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 چکیده
بررسی تأثیر رهبری اخالقی بر عملکرد  باهدفپژوهش حاضر 

ایمنی )مطالعه ایمنی سازمان با نقش میانجی فرهنگ ایمنی و آگاهی 
های دولتی  ایالم( انجام شد. در جهت موردی: کارکنان بیمارستان

انجام این پژوهش به یک مورد کاوی در میان کارکنان 
نفر از  162های دولتی ایالم پرداخته شد. در این پژوهش بیمارستان

نفری به  088ی های دولتی  ایالم از میان جامعهکارکنان بیمارستان
ی آماری انتخاب نمونه عنوانبهگیری تصادفی ساده روش نمونه

شدند. برای انجام این پژوهش از پرسشنامه استفاده شد که جهت 
تأیید روایی آن، از روایی صوری استفاده شد و برای پایایی آن 

افزار  ها با نرموتحلیل دادهیهتجزآلفای کرونباخ استفاده گردید. 
SPSS02 فرهنگ  ج پژوهش نشان داد:انجام شد. نتای لیزرل و

ایمنی در تأثیرگذاری رهبری اخالقی بر عملکرد ایمنی در 
آگاهی  (.12/8های ایالم نقش میانجی دارد )میزان تأثیر: بیمارستان

 در ایمنی عملکرد بر اخالقی رهبری تأثیرگذاری در ایمنی
رهبری  .(35/8دارد )میزان تأثیر:  میانجی نقش های ایالمبیمارستان

های ایالم تأثیر دارد )میزان بیمارستان القی بر فرهنگ ایمنی دراخ
های بیمارستان (. رهبری اخالقی بر آگاهی ایمنی در99/8تأثیر: 

(. فرهنگ ایمنی بر عملکرد ایمنی 69/8ایالم تأثیر دارد )میزان تأثیر: 
(. آگاهی ایمنی 11/8های ایالم تأثیر دارد )میزان تأثیر: بیمارستان در

های ایالم تأثیر دارد میزان تأثیر: بیمارستان عملکرد ایمنی دربر 
توان دریافت که طور کلی از نتایج به دست آمده می(. به11/8

تواند با فراهم کردن بستری برای ارتقاء فرهنگ رهبری اخالقی، می
تواند عملکرد ایمنی را ایمنی و همچنین افزیش آگاهی ایمنی می

 بهبود بخشد
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Abstract 
The aim of this study was to investigate the effect of ethical 

leadership on organizational safety performance with the 

mediating role of safety culture and safety awareness (Case 

study: staff of Ilam public hospitals). In order to conduct this 

research, a case study was conducted among the staff of 

Ilam public hospitals. In this study, 162 employees of Ilam 

public hospitals were selected from a population of 088 

people by simple random sampling as a statistical sample. 

To conduct this research, a questionnaire was used which to 

confirm its validity, face validity was used and Cronbach's 

alpha was used for its reliability. Data were analyzed using 

SPSS18 software and LISREL. The results showed that 

safety culture has a mediating role in the impact of ethical 

leadership on safety performance in Ilam hospitals (effect 

rate: 87.2). Safety awareness has a mediating role in the 

effect of moral leadership on safety performance in Ilam 

hospitals (effect rate: 87.0). Ethical leadership has an effect 

on safety culture in Ilam hospitals (effect rate: 8700). Ethical 

leadership has an effect on safety awareness in Ilam 

hospitals (effect rate: 8760). Safety culture has an effect on 

safety performance in Ilam hospitals (effect rate: 87.1). 

Safety awareness has an effect on safety performance in 

Ilam hospitals. Impact rate: 87..). In general, the results 

show that ethical leadership can improve safety performance 

by providing a platform for promoting a safety culture as 

well as raising safety awareness. 
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 مقدمه

 اجتماعى، انسانى، ازنظر که بوده یافتهتوسعه کشورهاى حتى و توسعهدرحال مهم کشورهاى مشکالت از یکى شغلى حوادث امروزه

 ازجمله حوادث از وتحلیل بسیارىتجزیه و بررسى خطر، هایارزیابی.دنبال دارد به را پیامدهایى سازمانى و شناختیاقتصادی، روان

 و هابلکه نگرش شوند، توجیه و توصیف تجهیزات اتفاقى با نقص تنها تواندنمی حوادث این وقوع که دهدنشان می بزرگ حوادث
 صنایع از بسیارى روینازا .باشندیم حوادث مطرح وقوع در مهم بسیار اولویت یك عنوانبه سازمانى نیز و فاکتورهاى انسانى رفتارهاى

 وقوع در را حیاتى و بسیار حساس نقش سازمانى خطرزاى عوامل و انسان، مدیریت که اندافتهیدر یروشنبه جهان سراسر در خطر باال با

 تنهانه سازمان در ایمنى نظیر فرهنگ بهداشت و ایمنى راهکارهاى به (.  پرداختن8212و همکاران،  1کنند )گلکانوسیم بازى حوادث

 به در درازمدت سرمایه بازگشت دهندهنشان که بوده مالى اقتصادى و منافع داراى همچنین بلکه داده کاهش حوادث را بروز احتمال

 و ناامن اعمال ترك فردی، رفتارهای موجب اصالح اول مرحله در مناسب ایمنى فرهنگ توسعه بسط و که است . بدیهىهست سازمان
 افراد هاییزهانگ یله تغییروسبه ایمنى نگفره ایجاد البته شود.یم و حوادث انسانى خطاهای کاهش موجب نهایتا   و امن تقویت اعمال

 نیز تغییر و سازمانى هاییستمس و هاآن هاییزهانگ توجه به بدون افراد رفتار تغییر یا و سازمانى و ی شغلىهاجنبه به توجه بدون

 در تغییر دیگر سویى از .دبو خواهد شکست بهمحکوم سازمانى و رفتارى شناختیروان عوامل کنشبرهم گرفتن نظر در بدون هایستمس

 این یریگشکل یافته کهتحقق ایمنى فرهنگ یریگشکل طریق تنها از ایمنى بر هاآن بیشتر تمرکز و افراد هاىنگرش رفتارها و

ی بهبود هاراه(. یکی از 1919سازمان است )ملکی و همکاران،  ایمنى مدیریت سیستم و فرهنگ و شناسایى درك مستلزم نیز فرهنگ
شود. یمی کاری در محل کار هاجراحتتار و عملکرد ایمنی کارکنان رهبری ایمنی اخالقی است که موجب کاهش فراوانی حوادث و رف

های مندرج در قانون سالمت یوهشهای ایمنی و یاستسموجب افزایش اثرات مثبت حاصل از  هاسازمانرفتار رهبری ایمنی اخالقی در 
شود، ی عملکرد ایمنی کارکنان میهانگرشایمنی، تأثیرات رهبری اخالقی که موجب افزایش رفتار و  ٔ  نهیدرزمشود. یمو ایمنی شغلی 

 (.8219، 8ها و حوادث مرتبط است )کالركیبآسمستقیم با خطرات  طوربهبسیار مهم است، زیرا رفتار ایمنی 
ها و نیات دهند. با توجه به اینکه دانش و معلومات، نگرشقرار می الشعاعتحتاز طرف دیگر، آگاهی عاملی است که فرهنگ ایمنی را 

رفتاری را تحت تأثیر قرارداده و واسط میـان نگرش و رفتار هستند، لذا دانشِ بیشتر در مورد یك پدیده یا مفهوم، احتماال  منجر به 
همراه با آگاهی و دانش باالتر بـه  ل تبدیل تمایالتهستند و احتما ترمقاومشود که پایدارتر بوده و در برابر تغییر هایی میایجـاد نگرش

عمل و رفتار، بیشتر از تمایالت مبتنی بر دانش کم است. بـا این توصیف کارشناسان دارای دانـش ایمنـی تمایـل بیشـتری بـه 
کاری خود بیشتر رعایت  هایدیده نیز اصول ایمنی را در فعالیتهای آموزش ایمنی خواهند داشت. کارکنان آموزشمشارکت در طرح

 از برخی نظر به گرچه گذارند،می تأثیر ایمنی عملکرد بر  که است فردی عوامل جزو (. آگاهی ایمنی1911کنند )کرمی و همکاران، می
 دهدیم نشان موجود شواهد حال،بااین. بگذارند اثر عملکرد بر توانندمی اوقات گاهی نیز موقعیتی عوامل مثل دیگری عوامل محققین

 و قوانین از آگاهی بر تواندمی ایمنی دانش. هست موارد از ایگسترده طیف در عملکرد، در فردی هایتفاوت مهم عامل دانش که
مسائل  (.1915 ضیاءالدینی، و نژاد خالقی) باشد داشته اثر...  و خطرات از اجتناب چگونگی ها،ریسك و خطرات شناخت ایمنی، مقررات

