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 چکیده

نی با توجه به نقش میانجی از بر رفتار ایمندستوانم رهبری ریتأثی بررس عبارت است از حاضر پژوهش هدف اصلی

بدین صورت اصلی  سؤاللذا ؛ باشدیم النیاستان گ  ییشرکت آب و فاضالب روستاتسهیم دانش و جو ایمنی کارکنان 

 شرکت آب ور رفتار ایمنی با توجه به نقش میانجی تسهیم دانش و جو ایمنی کارکنان ب ازآیا رهبری توانمندس»: است 

به لحاظ  و همبستگی_یتوصیف صورتنظر روش اجرا به از هش حاضرپژو «دارد؟ ریتأث النیاستان گ  ییوستافاضالب ر

 ۀ کارکنانیکلامل شآماری  ۀ. جامعباشدیم، پرسشنامه هاداده یآورجمعابزار  کهمیدانی است  از نوع هاداده یآورجمع

 219، ه با استفاده از فرمول کوکرانحجم نمون که هبودنفر  420 ه تعدادب النیاستان گ  ییشرکت آب و فاضالب روستا

های افزارنرمبا استفاده از  هادادهنهایت دراستفاده گردید.  یریگ نمونهروش تصادفی ساده برای همچنین نفر تعیین شد. 

SPSS22  وSMART PLS3  مطرح   پژوهشاین  فرضیه در 6ذکر است که قابل. ندقرار گرفت لیوتحلهیتجزمورد

شرکت آب و انمندساز بر جو ایمنی و تسهیم دانش کارکنان رهبری تو ( 1) ها نشان دادند کهنتایج بر طبق آن. گردید

شرکت آب و فاضالب رهبری توانمندساز بر رفتار ایمنی کارکنان ( 2)دارد.  ریتأث النیاستان گ  ییفاضالب روستا

 النیاستان گ  ییفاضالب روستاآب و شرکت ان کارکن جو ایمنی بر رفتار ایمنی (3). اردند ریتأث النیاستان گ  ییروستا

شرکت آب و فاضالب رهبری توانمندساز از طریق جو ایمنی و تسهیم دانش بر رفتار ایمنی کارکنان  (4)دارد.  ریتأث

 دارد. ریتأث النیگ  تاناس ییروستا

 و ایمنیدانش، ج رهبری توانمندساز، رفتار ایمنی، تسهیم واژگان کلیدی:
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 قدمهم

 است؛ زیراشدهها تبدیل های مدیران سازمانیمشغولدل ترین نان به یکی از مهمتوانمندسازی کارک  ،اخیر ۀ ر دو دهد

 ۀ انگیزسازمان از نیروهای دانشی، خالق و با اریبرخوددر گرو سازمان  ۀبقا و توسعتحقق که  باشدمیاعتقاد بر این 

 (.1393زاده، حسینباشند )ه و خودگردانی در امور مسئل حلنایی وات دارای که است درونی 

 ۀ گسترد جادیا .وندندیپیم به وقوعاعمال ناایمن و شرایط ناایمن  به علتکه اغلب حوادث در صنایع  امروزه ثابت شده

 نیتریاساسز . یکی اکندیم دیتأک ها منجر به مرگ، بر لزوم پیشگیری از آن شی از حوادث شغلیخسارت نا

 ، و همکاران صولت رفیعیباشد )یمها آن  آورندهوجودبهعلل  یابیشه یرو  حوادث، آنالیز گونهنیارویکردهای کنترل 

. دنباشیمخط  یهالیپتانسد ناشی از وجو  ،دکه ایجاد شون یاوهیش(. حوادث و خسارات وارده به هر شکل و 1396

و  خطر بررسیاین مراکز  در مقابلحفاظتی موجود  یهاروش ،ندشو  ییساخطر در یک صنعت شنا یهاکانونچنانچه 

از احتمال وقوع و شدت حوادث آن محیط کاری کاسته  که رودیمانتظار  ؛قرار گیرند مورد بازنگرینیاز  در صورت

کنان رکات سالم ارتقاءو ارزیابی ریسک یکی از ابزارهای مهم برای حفظ و  آنالیز خطر، با توجه به موارد مذکور شود.

 تأثیر کشورها اقتصاد و مردم یزندگ  بر مستقیم طوربه که است  یحیات مسئلهک ی یمنی. اباشدمیر محیط کای ایمن و

 (.1398رودگرنژاد، ) دشبامی ضروری یشغل یهایماریب و کار ازی ناش حوادث از جلوگیری همچنین .گذاردیم

 یهابرنامه یبخشاثرو  ییکارامورد  آوردن بازخورد در به دست  یارب یران منابع انسانیمدث فعال شدن باع یمنیتار افر

را  انک   ن امی   ا یمن   ی. عملکرد اشودیم ،درست و انجام اصالحات الزم یاوهیشبهو امور  کارهام اانج ،هاسازمان یمنیا

 ییه  انترلک و  هفت   قرارگر تح  ت نظ  ر کیس  تماتیس طورخط  رات ب  ه ،شدهیزیربرنامهن و یند تا در زمان معک یجاد میا

