که فرض پژوهش مبنیبود؛ لذا مشخص می

 شود. شادکامی کارکنان تأیید می

 یبر شادکام ،یروان تیامن گرییانجیمستقیم و با مصورت بهمدار رهبری امنیتفرضیۀ چهارم: 

 گذارد.کارکنان تأثیر می

مدار به واسطۀ امنیت با توجه به مدل مفهومی، به بررسی تأثیر غیرمستقیم رهبری امنیت    

آمده در مدل برای تأثیر رهبری دستبه betaروانی بر شادکامی پرداخته شده است. ضرایب 

بود که  24/1و برای تأثیر امنیت روانی بر شادکامی معادل  34/1مدار بر شادکامی معادل با امنیت

 11/1)11/1معادل  betaمدار با ضریب شود رهبری امنیتب این دو مسیر در هم مشخص میبا ضر

 t( با واسطۀ امنیت روانی بر شادکامی کارکنان تأثیر دارد. همچنین مقادیر 34/1×23/1=

بودند،  12/9باالتر از  tبوده است؛ با توجه به اینکه مقادیر  21/2، 72/1آمده معادل با دستبه

صورت بهمدار دار بوده و فرض پژوهش مبنی بر اینکه رهبری امنیتاشود که نتایج معنمشخص می

 شود.گذارد، تأیید میغیرمستقیم و از طریق امنیت روانی بر شادکامی تأثیر می

 

 گیریبحث و نتیجه

های آموزشی در تربیت نیروی متعهد و مناسب برای تحرک اجتماعی و اقتصادی اهمیت سازمان

عامالن اساسی رشد و اعتالی عنوان بهها کس پوشیده نیست. مدیران این سازمانکشورها بر هیچ

های یک رهبر را بیش از یک مدیر داشته باید ویژگی (9324رئیسیان فرد، ) وپرورشآموزش نظام

های جدید در (. یکی از نظریه8198د به اهداف سازمان دست یابند )گورکان، ند تا بتوانباشن

مدار است که در نوشتار حاضر به بحث دربارۀ آن ها، نظریۀ رهبری امنیتزمینۀ رهبری سازمان

های این سبک از رهبری احتمال همبسته بودن آن با جاکه با توجه به ویژگیپرداخته شد. ازآن

 نیب ۀرابط یی، لذا هدف از این شناسارفتدر مدارس میتغیرهای مهم مربوط به کار برخی م

طورکلی نتایج به یروان تیکارکنان مدارس با نقش میانجی امن یو شادکام مدارتیامن یرهبر

ود وج شادکامیو  امنیت روانیمدار با داری بین رهبری امنیتمثبت و معنی روابطنشان داد که 

ز دار بود. نتایج همچنین حاکی ااکارکنان نیز مثبت و معن شادکامیبر  امنیت روانیداشت. تأثیر 

ر مدار برهبری امنیت نقشانطباق نسبی مدل تجربی با مدل مفهومی پژوهش بود که بیانگر 

تبیین  تر بهطور مبسوطبود. در ادامه به گری امنیت روانیمیانجیطور مستقیم یا با ، بهشادکامی

 ومدار رهبری امنیتاول پژوهش، ارتباط  ۀدر فرضینتایج پژوهش پرداخته شده است.  ترینمهم

مدار و داری بین رهبری امنیتا. نتایج نشان داد که ارتباط مثبت و معنشدبررسی  امنیت روانی
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؛ شمس 9319؛ خلیجیان، 8199، کومبهای وجود داشت. این نتایج همسو با یافته امنیت روانی

ر تأثی امنیت روانیطورمستقیم بر مدار بهرهبری امنیت ندبود که نشان داد 9318و خلیجیان، 

فردی باز و وجود اعتماد ازجمله عوامل میان ارتباطات توان گفت که. در تبیین این نتایج میدارد

ی رپذیرش و احترام به افراد و برقرامدار با رو رهبران امنیتتأثیرگذار بر امنیت روانی است. ازاین

روابط دوستانه و بدون وجود ترس و رعایت انصاف و برقراری پیوند عاطفی در جریان کار پیامی 

اندازند. از سوی دیگر  حمایت از  مبنی بر اعتماد و صمیمیت را در سراسر سازمان به جریان می

عدادها ستها و نظرات کارکنان بدون قضاوت و توجه به ادادن فعال به ایده، گوشاستقالل کارکنان

ها، برقراری انصاف در محیط کاری ازجمله هایی برای ارتقای آنکردن فرصتو پیشرفت و فراهم

شود که این اطمینان شود که باعث ایجاد محیطی امن میهای این رهبران محسوب میاولویت

شود می ها بها دادهآورد که به افراد و نظرات و تصمیمات آنخاطر را برای کارکنان به وجود می

شود و این به معنای ایجاد نوعی ها برای رهبر و سازمان مهم تلقی میو درواقع وجود آن

توانند بدون ترس به فعالیت در سازمان بپردازند؛ لذا خاطر برای کارکنان است که میاطمینان

از ها عنوان یک رهبر امن پادزهری برای خالصی این سازمانهای آموزشی بهنقش مدیر سازمان

 پژوهش، ارتباط دوم ۀدر فرضیتفاوتی و رکود است. تجربۀ جوی ناامن از نظر روانی، سکوت، بی

د که توان بیان کردر تبیین این یافته می مورد بررسی قرار گرفت.شادکامی  ومدار رهبری امنیت