در بیمارستان به لحاظ اقتصادی و ماهیت انسانی خدمات دارای اهمیت بسیاری هستند. به دلیل وجود شرایط  حوادثو مربوط به ایمنی 
ویژه در بیمارستان ازجمله وجود تجهیزات گوناگون، کاربرد عوامل مختلف شیمیایی و فیزیکی در واحدهای مختلف تشخیصی درمانی، 

 کارکنانزا و ماهیت مداخالت، کارکنان و های بیماریکی نظیر انواع میکروارگانیسمقرار داشتن در معرض عوامل مختلف بیولوژی
اند که صرفا  یافته پی بردهتوسعهباشند. در حال حاضر بیشتر کشورهای ی و روانی مستعد آسیب میروحجسمی،  ازلحاظیمارستان ب

ها برای دستیابی به توسعه پایدار دماتی، بهداشتی و بیمارستانهای خجدید و پیشرفته در سیستم های مدیریتی و فناوریداشتن سیستم
ها و آگاهی آنان به ایمنی و نیز نگرش به ایمنی که در ها، باورها و نگرشکافی نیست، بلکه ارتقا رفتارهای ایمن در کارکنان، ارزش

وان حفاظت انسان و کارایی او از صدمات و عندهد، راه پیشگیری از حوادث است. ایمنی بهاصل فرهنگ ایمنی آنان را تشکیل می
ترین مسئوالن ایمنی در هر صنعت و سازمانی شخص کارکنان آن صنعت شود. یکی از مهمپیشگیری از صدمه دیدن انسان تعریف می
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، 1ند )سنگ و راماتوانند از بروز بسیاری حوادث در محیط کار جلوگیری نمایباشد. که با داشتن عملکرد ایمنی در کار میو سازمان می
(. مزایای بهبود عملکرد ایمنی و ارتقای سطح آن شامل؛ افزایش روحیه، کاهش فشار کار، کاهش حوادث، کاهش صدمات وارده، 8212

باشد. با توجه به هزینه وری، کاهش مخارج درمانی و افزایش کارایی میافزایش سطح رفاه و سالمتی، ارتقاء کیفیت محصول و بهره
ای و انجام اقدامات تأمینی دث و مزایای بهبود عملکرد ایمنی و ارتقای سطح آن، توسعه و تقویت مؤسسات بهداشت حرفهزایی حوا

ای از الزامات ایمنی محیط کار منظور پیشگیری از خطرات محیط کار، جهت تعیین استاندارها و تحقیق و آموزش در بهداشت حرفهبه
-(. با توجه به محیط8211و همکاران،  8گیری داشته باشد )مولنملکرد ایمنی کارکنان نقش چشمدهی عتواند در جهتباشد که میمی

ها و وجود خطرات شغلی نظیر خطرات اجتماعی، روانی، شیمیایی، بیولوژیکی درمانی و بیمارستان-های کاری کارکنان خدمات بهداشتی
رود که با ارزیابی و آورد، گمان میفراوانی را برای آنان به وجود می های جدی به کارکنان وارد کرده و مشکالتو فیزیکی که آسیب

های ایمنی مدون بتوان ی آموزشاجرابررسی عملکرد ایمنی، آگاهی ایمنی و فرهنگ ایمنی با توجه به رهبری اخالقی در بیمارستان و 
ها گامی مؤثر برداشت. این امر مبین ر هزینهیمن، کاهش خطاهای انسانی و اثربخشی دنااحوادث، کاهش اعمال  کاهشدر راستای 

باشد. با توجه به آنچه بیان شد هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رهبری اخالقی بر عملکرد ایمنی اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر می
قی، عملکرد ایمنی و های استان ایالم  است. ازآنجاکه رهبری اخالسازمان با نقش میانجی فرهنگ ایمنی و آگاهی ایمنی در بیمارستان

رغم فرهنگ ایمنی و آگاهی ایمنی از متغیرهای مهم سازمانی هستند اما بررسی این متغیرها موردتوجه پژوهشگران نبوده است و علی
ها در این زمینه خلل تجربی و پژوهشی وجود دارد. بنابراین پژوهش حاضر درصدد است به بررسی این موضوع در اهمیت آن
گیری از ای و میدانی و با بهرهای دولتی استان ایالم بپردازد. پژوهشی حاضر کمی است و با استفاده از مطالعات کتابخانههبیمارستان

 باشد:پردازد. هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به سؤال زیر میهای موردنیاز میآوری اطالعات و دادهابزار پرسشنامه به جمع
های ایالم چه زمان با نقش میانجی فرهنگ ایمنی و آگاهی ایمنی در بین کارکنان بیمارستانرهبری اخالقی بر عملکرد ایمنی سا

 تأثیری دارد؟ 

 رهبری اخالقی و عملکرد ایمنی
 اصلی مسئولیت ایمنی رعایت سازی، مفهوم این به توجه شود. با می حاصل ایمنی مشارکت و ایمنی رعایت ترکیب از ایمنی عملکرد

 و ناپذیر جدایی بخشی ایمنی استانداردهای رعایت دیگر،عبارتبه .است ضرورت یك انطباق استانداردهای عایتر و است کارمند یك
 در فعال مشارکت و ایمنی جلسات در شرکت ، مثال عنوانبه) ایمنی مشارکت ، دیگر طرف است. از کارمند یك کاری نقش انتظار مورد

 مساعد محیط یك تغذیه به بلکه گذارد نمی تأثیر ایمنی عملکرد بر مستقیم طوربه هک است رفتارهایی شامل( غیره و ایمنی آموزش
 ایمنی عملکرد .است نقش در رسمی رعایت از فراتر که است داوطلبانه عملی ایمنی مشارکت رو، این از .کند می کمك ایمنی برای
 بهبود حتی یا حفظ به نسبت اقدامات همچنین و ایمنی رعایت از نیاز مورد سطح از پیروی جمله از فعالیتها از وسیعی طیف شامل

 مورد در نگرانی اخالقی، خود رفتارهای در اخالق سرپرستان/  رهبران .است کار محل در ایمنی و بهداشت قوانین موجود استانداردهای
 رفتارهای و منصفانه رفتار اخالق، یمعیارها باالترین که شد خواهند مطمئن آنها .دهند می نشان را کارمندان رفاه و ایمنی سالمتی،
 عنوانبه هاسازمان طرف از که هاییمجازات و پاداش تأثیر طریق از همچنین و خود شخصی رفتارهای طریق از سازمان در اخالقی

 بهزیستی مورد در نگرانی دلیل به ایمنی و بهداشتی استانداردهای باالترین حفظ .شوند می حفظ است، شده اعطا آنها به سرپرست
 می نشان (. مطالعات8212و همکاران،  9بود )خان خواهد کارمندان برای اخالقی سرپرستان/  رهبران محکم جهت و اولویت ، کارکنان

 ، همکاران و 5والچوس) است کار محل در آنها سرپرستان/  رهبران عملکردهای و رفتارها ، افکار تأثیر تحت افراد اعتقادات که دهد
 برای نقش الگوی عنوانبه سرپرستان/  رهبران که شود می استدالل چنین( 1121 ، 4بندورا) اجتماعی یادگیری تئوری ظرمن از .(8219

 رعایت با و کنندمی پیروی خود سرپرست اخالقی رفتارهای از و کنندمی پیروزی احساس کارکنان .کنند می عمل خود زیردستان
 و رهبران که شود می استدالل این بر عالوه .دهند می پاسخ روش همان به ، ایمنی و بهداشتی مقررات و قوانین از الزم استانداردهای
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 یا آنها. کنند می ارزیابی و نظارت صداقت و انصاف با را زیردستان رفتارهای ، خود موقعیت قدرت از استفاده با اخالقی سرپرستان
 دلسرد منفی پیامدهای با را ضعیف ایمنی عملکرد و کنندمی تقویت و ترغیب پاداش طریق از را خود یافته افزایش ایمنی عملکرد

 رهبری های استراتژی که است داده نشان قبلی تحقیقات .(8218 ،1کاپ)است  سازگار اجتماعی یادگیری نظریه با ایده کنند. اینمی
 عملکرد به مربوط ، مجازات یا پاداش قالب در وردبازخ آن دنبال به و کنند،می ارزیابی و نظارت را زیردستان ایمنی عملکرد که مشروط
 بر اخالقی رهبری مثبت تأثیرات همچنین دیگران ، ترتیب همین (. به8219 ، همکاران و 8کورکلز-مارتینز) شوند می پیشرفته ایمنی
 مستقیم طوربه اخالقی رهبری سبك که شود می استدالل رو این از .(8214 ، 9اللمرز و پرویجن ون) ساختند مستند را کارمندان نتایج
 نتیجه، در. گذارد می تأثیر رهبری مقام های قدرت از استفاده با همچنین و اخالقی رفتارهای طریق از زیردستان ایمنی عملکرد بر