 یابی   ارز دی   ها باس  ازمان ،ارک   ن ی   . در انج  ام اجاد ش  وندیا یاو سالمت حرفه یمنیا یهااست ین از سانیمنظور اطمبه

 یمن   یفرهن  ا ا کی   د اج   ی، س  المت و ایمنیرفتار ا منظور بهبودبه رانیاز مدینمورد یهاو داده پارچه را توسعه دادهکی

 ک  ه است  یشغل رفتار از یخاص نوع یمنیا رتارفواقع در (.1398 ،یزارع مهرجردو  دیحاجی مراکنند )ن یمثبت را تأم

ش  ود یم مح  یط و عم  وم جامع  ه ان،یمش  تر کارکن  ان، بهداش  ت  و یمنیا طحارتقاء س باعث  . همچنینزندیم سر فرد از

 .(1395 ،همکارانو  نیامهدی)

 ایمن  ی آن اه در رفتارتباش چکترینکو است که ی همم بسیار یهاسازمانو فاضالب روستایی گیالن یکی از آب  شرکت 

 پژوهش  گرخ  دمت  ۀو با توجه به س  ابق بر همین اساس ؛گذاردیم ریتأثیعی از روستانشینان طیف وس طور مستقیم برهب

رهب  ری  نن  دماجهت تبیین رفت  ار ایمن  ی ب  ا متغیره  ایی در  پژوهشیکه اجرای  رسیدبه این نتیجه  ویدر این سازمان، 

لی و ارائه خدمات بهت  ر ب  ه نقش بسیار مهمی در جهت بهبود شرایط فع تواندیمنش داایمنی و تسهیم از، جو دسمنتوان

 ،هاس  ازمانج  و ایمن  ی در  ۀرغم اهمیت بررسی رفتارهای ایمنی و اعمال بهینعلی روستانشینان عزیز گیالنی ایفا نماید.

ض  روری  ،هبیشتر در این زمینت انجام تحقیقا رتبدین صو  ت.هنوز تحقیقات زیادی در این زمینه صورت نپذیرفته اس

  .رسدیمبه نظر 

که آیا رهبری توانمندساز بر رفتار ایمنی ب  ا توج  ه ب  ه نق  ش می  انجی  دادخواهیمپاسخ  سؤالبه این حاضر  پژوهشدر 

 ؟دارد ریتأث النیاستان گ  ییروستا و فاضالبشرکت آب تسهیم دانش و جو ایمنی کارکنان 
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ترین رکن هر سازمان، دارایی نامشهود سازمان و ار به مهم ی از صرف ابزار انجام ک ه منابع انسانع نگرش بنو ر تغیی

توسعه و پیشرفت و از  و کمال بشریت در فرایند ءپیامد ارتقا سو کیاز  ؛شریک یا همکار استراتژیک در دوران اخیر

و مدیران  گذاراناست یسمدنظر حکمرانان،  و دهو ب ی دیگر بیانگر الزاماتی است که در دوران جدید ضروریسو 

گرفته تا سطح ملی  (وکارکسب های کوچک بنگاه )مانندسطح سازمانی  ازکالن  برای دستیابی به اهدافباشد. می

 و کیفی منابع انسانی ارتقاء لذا ؛دروشمار میبهمنابع انسانی  ،یپیشرفت و تحولمرکز ثقل هر  لزوماً ،(حکمرانیمانند )

ق تحق بدین صورت جهت ردد. گ و اهداف کالن محسوب می اندازچشمدستیابی به  جهترکن  نیترمهم ،هاآن ۀتوسع

 توانایی درارتقاء  داد. این ءی را ارتقامنابع انسان یهات یقابلو  هاییتوانا ستیبایمدر اولین گام  ،هابرنامه و هاسیاست 

شود، منظور رکنان میکه صحبت از توانمندسازی کا زمانی. شودیمه تخانش ادبیات مدیریتی با مفهوم توانمندسازی

 سازمانی است. یهایریگ میتصم ۀتفویض اختیار و اجازه مشارکت دادن به کارکنان دربار

 با همراه را قدرت اعمال و توزیع توانندمی رهبراناز رهبری،  . در این نوعباشدمی رهبری از سبکی توانمندساز رهبری

برخی  (.1396، پورو ادیب  شناسیزدانکنند ) هماهنا و تنظیم هاآن و خودکنترلی استقالل ۀعسوت منظوربه انستزیرد

رشد  عواملبا توجه به  «ویلسون»ال طور مثبه ؛اندگرفته نظر دری را برای رهبری توانمندساز از محققین سطوح خاص

 ، سطح محل کار ،ح کارسط از اندعبارتکه  کندیممعرفی ز سابری توانمندرهسطح را برای  4سازمان،  ۀافراد و توسع

که سازمان آماده  باشدمیحدی رشد افراد تا  ،یوبه اعتقاد  (.2018، و بهارگوا آگاروالسازمان )سطح  و سطح واحد

 آنکه در  باشدمیجدی  سازمانی در هتوسع بحث  . همچنینا در فرایند توانمندسازی درگیر نمایداست تا افراد ر

