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چ يك ده
پژوهش حاضر با هدف ساخت ،پایاسازی و اعتباریابی ابزار اندازهگیری رهبری امنیت مدار انجام شده استتت .ش هوی
گردآوری دادهها ،به صورت آمیخته (کمی-کیفی) از نوع طرح اکتشافی متوالی بود که در سه مرحله اص ماجنا یل   
گرفت .دادههای کیفی از طریق بررسی  32واحد مطالعاتی به روش نمونهگیري هدفمن  د ووو همچنیننن مصا بح ههههای
عمیق با  01نفر از اعضای هیأت علمی و خبرگان آموزشی رشته مدیریت آموزش ک یسانشناور و ی ههه هههه بههه ص رو تتت

هدفمند از نوع گلوله برفی انتخاب شدند ،انجام گردید .جهت تحلیل اطالعات از تکنیکها اد هیرظن ی د و داینب ه

رویکرد کدگذاری اشتراوس و کوربن اس دافت ههه گردی داد و د هههها اب     اس هخسن زا هدافت     21نرممم اف راز MaxQDA
تحلیل و ابعاد و ویژگیهای این سبک رهبری شناسایی شد .در بخش کمی ،پرسشنامه طراحی شده در یک مطالعه
مقدماتی روی  01نفر از خبرگان رشته مدیریت آموزشی و روانشناسی اجرا شد و روای نآ ییاوتحم یبسن ی

دروم     

بررسی قرار گرفت و براساس آن به اصالح پرسشنامه اقدام شد .سپس نسخه نهایی و اصالح شده آن در اختیار 373
نفر از کارکنان (اداری و معلمان) مدارس دولتی شهر تهران قرار داده شد .اعتبار پرسشنامه توسط صاحبنظران تأیید و
پایایی آن به وسیله آلفای کرونباخ (  )0/ 988محاسبه گردید .برای آزمون ابزار اندازهگیری مزب یلماع لیلحت زا ،رو    
تاییدی استفاده شد .با انجام تحلیل عاملی مرتبه اول ابزار اندازهگیری در  3بعد اصلی و  61مؤلفه فرعی مورد بررسی
قرار گرفت .نتایج تحلیل عاملی مرتبه اول نشان از برازش مطلوب هر یک از گویهها با مؤلفههای فرعی داشت .نتایج
تحلیل عاملی مرتبه دوم نیز نشان داد که هریک از مؤلفهها دارای بارعاملی مناسبی جهت پیش بینی ابعاد اصلی اب راز
  

اندازهگیری رهبری امنیت مدار داشتند .در نهایت تحلیل عاملی مرتبه باالتر حا زا کیره بولطم یلماعراب زا یک

ابعاد با ابزار اندازهگیری داشت .نتایج شاخصهای برازش (x2/df) ،برابر با  (RMSEA) ،2/ 59براب اب ر    ،0/ 065

)(GFIبرابر با  (AGFI) ،0/ 98برابر با (CFI) ،0/ 96برابر با  )NFI( ،0/ 94برابر با  0/ 91و ( )RFIبراب ب ر ااااا 0/ 96

نشان داد که ابزار اندازهگیری طراحی شده برای رهبری امنیتمدار از برازش بسیار مطلوب برخوردار بود.
لی تالداعم یبا
كليد واژهها :رهبری امنیت مدار ،نظریه داده بنیاد ،روش تحقیق آمیخت دم ،ه لل لل

ساختاری.

 .1دانشجوی دکتری مديريت آموزشي ،دانشگاه شهيد بهشتي (نویسنده مسئول) sadafkhalijian@gmail.com
 .2دانشیار دانشگاه شهيد بهشتي gh_shams@sbu.ac.ir
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مقدمه

ب مییی-
مدیریت و رهبری هر سازمان یکی از عوامل مهم در پایداری و بهبود مستمر آن محسوب ب

گردد .لذا شاهد رقابت سازمانها برای بکارگیری شیوههای نوین رهب هب لین تهج یر ب نیرته      
نتایج برای مؤثر باقی ماندن در عصر تغییرات کن د یوس زا .میتسه ینو ی هد رد رگ ههه ههههههههها ریخا ی   
رهبری از موضوعات مورد عالقه و جذاب برای پژوهشگران سازمانی بوده اس تسد و ت ا نآ درو   
  

ظهور نظریههای جدیدی از جمله رهبری تحولی ،قارچی ،شطرنجی ،کوانتومی و  ...ب .تسا هدو
از جمله مواردی که در تمامی نظریههای مربوط به رهبری مورد توجه قرار گرفته است توج هب ه   
ویژگیهای رفتاری رهبران در محیط کاری است .زیرا ویژگیهای شخصیتی و فردی یک رهبر
بر نوع سبک رهبری انتخابی او و سایر روابط درون سازمانی و برونسازمانی تأثیرگذار اس .ت

در

واقع توج  هچنآ هب ه از کی ربهر ،ریدم م نامزاس رد یییییییی یییییییییسا رد ذوفن .دراد تیمها دز رفا ا و د   
تأثیرگذاری بر آنها برای نیل به اهداف مورد نظر سازمان مس  مزلت ووویژگیییهایی کی .تسا  ی از   
نظریههای روانشناسی که بر منشأهای شکلگیری رفتار اف زکرمتم یلاسگرزب ات یکدوک زا دار     
است نظریه دلبستگی است که توسط جا دش حرطم یبلاب ن

اپید( ککککککککککک  .)6102 ،1انسا کي اب ن    

سيستم رواني -زيستي به نام سيستم رفتار دلبس م دلوتم يگت ييييييي ش يس نيا .دو س شزرا مت    

انطبا يق

داشته و فرد را به حفظ نزديکي و همجواري با افراد مهم زندگي با تصاوير دلبستگي -کساني که
کودک ميتواند درموقعيتهاي تهديدآم زي نزديک آنها بماند تا شانس او براي سازشيافتگي و

بقا افزايش يابد ،سوق ميدهد (جوینز میسون 2و همکاران .)5102 ،هدف اين سيستم در کودک،
دستيابي به يامح و ينميا ساسحا کي تتتت تتتتتش  اي يعقاو يگد ا  هدش کراد ا و کيدزن لماعت ز     
صميمي با سنيلوکيم( تسا يگتسبلد ريوصت  ررررر رررررر 3و شا ،رو

 2005؛ ب رو ککک  4و همکا ،نار .)6102

مفهوم کلیدی در این نظریه مفهوم پایگاه امن است که به عنوان شخص ،مکان ،هدف و یا چیزی
تعریف میشود که حس مراقبت ،امنیت و توجه را فراهم میکند و منبعی از خالقیت و ان ار یژر
برای جسارت ،کشف ،خطر کردن و چالشطلبی ایجاد کند (کلریسر و همکاران .)2102 ،تجربه
افراد از پایگاههای امن تعیینکننده سبک دلبستگی آنها و با گژیو نآ عبطل یی یییها تیصخش ی ی و 
1
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فردی متفاوت است که تبلور ای وافت ن تت تتتها تسا دوهشم رایسب یلاسگرزب رد  ب( ا ،یبل        ، 1969
 7791 ،3791و 0 98 1؛ بالبی .)1102 ،با اینکه زمانی بیش از نیم قرن از ظهور بحثهای مربوط به
رهبری و نظریه دلبستگی میگذرد اما مطالعه منظم رهبري و رفتار رهب یـملع هدـیدپ کی نار     
قـرن بیست ویکم است که عمدت ًاًا ناشی از توس صوصخ یناسنا مولع هع