. کنندمی یپیرو خود سرپرستان/  رهبران از ، ایمنی رفتارهای تقویت طریق از همچنین و نقش الگوی عنوانبه آنها مشاهده با کارکنان
 :که شود می پیشنهاد ، بنابراین

H1 :شود. می کارکنان سازمانی ایمنی عملکرد افزایش باعث اخالقی رهبری سبك 

 ایمنی فرهنگ گر واسطه نقش
 ،5ریگان و کاردر به کنید رجوع) است شده شناخته ایمنی و سازمان سالمت عملکرد کننده بینی پیش مهمترین عنوانبه ایمنی فرهنگ
 "ایمنی عملکرد بهبود کننده بینی پیش و اصلی عامل" ایمنی فرهنگ که کردند ( استدالل8212) 1و اوتل بلر .(1122 ،4زهر ؛ 8229
 فرهنگ از بیشماری تعاریف ، زمان آن از. شد ابداع 1121 چرنوبیل حادثه از پس بار اولین "ایمنی فرهنگ" اصطالح .(92 صفحه) است
 و شارما ، تادن فون ، ژانگ ، ویگمن ، تعاریف این از کلی مرور یك در ، حال این با .شد معرفی صنعتی مختلف دیدگاههای از ایمنی
 فرهنگ آنها .کردند بیان موجود پیش تعاریف عناصر ترین رایج به دادن پوشش برای را مفهوم از کلی تعریف یك( 8228) 1میچل
 این .کردند توصیف سازمان سطح هر در گروه هر در افراد همه توسط عمومی امنیت و کارگران در ماندگار اولویت و ارزش" را ایمنی
 برقراری و تقویت ، حفظ برای ، بود خواهند متعهد ایمنی قبال در شخصی مسئولیت به اندازه چه تا گروهها و افراد اینکه به دارد اشاره

 اندشده گرفته اشتباهات از که درسهایی اساس بر( سازمانی و دیفر) رفتارهای اصالح و انطباق ، یادگیری به اقدام ، ایمنی های نگرانی
 چهار بر نویسندگان این .(2 ص: 8228 ، همکاران و ویگمن. «)شود می داده پاداش هاارزش این با سازگار ای گونه به و. دهند انجام ،

 فرهنگ .(رهبران تعهد زیاد بسیار تأثیر با ، دگیرییا و ارتباط ، مسئولیت ، شخصی تعهد یعنی) داشتند تأکید تعریف این در اصلی عامل
 ویژگی یك ایمنی هوای و آب که حالی در است سازمان یك پایدار و پایدار ویژگی یك اولی زیرا است متمایز ایمنی شرایط با ایمنی
 تمام در رهبران که است آن از حاکی گذشته است. مطالعات تغییر قابل خاصی اقتصادی و عملیاتی شرایط دلیل به که است موقتی
 می تلقی ایمنی عملکرد برجسته شاخص رهبری دارند. سبك سازمان در ایمنی عملکرد و ایمنی فرهنگ بهبود در اساسی نقش سطوح
 طریق از را ایمنی فرآیندهای اجرای بلکه کنند،می اتخاذ را مؤثر بهداشتی و ایمنی های سیاست تنهانه رهبران دهد می نشان که شود
 مناسب. ما هایمشوق ارائه و کنندمی تضمین نظارت طریق از همچنین و کارمندان بین در اعتماد ایجاد ، فعال تعامل شخصی، هدتع

 آموزش ، مؤثر ایمنی و ایمنی های رویه و سیاستها تدوین ، اخالقی و اخالقی ابعاد بر تمرکز دلیل به ، اخالقی رهبران که کنیم می ادعا
کنند. می تضمین را ایمنی فرهنگ ترویج و ارتباطی عملکرد استانداردهای ارائه ، ها رویه و ها سیاست اینگونه مورد در الزم های

 تضمین در خود فعاالنه مشارکت طریق از اخالقی رهبران ،(1121 ، بندورا) است شده پیشنهاد اجتماعی یادگیری تئوری از که همانطور
 نقش الگوی عنوانبه ترتیب بدین و ، کنندمی تقویت کارمندان بین در را اعتماد قابل رابطه یك ، ایمنی و بهداشتی هایروش اجرای
 بخشند می ارتقا باال اولویت با منطقه یك عنوانبه را ایمنی فرهنگ منظم طوربه همچنین .آنها کنندمی عمل ایمنی مقررات و قوانین
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(. 8218و همکاران، 1)دی کری  بخشد می بهبود مجازات و پاداش ، انگیزه ، آموزش ارتباطات، تشویق، طریق از را ایمنی عملکرد که
 می یاد و شناسایی نقش های مدل این از را کلیدی رفتارهای این کارکنان ، سازمان روزانه مشاغل در ایمنی اهمیت مشاهده ضمن
 دلسرد مدیرانشان توسط که را رفتارهایی کارمندان ، رتیبت همین کنند. بهمی تکرار پاداش احتمالی انتظار با را مشابه رفتارهای و گیرند
 ، 8چوچای)شوند مدیرانشان مجازات به منجر است ممکن و زنند می دور کارکنان ایمنی و سالمتی برای خطر یا خطر از شوند، می

و همکاران،  9است )مرنس ضروری ایمنی عملکرد بهبود برای مثبت ایمنی فرهنگ که دهد می نشان مطالعات .(8218 ، کاپ ؛ 8214
 :که شود می پیشنهاد ، بنابراین (.8221، 5، وادورث و اسمیت8229

H8 :است. سازمان ایمنی عملکرد و اخالقی رهبری سبك بین ارتباط واسطه ایمنی فرهنگ 
 

 ایمنی آگاهی میانجی نقش
 است ایمنی نتایج اصلی کننده بینی پیش شود می ریفتع سازمان در ایمنی به مربوط مسائل از کارکنان آگاهی عنوانبه - ایمنی آگاهی

 شناختی سطح در فرد یك ایمنی آگاهی که داشتند اظهار( 8228) همکارانش و 4برلینگ .است کرده جلب خود به را محدودی توجه که
 و آگاهی به بلکه ودش نمی محدود ایمنی مسائل مورد در صرفا  دانش به فقط مفهوم این که دهد می نشان و دارد وجود رفتاری و

 شده پیشنهاد ایمنی عملکرد و اخالقی رهبری سبك بین ای واسطه عنوانبه ایمنی آگاهی ، مطالعه این در .است نیاز مورد تصویب
 اهمیت بر ، اخالقی رهبران توسط( اخالقی مدیر و اخالقی شخصیت از ناشی) رفتارها از الگوبرداری و تجلی که شود می استدالل .است
 را آنها هوشیاری رو این از ، کنند تأمل ایمنی بر که کرد خواهد القا زیردستان به و دارد تأکید ایمنی و بهداشت های رویه و ستهاسیا

 برای را الزم های آموزش و رسانده بهم را ایمنی و بهداشت های سیاست وضوح به اخالقی رهبران ، ترتیب همین به .دهد می افزایش
 است. محققان ایمنی رفتارهای مهم کننده بینی پیش آگاهی که دهد می نشان مطالعات .دهند می ارائه خود انزیردست آگاهی تقویت
 اخالق رهبران .دارند کارکنان آگاهی بر مثبتی تأثیر هستند، سازمانی پشتیبانی پیشروهای که رهبری، رفتارهای که دریافتند دیگر
 برقرار ارتباط آنها با و داده نشان وضوح به کارمندان رفاه و امنیت برای را خود شخصی های نگرانی ، اخالقی فرد یك عنوانبه
 استانداردهای انداز چشم مشابه، رفتارهای ارتقاء با و گذارند می تأثیر کارکنان بر اخالقی، مدیران عنوانبه اخالق، رهبران .کنندمی

 بدان این و دهند می ارائه ایمنی الزامات به راجع بیشتری یادگیری و آموزشی های برنامه مدیران این .کنندمی برقرار آنها با را ایمنی
 ، بلك و استام ، کوستر) شد خواهد ایمنی مورد در آگاهی افزایش به منجر یادگیری و آموزش برای بیشتر های فرصت که است معنی
 ایمنی آگاهی افزایش باعث هستند مند عالقه آنها رفاه به یکل طوربه آنها مدیران اینکه بر مبنی کارمندان درك ، این بر عالوه (.8211

 و دانش از فراتر گامی ایمنی هوشیاری زیرا شد خواهد آنها ایمنی عملکرد افزایش به منجر ایمنی آگاهی افزایش این شود. می کارکنان
 که است دهش بیان ، رو این از (.8218برد )برلینگ و همکاران،  می ایمنی عملکرد سمت به را رفتار
H9 :است. سازمان ایمنی عملکرد و اخالقی رهبری سبك بین ارتباط واسطه ایمنی آگاهی 

 های این پژوهش عبارتند از:به طور کلی فرضیه
 های ایالم نقش میانجی دارد.فرهنگ ایمنی در تأثیرگذاری رهبری اخالقی بر عملکرد ایمنی در بیمارستان