در باالترین سطح،  متقابالً .مبنای تغییر هستند ارهاک  ،سطح نیترنییپاگیرد. در می مورد هدف قرار رییتغ ،سازمان

د وظایف بیشتری به افرابدین صورت، ؛ دهدییر میتغ با توانمندسازی افراد در سطح کار را ساختار کار افراد سازمان

 از اریپسکار  ،سطح محل (. در1396 ،و همکاران محمودزادهشود )یم کار افراد شدن معناباشود که موجب محول می

 ،ارک انجام  جهت  موردنیاز هایدر این سطح افراد عالوه بر مهارت .شودتفویض می ،هامدیران به تیم ۀروزانکارهای 

های مهنابردر که  ندباشمی سازمانیود ها مستلزم وجمهارت گونهاینبرخوردار باشند. یز ن دیگریهای مهارت باید از

 تربزرگ یک واحد ۀسطح واحد شامل مشارکت در مدیریت و ادار در د. توانمندسازیکن یگذارهیسرما ،آموزش خود

یک االمکان باید حتی . بدین جهت باشدمی تیکبوروکرانیازمند ساختاری مسطح و غیر مذکور امراست.  از سازمان

 کارکنان بر توجه است کهقابلها شکل گیرد. تباط بین آنارن جریاع ریمنظور تسسطح بین مدیر و کارکنان صف به

ها کمک گذاریگیری سیاست ها به شکلآن  ؛ زیراگذارندمی ریتأث ،دباشمیحرکت  در حالها مسیری که واحد آن 

رکنان اک  بدین جهت ست. توانمندسازی در سطح واحد ا ۀن، شکل گستردتوانمندسازی در سطح سازماع درواق .کنندمی

 .ه خود جزئی از آن هستند نیز مشارکت نمایندباید در سطح سازمانی ک  ،واحد خود یریگ م یتصمکت در ارعالوه بر مش

 ،تکنولوژی گرفته تا سطح عملیاتی ۀاز توسع سازمانکل سطوح  ۀادار طور کامل درباید بهکارکنان دیگر  به عبارت

 (.2015، سنینو مارت آموندسنباشند )مشارکتی فعال ارای د

 کنندیممراحل و فرایند تواناسازی را معرفی که  اساسی رهبری توانمندساز رکن 3ه معتقدند ک  ارانو همک بالنچارد

خودگردان  یهامیتجایگزینی ، دا تعیین مرز و حدوایجاد خودمختاری ب، مشارکت همگانی در اطالعات از اندعبارت

ستفاده ا، موارد موردرهبری یهامؤلفهاز  این متغیر کردنیاتیعملت جه (.2016، و چنا چن) مراتب سلسله یجابه
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ذکر است که موارد قابل. (یگروه) یمیتو همکاری  یرساناطالعمشارکتی، مربیگری،  یریگ م یتصمنقش،  اند ازعبارت

 .(2019 و همکاران، لی) شوندیم یریگ اندازه کرتیل فیبا طه از مذکور با استفاد

 ه اعمالک  یطورهب ارک  طیمح در افراد توسط هک  باشدمی یواقع یتارهافر شامل وابسته ریمتغ کی عنوانبه یمنیا رفتار

 بارت است ازع مدیران ایمنی ۀوظیف (.1395خورشید، ) ندشو ، انجام میباشد یمنیا یهادستورالعمل با مطابق هاآن 

یا  بلندمدت یزیربرنامههر  .دنکنیمی تغییر انزماساس اهداف و کار هر ساه برک  ییهاو سیاست  هایمشخطتعیین 

های امنی واسته و دیدگاه مدیر ایمنی شالوده سیاست خ .ردیگیمهای کلی ایمنی صورت سیاست  مبنایبرمدت اهوتک 

 کردن یاتیعمل جهت  .(1398 ،و رشوند آقاییگذارد )یممستقیم  ریتأثها فرهنا حاکم بر سازمان در تعیین آن  هک  است 

ذکر است که موارد مذکور با قابل .شودیمدنیاز استفاده وررعایت ایمنی و مشارکت ایمنی م یهامؤلفهیر از تغم این

 (.2019، و همکاران یل) شوندیم یریگ اندازه کرتیل فیبا طه از استفاد

ی هاتراهم و تجارب ح،یصر و یدانش ضمن تبادل شامل هک  یاجتماع تبادالت فرهنا از است  عبارت دانش میتسه

 گذارده به اشتراک  دیبا یسازمان دانش شتر،یب یرگذاریتأثجهت . باشدیم ل سازمانک  در ای یسازمان واحد نیب نانک ارک 

 و تبادل دانش شامل که رفتارهایی است  دانش مجموعه تسهیمدرواقع  (.1398 ،و میرمرادزهی اغ بیرجندیچرشود )

 سازمان در دانش میتسه فرهنا (.1394 ،امیری یوسفی) باشندی مخصوص  این در دیگران به کمک کردن و اطالعات

 به یلیتما اغلب  افراد و هاسازمان ،یسنت یدر الگوها بستگی دارد. ،اندنموده جادیا فرهنا را نیا هک  یافراد نگرش به