ًاًا

نشناور  ا عماج و یس هههههه ههههههه-

شناسی در این قرن است .تردیدی بر اهمیت رهبری و تأثیر سبکهای دلبستگی بر رفتا رفا ر ا و د
نتایج سازمانی وجود ندارد .با این حال سالها شاهد عدم توجه و غفلت پژوهشگران در کاربرد و
تلفیق مفاهیم حوزه دلبستگی در زمینههای مدیریتی و سازمانی بودهایم .در سال  1102کومب به
کاربرد این مفهوم در رهبری توجه نمود که حاصل آن مطرح شدن ت ینما یربهر یروئ تتت تتتتم راد
بود که در آن به پیشینه فرد و تجربه او از دریافت پایگاههای امن و تأثیر آن ب درف یلعف راتفر ر     
توجه میشد .طبق نظر کومب رهبر امنیتمدار در نقش ی رد نما هاگیاپ ک
شگ و تيلوبقم ،يراذ
دارای ویژگیهایی از جمله ايجاد امن زرا قيرط زا تي شش شش

مزاس ا تسا ن هک   

   

مهارف ،ينادردق     

آوردن كاوش از طريق تأ يك د بر رشد ،توسعه پتانسيل و رسيدگي به وظايف و موقعيتها ازطريق
كي

روش مثبت میباشد .اولین ابزار سنجش این سبک از رهبری که توسط کومب طراحی شد

مشتملبر  36گویه بود که هشت ویژگی مقبولیت ( 6گویه) ،فرصت ریسک ( 6گویه) ،مشاهده-
ی پتانسیل (استعداد نهانی) ( 5گویه) ،قابلیت دسترس  ی (( 4گوی زیگنا زا هدافتسا )،ه ههه ههههی ذات  ی ( (4
گویه) ،گوش دادن و پ  یسررب /وج و سر ((( (((( 4گوی رآ )،ه اام تیلباق و ش   

اطمیناننن ( 4گوی و )ه

ذهنیت مثبت ( 4گویه) را پوشش میداد .که برای اولینبار در ایران در پژوهش خلیجیان ( )19 13
ترجمه و مورد استفاده قرار گرفت .اما از آنجا که هر تئوری در یک بافت و زمینهی خاص شکل
میگیرد که ویژگیهای محیطی و به ویژه فرهنگ بر آن تأثیر گذار است و رهبری نیز از این امر
مستثنی نیست (سینتیا 1و همکاران .)4102 ،آنچه توسط کومب به عنوان ویژگیها ربهر کی ی    

امنیتمدار شناخته شد حاصل بررسی افرادی از فرهنگ و بافت خانوادگی و محیطی متفاوت بود
و نمیتوانست بهطور کامل معرف یک رهبر ایمن در جامعه ما باشد .زی و اهداقتعا رد توافت ار

باورها ،سبک زندگی ،ویژگیهای مختلف فرهنگی ،محیط زندگی ،تعاریف از الگوها و نمونههه-
ها و  ....در جوام برغ ع یی ییی و ش و یمالسا ،یقر

لگی یر
تکن یمالساریغ هههه هههههای قاب کش رد لمأت ل للل للل

. Cynthia
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نظریاتی از جمله رهبری امنیتمدار است که مبنای آنها و درف  و گژی ییی ییییه ههای ف اذل .تسا یدر    
پژوهش دیگر نویسنده مسئول در بررسی ویژگیهای رهبران امنیتمدار با بررسی تجربه اف زا دار

پایگاههای امن زندگیشان در نمونههای ایرانی نشان داد که رهبری امنیتمدار "سبکی از رهب یر

است که با فراهم نم نیمز ندو هه هههها ندومن مهارف ،تیامح ،شریذپ( تینما ی        امنی ،دامتعا ،ت   
استقالل ،انصا رد )شمارآ ظفح و ف آ ناتسدریز نن نن نننننها گدای و فشک هب رداق ار  ی لاعف یر و     
کپ ،یریذ
خودمختار از محیط و بروز و شکوفایی تواناییها و خالقیتهای افراد از طری سیر ق کک کک
ی میییکن هخرچ نیا و د    
تقویت ظرفیتهای شخصی ،حساسیت و پاسخگویی و تحری رکف ک یی یی
مستلزم برقراری پیوند عمیق عاطفی با زیردستان میباشد" .شکلگیری امنی مزلتسم شواک و ت

وجود یک ارتباط مثبت بین رهبری و زیردستان است که ما آن را توانایی رهبر در برقراری یک
پیوند عاطفی عمیق با زیردستان تعریف میکنیم که چیزی فراتر از یک ارتباط معمول میییباش .د
برقراری پیوند عاطفی عمیق با زیردستان به معنای نوعی از ارتباط همراه با نگرشی مثبت به خ ،دو
دیگران ،جهان اطراف ،داش سحا یالاب تیفرظ نت ا وت ،طباور رد تیفافش ،یس ا و لمحت ییان

     

سازگاری در شرایط ابهام و شنونده خوب بودن است .عدم توانایی رهبر در ایجاد پیون یفطاع د   
موجب عدم فعالسازی سیستمهای امنیت و کاوش در فرد خواهد شد .با توجه به اهمیت و نقش
رهبری امنیتمدار در ایجاد اثرات مثبت بر سازمانها از جمله افزایش رضایت ش یشخبرثا و یلغ   

رهبری و امنیت روانی (کومب1102 ،؛ خلیجیان ،)3102 ،29 13 ،1931 ،کاهش رفتارهای تالفی-
جویانه با نقش میانجی وجدان کا راکمه و نالدرا( یر ا ،ن     ،)39 13اخ و یدنوالق( یراک قال
احمدیان ،)59 13 ،عملکرد شغلی (نصیری ولیکبنی و سپهوند ،)59 13 ،تعهد سازمانی (مها نارج
و همکاران ،)59 13 ،فضاي اخالقی و اعتماد سازمانی (احمدی و همکا ،نار

ت از
 ،)59 13رضایت ت

کیفیت زندگی کاری (منصوریفرد و مهدیان )59 13 ،در دسترس نبودن مقیاس و ربتعم ی یموب    

برای سنجش این سبک از رهبری در ایران به عنوان یک خأل مطالعاتی محسوس ب مش ه ا م ر ییی یییی-

رود .بر این اساس ،هدف کلی پژوهش" ،طراحی یک ابزار اندازهگی رب یر ا بهر شجنس ی ری     

امنیتمدار" است .اهداف ویژه این تحقیق نیز " شناسایی ابعاد و ویژگیهای رهبری امنیتمدار و
نیز اعتباریابی آنها" است.
سؤاالت تحقیق
 .1ابعاد رهبری امنیتمدار چیست؟
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 .2ویژگیهای رهبری امنیتمدار چیست؟
 .3میزان پایایی و اعتبار ابزار اندازهگیری رهبری امنیتمدار چقدر است؟
روش تحقیق
در این پژوهش ،از روش پژوهش آمیخته از نوع طرح اکتشافی مت  هدش هتفرگ هرهب یلاو ا تس ...... .....
بخش کیفی مشتملبر دو مرحله بود :مرحله اول (مشاهده و تحلیل اسناد) :با توجه به جدید ب ندو
موضوع مورد بررسی و نیاز بودن به اسناد زیربنایی در حوزه مورد بررسی جه دانسا ییاسانش ت    
معتبر و مرتبط با هدف پژوهش که توسط نویسندگان برتر و نویس یاراد ناگدن

شاخ صصص اچ ()H

باال در این حوزه نگارش شده و نیز اسنادی که توسط معتبرت پاچ هب هزوح نیا تایرشن نیر

    

رسیده از دادههای حاص نتسا هاگیاپ زا ل ا فتسا سوپکسا ید ا رگ هد د ختنا تلع .دی اب گیاپ اه

       

ش ق ار ررر
مذکور نسبت به پایگاههای مشابه ،دقت باالی این پایگاه در تحلیل استنادی ،تحت پوشش ش
ش در ای ماگ ن ،،، ،،
دادن مقاالت فارسی و اعتبار علمی باالی این سایت میییباش ذل .د ا ور  شش ششش پ هوژ ش ش
پيمايشي از نوع علمسنجي بوده و به لحاظ زمانی ن زي داراي ماهيتي مقطعي بود .یکی از فنونی کههه