 .دارد میانجی نقش های ایالمبیمارستان در ایمنی عملکرد بر اخالقی رهبری تأثیرگذاری در آگاهی ایمنی
 های ایالم تأثیر دارد. بیمارستان رهبری اخالقی بر فرهنگ ایمنی در
 های ایالم تأثیر دارد.بیمارستان رهبری اخالقی بر آگاهی ایمنی در
 های ایالم تأثیر دارد.بیمارستان فرهنگ ایمنی بر عملکرد ایمنی در

 های ایالم تأثیر دارد.بیمارستان اهی ایمنی بر عملکرد ایمنی درآگ
 شود:صورت زیر ارائه میبر اساس آنچه بیان شد، مدل مفهومی به
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 شناسیروش
طور خاص از الگوی معادالت علی است، که به -ها توصیفیی گردآوری دادهپژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر شیوه

شده است. منظور از هدف کاربردی، توصیف شرایط یا پدیده های مورد بررسی و همچنین رابطه میان متغیرهای دهساختاری استفا
پژوهش است که در این پژوهش، بررسی تأثیر رهبری اخالقی بر عملکرد ایمنی سازمان با نقش میانجی فرهنگ ایمنی و آگاهی ایمنی 

شود که صورت میدانی انجام گرفته است. روش میدانی به روشی اطالق میایالم( به  های دولتی)مطالعه موردی: کارکنان بیمارستان
محقق برای گردآوری اطالعات ناگزیر است به محیط بیرون برود و با مراجعه به افراد و برقراری ارتباط مستقیم با واحد تحلیل، اعم از 

در  های ایالم است. کارکنان بیمارستانکند. جامعه این پژوهش شامل کلیهمیها، اطالعات موردنیاز را گردآوری ها یا سازمانافراد، گروه
-ی آماری انتخاب شدند. روش نمونهعنوان نمونهنفر به  811نفری، تعداد  222ی این پژوهش با توجه به جدول مورگان، از یك جامعه

-باشد. روش جمعاب شدن هریك از اعضا یکسان میگیری شانس انتخگیری در این پژوهش تصادفی ساده است. در این روش نمونه

-آوری اطالعات مربوط به پاسخهای میدانی قابل تقسیم است. در این تحقیق برای جمعای و روشهای کتابخانهها به روشآوری داده

ها، مقاالت، مجالت و بای مانند مطالعه کتاشده است. همچنین از روش کتابخانهگویی به سؤاالت پژوهش، از روش میدانی استفاده
شده است. های اطالعاتی اینترنتی برای تدوین و نگارش بخش ادبیات موضوع و مبانی نظری استفادههای پژوهش، و بانكطرح

های گیری متغیرها وجود دارد. پرسشنامه یکی از بازارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب دادهابزارهای متعددی برای اندازه
-ای از گزینههای خود را درون دامنهدهندگان، پاسخای از سؤاالت از قبل تدوین شده است که پاسخق است. پرسشنامه مجموعهتحقی

تواند از طریق مراجعه شخصی، پستی و یا تلفنی صورت پذیرد. پرسشنامه پژوهش کنند. تکمیل پرسشنامه میهای معین انتخاب می
 ی ارزیابی متغیرهای مورد بررسی، تدوین شده، طراحی گردیده است.هایی است که براحاضر، پرسشنامه

 شده است: ای به شرح زیر استفادهدر این پژوهش از پرسشنامه
 ساختار کلی پرسشنامه .9جدول 

 تعداد سؤاالت در پرسشنامه منبع 

 51 (8224)  همکاران و بروان رهبری اخالقی

 18 (8222نیل و گریفن ) عملکرد ایمنی

 15 (8222نیل و گریفن ) هنگ ایمنیفر

 12 (8222نیل و گریفن ) آگاهی ایمنی

 
های متناسب با تحقیق را گرداوری نماید و از آوری اطالعات باید از روایی و پایایی الزم برخوردار باشد تا محقق بتواند دادهابزار جمع

خود را بیازماید. روایی بیانگر آن است که آیا ابزار ما قادر به سنجش و  های مورد نظر راها، فرضیهوتحلیل آنها و تجزیهطریق این داده



 943            1911 بهار، 1، شماره 1، دوره های نوین بازرگانینگرشفصلنامه علمی 

 

-باشد یا خیر؟ درواقع روایی با این مسئله سروکار دارد که یك ابزار اندازهای که برای آن ساخته شده است، میگیری متغیر یا سازهاندازه

براین روایی یا اعتبار، میزان انطباق بین تعریف مفهومی متغیر یا تعریف کنیم. بناگیرد که ما فکر میگیری تا چه جد چیزی را اندازه می
ها را دارد گیری آنهایی است که محقق قصد اندازهعملیاتی آن است. به علت اینکه سؤاالت پرسشنامه استاندارد است و معرف ویژگی

استاد راهنما، مشاور و دیگران تأیید شده است. ضریب  درواقع آزمون دارای اعتبار محتوا است که این اعتبار توسط اساتید متخصص و
اند. ها در یك مجموعه، به نحو مناسب به یکدیگر گره خوردهدهد چگونه آیتمآلفای کرونباخ نوعی ضریب پایایی است که نشان می

نباخ در قالب میانگین رود. ضریب آلفای کروهای یك شاخص به کار میآلفای کرونباخ برای سنجش میزان سازگاری درونی گویه
شوند، و نوعأ ضعیف تلقی می 4/2های کمتر از شود. پایاییگیری کننده مفهوم، محاسبه میهای اندازههای درونی میان آیتمهمبستگی

درونی بیشتر تر باشد، پایایی سازگاری نزدیك 1شوند. اگر آلفای کرونباخ به خوب قلمداد می 2/2قابل قبول و باالتر از  1/2های پایایی
ی پدیده مورد عنوان منبع اصلی برای کسب معلومات جدید دربارهاند بهبندی شدهآوری و طبقههایی که توسط پرسشنامه جمعاست. داده

 ها از جداول و نمودارهای توزیع فراوانی وها، ابتدا برای توصیف دادهروند. در این پژوهش برای تجزیه وتحلیل دادهمطالعه بکار می
های ترین روشترین و مناسباسمیرنوف و تحلیل مدل معادالت ساختاری انجام شده است. یکی از قوی -سپس از آزمون کلموگروف

وتحلیل چندمتغیره است. زیرا ماهیت اینگونه موضوعات، چندمتغیره بوده وتحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و علوم اجتماعی تجزیهتجزیه
شود( حل نمود. دو متغیری )که هر بار تنها یك متغیر مستقل با یك متغیر وابسته در نظر گرفت می ا شیوهها را بتوان آنو نمی
متغیر  Kوتحلیل همزمان ها، تجزیهشود که ویژگ اصلی آنوتحلیل اطالق میهای تجزیهوتحلیل چندمتغیره به یك سری روشتجزیه

تری سازی علی یا مدل معادالت ساختاری یکی از اصلیتارهای کوواریانس یا مدلوتحلیل ساخمتغیر وابسته است. تجزیه Nمستقل و 
های پیچیده است. بنابراین از آنجایی که در تحقیق حاضر چند متغیر مستقل در قالب یك وتحلیل ساختارهای دادههای تجزیهروش

رد بررسی قرار گیرد، استفاده از مدل معادالت ساختاری ها بر روی یك متغیر وابسته موبایستی اثر آنمتغیر اصلی وجود دارد که می
 ارائه شده است: 8یابد. نتایج بررسی ضریب آلفای کرونباخ در متغیرهای پژوهش حاضر در جدول ضرورت می

 ضریب آلفای کرونباخ متغیرها .9جدول 

 مقدار قابل قبول ضریب آلفای کرونباخ تعداد سؤاالت در پرسشنامه 

 CA≥2/1 11/2 51 رهبری اخالقی

 CA≥2/1 11/2 18 عملکرد ایمنی

 CA≥2/1 11/2 15 فرهنگ ایمنی

 CA≥2/1 11/2 12 آگاهی ایمنی

 CA≥2/1 12/2 11 آلفای کلی پرسشنامه

 

 هایافته
وهشگری آیند؛ بنابراین اولین سوالی که به ذهن هر پژهدف علم آمار، استنتاج از تعداد زیادی مشاهدات است که از جامعه بدست می

توان مشاهدات زیاد جامعه را در یك توان این مجموعه بزرگ از مقادیر را توصیف کرد و چگونه میرسد این است که آیا میمی
 چارچوب مشخص سازماندهی نمود. در تحقیق حاضر، با توجه به متغیرهای تحقیق یك جامعه آماری وجود دارد. کارکنان.