 نگاه یعلم ۀیسرما کی نواعنبه دانش به هکنیا یجاهبها . آنندنداشت را بودند برخوردار آن از هک  یدانش میتسه و انتقال

 گرانید با م آن یتسه به یلیتما و پنداشتهیم دخو  شغل استمرار ضامن و نفوذ  اهرم قدرت، منبع عنوانبه را نآ ؛نندک 

 و مؤثر یندهایفرآ تواندیم ند،ک یم ت یحما خود یاعضا انیم در دانش خلق و اطالعات میتسه از هک  یسازماند. نداشتن

 دانش میتسه فرهنااز ه ک  یسازمان در افراد .بخشندیم بهبود را یرد سازمانکعمل که ندک  فیرعت رابیشتری  مدارآک 

جبور به این کار نکرده و م ها را سازمان آن رایز ؛دننک یمم یتسه گرانید با را خود یهاشنیب و هاهدیا ،است  برخوردار

 هک  آورد به وجود را زهیانگ نیا سازمان یاعضا نیب رد دیبا مذکورموارد  . با توجه بهددانی م یعیطب ندیفرا ک یآن را 

 دانش میتسه فرهنا ۀاشاع هک  یدرصورت. سازمان بپردازند در  دانش میتسه به ،خود تیموقع دادن دست  از ترس بدون

 هدش خارج سازمان از هاآن همراههب دننک ک میتر را سازمان هک  یافراد ۀو تجرب دانش نشود، ت یریمد یحیصح طرز هب

انتقال  یهامؤلفه کردن این متغیر از عملیاتی جهت  (.1395 ، و همکاران نصیریگردد )یمسازمان  نخسرا که باعث 

 شوند یم یریگ اندازه کرتیل فیط با از استفاده با مذکور موارد که است  ذکرقابل .شوددانش استفاده می ۀدانش و ذخیر

 .(2019، و همکاران لی)

رفتارهای  انندم)پیامدهای ایمنی  ینیبشیپآن در  و ایمنی یا فرهنا ایمنی و نقشماهیت جه ب اخیر عالقه یهاسالدر 

 مهمیش نق که باشدمی سودمند مفهوم یک ایمنی . جواست افزایش یافته (شغلی یاهب یآسایمن یا ناایمن، حوادث و 

 جو  (.1396نژاد، خالقیدارد )مناسب  یارهکاراه یافتن و هاب یآس کنترل یهاروش تعیین و کارکنان عملکرد تعیین در

 ،مدیریت  چگونگی زا کارکنان ک مشتر و ادراکات اعتقادات شناخت  درواقعاشد. بمی ایمنی فرهنا ۀوعمجمزیر ایمنی

  لی ) دهدیمارائه  را ایمنی فرهنا از مقطعی توصیف یک و کردهیان ب مشخص زمانی مقطع یک در را کار محیط ایمنی

. تحقیقات شودیمتعریف اهمیت ایمنی سازمان  نسبت بهعنوان درک مشترک کارکنان جو ایمنی به .(2019و همکاران، 

سنجش  جهت  یشناختروان طراحی ابزار( 1) :صورت گسترش یافته بدینسال  20بیش از ی جو ایمنی در ط پیرامون
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 مشخص کردن جهت ی جو ایمن یرئوریک و نظت یهامدل  توسعه و آزمایش( 2)ساختاری آن، روان و تعیین عوامل 

سازمانی. تا به  جو بررسی ارتباط بین جو ایمنی و  (3)و  بر رفتارهای ایمن و حوادث رگذاریتأثکننده و عوامل تعیین

 ییهانهیزمبسیاری از محققان جو ایمنی را بیشتر در  ؛باشدمیده متمرکز دو موضوع عمامروز بررسی جو ایمنی بر 

این   متأسفانه. اندکرده یریگ اندازهی پیامد ط بین جو ایمنی و متغیرهاایمنی و ارتبا و ساختار عاملی ج مانند

افقی در مورد ابعاد کلیدی کنون تو تا که باشدمیاز ساختار عاملی متفاوت  یاگستردهایجاد رنج باعث  هایریگ اندازه

، ( در صنایع فوالد، غذایی1980) «زوهر» توسط گیری جو ایمنیاندازه  ،است. برای اولین بارنشدهجو ایمنی حاصل 

 که ندفتعد مورد بررسی قرار گربُ 8، عاملی یزانجام شد. در آنال مآیت 40مشتمل بر  یاپرسشنامهنساجی و شیمیایی با 

بت به ایمنی، اثرات رفتارهای نگرش مدیریت نس ۀآموزش ایمنی، درک کارکنان دربار یهابرنامه ت یاهم اند ازعبارت

رفتارهای کاری موردنیاز بر ایمنی، وضعیت مسئول ایمنی، اثرات  ریثأتسطح ریسک در محیط کار،  ،ارتقاءن بر ایم

کردن این عملیاتیجهت  (.2018، و همکاران فیشر) وضعیت تعهد ایمنی اجتماعی و  یهات یوضعبر  منرفتارهای ای

شغلی و شرایط کار موردنیاز استفاده ریت، رضایت ایمنی، ادراک مدی کار گروهی، جو کردن جو پیدا یهامؤلفهمتغیر از 