به کمک آن میتوان بدنه دانش 1در یک رشته را مورد شناسایی قرار داد و نسبت به سیررر تحوللل

آن اطالع حاصل نمود ،استفاده از روشهای علمسنجی 2میباشددد .جامع ر شخب نیا یرامآ ه ا

  

كليه توليدات علمي حوزه دلبستگی و رهبری امنیتمدار نمايه شده در پایگاه استنادی اس پک وس
در فاصله زمانی  1958تا  6102تشکیل دادند و روش نمونهگيري به صورت هدفمند بوده است به
اين معنی که تنها مدارکی به عنوان نمونه انتخاب شدههان آ رد هک د نن نننها دح  ا کی لق ی از تسیب     
کلی ژاود هه ه پ فتسا دروم شهوژ ا رق هد ا ودیلک .دشاب هتفرگ ر اژ هههههههههههههه هههها هوژپ ی شششش ش ب اا اس دافت هه ه از

دائرهالمعارففف تخصص یربمک یسانشناور ی ججج جججج(3ماتس تومو ووو ،) 2009 ،4فرهنگ

روانشناسي آمر كي ا( 5ترجمه عاطف وحید و همکا ،نار

نمجنا يفيصوت    

 ،)19 13واژهنام یسانشناور ه    (براهین ،ی

 ،)19 13دائرهالمعارف مديريت و رهبري آموزشي ) 2006 (6و با مشورت صاحبنظران انتخاب شده

است .روایی یافتهها  هلحرم نیا رد  از ود یا لوا ؛تسا هدش نیمضت تهج نننننننن نننننننننک باختنا رد ه   
2

. Body of knowledge
. Scientometrics
4
. The Cambridge Dictionary of Psychology
4
. Matsumoto
6
. APA Dictionary Psycholog
7
. Encyclopedia of Educational Administration And Leadership
3
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کلیدواژهها از مراجِعِع اصلی رشتههای روانشناس ریدم و ی ی و ت

فتسا یشزومآ یربهر ا هدش هد

    

ِک بازیابی شده از حي ِثِث موضوعات مورد بررسي ،نويس رابع ،ناگدن ات   
است؛ دوم اینکه ،مدار ِک
پرتکرار و ساير موارد ،بهطور کامل منطبق با حوزههای دلبستگی و رهبری امنیتمدار میباش و د
دادههاي نامرتبطي در اين خصوص مشاهده نشد .بنا م نیارب ييييي ت ژاوديلک باختنا تفگ ناو هههه هههههها

بهدرستي صورت گرفتهاست و هدف مدنظر پژوهش محقق شده است .درخصوص پایایی یافته-
های این مرحله نیز چنانچه پژوهشگر دیگری با کلیدواژههای پژوهش حاضر و با تنظیم محدوده
زمانی پایگاه استنادی  ،Scopusمطابق با محدود زمانی این پژوهش ،جس  ار هطوبرم یوجت ا ماجن    
دهد ،قابلیت تکرار یافتههای مطالعه حاضر وجود خواهد داشت .بعد از حذف موارد ت رارك ييي و
مواردي كه ارتباط ضعيفي با اهداف پژوهش داش دنت  ،،در نهايتتت  34مقالههه كام ًالًال ًالًال م دروم طبتر   
کلیستتت محققققسا رب هتخ ای   
تحلیل قرار گرفت .بعد از تحلیل اسناد برای بررسی روایییی ،از چک ک
تعیین وجود یا عدم وجود ابعاد و ویژگیهای م فتسا رظن درو ا  .دش هد ا نی ا رد رازب علاطم ههههههه ههههههههای
مقدماتی با  21متخصص از نظر میزان وجود یا عدم وجود ارتباط به متغیرها یارب ندوب دیفم و      
تجزیه و تحلیل محتوای موردنظر (روایی) مورد ارزیابی و نمرهگذاری قرار گرفت .نمره ارزیابان
برای این ابزار  8/3از  01بود و ضریب همبستگی از میان نمرات داده ش هد

 0/ 89ب .دمآ تسد ه    

برای بررسی پایایی نیز در بخش مشاهده اسناد ،از روش پایایی بین کدگذاران استفاده گردید .با
این روش ،محقق از یک همکار پژوهش (کدگذار) استفاده کرد .سپس محقق همراه این همکار
پژوهش سه سند را انتخاب و توسط همکار پژوهش کدگذاری کردند .با استفاده از فرم ریز لو   
پایایی بین کدگذاران محاسبه گردید که این میزان در پ رضاح شهوژ   

 86 / 48درص اب .تسا د    

یها دروم    
توجه به اینکه میزان پایایی بیشتر از  60درصد است ،بنابراین قابلیت اعتما ذگدک د ار یی یی
تأیید است.

مرحله دوم( :مصاحبه عمیق) ،جهت بررسی مفهوم رهبری امنیتمدار از دیدگاه جامع و فده ه
کشف ابعاد اصلی و ویژگیهای رهبری امنیتمدار از مصاحبههای عمیق با  41نفر اعضای هیأت
علمی و خبرگان آموزشی رشته مدیریت آموزشی و روانشناسی استفاده ش نومن شور .د هه هههگی یر
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هدفمند از نوع گلوله برفی استفاده شد .حجم نمون فیک شخب رد ه ی ،دانسا لیلحت و هدهاشم(        
مصاحبههای عمیق) تا زماني افزايش يافت كه پژوهشگر به اشباع نظري دست یافت؛ ب ینعم نید   
یآم ممد ،از ج ساپ نامه سن خخخ خخخخهای
که اطالعاتی که از بررسی پاسخهای نمونه جدید به دست م 
قبلی بود و اطالعات جدیدی تولید نگردید .جهت تعیین روای ؤس ی ا  هبحاصم تال با نع ا هب تی   
نظرات  11تن از متخصصانی که در این زمینه صاحبنظر بودند و برحسب

   

و اهداهنشیپ تارظن    

افراد مذکور نسبت به روشن ساختن نکات و اصطالحات مبهم اقدام گردید .همچن نایرج رد نی   
مصاحبهها ،هر مرحلهای که احساس شده است سؤاالت نیاز به اصالح داشته ،اق یحالصا تاماد

  

صورت گرفته است .براي حصول اطمینان از دقیق بودن و اطمینان یافتهها ،هر مصاحبه توسط دو
نفر (پژوهشگر و همکار) پیاده و مقایسه شد .برای اطمینان چند بار بخشهایی ازمصاحبهها بهطور
تصادفی یا بخشهایی که از اهمیت بیش لوقم ظاحل زا یرت ههه ههههبن ندوب رادروخرب ید د و باختنا    ،
مجدد ًاًا مورد بررسی قرار میگرفت تا تفاوتی بین جملهها و متن پیاده ش هبحاصم تالمج اب هد     
شوندگان وجود نداشته باشد .همچنین مشارکتکنندگان در مصا بح هههها ، ،مقولهههها ييي بههه دستتت
آمده را مالحظه و بازبینی کردند و نظر خود را در ارتباط با ا آنها ا اب ار ززز کردن هب دنیارف نیا د    
منظور اطمینان پژوهشگر از صحت برداشتها صورت گرفت و در مواردی که بین نظرات واقعی
افراد و استنباط پژوهشگر مغایرت وجود داشت اصالحات انجام گرفت .جهت تج يز ههه و تحليل ل
ل
ى انجاممم
دادههادر بخش کیفی براساس روش نظريههه داده بنياد ، ،با ا اس دافت ههه از كدگ رظن ىراذ ىى ىى
گردید .كدگذارى نظرى روشى است براى تحليل دادههايى كه به منظور تدوين كي

نظريههه در

نظريه داده بنياد گردآورى شدهان يا .د نن ننن روش را گل زي ررر و اس  سوارت ( (  ) 1967مط حر