سال،  92نفر رده سنی کمتر از  98ها زن هستند. نفر از آن 118نفر از افراد مورد مطالعه مرد و  151دهد نتایج به دست آمده نشان می
نفر  91سال قرار داشتند.  42نفر در رده سنی باالی  15سال قرار دارند و  42-51نفر در رده سنی  12سال،  52-91نفر در رده سنی  14

 25نفر دارای مدرك کارشناسی ارشد و باالتر هستند.  12ر دارای مدرك کارشناسی، نف 198تر، دارای مدرك تحصیلی کاردانی و پایین
 سال هستند 92 -81نفر دارای سابقه خدمت  41سال و  82-11نفر دارای سابقه خدمت  181سال و کمتر،  12نفر دارای سابقه خدمت 

باشند، که تأیید کننده  9میانگین سؤاالت باید بزرگتر از  شود.در این قسمت، میانگین و انحراف معیار متغیرهای تحقیق نشان داده می
 باشد. رابطه بین سؤاالت و متغیر می

 
 توزیع فراوانی متغیرهای تحقیق .3جدول 

 آگاهی ایمنی فرهنگ ایمنی عملکرد ایمنی رهبری اخالقی 



ی: کارکنان بررسی تأثیر رهبری اخالقی بر عملکرد ایمنی سازمان با نقش میانجی فرهنگ ایمنی و آگاهی ایمنی)مطالعه مورد: برجی زاده    4

 های دولتی  ایالم(بیمارستان

 

 

 18/9 18/9 12/9 11/9 میانگین

 12/9 15/9 14/9 19/9 میانه

 22/5 11/9 18/9 41/9 مد

 11/2 41/2 41/2 45/2 انحراف معیار

 22/4 22/4 22/4 22/4 بیشترین مقدار

 12/1 81/1 14/1 11/1 کمترین مقدار

 
-باشد، تأیید کننده 9های تحقیق بزرگتر از باشد. اگر میانگین سوالمی 9ی متغیرهای تحقیق باالتر از میانگین همه 9با توجه به جدول 

 باشد.تغیر میی ارتباط بین سؤاالت و م
تر یك تکنیك تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیق 1مدل یابی معادالت ساختاری

دهد مجموعه ای از معادالت رگرسیون را به صورت هم زمان به پژوهشگر امکان می SEM .است GLM یا 8”مدل خطی کلی“بسط 
هایی درباره روابط متغیرهای مشاهده شده و مدل یابی معادله ساختاری یك رویکرد جامع برای آزمون فرضیه .دهد مورد آزمون قرار

نامیده شده است اما اصطالح غالب در این روزها، 9 مکنون است که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدل یابی علّی و گاه نیز لیزرل
های تجزیه و ترین روشترین و مناسب( نیز یکی از قوی1921از نظر آذر ) است. SEM الصهمدل یابی معادله ساختاری یا به گونه خ

تحلیل در تحقیقات علوم رفتاری و اجتماعی، تجزیه و تحلیل چند متغیره است زیرا این گونه موضوعات چند متغیره بوده و نمی توان 
تجزیه و تحلیل " .شود( حل نمودمتغیر وابسته در نظر گرفته می آنها را با شیوه دو متغیری )که هر بار یك متغیر مستقل با یك

های های تجزیه و تحلیل ساختار دادهترین روش، یکی از اصلی"مدل یابی معادالت ساختاری» یا همان «ساختارهای کوواریانس
متغیرهای مختلفی است که در یك های نو برای بررسی روابط علت و معلولی است و به معنی تجزیه و تحلیل پیچیده و یکی از روش
های نظری توان قابل قبول بودن مدلاز طریق این روش می .دهدتاثیرات همزمان متغیرها را به هم نشان می ساختار مبتنی بر تئوری،

استفاده از لیزرل، هنگامی مناسب است که  .های همبستگی، غیر آزمایشی و آزمایشی آزمودداده های خاص با استفاده ازرا در جامعه
ها، افزار لیزرل هنگامی مؤثر خواهد بود که تعداد نمونهباشد، البته استفاده از نرمها نرمال میتر هستند و یا توزیع دادهها پیچیدهمدل

 (. 1919افزار استفاده کرد )شرفی، توان از این نرمنمونه باشد، در غیر این صورت نمی 822بیشتر از 
-اسمیرنوف است که نیکویی برازش داده ها را نسبت به توزیع نرمال می -های بررسی توزیع متغیرها آزمون کلوموگروفیکی از روش

صورت نماییم. در این آزمون فرض صفر و فرض یك بهاستفاده می K-Sسنجد. در اینجا برای اطمینان از نرمال بودن داده ها از آزمون 
 شود.به تفسیر آزمون پرداخته می P- VALUEو بر مبنای مقدار باشند زیر می

 
 اسمیرنوف –توزیع متغیرها بر اساس آزمون کلوموگروف .4جدول 

 آگاهی ایمنی فرهنگ ایمنی عملکرد ایمنی رهبری اخالقی 

K-S 28/1 12/8 19/1 29/1 

P-VALUE 218/2 241/2 212/2 241/2 

 
ها از توزیع نرمال شود و توزیع دادهرد نمی H2شود، فرض  24/2بیشتر از  P-VALUEگر مقدار اسمیرنوف ا –در آزمون کلوموگروف 

همه متغیرهای تحقیق از  P- VALUE شود مقادیر توان از آمار پارامتریك استفاده نمود. همانطور که مالحظه میکند و میپیروی می
 های متغیرهای تحقیق را دارد.اند که نشان از نرمال بودن توزیع دادهبیشتر شده 24/2

شود که در آن با توجه به عدد معناداری های اصلی ارائه میهای تحقیق هستیم. مدل فرضیهدر این قسمت به دنبال اثبات فرضیه
 گردند.فرضیه مورد پذیرش یا رد می

                                                                                                                                                    
1 Structural equation modeling: SEM 
8 General linear model 
9 Lisrel 



 941            1911 بهار، 1، شماره 1، دوره های نوین بازرگانینگرشفصلنامه علمی 

 

 
 های پژوهش در حالت ضریب استانداردافزار برای بررسی فرضیهمدل خروجی نرم .9شکل 



ی: کارکنان بررسی تأثیر رهبری اخالقی بر عملکرد ایمنی سازمان با نقش میانجی فرهنگ ایمنی و آگاهی ایمنی)مطالعه مورد: برجی زاده    4

 های دولتی  ایالم(بیمارستان

 

 

 
 های پژوهش در حالت ضریب معناداریافزار برای بررسی فرضیهمدل خروجی نرم .3شکل

ی یك قانون سرانگشتی مدل زمانی گردد. بر پایهافزار استفاده میهای زیر شکل خروجی نرمبرای بررسی میزان برازش مدل از شاخص
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ی مجاز باشند، اگر ضرایب محاسبه شده در خارج از محدوده ی مجاز قرار گرفتهنیکوست که ضرایب محاسبه شده در خارج از محدوده
 4های پژوهش در جدول های مدل مربوط به فرضیهباشند، بدین معنی است که آن شاخص ضعیف برازش شده است. وضعیت شاخص

 نشان داده شده است. 
 

 بررسی برازش مدل های به دست آمده از معادالت ساختاری .1جدول 

 نتیجه ضریب محاسبه شده در مدل مقدار مجاز شاخص

 برازش خوب 52/1121 ÷1982=  951/1 9کمتر از  کای اسکوار بر درجه آزادی

RMSEA  برازش خوب 221/2 22/2کمتر از 

GFI  برازش خوب 18/2 1/2باالتر از 

AGFI  برازش خوب 11/2 1/2باالتر از 

RMR برازش خوب 244/2 به صفر نزدیکتر بهتر 

NFI برازش خوب 14/2 1/2ز باالتر ا 

IFI  برازش خوب 11/2 1/2باالتر از 

 
 های برازش مدل مناسب هستند.دهد که شاخصمقایسه ستون ضرایب محاسبه شده با ستون محدوده مجاز نشان می

 ی اصلی اولبررسی فرضیه .6جدول 

 بررسی فرضیه بدون متغیر میانجی فرهنگ ایمنی

ی
صل
ضیه ا

فر
1 

T-VALUE نتیجه متغیر مستقل متغیر وابسته انداردتخمین است 

 تأیید رهبری اخالقی عملکرد ایمنی 89/2 89/19

 89/2تأثیر مستقیم رهبری اخالقی بر عملکرد ایمنی بدون متغیر میانجی:  

 با متغیر میانجی فرهنگ ایمنی بررسی فرضیه

ی 
صل
ضیه ا

فر
1 

T-VALUE نتیجه لمتغیر مستق متغیر وابسته تخمین استاندارد 

 تأیید رهبری اخالقی فرهنگ ایمنی 11/2 25/18

 تأیید فرهنگ ایمنی عملکرد ایمنی 18/2 21/8

 تأثیر غیر مستقیم رهبری اخالقی بر عملکرد ایمنی با متغیر میانجی فرهنگ ایمنی:
11/2  =18/2  *11/2 