 .(2019، و همکاران لی) شوندیم یریگ اندازه کرتیل فیط با از استفاده با مذکور موارد که است  ذکرقابل. شودیم

 

 

 

 

 

 

 ش می پژوهمدل مفهو : 1شکل 

 

 از:اند عبارتحاضر  پژوهش یهاهیفرض

 دارد. ریثأت النیاستان گ  ییکت آب و فاضالب روستارش دساز بر رفتار ایمنی کارکناننرهبری توانم (1

 دارد. ریتأث النیاستان گ  ییشرکت آب و فاضالب روستادساز بر جو ایمنی کارکنان نرهبری توانم (2

 .دارد ریتأث النیاستان گ  ییشرکت آب و فاضالب روستاش کارکنان دساز بر تسهیم داننرهبری توانم (3

 دارد. ریتأث النیگ  استان ییشرکت آب و فاضالب روستارکنان اک  جو ایمنی بر رفتار ایمنی (4

 ریت  أث النیاستان گ    ییشرکت آب و فاضالب روستاان کندساز از طریق جو ایمنی بر رفتار ایمنی کارنرهبری توانم (5

 دارد.

 النین گ   اس  تا ییشرکت آب و فاض  الب روس  تادساز از طریق تسهیم دانش بر رفتار ایمنی کارکنان نرهبری توانم (6

 .دارد ریتأث

 زوانمندسات رهبری 

(1) 

دانش یم تسه

(2) 

  یمنیاجو 

(3) 

 یمنیارفتار 

(4)  
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ه  ا ک  ه در ادام  ه ب  ه بررس  ی آن صورت گرفته های متعددی در داخل و خارج کشور مرتبط با پژوهش حاضرپژوهش

 است:پرداخته شده

اه جو سازمانی و تسهیم دان  ش در دانش  گ یهامؤلفهبین  ۀرابطرسی بربه در پژوهش خود ( 1396) و همکاران اسمیق 

 ۀب  ین ج  و س  ازمانی و تس  هیم دان  ش رابط   ک  ه  ن  دبیانگر این بودها ش آنوهپژنتایج  .ندپرداخت علوم پزشکی زاهدان

ش تسهیم دان    همکاری تعاملی، حمایت سازمانی، استقالل عمل و نوآوری با عدبُ 4ن چنین بیمعناداری وجود دارد. هم

 .معناداری وجود داردثبت و م تباطار

در  م  نیا یو ابع  اد آن ب  ا رفتاره  ا یمن   یجو ا ۀطابر ی( در پژوهش خود به بررس1393) و همکاران یپردنجان یمیرح

در . ندپرداخت یمیوشترشرکت پ کیدر  منیا یو ابعاد آن با رفتارها یمنیجو ا ۀرابط یرسبربا هدف  یمیصنعت پتروش

ب  ه تع  داد ) یص  نعتشرکت  کیکارکنان صنف شاغل در  ۀیکلشامل  یآمار ۀجامع ،مذکور یهمبستگ_یفیتوص پژوهش

ون  ه انتخ  اب به عنوان نم یاطبقه یتصادف یریگ ها با استفاده از روش نمونهنفر از آن 400تعداد  که دشابینفر( م 1600

 یداراو معن    ب  ت مث ارتباطدارای  منیا یبا رفتارها یمنیجو اد ابعا نیب یهمبستگ ب یکه ضر ندنشان داد هاافتهیدند. ش

 یمنیبه ا ت یریتعهد مد ریمتغ 2تنها  ،مستقل فقط ریمتغ 6 انینشان داد از م یابا روش مرحله ونیگرسر لی. تحلباشدیم

 یمنیبه ا ت یریتعهد مد ت یاهم همچنین طبق کردند. دایرا پ ونیرگرس ۀبه معادل جواز ورود ،یمنیو ارتباط و بازخورد ا

 .مشخص شدند منیا یکار یهارفتار یهانیبشیعنوان پبه یمنیو ارتباطات و بازخورد ا

پ  روری ب  ا بالن  دگی جانش  ین یس  ازادهیپعوام  ل  ۀرابط    بررسی به پژوهش خود( در 1399همکاران )تقوایی یزدی و 

کارکن  ان  ۀکلی   ش  امل  در پ  ژوهش م  ذکور آم  اری ۀجامع    پرداختند. نامدیر یتوانمندسازو  ی، رهبری اخالقیسازمان

 ش  امل روش گرداوری اطالعات .بودنفر  187تعداد به آماری  ۀحجم نمونو یک  ۀملی شهرستان ساری ناحی یهانکبا

متق  ی و )ی پ  روراس  تاندارد جانش  ین ۀچهار پرسش  نامامل شاطالعات  یگردآورمیدانی و ابزار و  یاکتابخانهدو روش 

، براون و همک  اران)ری اخالقی مدیران هبر ۀپرسشنام ،(2007، اسپایدز)بالندگی سازمانی  ۀپرسشنام ،(1388، همکاران

 یس  ازادهیپب  ین عوام  ل  ن  د ک  هنش  ان داد هایافته .باشدمی(1389سازی مدیران )کردناییچ، دنتوانم ۀ( و پرسشنام2005