ندرك دد ددد و

بعدها توسط گل زي ر ( ،)8791استراس ( ،)8791و استراوس و كوربن (  1998و  )0 99 1بسططط پ دي اا
 درك ((فل كي  .) 87 31 ،،جمعععآوری و تحلی داد ل هههها ب هلحرم نیا رد  ه جنا نامزمه تروص ام       
پذیرفت .بدین ترتیب پس از شناسایی و دستیابی به هر سند و انجام هر مصاحبه و پیادهسازی آن،
کدگذاری سه مرحلهای انجام و تجزیه و تحلیل صورت پ فریذ تتت .در مرحلهههی کدگ ،زاب یراذ   
مفاهیم اولیۀ برگرفته از دادهها به دست آمد .در طول این مرحلة دادههای حاصل از مصاحبهها و 
اسناد به دقت بررسی شدند و مقولههای اصلی و مقولههای فرعی مربوط به آنها مش دش صخ ... ..
رونوشت مصاحبهها برای یافتن مقولههای اصلی ،خرده مقولهها بهطور منظم م رب درو ر رارق یس    
گرفت و در نتیجه ابعاد رهبری امنیتمدار براساس تحلیل دادههای حاصل از اسناد و مصا اب هبح   
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م براساسسس
صاحبنظران و خبرگان آموزشی تبیین شدند .در مرحلۀ کدگذاری مح یهافم ،یرو مم مم
اشتراکات و یا هم معنایی درکنار هم قرار گرفتند .به عبارت دیگر کدها و دستههای اولیه که در
کدگذاری باز ایجاد شدهاند با یکدیگر مقایسه شدند ضمن ادغام کدهایی که از نظر مفهومی با
یکدیگر مشابهند ،دستههایی که به یکدیگر مربوط میشوند حول محور مش کرت ییی ق ار ررر گرفتن .د
ی انتخا ،هدمآ تسد هب طباور ساسارب ،یب
در نهای راذگدک هلحرم رد ت یییی یی

فم ازا لصاح میه

         

کدگذاری باز و محوری در مرحل ذگدک ه ا  یباختنا یر به پ رگیدکی ی ش هداد دنو دند .زا سپ

  

   

شناسایی تمام ابعاد و ویژگیهای سبک رهبری امنیتمدار براسا یرظن شور س هه هههی داده بنیا اب د   

توجه به تعداد این ابعاد و ویژگیها ،تعداد متناسبی گویه براساس مقیاس لیکرت با درجهههبندییی-
های  1تا  5درجهای (همیشه ،اغلب ،گاهی ،به ن )زگره ،ترد ره یارب

رط کی ا

هب .دش یح         

همیشه نمرهی  5و به هرگز نمرهی  1داده شد .پس از طراحی پرسشنامه ،به منظور ب زیم دروآر ان   
روایی پرسشنامه از روش ارزیابی شاخص نسبت محتوایی ( )CVRبا پنل متخصصاننن ( 01نف  )ر ووو
به روش کمی که توسط الوشه طراحی شده پرداخت .طبق جدول طراحی شده الوش رب ه ای    01
متخصص میزان  CVRباالی  0/ 62نشان از مناسب بودن گویه میباشد .ب دش صخشم هیاپ نیار
که از مجموع  82سؤال طراحی شده برای رهبری امنیتم راد

   

حده و ی
ت توضیح ح
 63س اؤ للل ،ق رد ت ت

آزمون ابزار اندازهگیری طراحی شده را دارد .برای بررس مانشسرپ ییایاپ ی ههه ههههها پ رجا زا س ای   
آزمایشی بر روی تعداد  40نمونه ضریب آلفای کرونباخ سؤاالت بررسی شد .با توجه به ض بیر
پایایی  0/ 98به دست آمده ،اطمینان حاصل شد که میتوان به خوبی از آن ب ونع ه ان    ی زبا ک ار   
اندازهگیری مناسب بهره گرفت .در بخش کمی ،ابزار ساخته ش فیک شخب رد هد ی رب شهوژپ 

   

روی کلیه کارکنان (اداری و معلمان) مدارس دولتی شهر تهران اجرا ش .د حج ،یرامآ هنومن م    
براساس آخرین آمار رسمی منتشر شده توسط وزارت آموزش و پرورش  115277نف دروآرب ر   
شد و با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه در این بخش از پژوهش  384نفر تعیین شد .روش
نمونهگیری در این مرحله ،نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای بود .با كسر تع نشسرپ داد ام هه ههههاي
مخدوش يا برگردانده نشده 373 ،پرسشنامه سالم از مجموع  415پرسش رگشهوژپ هب ،هيلوا همان     
بازگردانده شد .نرخ بازگشت پرسشنامهها  % 89بود .لذا حجم نمونه نها يي

 373نفر بود.

يافتهها
در بخش کیفی پژوهش ابتدا کدگذاری باز ،سپس کدگذاری محوری و انتخابی انجا .تفرگ م
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به عبارتی پس از استخراج مفاهیم از دادهها (در مجموع  1 27کد باز حاصل از اسناد و مصا بح ههه-
ک مقولههه و نیز ییاسانش    مفاهییم و مقولههههاییی
ج شدهه در یک ک
ها) و گنجاندن هر مفهوم اس ارخت ج ج
متداخل و تعیین و مرتب کردن آنها (در مجموع  61کد محوری حاصل از اس بحاصم و دان هه هههه هها)
در نهایت رابطهی مقوالت بررسی و براساس ماهیت آنها در ذیل عن لوقم ناو هه هههی هستهههای ق رار
گرفتند (در مجموع  3مقولهی هستهای حاصل از اسناد و مصاحبهها) .براسا تفای س هه هههها شخب ی   
کیفی پاسخ دو سؤال اول پژوهش به دست آم گژیو و داعبا رگید ترابع هب .د یی ی ییی یییییییها کبس ی   
رهبری امنیتمدار شناسایی شد .در شکل  ،1ابعاد و ویژگیها به تصویر کشیده شده است.

شکل  .1ابعاد و ویژگیهای رهبری امنیتمدار

نتایج این بخش نشان داد بعد امنیت شامل ویژگیهای پذیرش (مقبولیت) ،حمایت ،فراهم ک ندر
امنیت ،اعتماد متقابل ،استقالل ،انصاف و حفظ آرامش میباشد .از مجموع ابعاد سهگان یربهر ه   
امنیتمدار ،این بعد (در مجموع با  7ویژگی (کد محوری) 199 ،ارجاع (  125ارجا نسا رد ع ا و د
 74ارجاع در مصاحبهها) پرتکرارترین و پراستنادترین بعد محس م بو یی یییش گژیو هک .دو ییی ییییهای
حمایت (با  65ارجاع در اسناد و مصاحبهها) و اعتماد متقابل (با  33ارجاع در اسناد و مصاحبهها)
از اهمیت بیشتری برخور دارند .بعد کاوش شامل ویژگیهای ریسکپذیری ،تقویت ظرفیتهای
شخصی ،حساسیت و پاسخگویی و تحریک فکری میباشد که تقویت ظرفیتهای شخص اب( ی   
 70ارجاع در اسناد و مصاحبهها) و حساسیت و پاسخگویی (با  54ارجاع در اسناد و مصا بح هههها)
از اهمیت بیشتری برخوردارند در نهایت بعد پیوند عاطفی عمی تیفرظ ،تبثم یشرگن لماش ق      