 

 بررسی نقش میانجی از طریق آزمون سوبل
 در را صفر فرضیه توانمی غیرمستقیم اثر استاندارد خطای برآورد داشتن با. میشود استفاده سوبل ازمون زا میانجی فرضیات بررسی برای
 رابطه از را Z-Value مقدار دیگر عبارت به. آن استاندارد خطای به ab نسبت با است برابر Z آماره. کرد آزمون مخالف فرض مقابل
 :آوریممی بدست زیر

 
 :در این رابطه

a: ب مسیر میان متغیر مستقل و میانجیضری 
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 های دولتی  ایالم(بیمارستان

 

 

b: ضریب مسیر میان متغیر میانجی و وابسته 
Sa: خطای استاندارد مسیر متغیر مستقل و میانجی 
Sb: خطای استاندارد مسیر متغیر میانجی و وابسته 

z-value = a*b/SQRT(b8*sa8 + a8*sb8 - sa8*sb8) 
a: 2/11 

sa: 2/11 

b: 2/18 

sb: 2/92 

 

Z-Value= (2/11 * 2/18) / SQRT ((2/41*2/284) + (2/12*2/21) – (2/284*2/21))  

Z-Value= 8/81 ≥ 1/11 
 

 شود. نقش میانجی فرهنگ ایمنی تأیید می 11/1( و بیشتر بودن آن از 81/8) Z-Valueبا توجه به مقدار به دست آمده 

 
 پردازدیم. یبه محاسبه شدت اثر میانجی م VAFهمچنین با استفاده از فرمول آماره 
VAF= (a*b) / ((a*b) + c) 

VAF= (2/11 *   2/18) / ((2/11 *   2/18) + 2/89 = 2/14 
 

کوچکتر  22/2شود و همچنین چون مقدار به دست آمده از است بنابراین نقش میانجی پذیرفته می 82/2بزرگتر از  VAFچون مقدار 
 باشد.ط میاست بنابراین این میانجی از نوع میانجی با شدت متوس

 
 ی اصلی دومبررسی فرضیه .1جدول 

 بررسی فرضیه بدون متغیر میانجی آگاهی ایمنی

ی
صل
ضیه ا

فر
8 

T-VALUE نتیجه متغیر مستقل متغیر وابسته تخمین استاندارد 

 تأیید رهبری اخالقی عملکرد ایمنی 89/2 19/89

 89/2انجی آگاهی ایمنی:  ایمنی بدون متغیر می عملکرد بر اخالقی تأثیر مستقیم رهبری

 با متغیر میانجی آگاهی ایمنی بررسی فرضیه

ی 
صل
ضیه ا

فر
8 

T-VALUE نتیجه متغیر مستقل متغیر وابسته تخمین استاندارد 

 تأیید رهبری اخالقی آگاهی ایمنی 11/2 11/14

 تأیید آگاهی ایمنی عملکرد ایمنی 11/2 82/4

 ایمنی با متغیر میانجی آگاهی ایمنی:  عملکرد رب اخالقی تأثیر غیر مستقیم رهبری
49/2  =11/2  *11/2 

 
z-value = a*b/SQRT(b8*sa8 + a8*sb8 - sa8*sb8) 

a: 2/11 
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sa: 2/821 

b: 2/11 
sb: 2/984 

z-value = 2/11 * 2/11 / SQRT ((2/41*2/258) + (2/51*2/124) – (2/258*2/124)) 

z-value = 8/28  ≥ 1/11 
 

 شود. نقش میانجی آگاهی ایمنی تأیید می 11/1( و بیشتر بودن آن از 28/8) Z-Valueه مقدار به دست آمده با توجه ب

 

 پردازدیم. به محاسبه شدت اثر میانجی می VAFهمچنین با استفاده از فرمول آماره 
VAF= (a*b) / ((a*b) + c) 

VAF= (2/11 *   2/11) / ((2/11 * 2/11) + 2/89 = 2/18 
 

کوچکتر  22/2شود و همچنین چون مقدار به دست آمده از است بنابراین نقش میانجی پذیرفته می 82/2بزرگتر از  VAFمقدار چون 
 باشد.است بنابراین این میانجی از نوع میانجی با شدت متوسط می

 
 بررسی فرضیات فرعی .8جدول 

ضریب استاندارد )میزان  ضریب معناداری فرضیه شماره

 تأثیر(

 هنتیج

 تأیید 11/2 25/18 رهبری اخالقی بر فرهنگ ایمنی 1فرعی 

 تأیید 11/2 11/14 رهبری اخالقی بر آگاهی ایمنی 8فرعی 

 تأیید 18/2 21/8 فرهنگ ایمنی بر عملکرد ایمنی 9فرعی

 تأیید 11/2 82/4 آگاهی ایمنی بر عملکرد ایمنی 5فرعی 

 تأیید 89/2 89/19 رهبری اخالقی بر عملکرد ایمنی تأثیر مستقیم

 

 گیریبحث و نتیجه
سازی معادالت ساختاری و ضریب معناداری رهبری اخالقی بر عملکرد ایمنی از طریق فرهنگ ایمنی تأثیر دارد. با توجه به نتیجه مدل

اری دارد که بدین صورت که با توجه به مقدار ضریب معناداری به دست آمده  رهبری اخالقی بر فرهنگ ایمنی تأثیر مثبت و معناد
توان نتیجه گرفت که فرهنگ ایمنی بر  است و همچنین با توجه به مقدار ضریب معناداری به دست آمده می11/2میزان این تأثیر 

است. در نتیجه میزان تأثیر  رهبری اخالقی بر عملکرد ایمنی  18/2عملکرد ایمنی تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد و میزان این تأثیر 
فر و ی به دست آمده از این فرضیه در راستای نتایج به دست آمده از پژوهش همایونباشد. نتیجهمی 11/2ق فرهنگ ایمنی از طری

(، کهن سال و وضیف 1914(، دانشی و همکاران )1911آبادی و همکاران )(، نجم1911(،  قدیریان و همکاران )1911همکاران )
باشد. می (8218)  و کاپ (8219) همکاران و  کورکلز-(،  مارتینز8211مولن و همکاران ) (،8212(، خان و همکاران )1914دیمرچی )
 اصلی مسئولیت ایمنی رعایت سازی، مفهوم این به توجه شود. با می حاصل ایمنی مشارکت و ایمنی رعایت ترکیب از ایمنی عملکرد

 و ناپذیر جدایی بخشی ایمنی استانداردهای رعایت دیگر،ارتعببه .است ضرورت یك انطباق استانداردهای رعایت و است کارمند یك
 در فعال مشارکت و ایمنی جلسات در شرکت ، مثال عنوانبه) ایمنی مشارکت ، دیگر طرف است. از کارمند یك کاری نقش انتظار مورد

 مساعد محیط یك تغذیه به بلکه اردگذ نمی تأثیر ایمنی عملکرد بر مستقیم طوربه که است رفتارهایی شامل( غیره و ایمنی آموزش
 ایمنی عملکرد .است نقش در رسمی رعایت از فراتر که است داوطلبانه عملی ایمنی مشارکت رو، این از .کند می کمك ایمنی برای
 هبودب حتی یا حفظ به نسبت اقدامات همچنین و ایمنی رعایت از نیاز مورد سطح از پیروی جمله از فعالیتها از وسیعی طیف شامل

 مورد در نگرانی اخالقی، خود رفتارهای در اخالق سرپرستان/  رهبران .است کار محل در ایمنی و بهداشت قوانین موجود استانداردهای
 رفتارهای و منصفانه رفتار اخالق، معیارهای باالترین که شد خواهند مطمئن آنها .دهند می نشان را کارمندان رفاه و ایمنی سالمتی،
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 عنوانبه هاسازمان طرف از که هاییمجازات و پاداش تأثیر طریق از همچنین و خود شخصی رفتارهای طریق از سازمان در اخالقی
 بهزیستی مورد در نگرانی دلیل به ایمنی و بهداشتی استانداردهای باالترین حفظ .شوند می حفظ است، شده اعطا آنها به سرپرست
 افراد اعتقادات که دهد می نشان بود. مطالعات خواهد کارمندان برای اخالقی سرپرستان / رهبران محکم جهت و اولویت ، کارکنان
 استدالل چنین اجتماعی یادگیری تئوری منظر است. از کار محل در آنها سرپرستان/  رهبران عملکردهای و رفتارها ، افکار تأثیر تحت
 از و کنندمی پیروزی احساس کارکنان .کنند می عمل خود ستانزیرد برای نقش الگوی عنوانبه سرپرستان/  رهبران که شود می

 روش همان به ، ایمنی و بهداشتی مقررات و قوانین از الزم استانداردهای رعایت با و کنندمی پیروی خود سرپرست اخالقی رفتارهای
 زیردستان رفتارهای ، خود موقعیت قدرت از استفاده با اخالقی سرپرستان و رهبران که شود می استدالل این بر عالوه .دهند می پاسخ