ار دمیکی از عوامل مؤثر بر شادکامی احساس حمایت و پشتیبانی و انصاف است. رهبران امنیت

 آیند. توجه بهحساب میحامیان قوی برای کارکنانشان برای مواجهه با شرایط ناامن و ناآشنا به

ها و حمایت و پشتیبانی از افراد در زمان مواجهه با مشکل و نیازهای افراد و رسیدگی به آن

تان سپذیری زیردهمراهی تا بازگرداندن فرد به حالت آرامش زمینۀ خشنودی و رضایت و مسئولیت

دوستی و شفقت، همدلی، پرهیز از سوی دیگر این رهبران با رفتارهایی چون نوع کند.را فراهم می

بودن، رعایت عدالت و حقوق از جانبداری و قضاوت، رفتار منصفانه و دلسوزانه با دیگران، صادق

ارکنان های کتوان بیان داشت این رهبران نسبت به مسائل و رنجشوند. لذا میدیگران شناخته می

شود. این ها محسوب میهای روزانۀ آنتفاوت نیستند و رعایت عدالت بخش مهمی از دغدغهبی

های آموزشی کنونی که با نارضایتی معلمان از شرایط درآمدی مواجه است، ویژه در محیطامر به

ا کند. دی ایفها البته با رضایت و خشنوها در این محیطتواند نقشی کلیدی برای نگهداشت آنمی

ایج نت .پرداخته شدکارکنان  شادکامیبین امنیت روانی و در فرضیۀ بعدی به بررسی روابط 

دلیل جدیدبودن متغیرهای مورد بررسی، دهندۀ رابطۀ مثبت و معنادار این دو متغیر بود. بهنشان

شاید  هشدر تبیین نتایج پژوپژوهش کاماًل مرتبطی در این زمینه توسط پژوهشگر یافت نشد. 

های احتمالی ها و تعارضبرابر شکست برقراری جو امن روانی در سازمان، افراد را در بتوان گفت

شدن و مورد مؤاخذه قرارگرفتن کند. در این صورت افراد آزادانه بدون دغدغه از سرزنشحفظ می
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رو خواهیم شد که از حضور در توانند نظر دهند و فعالیت کنند. در این حالت با افرادی روبهمی

های خود د و به خالقیت و آزمون ایدههای شغلی احساس خوبی دارنمحیط کار و انجام فعالیت

ی شادکام ومدار رهبری امنیت رابطۀمهم دیگری که مورد بررسی قرار گرفت،  ۀفرضیپردازند. می

یت مدار با امننتایج نشان داد که بین رهبری امنیتامنیت روانی کارکنان بود. گری با میانجی

ومب، کهای طور غیرمستقیم مؤید یافتهج بهنتای. این ردروانی ارتباط مثبت و معناداری وجود دا

مدار با رهبری امنیتبود که نشان دادند  9318؛ شمس و خلیجیان، 9319خلیجیان،  ؛ 8199

رسد که رهبر طبیعی به نظر می .امنیت روانی، رضایت شغلی و اثربخشی رهبری رابطه دارد

ویژه در شرایط بحران، ههای خاص خود ازجمله حفظ آرامش بمدار با اعمال ویژگیامنیت

 های شخصی، تحریک فکری کارکنانکردن امنیت، اعتماد متقابل، استقالل، تقویت ظرفیتفراهم

ها به سمت خالقیت و یادگیری در ایجاد احساس شادکامی افراد در محیط کارشان دادن آنو سوق

کننده عنوان عاملی تقویتبهتواند تواند مؤثر باشد. این در حالی است که وجود امنیت روانی میمی

ها حساب بیاید و به عبارت دیگر در صورت وجود رهبر امن در سازماندر نقش رهبر بر شادکامی به

توانیم شاهد میزان باالتری از شادکامی های آموزشی و برقراری امنیت روانی ما میویژه سازمانو به

با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر تأثیر  ر ادامهو احساس لذت و رضایت افراد از کار باشیم. د

کارکنان، پیشنهادهای زیر جهت ارتقای  شادکامیمدار بر مستقیم یا غیرمستقیم رهبری امنیت

 هایدر هنگام مواجهۀ کارکنان با مشکالت و چالش مدیران :شودمیامنیت روانی کارکنان مطرح 

؛ هنگام بروز خطاها و مشکالت مدیران جدید تالش در حمایت و پشتیبانی از افراد داشته باشند

ر د همانند یک پایگاه امن، به جای سرزنش و توبیخ تالش کنند از کارکنانشان حمایت کنند و

ها را مشارکت داده و باعث افزایش احساس ارزشمندی و های مختلف سازمانی آنگیریتصمیم

دادن شناسایی کنند و با اهمیت شادی افراد شوند؛ مدیران باید تالش کنند نیازهای کارکنان را

ها و هایی را به شنیدن حرفبه آن افراد را از لحاظ روانی حمایت کنند؛ مدیران باید زمان

های کوچک به های کارکنان اختصاص دهند؛ با اعطای استقالل در عمل ولو در فعالیتدغدغه

مند را ندارد؛ مدیران کارکنان القا کنند که سازمان قصد محدودسازی و رفتار خشک و ضابطه

های آموزشی موردعالقۀ کارکنان های توانمندسازی مثل برگزاری دورهتوانند با اعطای فرصتمی

 باعث ایجاد نوعی انگیزه و شادی در کارکنان شوند.
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