باالی احساسی ،شفافیت در روابط ،سازگاری و شنونده خوب بودن میباشد که از ب گژیو نی یی ییی-
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های این بعد سازگاری (با  64ارجاع در اسناد و مصاحبهها) و نگرش مثبت (با  49ارجاع در اسناد
و مصاحبهها) از اهمیت بیشتری برخوردارند.
برای تحلیل اطالعات کمی از نرمافزار  Spssنسخه  ۲۳و  Lisrelنسخه  8/ 80استفاده گردید .قبل
از انجام تحلیل عاملی ،به منظور اطمینان از کفای ییت نمون  ه گگگی ییری و معن ننی داری کفای ییت دادهها ا،
مقادیر کیزر -میر-الکین ( )KMOو آزمون بارتلت مورد آزمون قرار گرفت .در جدول  ،1نتایج
آزمون کیزر  -میر-الکین و آزمون بارتلت ارائه شده است:
جدول  .1نتایج کیزر-میر-الکین و آزمون بارتلت
0/459

شاخص کفایت نمونه گیری

کیزر میر الکین

آزمون کرویت بارتلت

آماره مجذور خی دو

32091 / 008

د ر جه آ زا د ی

1953

س طح م ع ن ی د ا ر ی

0/ 000

همانطور که در جدول فوق مشخص است ،مقدار  KMOبرابر با  0/459اس ربانب ؛ت اا اااین ،ان هزاد
نمونه برای تحلیل عاملی مناسب میباشد .همچنین ،مقدار آزمون بارتلت در س حط

 0/100معن ننی

دار است .بر این اساسی ،شرط الزم برای انجام تحلیل عاملی فراهم میباشد.
الزم به ذکر است که در نتیجه تحلیل بررس یاور ی ی  همانشسرپ ییاوتحم  ا قیرط ز       (19 ،)CVR
گویه از  82گویه پرسشنامه رهبری امنیتمدار به دلیل پایین ب دو ننن مق راد  CVRبدس دمآ ت هه ههه از
تحلیل حذف شدند.
 27سؤال اول این پرسشنامه که شامل  7مؤلفه ،پذیرش (مقبولیت) ،حمایت ،فراهم کردن امنیت، ،
اعتماد متقابل ،استقالل ،انصاف و حف نت و لرتنک( شمارآ ظ ظظظ ظ ظظظظظیم هیجاناتتت) ب دو  ، ،با یکدددیگر
ترکیب شده و تشکیل بعد امنیت را دادند .در جدول  ،2نتایج تحلیل مدل عامللی تأیی ییدی مرحله
اول ،به تفکیک هر یک از مؤلفههای بعد امنیت آمده است.
جدول  .2بارهای عاملي و واریانس تبیین شده هر یک از گویههای بعد امنیت

پذیرش

مؤلفه

(مقبولیت)

گویهها
شهای من احترام میگذارد.
مدیرم به من به عنوان یک انسان نگاه میکند و به ارز 

0/ 67

0/ 45

برای مدیرم احترام به افراد نسبت به تحقق اهداف سازمان در اولویت قرار دارد.

0/ 71

0/ 50

مدیرم نسبت به احترام گذاشتن و توجه به افراد بسیار حساس است.

0/ 85

0/ 72

مدیرم مدام تالش میکند من را طوری که خودش میخواهد تغیی ییر ده نوگنآ ار نم و د ههه هههه که

0/ 63

0/ 40

مدیرم هنگام بروز مشکالت شخصی (غیرکاری) آنچه در توان دارد براای رف کشم ع لل للل ب راک ه   

0/38

0/ 69

مدیرم همواره تالش میکند در زمانی که به او نیاز داریم واکنش مناسب نشان دهد.

0/ 90

0/ 81

وقتی در شرایط نامناسب و مشکلزا هستم مدیرم برای کمک به م  زا ن دددیگ ار ننن نی ییز درخواست

0/ 78

0/16

هستم نمیپذیرد.

حمایت

بارعاملی

واریانس تبیین شده

میبندد.
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فراهم کردن امنیت

همکاری میکند.
در زمانهایی که به شدت دچار مشکل شدهام ،مدیرم یک حامی واقعی است.

0/ 86

0/ 74

من برای برقراری ارتباط با مدددیرم در ه ههیچ زماننی حت تتی وقت تتی اش ابت هههی در کا اجنا مر مم ممم دادهام،

0/ 75

0/ 56

من احساس میکنم هیچ وقت از طرف مدیرم نادیده گرفته نمیشوم.

0/ 85

0/ 72

برای من ،مدیرم یک تکیهگاه مطمئن برای رویارویی با مسائل کاری است.

0/ 81

0/ 66

مدیرم هیچگاه افراد را بخاطر اشتباه در انجام وظایف شغلیشان سرزنش نمیکند.

0/ 71

0/ 50

در روابطم با مدیرم احساس میکنم اعتماد کامل به عملکرد و تواناییهایم ندارد.

0/ 59

0/ 35

0/ 85

0/ 72

0/39

0/ 86

0/ 84

0/ 71

مدیرم برای انجام کارها و پیشرفت در شغلم به من آزادی میدهد.

0/ 86

0/ 74

مدیرم به دادن استقالل و آزادی معتقد است اما در عمل خودمختار عمل میکند.

0/ 50

0/ 25

0/55

0/ 30

م-
مدیرم فردی است از خودگذشته که در بعضی مواقع بخاطر منافع کارکنان از منافع خود چشم م

0/ 80

0/ 64

از خصوصیات بارز مدیرم صداقت و درستی است.

0/ 90

0/ 81

مدیرم قبل از اینکه درباره رفتار و عملکردم قضاوت کند ،فرصتی را برای شنیدن

0/ 82

0/ 67

مدیرم فردی منصف است که با کارکنان رفتار یکسان داشته و تبعیضی بین آنها قائل نمیشود.

0/ 86

0/ 74

مدیرم در اکثر مواقع فردی آرام است.

0/ 88

0/ 77

من احساس میکنم مدیرم نسبت به موقعیتهایی که برای ما پیش میآی یسب د ا رسنوخ ر ددد دددد و بی

0/ 60

0/ 36

من مدیرم را از نظر احساسی فردی بسیار متعادل میدانم.

0/ 89

0/97

واکنشهای مدیرم نسبت به امور بسیار غیرقابل پیشبینی است.

0/ 70

0/ 49

اعتماد متقابل

استرس ندارم.

من به تواناییها و صالحیتهای مدیرم ایمان دارم.
من اطمینان دارم مدیرم به آنچه میگوید ،عمل خواهد کرد.

استقالل

اطمینان دارم که نظرات مدیرم در رهایی از مشکالت کاریام کمکم خواهد کرد.

مدیرم استقالل کافی را در برقراری ارتباط با دیگر همکاران به ما نمیدهد.

انصاف

پوشی میکند.

تنظیم هیجانات)

حفظ آرامش (کنترل و

حرفهای من اختصاص میدهد.

تفاوت عمل میکند.

گی معن ننیدار با
همانطور که جدول ( )3نشان میدهد ،تمام گویهها ینما دعب ی تتت تتتت دارای همبستگ گ
مؤلفهها هستند .به دیگر سخن ،مدلیابی معادالت ساختاری نشان میدهد ،تمام خرده مؤلفهههها ای
بعد امنیت داری بار عاملی معنی داری هستند.
جدول  .3شاخصهای برازش تحلیل عاملي مرتبهی اول بعد امنیت
مؤلفه

صهای برازش
شاخ 
x2/df
2/61

GFI
0/ 94

AGFI
0/ 91

NFI
0/39

CFI
0/39

RFI
0/ 92

حمایت

1/ 05

0/ 98

0/ 96

0/79

0/79

0/ 96

0/ 066

فراهم کردن امنیت

1/ 43

0/ 95

0/39

0/ 94

0/ 94

0/ 95

0/ 074

اعتماد متقابل

0/ 912

1/ 00

0/ 98

1/ 00

0/ 99

0/ 99

0/950

استقالل

2/ 435

0/ 95

0/ 92

0/ 95

0/ 96

0/ 95

0/ 077

انصاف

1/057

0/ 99

0/ 96

0/ 98

0/ 99

0/ 98

0/250

حفظ آرامش (کنترل و تنظیم هیجانات)

2/41

0/ 99

0/ 95

0/79

0/ 96

0/ 98

0/160

پذیرش (مقبولیت)

RMSEA
0/ 083

با توجه به جدول فوق ،مقادیر  x2/dfو مقادیر  RMSEAمعنیدار است .همچنین ،میزان شا صخ
نکویی برازش ( ،)GFIشاخص تعدیل شده نکویی برازش ( ،)AGFIشاخص برازن یگد

تطبیقییی
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ش نسببی ( )RFIنیز بیشتررر از 0/ 90
( ،)CFIشاخص نرم شدهی برازندگی ( )NFIو شاخص ب زار ش ش
هستند .بنابراین دادههای این پژوهش با ساختار عاملی مؤلفههای بعد امنیت ،برازش مناسبی دارد.