 و کنندمی تقویت و ترغیب پاداش طریق از را خود یافته افزایش ایمنی عملکرد یا آنها. کنند می ارزیابی و نظارت صداقت و انصاف با را
 داده نشان قبلی است. تحقیقات سازگار اجتماعی یادگیری نظریه با ایده کنند. اینمی دلسرد منفی پیامدهای با را ضعیف ایمنی عملکرد
 پاداش قالب در بازخورد آن دنبال به و کنند،می ارزیابی و نظارت را زیردستان ایمنی عملکرد که مشروط رهبری های استراتژی که است

 نتایج بر اخالقی رهبری مثبت تأثیرات همچنین دیگران ، ترتیب همین شوند. به می پیشرفته ایمنی عملکرد به مربوط ، مجازات یا
 طریق از زیردستان ایمنی عملکرد بر مستقیم طوربه اخالقی رهبری سبك که شود می استدالل رو این ساختند. از مستند را کارمندان
 الگوی عنوانبه آنها مشاهده با کارکنان نتیجه، در. گذارد می تأثیر رهبری مقام های قدرت از استفاده با همچنین و اخالقی رفتارهای

 پیش مهمترین عنوانبه ایمنی کنند. فرهنگمی پیروی خود سرپرستان/  رهبران از ، ایمنی رفتارهای تقویت طریق از همچنین و نقش
 پایدار ویژگی یك اولی زیرا است متمایز ایمنی شرایط با ایمنی فرهنگ است. شده شناخته ایمنی و سازمان سالمت عملکرد کننده بینی

 تغییر قابل خاصی اقتصادی و عملیاتی شرایط دلیل به که است موقتی ویژگی یك جو ایمنی که حالی در است سازمان یك پایدار و
 سازمان در ایمنی عملکرد و ایمنی فرهنگ بهبود در اساسی نقش سطوح تمام در رهبران که است آن از حاکی گذشته است. مطالعات
 مؤثر بهداشتی و ایمنی های سیاست تنهانه رهبران دهد می نشان هک شود می تلقی ایمنی عملکرد برجسته شاخص رهبری دارند. سبك

 از همچنین و کارمندان بین در اعتماد ایجاد ، فعال تعامل شخصی، تعهد طریق از را ایمنی فرآیندهای اجرای بلکه کنند،می اتخاذ را
 و اخالقی ابعاد بر تمرکز دلیل به ، اخالقی رهبران که کنیم می ادعا مناسب. ما هایمشوق ارائه و کنندمی تضمین نظارت طریق
 ارائه ، ها رویه و ها سیاست اینگونه مورد در الزم های آموزش ، مؤثر ایمنی و ایمنی های رویه و سیاستها تدوین ، اخالقی

است  شده پیشنهاد اجتماعی یادگیری تئوری از که کنند. همانطورمی تضمین را ایمنی فرهنگ ترویج و ارتباطی عملکرد استانداردهای
 بین در را اعتماد قابل رابطه یك ، ایمنی و بهداشتی هایروش اجرای تضمین در خود فعاالنه مشارکت طریق از اخالقی رهبران

 فرهنگ منظم طوربه همچنین .آنها کنندمی عمل ایمنی مقررات و قوانین نقش الگوی عنوانبه ترتیب بدین و کنند،می تقویت کارمندان
 و پاداش ، انگیزه ، آموزش ارتباطات، تشویق، طریق از را ایمنی عملکرد که بخشند می ارتقا باال اولویت با منطقه یك عنوانبه را ایمنی

 های مدل این از را کلیدی رفتارهای این کارکنان سازمان، روزانه مشاغل در ایمنی اهمیت مشاهده بخشد. ضمن می بهبود مجازات
 که را رفتارهایی کارمندان ، ترتیب همین کنند. بهمی تکرار پاداش احتمالی انتظار با را مشابه رفتارهای و یرندگ می یاد و شناسایی نقش
 مجازات به منجر است ممکن و زنند می دور کارکنان ایمنی و سالمتی برای خطر یا خطر از شوند، می دلسرد مدیرانشان توسط

سازی است. با توجه به نتیجه مدل ضروری ایمنی عملکرد بهبود برای مثبت ایمنی هنگفر که دهد می نشان شوند. مطالعات مدیرانشان
معادالت ساختاری و ضریب معناداری رهبری اخالقی بر عملکرد ایمنی از طریق آگاهی ایمنی تأثیر دارد. بدین صورت که با توجه به 

است و 11/2یر مثبت و معناداری دارد که میزان این تأثیر مقدار ضریب معناداری به دست آمده رهبری اخالقی بر آگاهی ایمنی تأث
توان نتیجه گرفت که آگاهی ایمنی بر عملکرد ایمنی تأثیر مثبت و  همچنین با توجه به مقدار ضریب معناداری به دست آمده می

 49/2رد ایمنی از طریق آگاهی ایمنی است. در نتیجه میزان تأثیر  رهبری اخالقی بر عملک 11/2معناداری وجود دارد و میزان این تأثیر 
(، 1915اللهی )(، روح1914ی به دست آمده از این فرضیه در راستای نتایج به دست آمده از پژوهش قهرمانی و فضلی )باشد. نتیجهمی

 - ایمنی آگاهی باشد.می(  8218)  و کاپ (8219) همکاران و  کورکلز-، مارتینز(8211) همکاران و (،  مولن8212خان و همکاران )
 توجه که است ایمنی نتایج اصلی کننده بینی پیش شود می تعریف سازمان در ایمنی به مربوط مسائل از کارکنان آگاهی عنوانبه

 فقط مفهوم این که دهد می نشان و دارد وجود رفتاری و شناختی سطح در فرد یك ایمنی آگاهی است. کرده جلب خود به را محدودی
 و تجلی که شود می استدالل .است نیاز مورد تصویب و آگاهی به بلکه شود نمی محدود ایمنی مسائل مورد در صرفا  دانش به

 و بهداشت های رویه و سیاستها اهمیت بر اخالقی، رهبران توسط( اخالقی مدیر و اخالقی شخصیت از ناشی) رفتارها از الگوبرداری
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 ترتیب، همین به .دهد می افزایش را آنها هوشیاری رو این از کنند، تأمل ایمنی بر که ردک خواهد القا زیردستان به و دارد تأکید ایمنی
 ارائه خود زیردستان آگاهی تقویت برای را الزم های آموزش و رسانده بهم را ایمنی و بهداشت های سیاست وضوح به اخالقی رهبران

 پشتیبانی پیشروهای که رهبری، است. رفتارهای ایمنی رفتارهای مهم کننده بینی پیش آگاهی که دهد می نشان دهند. مطالعات می
 برای را خود شخصی های نگرانی اخالقی، فرد یك عنوانبه اخالق رهبران .دارند کارکنان آگاهی بر مثبتی تأثیر هستند، سازمانی
سازی حداقل مربعات جزئی، چون ه نتیجه مدلبا توجه ب  .کنندمی برقرار ارتباط آنها با و داده نشان وضوح به کارمندان رفاه و امنیت

شده است. پس رهبری اخالقی بر فرهنگ  11/1و بزرگتر از   121/9آماره تی بین دو متغیر رهبری اخالقی و فرهنگ ایمنی برابر با 
نتایج به دست آمده از ی به دست آمده از این فرضیه در راستای باشد. نتیجهمی 11/2ایمنی تأثیر معناداری دارد، میزان این تأثیر 

( 1914(، کهن سال و وضیف دیمرچی )1914(، دانشی و همکاران )1911آبادی و همکاران )(، نجم1911پژوهش قدیریان و همکاران )
 رفتار و ها ارزش ها، نگرش شامل که سازمان است در اى پیچیده ساختار یك ایمنى باشد.  فرهنگ( می8212و خان و همکاران )

نظیر  بهداشت و ایمنى راهکارهاى به هستند. پرداختن تغییر قابل طور بالقوه به آنها اکثر که باشد مى سازمان یك ىایمنى اعضا
 دهنده نشان که بوده مالى اقتصادى و منافع داراى همچنین بلکه داده کاهش حوادث را بروز احتمال تنها نه سازمان در ایمنى فرهنگ

 موجب اصالح اول مرحله در مناسب ایمنى فرهنگ توسعه بسط و که است بدیهى باشد. مى مانساز به در درازمدت سرمایه بازگشت

 فرهنگ ایجاد البته شود. مى و حوادث انسانى خطاهای کاهش موجب نهایتا   و امن تقویت اعمال و ناامن اعمال ترك فردی، رفتارهای

 و آنها هاى انگیزه توجه به بدون افراد رفتار تغییر یا و سازمانى و شغلى هاى جنبه به توجه بدون افراد هاى انگیزه وسیله تغییر به ایمنى
 به شکست محکوم سازمانى و رفتارى روانشناختى کنش عوامل هم بر گرفتن نظر در بدون ها سیستم نیز تغییر و سازمانى هاى سیستم