 .معنادار و مستقیم وجود دارد ۀطراب ،ه کارکنانملی از دیدگا یهابانکپروری با بالندگی سازمانی مدیران جانشین

مندس  از در رفت  ار تس  هیم دان  ش وانی تاثر جو ت  یم و رهب  ربه بررسی در پژوهش خود ( 1393) و همکاران زادههادی

انش  جویان از دنف  ر  285 ه  ا ازداده ک  ه دمبنای مطالعات پیشین مدیریت دانش ارائ  ه ش   مدلی بر. ندپرداخت اعضای تیم

 PLSروش از معادالت س  اختاری و  مدل ونزمآ جهت . ندشد یآورجمعتهران  های دانشگاهی دانشکدههای ورزشتیم

 ریتأثتسهیم دانش افراد را تحت  نگرش، رفتار ۀکه جو تیم و رهبری توانمندساز با واسطد دادن نشان هااستفاده شد. یافته

 .دهدقرار می ریتأثتسهیم دانش افراد را تحت فتار ر نیز مستقیم طوربهجو تیم  . همچنیندهدمیقرار 

پ  ژوهش م  ذکور  ه  دف ازازمانی بر تسهیم دان  ش پرداخ  ت. جو س ریتأثبه بررسی در پژوهش خود ( 2020) یالکرد

 اریاختاز روش مع  ادالت س   که در آن  ش عالی بودزآمو  هایانی بر تسهیم دانش در بین آکادمیجو سازم ریتأثبررسی 

 قی   موردتحقآک  ادمی  257حاص  ل از  ه  اییافته .ها استفاده گردیدادهد یللتحبرای تجزیه و  PLS افزارنرمبا استفاده از 

اعتم  اد  رهبری س  ازمانی و همچنینهای تسهیم دانش دارد. العاده زیادی بر شیوهفوق ریثأتکه جو سازمانی  نددادنشان 

 .باشدمیمثبتی با رفتار تسهیم دانش  ۀدارای رابط
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دانش و جو رهبری توانمندساز بر رفتار ایمنی از طریق تسهیم  ریتأث ررسیبه بدر پژوهش خود ( 2019)اران و همک یل

ی و بررس    رهبری توانمندساز بر رفت  ار ایمن  ی در ص  نایع پزش  کی ریتأثارزیابی  مذکورپژوهش . هدف دنایمنی پرداخت

مراتب  ی سلس  له لیوتحلهی   تجزاجرای  جهت مراتبی . مدل خطی سلسلهباشدمینقش میانجی تسهیم دانش و جو ایمنی 

از و ج  و ایمن  ی در س  طح و رهب  ری توانمندس   آزم  ون  م  ورد ح فردیتسهیم دانش و رفتار ایمنی در سط .رفت  کاربه

زم  انی  ژهیوبه ؛رفتار ایمنی است  ازینشیپمندساز ی توانکه رهبر نددنشان دا هاافتهی. ندسازمانی مورد بررسی قرار گرفت

را و مش  ارکت ایمن  ی  ن  دیآیمهای ایمن  ی کن  ار . چنین رهبرانی ب  ا روی  هساز باشندتوانمند ،رهبران ازجمله مدیران که

ب  ری توانمندس  از و رفت  ار ایمن  ی تسهیم دانش میانجی اصلی بین ره ور،های پژوهش مذک ق یافته.طبدهند. زایش میاف

همچنین نقش می  انجی ج  و  .ندینمایمتشویق  یریگ میتصممشارکت در جهت کارکنان را  ،سازتوانمند باشد. رهبرانمی

 ریت  أثان ی کارکن   منی بر رفتار ایمن   رهبران از طریق جو ای که مشخص شد . طبق آنمورد بررسی قرار گرفت  ایمنی نیز

ک  ه  کنن  دیمایج  اد ، جو ایمنی مطل  وبی را رندیگ یم، روش رهبری توانمندساز را در پیش رهبران زمانی که. گذارندیم

 .گرددیمرفتار ایمن  ارتقاء باعث 

م ها و تسهیت گروهمدیری در رهبری توانمندسازمیان  رابطۀبررسی  به پژوهش خود( در 2016)کاران و هم سریواستاوا

مع  ادالت س  اختاری م  ورد  یس  ازمدل ب  ا اس  تفاده از ی پ  ژوهش م  ذکوره  اداده. پرداختن  دها دانش و عملکرد گروه

و  صورت مثبت  ی ب  ا تس  هیم دان  ش، س  ودمندیبه رهبری توانمندسازکه  ندنشان داد هایافته. ندتقرار گرف لیوتحلهیتجز

 .عملکرد مرتبط هستند ثبتی باصورت مها بهدوی آن هر ،برگشت  که در باشدمیثمربخشی گروه در ارتباط 

در ص  نعت ف  والد ب  ین ج  و ایمن  ی و رفت  ار ایمن  ی  ۀبه بررسی رابط پژوهش خود( در 2016)ران و همکا پستلسویت 