کپ ،یریذ
ل  4مؤلفههه ،ریسک ک
از سؤال  28الی سؤال  43ای نشسرپ ن ا ماش هم للل للل

تقوی ییت ظرفیتتتهاییی

شخصی ،حساسیت و پاسخگویی و تحریک فکری بود ،با یکدیگر ترکی ییب ش شت و هد کک کککیل بعددد
کاوش را دادند .در جدول  4نتایج تحلیل مدل عاملی تأییدی مرحله اول ،به تفکیک هر ی ییک از
مؤلفههای بعد کاوش آمده است.
جدول  .4بارهای عاملي و واریانس تبیین شده هر یک از گویههای بعد کاوش
مؤلفه

بارعاملی

گویه ها

واریان سسسسس س

ریسک پذیری

تبیین شده
مدیرم با ارائه فرصتها ،مرا به ریسک کردن تشویق میکند.

0/ 68

0/ 46

مدیرم در زمان مواجهه با مشکل اجازه ریسک کردن به افراد را نمیدهد و مستقالنه

0/ 57

0/ 32

عمل میکند.
0/ 80

0/ 64

0 /5 5

0/ 30

بنظرم مدیرم توانایی تنظیم اهداف چالشبرانگیز را دارد.

مدیرم مدام من را به پیشرفت و رشد شغلی تشویق میکند.

0/ 87

0/ 76

مدیرم به تواناییهای من واقف است و برای استفاده درست از آنها در کارم راههایی

0/ 88

0/ 77

وقتی در انجام وظایفم با شکست مواجه میشوم مدیرم از دادن مسئولیتهای دیگر

0/ 72

0/ 52

مدیرم هیچ وقت فرصتی را برای آزمون و خطا و یادگیری مهارتهای جدید به ما

0/ 58

0/ 34

من به دلیل ترس از واکنش نامناسب مدیرم ترجیح میدهم در کارهایی که برای

تقویت ظرفیتهای شخصی

انجامشان نیاز به ریسک وجود دارد شرکت نکنم.

را به من پیشنهاد میدهد.
به من خودداری میکند.

پاسخگویی

حساسیت و

نمیدهد.
مدیرم نسبت به واکنشها و نیازهای افراد حساس است.

0/ 71

0/ 50

من مطمئنم که هر زمان که نیاز به کمک داشته باشم مدیرم دردسترس است.

0/ 88

0/ 77

0/88

0/ 77

مدیرم فردی بسیار پیگیر است و وقتی دچار مشکل میییش نم تشگرب ات مو

رش هب ا داع طی ی ضوا  ا ر ع ا      

پیگیری میکند.
احساس میکنم مدیرم نمیتواند شرایط و نیازهای ذهنی و فیزیکی من را برای انجام وظایفم درک کند.

تحریک فکری

  

0/ 76

0/ 58

مدیرم فردی فعال و کنجکاو است.

0 /3 9

0/ 86

مدیرم از خالقیتها و ایدههای ما در انجام کارها استقبال میکند.

0 /3 9

0/ 86

مدیرم مدام من را به یادگیری و تمهید راههای جدید برای انجام کارها تشویق میکند.

0/ 88

0/ 77

وقتی با مسئلهای مواجه میشوم پیشنهاد مدیرم این است که از راههای کلیشهای

0/ 89

0 /9 7

برای حل مسأله استفاده کنم.

با توجه به جدول فوق ،گویههای بعد کاوش دارای همبستگی معنیدار با مؤلفهها هستند .به دیگر
سخن ،مدلیابی معادالت ساختاری نشان میدهد ،خرده مؤلفههای بعد کاوششش داری با ماع ر لل لللی
معنیداری هستند.
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جدول  .5شاخصهای برازش تحلیل عاملي مرتبهی اول بعد کاوش
صهای برازش
شاخ 

م ؤ لف ه

x2/df
2/ 40

GFI
0/ 98

تقویت ظرفیتهای شخصی

2/ 33

0/ 99

0/79

حساسیت و پاسخگویی

1/ 216

1/ 00

1/ 00

0/ 99

تحریک فکری

0/ 000

1/ 00

1/ 00

1/ 00

ریسکپذیری

AGFI
0/ 95

RMSEA
0/ 078

NFI
0/ 96

CFI
0/ 98

RFI
0/39

0/ 98

0/ 99

0/79

0/ 075

0/ 99

0/ 99

0/ 048

1/ 00

1/ 00

0/ 040

با توجه به جدول فوق ،مقادیر  x /dfو مقادیر  RMSEAمعنیدار است .همچنین سا خاش ری صصصصص -
2

های برازش نیز بیشتر از  0/ 90هستند .بنابراین دادههای این پژوهش با سا فلؤم یلماع راتخ ههه ههههها ای
بعد کاوش ،برازش مناسبی دارد.

از سؤال  44الی سؤال  63این پرسشنامه شامل  5مؤلفه ،نگ ،تبثم شر

   ظرفی ییت با الالال ی احساس سسی،

شفافیت در روابط ،سازگاری ،شنونده خوبی بودن ،با یکدیگر ترکیب شده و تشکیل بعد کاوششش

را دادند .در جدول  ،6نتایج تحلیل مدل عاملی تأییدی مرحله اول ،به تفکیک هر یک از مؤلفههه-
های بعد پیوندعاطفی عمیق آمده است.
جدول  .6بارهای عاملي و واریانس تبیین شده هر یک از گویههای بعد پیوند عاطفی عمیق

شفافیت در روابط

ظرفیت باالی احساسی

نگرش مثبت

م ؤ لف ه

گویه ها

بارعاملی

واریانس تبیین شده

مدیرم همیشه با دیدی مثبت به مسائل نگاه میکند.

0/ 89

0/97

زمانی که با شرایط نامناسبی مواجه هستیم مدیرم دید مثبتی به ما برای حل مسأله دارد.

0/ 92

0/ 85

0/ 87

0/ 76

0/97

0/ 62

مدیرم همیشه ما را در تصمیمگیریها در شرایط دشوار و حساس مشارکت میدهد.

0/ 92

0/ 85

مدیرم فردی انتقادپذیر است و به راحتی اشتباهات خود را در عمل میپذیرد.

0/ 87

0/ 76

برای مدیرم رسیدن به اهداف مهمتر از فرد و شخصیت و تواناییهای اوست.

0/ 91

0/38

برای مدیرم به نظرات همه افراد احترام میگذارد حتی اگر متفاوت و متضاد با نظر خود باشد.

0/ 87

0/ 76

رفتار مدیرم بهگونهای است که به راحتی میتوانم احساسات و شرایطم را با او در میان بگذارم.

0/38

0/ 69

0/ 87

0/ 76

من مدیرم را فردی با ارتباط اجتماعی بسیار خوب و مؤثر میدانم.

0/ 90

0/ 81

مدیرم همواره در ارتباطات و مکاتبات خود عبارات و پیامهای مورد نظرش را به زبان ساده ،مستقیم و با لحنی بی-

0/ 82

0/ 67

مدیرم مسئولیتها و وظایف افراد را شفاف تعریف نمیکند.