 ایمنى فرهنگ گیرى شکل طریق تنها از ایمنى بر آنها بیشتر تمرکز و افراد هاى نگرش رفتارها و در تغییر دیگر سویى از بود. خواهد

سازمان است. نتایج شنان داد  ایمنى مدیریت سیستم و فرهنگ و شناسایى درك مستلزم نیز فرهنگ این گیرى شکل یافته که تحقق
بری اخالقی در سازمان توان بیان کرد کرد فرهنگ ایمنی از طریق رهرهبری اخالقی بر فرهنگ ایمنی تأثیر دارد. بر این اساس می

سازی حداقل مربعات جزئی، چون آماره تی بین دو متغیر رهبری اخالقی و آگاهی یابد. با توجه به نتیجه مدلریزی و گسترش میپایه
-می 11/2شده است. پس رهبری اخالقی بر آگاهی ایمنی تأثیر معناداری دارد، میزان این تأثیر  11/1و بزرگتر از   121/9ایمنی برابر با 

(، 1915اللهی )(،  روح1914ی به دست آمده از این فرضیه در راستای نتایج به دست آمده از پژوهش قهرمانی و فضلی )باشد. نتیجه
 مدیران عنوانبه اخالق، توان گفت رهبرانباشد. در تبیین این فرضیه می( می8212) 1و سنگ و وارما  (8212)خان و همکاران  

 مدیران این .کنندمی برقرار آنها با را ایمنی استانداردهای انداز چشم مشابه، رفتارهای ارتقاء با و گذارند می تأثیر نانکارک بر اخالقی،
 برای بیشتر های فرصت که است معنی بدان این و دهند می ارائه ایمنی الزامات به راجع بیشتری یادگیری و آموزشی های برنامه
 طوربه آنها مدیران اینکه بر مبنی کارمندان درك این، بر شد. عالوه خواهد ایمنی مورد در آگاهی ایشافز به منجر یادگیری و آموزش
 عملکرد افزایش به منجر ایمنی آگاهی افزایش این شود. می کارکنان ایمنی آگاهی افزایش باعث هستند مند عالقه آنها رفاه به کلی
سازی برد. با توجه به نتیجه مدل می ایمنی عملکرد سمت به را رفتار و دانش از فراتر گامی ایمنی هوشیاری زیرا شد خواهد آنها ایمنی

شده است. پس  11/1و بزرگتر از   121/9حداقل مربعات جزئی، چون آماره تی بین دو متغیر فرهنگ ایمنی و عملکرد ایمنی برابر با 
ی به دست آمده از این فرضیه در راستای باشد. نتیجهمی 18/2أثیر فرهنگ ایمنی بر عملکرد ایمنی تأثیر معناداری دارد، میزان این ت

(، افراط 1914(، کهن سال و وضیف دیمرچی )1914(، دانشی و همکاران )1911آبادی و همکاران )نتایج به دست آمده از پژوهش نجم
 فرهنگ یك باشد.  ایجاد( می8212) 8(، سنگ و وارما8212( و خان و همکاران )1919(، سیدی و همکاران )1919وطن و همکاران )

 زمینه در پیشگیری هایاِعمال روش است. ضروری و مفید کارفرمایان کارگران، مانند جامعه در کاری سطوح برای کلیه قوی ایمنی

 فرهنگ تقایار حوادث، کاهش قطعی هایاز روش یکی که است رسیده اثبات به و دارد حوادث بروز جلوگیری از در بسزایی تأثیر ایمنی

مقابل  در پیوسته طور به و شده آگاه موجود خطرات از که کارکنان گرددمی باعث سازمان در مثبت ایمنی فرهنگ باشد. وجودایمنی می
سازی حداقل مربعات جزئی، چون آماره تی بین دو با توجه به نتیجه مدل .کنند اجتناب ناایمن اعمال انجام از و گردیده محافظت آنها
شده است. پس آگاهی ایمنی بر عملکرد ایمنی تأثیر معناداری  11/1و بزرگتر از   121/9ر آگاهی ایمنی و عملکرد ایمنی برابر با متغی
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(، 1915اللهی )ی به دست آمده از این فرضیه در راستای نتایج به دست آمده از پژوهش روحباشد. نتیجهمی 11/2دارد، میزان این تأثیر 
 در که است افراد های از پاسخ ایشدهتعیین قبل از باشد.  آگاهی ایمنی مجموعه( می8212) 1( و  سنگ و وارما8212خان و همکاران )

 روش ها، مشیخط مدیریت، کار، مختلف هایجنبه به آگاهی فرد شاغل آید. می به وجود مشابه های از موقعیت ها آن تجربیات نتیجه

 و میزان ایمنی بررسی آگاهی است. محیط کار از خارج و داخل در کارگر تجربیات ا، محصوله برنامه و کالن اهداف اجرایی، های
 میزان گیریبرای اندازه هاییفرصت و کرده ایجاد سازمان در ایمنی موثر بر اصلی موضوعات و فاکتورها شناسایی برای پایه ای مقیاس

 بوده رفتار او و نیت اساس و پایه فرد یك نگرش کهجایی کند. از آنمی  همفرا آینده در سازمان برای ایمنی نظر تغییرات مورد موفقیت

 رفتار میزان توانمی افراد ایمنی گیری نگرشاندازه آیند. با می به وجود فرد ضعیف و نگرش منفی چون عللی به موجب ناایمن اعمال و

 و کاهش را حوادث شغلی میزان مناسب کنترلی های روش یریکارگطریق به از و کرده بینی پیش آینده در را ها آن یا ناایمن ایمن
های مربوطه، هدف از اجرای مقررات ایمنی و دستورالعملکرد و در واقع عملکرد ایمنی را بهبود بخشید.  تقویت کار محیط در را ایمنی

 محیط کار صنعت و سازمانات بدون دغدغه خاطر و بدون ترس از خطرکنان امکان به وجود آمدن محیط سالم است بنحوی که کار
ما  شرکتها و صنایعباشد در بدین ترتیب ترس از آینده نامعلوم که زائیده و معلول حوادث و سوانح در محیط کار می .بکار خود ادامه دهند

صنایع و  شود بلکهبرداشته نمی ها و صنایعسازمانتنها قدمی درراه پیشرفت رخت بر خواهد بست. بدون وجود مسئول ایمنی نه
 نمسئوالترین یکی از مهم .دنومرج و از هم پاشیدگی شده و دیر یا زود به سوی زوال تدریجی سوق پیدا مینمایدچار هرج هاسازمان
توانند از بروز باشد. که با داشتن عملکرد ایمنی در کار میدر هر صنعت و سازمانی شخص کارکنان آن صنعت و سازمان می ایمنی

( بیان می کند، بدون 8229) 9(. انجمن ایمنی و بهداشت حرفه ای8212، 8در محیط کار جلوگیری نمایند )سنگ و رامابسیاری حوادث 
دست یافت. همچنین بر اهمیت رهبری ایمنی مدیران ارشد در سازمان تأکید می توان به عملکرد ایمنی خوبیرهبری ایمنی مؤثر، نمی

ها را درراه کند و اعتماد آنر آن رهبر تعهد اعضای سازمان را نسبت به اهداف جلب میکند. رهبری تحول گرا فرایندی است که د
اثرات  شیها موجب افزادر سازمان گراتحول  یمنیا یرفتار رهبر (.8215و همکاران،  5انگیزد )هافمستردستیابی به این اهداف برمی

رهبری  راتیتأث ،یمنیا نهیشود. در زممی یشغل یمنیمت و امندرج در قانون سال یها وهیو ش یمنیا یها استیمثبت حاصل از س
با  میطور مستقبه یمنیرفتار ا رایمهم است، ز اریشود، بسیکارکنان م یمنیعملکرد ا یرفتار و نگرشها شیکه موجب افزا تحول گرا
رسی تأثیر رهبری اخالقی بر (. بر این اساس، پژوهش حاضر به بررسی بر8219، 4)کالرك ها و حوادث مرتبط است بیخطرات آس

عملکرد ایمنی سازمان با نقش میانجی فرهنگ ایمنی و آگاهی ایمنی پرداخت. نتایج به دست آمده در راستای پژوهش خان و همکاران 
(، قهرمانی و فضلی 1911آبادی و همکاران )(، نجم1911باشد. همچنین پژوهشگرانی همچون موسویان اصل و همکاران )( می8212)
  وارما و سنگ ،(8212) همکاران و  خان ،(1915) اللهی(، روح1914پور )پور گنجی و کفاش(، قاسم1914(، فرزانه و همکاران )1914)
 اند. به نتایج مشابهی دست یافته (8211) همکاران و  و والومبوا (8211) همکاران و مولن ،(8212)
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