ب  ا اس  تفاده از روش  هاافت  هید. نیا ب  و کارکن  ان ص  نعت ف  والد اس  پا ۀل کلیپژوهش مذکور شامآماری  ۀ. جامعندپرداخت

ارتباط  نانک ارک  منیا رفتار و یمنیا جو  نیب هاق آنند که طبقرار گرفت لیوتحلهیتجزمورد  معادالت ساختاری یسازمدل

 .اردد وجود یرمعنادا

 

 وهشپژ یشناسروش

آوری اب  زار جم  عو  همبس  تگی_فی، از نظر روش اجرا از ن  وع توص  یمیدانی پژوهش حاضر از نظر فرایند اجرا از نوع

 النیاستان گ    ییشرکت آب و فاضالب روستاکارکنان  ۀشامل کلیاین پژوهش آماری  ۀجامع د.باشسشنامه میها پرداده

حج  م نمون  ه ب  ا اس  تفاده از  ک  هگردید تصادفی ساده استفاده  یریگ نهنمو از روش  همچنین د.باشمینفر  420 به تعداد

 نفر تعیین شد. 218 ،فرمول کوکران
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مورد  SMART PLS3و  SPSS 22 هایافزارمربوط به آن با استفاده از نرم  یهاداده ،پرسشنامه یآورجمعبا  هایت درن

 قرار گرفت. ین متغیرها مورد بررسیو ارتباط ب لیوتحلهیتجز
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 هایافته

2R ار ک هب یمعادالت ساختار یسازمدل یبخش ساختارو  یریگ اندازه ردن بخش ک متصل  ت جهه ک است  یاریمع

 (1شماره )ه در جدول ک  طورهمان. گذاردیم زادرونر یمتغ کیبر  زابرونر یمتغ کیه ک دارد  یریتأث و نشان از رودیم

 . باشدیمدرصد  67/ 2حدود  رپژوهش حاض یزادرونرهای یمتغ یبرا 2Rانگین ، میگرددیممشاهده 

 :دنباشیمر یبه شرح جدول ز  2Rآمده دست به ریمقاد

 

 (2R)ن ییب تعی ر ضری مقاد  :1جدول  

R eSquar 

 رفتار ایمنی  جو ایمنی  تسهیم دانش

0.606 0.526 0.895 

  

 شود:ه میبه بررسی مسیرهای غیرمستقیم پرداخت حال

 

 مستقیمرایب مسیر غیرجدول ض :2جدول  

 استانداردضریب  ارتباط ریمس

 313/0 رفتار ایمنی  دانش                                      هیم  تس رهبری توانمند ساز            

 389/0 رفتار ایمنی ایمنی                                           جو  ی توانمند سازرهبر            

 

رفتار  بر طریق جو ایمنی از توانمندساز یرهبرمستقیم مربوط به مسیر غیر ریتأثبیشترین  ،شودکه مشاهده می طورهمان

 .ت اس 0/ 389ست که برابر با ا ایمنی

 

 ا چهارم پژوهش اول ت  ۀنتایج تحلیل آزمون فرضی :3جدول  

 آزمون ۀ نتیج ضریب مسیر استاندارد VALUE-T پژوهش ۀ فرضی

1H  عدم تأیید  052/0 051/1  یمنی ا رفتار                 مندسازتوان یرهبر 

2H  تأیید 725/0 138/12  یمنی ا  جو                توانمندساز یرهبر 

3H  تأیید 779/0 447/15  دانش می تسه               توانمندساز یرهبر 

4H   تأیید 537/0 174/8  یمنی ا فتارر                          یمنی ا جو 
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 نتایج تحلیل آزمون فرضیه پنجم و ششم پژوهش  :4جدول  

 موننتیجه آز یب مسیر استانداردضر SOBEL-T فرضیه پژوهش

5H ییدتأ 389/0 780/4  ی منی ا فتارر              جو ایمنی            توانمندساز یرهبر 

6H تأیید 313/0 555/5  ی منی ا رفتار             دانش میتسه           زتوانمندسا یرهبر 

 

 شوند: ل میحاص ذیلنتایج ( 4و )( 3ول شماره )اس جدبراسا

 دارد. ریتأث النیاستان گ  ییشرکت آب و فاضالب روستاتار ایمنی کارکنان رهبری توانمندساز بر رف (1

 ی رهبر ن دو متغیر یب یت ۀزان آماریشود که میداری مشاهده مدر حالت ضرایب معنا ،یبا توجه به مدل ساختار

-می -1/ 96 تا 1/ 96داخل بازه  النیگ  استان ییروستا فاضالب و آب شرکت  کارکنان یمنیا رفتار و توانمندساز

 .گرددینم دییتألذا فرضیه  باشد؛

 

 دارد. ریأثت النیاستان گ ییشرکت آب و فاضالب روستابر جو ایمنی کارکنان  رهبری توانمندساز (2

 ی رهبر متغیر  ن دو یب یت ۀزان آماریشود که میدر حالت ضرایب معناداری مشاهده م ،یبا توجه به مدل ساختار

-می -1/ 96 تا 1/ 96خارج از بازه  النیگ  استان ییروستا فاضالب و آب ت شرک  کارکنان یمنیا جو  و نمندسازتوا