0/ 72

0/ 52

من مدیرم را فردی بسیار منعطف از نظر رفتاری میدانم.

0/ 56

0/ 31

مدیرم با ایجاد هر نوع تغییر پیشبینی نشده مخالف است و از اعمال آن در سازمان خودداری میکند.

0/ 78

0/16

مدیرم دانش و اطالعات کافی را برای رویارویی با شرایط و مسائل مختلف را ندارد.

0/ 78

0/16

من میدانم که مدیرم همیشه برای شنیدن مسائلی که درگیر آن هستم وقت میگذارد.

0/ 84

0/ 71

برای مدیرم مهم است که به نظرات و مشکالت ما گوش دهد.

0/ 94

0/ 88

مدیرم قبل از اینکه من را راهنمایی کند نظرهای من را میشنود.

0/ 92

0/ 85

مدیرم همواره بیطرفانه و به دور از تعصب به سخنان کارکنان گوش میدهد.

0/ 88

0/ 77

مدیرم باور دارد که تمام کارکنان افرادی توانمند هستند.
وقتی با مشکل مواجه میشویم مدیرم فکر میکند که توانایی خودش بیشتر از دیگران برای حل مسأله است.

مدیرم در رفتار بسیار به موازین و استانداردهای اخالقی پایبند است.

شنونده خوبی بودن

سازگاری

پرده و صمیمی ارائه میکند.

گی
همانطور که این جدول نشان میدهد ،تمام گویهها عدنویپ دعب ی ا یمع یفط قققق ققققق دارای همبستگ گ
معنیدار با مؤلفهها هستند .به دیگر سخن ،مدلیابی معادالت ساختاری نشان میدهد ،تمام خ هدر
مؤلفههای بعد پیوندعاطفی عمیق داری بار عاملی معنیداری هستند.
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جدول  .7شاخصهای برازش تحلیل عاملي مرتبهی اول بعد پیوندعاطفی عمیق
صهای برازش
شاخ 

مؤلفه

x2/df
0/ 530

GFI
0/79

ظرفیت باالی احساسی

1/ 384

0/ 96

0/39

شفافیت در روابط

0/ 430

1/ 00

1/ 00

1/ 00

1/857

0/ 98

0/ 96

0/ 96

1/ 942

0/ 99

0/ 96

0/ 99

نگرش مثبت

سازگاری
شنونده خوبی بودن

AGFI
0/39

RMSEA
0/ 069

NFI
0/ 95

CFI
0/ 96

RFI
0/ 96

0/ 95

0/ 95

0/ 95

0/ 073

1/ 00

1/ 00

0/ 035

0/79

0/ 96

0/ 066

0/ 99

0/ 99

0/250

ن سا خاش ری صصصصص -
با توجه به جدول ( ،)7مقادیر  x2/dfو مقادیر  RMSEAمعنیدار است .همچنین ن
های برازش نیز بیشتر از  0/ 90هستند .بنابراین دادههای این پژوهش با سا لؤم یلماع راتخ فف ف ففففهها ای
بعد کاوش ،برازش مناسبی دارد.

تحلیل عاملی مرتبه دوم :هدف تحلیل عامللی تائی ییدی مرتب رف نومزآ مود ه ضض ض ضضضضیات در باب
تعداد عوامل زیربنایی موجود در مجموعهای از متغیرها ،روابط عاملها با نشانگرها و برازش مدل
اندازهگیری میباشد ،اما بر خالف تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول زمانی بکار میرود که عوامل
مکنون موجود در یک مجموعه از متغیرها دارای دو سطح باشند ،طوری که عاملهای مکنون ما
خود ناشی از عوامل مکنون دیگر باشند .در این پژوهش ،مدل عاملی مرتبهی دوم از  3بعد اصلی
تشکیل شده است .با توجه به اینکه ،ابزار اندازهگیری دارای  61مؤلفه و  3بع لصا د یی ییی اس هک ت   
میتوانند به عنوان نشانگر این سازه عمل کنن  زا ،د اای یینرو ،تحلی ییل عامللی مرتب تسار رد مود ه ااااای
آزمون و نیز روایی عوامل سازه ابزار بررسی شده است.
جدول  .8بارهای عاملي و واریانس تبیین شده هر یک از مؤلفهها
ابعاد

مؤلفهها

امنیت

پذیرش (مقبولیت)

0/ 82

0/ 67

حمایت

0/ 82

0/ 67

فراهم کردن امنیت

0/ 88

0/ 77

اعتماد متقابل

0/ 92

0/ 85

استقالل

0/ 81

0/ 66

0/39

0/ 86

0/ 90

0/ 81

0/ 87

0/ 76

تقویت ظرفیتهای شخصی

0/90

0/ 81

حساسیت و پاسخگویی

0/39

0/ 86

0/ 94

0/ 88

نگرش مثبت

0/ 91

0/38

ظرفیت باالی احساسی

0/ 90

0/ 81

شفافیت در روابط

0/ 91

0/38

سازگاری

0/ 64

0/14

شنونده خوبی بودن

0/ 88

0/ 77

انصاف
حفظ آرامش (کنترل و تنظیم هیجانات)
ریسکپذیری
کاوش

تحریک فکری
پیوندعاطفی عمیق

بارعاملی

واریانس تبیین شده

53

ساخت و اعتباریابی ابزار اندازهگیری  ...خلیجیان و همکار

گی معن ننیدار با
جدول ( )8نشان میدهد ،تمام مؤلفههای متغیر رهبری امنیتتتم راد دارای همبستگ گ
ابعاد هستند .به دیگر سخن ،مدلیابی معادالت ساختاری نشان میدهد ،تمام خرده مؤلفههای بعد
پیوندعاطفی عمیق دارای بار عاملی معنیداری هستند.
جدول  .9شاخصهای برازش تحلیل عاملي مرتبهی دوم
ابعاد

صهای برازش
شاخ 

امنیت

x2/df
2/ 48

GFI
0/ 99

کاوش

2/ 74

0/ 96

0/39

پیوندعاطفی عمیق

1/ 64

0/ 99

0/ 99

AGFI
0/ 98

RMSEA
0/ 063

NFI
0/39

CFI
0/79

RFI
0/ 98

0/ 92

0/39

0/79

0/ 068

0/79

0/ 95

0/79

0/ 042

ن سا خاش ری صصصصص -
با توجه به جدول ( ،)9مقادیر  x2/dfو مقادیر  RMSEAمعنیدار است .همچنین ن
های برازش نیز بیشتر از  0/ 90هستند .بنابراین دادههای این پژوهش با ساختار عا یلم

ابعا ریغتم د   

رهبری امنیتمدار ،برازش مناسبی دارد.

در نهایت با توجه به اینکه در این پژوهش ابعا  یشان دوخ زین یلصا د ا لماع ز حطس و یلصا

    

باالتری (رهبری امنیتمدار) میباشند .بر این اساس متغیر رهبری امنیت مدار (ابزار ان زاد هههگی یر
طراحی شده) به عنوان متغیر پنهان و ابعاد اصلی آن (سه بعد امنیت ،کاوش و پیوند عاطفیعمیق)
به همراه مؤلفههای آنها به عنوان متغیر مشاهده شده تحت تأثیر متغیر زیربنایی رهبری امنیتم راد
قرار داشت ،مدل نهایی تحلیل عاملی تأییدی به همراه نم دا رد نآ یموهفم رادو ا هدش هدروآ هم     
است.
جدول  .01شاخصهای برازش تحلیل عاملي مرتبهی باالتر
ابعاد
رهبری امنیتمدار

صهای برازش
شاخ 
x2/df
2/ 59

GFI
0/ 98

AGFI
0/ 96

NFI
0/ 91

CFI
0/ 94

RFI
0/ 96

RMSEA
0/ 065

در تحلیل عاملی تأییدی (نمودار  )1نتایج نشان داد که سه بعداصلی و مؤلفههای آنها ب  رر ررراساس

شاخصهای برازندگی در جدول ( )01و نیز مقدار بار عاملی دست آمده از هر معیا خاش ،ر صصصصص -
لهای آنها توانایی یبت  ین   
های بدست آمده از برازش مطلوبی برخوردارند و سه بعد اصلی و عام 
یباشند.
متغیر رهبری امنیتمدار را دارا م 
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نمودار  .1مدل اندازهگیری متغیر رهبری امنیت مدار با ضرایب استاندارد

در این پژوهش پایایی ابزار طراح ب هدش ی ههه هههه روش همساننی درون ننی و از طری یرض ق ببببب آلفا ای
کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت .که نتایج آن در جدول ( ) 11آمده است.
جدول  . 11پایایی کل ،ابعاد و مؤلفههای پرسشنامه رهبری امنیتمدار
متغیر

ابعاد         

مق و ل ه

سؤاالت هریک از مقولهها

تعداد گویهها

آلفای کرونباخ

اصلی
پذیرش (مقبولیت)

امنیت

1-4

4

0/ 909

حمایت

5-8

4

0/719

فراهم کردن امنیت

9-21

4

0/ 871

اعتماد متقابل

13 -61

4

0/ 900

17 - 19

3

0/ 796

انصاف

20 - 23

4

0/719

حفظ آرامش (کنترل و تنظ می

24 - 27

4

0/ 889

27

0/ 975

ریسکپذیری

28 - 31

4

0/ 792

تقویت ظرفیتهای شخصی

32 - 35

4

0/ 879

36 -93

4

0/ 896

تحریک فکری

40 - 43

4

0/ 33 9

61

0/ 962

نگرش مثبت

44 - 47

4

0/ 936

ظرفیت باالی احساسی

48 - 51

4

0/ 762

52 -55

4

0/ 914

سازگاری

56 - 59

4

0/ 831

شنونده خوبی بودن

60 - 63

4

0/359

20

0/ 961

استقالل

هیجانات)

کاوش

رهبری امنیتمدار

بعد امنیت

حساسیت و پاسخگویی
بعد کاوش

پیوند عاطفی

شفافیت در روابط

بعد پیوند عاطفی
رهبری امنیتمدار

0/ 988
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پایایی کل مقیاس بر اساس روش همسانی درونی آلفای کرونباخ برابر با  0/ 98است .با توج هب ه   
تم اد ررر از
نتایج فوق میتوان نتیجه گرفت ،ابزار اندازهگیری طراحیشده برای متغیر رهب ینما یر تت تت
پایایی باالیی برخوردار است.
بحث و نتيجهگيري
یامنیتتتم رد راد
پژوهش حاضر با هدف اکتشاف ابزار اندازهگیری برای سنجش وض ربهر تیع یی یی
ایران طراحی و اعتباریابی شد .رهبری امنیتمدار به عنوان س نیون کب ی اب یربهر زا  رب دیکأت       
ویژگیهایی که افراد در اثر تجربه پایگاه امن به دست میآورند سازمانها را قا درک دهاوخ رد    
تا با شناسایی و تقویت ویژگیهایی که سازمان را به محیطی امن ب م تیاده شواک یار

یییی یییییکند

جلوی شکست و پیامدهای احتمالی آن را در سازمان بگیرد .ابزار طراح  هدش یبایرابتعا و ی در   
این پژوهش به عنوان اولین ابزار سنجش رهبری امنیتمدار مبتنیبر باف م ناریا یموب ت یییی یییییباشد..
برای انجام این پژوهش از روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی مت یدرگ هدافتسا یلاو د  .... ...ب ار ییی
این منظور ،ابتدا در بخش کیفی پژوهش روش بررسی اسناد و مصاحبههای عمیق به کار گرفتههه
ل کردددیم.
شد .به همین منظور ،دادههای حاصل از اسناد و مصاحبهها را به دادههاییی متنییی تب ید ل ل
ی اق اد ممم ک در ییم .در
ی و انتخابی ی
ی مح رو ی ی
پس از آن ،ابتدا به کدگذاری باز ،سپس ،بههه کدگ راذ ی ی
مرحلهی اول کدگذاری باز  1 27مفهوم (از اسناد و مصاحبه) به دست آمد .در مرحله کدگذاری
محوری 61 ،مقوله تعیین شدند .در مرحلهی کدگذاری انتخا یب  ، ،ابعاددد امنی و شواک ،ت

دنویپ    

عاطفی عمیق را به عنوان مقولههایی هستهای انتخاب کردیم.
در مرحله دوم از روش تحقیق کمی استفاده گردید .ابت سا رب اد اس تن  ،ااا اااااایج بخ  ش کککیف ففی ،اب از ررر
اندازهگیری بر اساس مقولههای عمده شناسایی شده و در قالب پرسشنامه  82سؤالی تدوووین ش .د
پرسشنامه طراحی شده در یک مطالعه مقدماتی از لحاظ روایی ص وتحم و یرو ا یسررب      شد ..و
براساسی ،بازخوردهای دریافتی و نتایج ( )CVRتعداد سؤاالت در نهایت به  63پرسش لیلقت همان   
یافت .سپس ،نسخهی نهایی و اصالح شده در اختیار  373نفر از کارکنان و معلمان م رهش سراد   
تهران قرار داده شد .اعتبار پرسشنامه توسط صاحب نظران تأیید شده و پایایی آن به وسیله آلفا ای
کرونباخ (  )0/ 98محاسبه گردید .برای برآورد اعتبا گلا ر وو وووی عرض حت زا هدش ه لل لللی ییل مدللل ی ییابی
معادالت ساختاری گردید .جامعه آماری پژوهشی شامل کلیه کارکنا رهش سرادم ناملعم و ن     
تهران بود .در بخش کیفی پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند غیر احتمالی و در بخ ک ش مم مممی
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از روش نمونهگیری خوشهای چندمرحلهای استفاده شد .نتایج بخش کیفی پژوهش نشان میدهد
که الگوی اعتبارسنجی و تضمین کیفیت دارای  3بعد اصلی 61 ،مؤلفه فرع و ی
در بخش کمی ،نتایج تحلیل عاملی مرتب ،لوا ه ب و یبسانم شزار

 62گویههه اس .ت

 یلماع یاهراب م رد ار یبولط      

رابطه با ارتباط هریک از گویهها با فلؤم  هه هههها اد ناشن  د    .همچن ننین ،نتا ایج تحلی ییل عامللی تأیی ییدی
مرتبهی دوم نشان داد که مؤلفههای  61گانه احصاء شده دارای بار عاملی کافی جهت پیش بین ننی
سه بعد اصلی ابزار بودند و نیز ابعاد اصلی هم بار عاملی کافی جهت پیش بینی ابزار ان زاد هههگی ییری
رهبری امنیتمدار است .همچنین ،شاخصهای برازش ابزار رهبری امنیتم اد ررر نشان داد ک رد ه
ابزار ارائه شده مقدار نسبت مجذور خی به درجه آزادی ) (x2/dfمحاسبه شده برابر با  2/ 59است.
همچنین ،مقدار شاخص ریشه دوم میانگین مربعات باقیماندههه ) (RMSEAبراب اب ر     0/ 065اس .ت
میزان شاخص نکویی برازشی ) (GFIبرابر با  ،0/ 98شاخص تعدیل شده نکویی برازش )(AGFI

برابر با  ،0/ 96شاخص برازندگی تطبیق ققی ) (CFIبراب اب ر     ،0/ 94شا مرن صخ    شدهههی برازندگگگی
( )NFIبرابر با  0/ 91و شاخص برازش نسبی ( )RFIنیز  0/ 96بود .بر ای یین اسا ،س

م ممیت او ننن نتیجههه

گرفت که رهبری امنیتمدار از برازش بسیار مطلوبی برخوردار است.
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