 است. 0/ 725بر با برا آن ریتأثمیزان  گشته ولذا فرضیه  باشد؛

 

 دارد. ریتأث النیاستان گ  ییشرکت آب و فاضالب روستارهبری توانمندساز بر تسهیم دانش کارکنان  (3

 ی رهبر ن دو متغیر یب یت ۀزان آماریشود که میی مشاهده مدر حالت ضرایب معنادار ،یمدل ساختار با توجه به

 -1/ 96 تا 1/ 96خارج از بازه  النیگ  استان ییروستا فاضالب و آب شرکت کارکنان دانش میتسه و توانمندساز

 است. 0/ 779با  برابر آن ریتأثمیزان  گشته و دییتألذا فرضیه  ؛باشدمی

 

 دارد. ریتأث النیاستان گ  ییو فاضالب روستا شرکت آبکارکنان  منی بر رفتار ایمنیجو ای (4

 یمنیا جو ن دو متغیر یب یتۀ ن آمارزایشود که میدر حالت ضرایب معناداری مشاهده م، یبا توجه به مدل ساختار

لذا  باشد؛ می -1/ 96 تا 1/ 96از بازه  جخار النیگ  استان ییروستا فاضالب و آب شرکت کارکنان یمنیا رفتار و

 است. 0/ 537برابر با  آن ریتأثمیزان  شته وگ  دییتأفرضیه 
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 ر یتأث النیاستان گ  ییشرکت آب و فاضالب روستارهبری توانمندساز از طریق جو ایمنی بر رفتار ایمنی کارکنان  (5

 دارد.

تی سوبل( ) میرمستقیغ یت ۀرزان آمایشود که میمدر حالت ضرایب معناداری مشاهده  ،یبا توجه به مدل ساختار

خارج از بازه  النیگ  استان ییروستا فاضالب و آب شرکت کارکنان یمنیا رفتار و توانمندساز یرهبرمتغیر ن دو یب

 است. 0/ 389برابر  آن ریتأثمیزان  گشته و دییتأ هیلذا فرض باشد؛می -1/ 96 تا 1/ 96

 

 الن یاستان گ  ییشرکت آب و فاضالب روستارهبری توانمندساز از طریق تسهیم دانش بر رفتار ایمنی کارکنان  (6

 .دارد ریتأث

تی سوبل( ) میتقرمسیغ یت ۀزان آماریشود که میمشاهده مدر حالت ضرایب معناداری  ،یل ساختارا توجه به مدب

خارج از بازه  النیگ  استان ییروستا فاضالب و آب شرکت کارکنان یمنیا رفتار و توانمندساز یرهبریر متغ ن دویب

 است. 0/ 313برابر  آن ریتأثمیزان  گشته و دییتأ ریتأثشود. میزان یرفته میپذه یلذا فرض ؛است  -1/ 96 تا 1/ 96

 

 یریگجهینتبحث و 

رهبری توانمندساز بر رفتار ایمنی با توجه به نقش میانجی تسهیم دان  ش و ج  و ایمن  ی کارکن  ان  ریتأثمنظور بررسی به

 :دنشو یممطرح  ذیل ، نتایجالنیگ  استان ییشرکت آب و فاضالب روستا

 ییشرکت آب و فاضالب روستاکارکنان  رفتار ایمنیبر رهبری توانمندساز  ندنشان داد که نتایج آزمون به توجه با (1

 .شوندبررسی  گریانجی مصورت نقش بهسایر عوامل  ریتأث که شودیمپیشنهاد ؛ داردن ریتأث النیگاستان 

 ییشرکت آب و فاضالب روستاو ایمنی کارکنان بر جاز رهبری توانمندس ندنشان داد که نتایج آزمون به توجه با (2

انداز شرکت، تصمیمات در تصمیمات مربوط به چشمشرکت  رانیمدکه  شودیمپیشنهاد ؛ دارد ریتأث النیاستان گ 

در تصمیمات مربوط به سیستم جذب و گزینش کارکنان نیز که ها اجازه دهند لحاظ کنند و به آنرا کارکنان خود 

کار  سائل ایمنی را از محلهمچنین شرایطی را فراهم نمایند که کارکنان اطالعات مربوط به م .باشندتهدخالت داش

 .ود دریافت نمایندخ

 یی ستاشرکت آب و فاضالب رورهبری توانمندساز بر تسهیم دانش کارکنان  ندنشان داد که نتایج آزمون به توجه با (3

کمک کنند و  شانیشغلبه کارکنان در رسیدن به اهداف رکت ران شیمدکه  شودیمپیشنهاد  ؛رددا ریتأث النیاستان گ

ن خود را راهنمایی نمایند کارکنا شودیمران پیشنهاد یهمچنین به مد اهداف شرکت را برای کارکنان توضیح دهند.

 . دهند خود را به هم انتقال های گذشتهها و شکست تجربیات حاصل از موفقیت  تا

استان  ییشرکت آب و فاضالب روستاکارکنان  ر رفتار ایمنیجو ایمنی ب ندن دادنشا که نتایج آزمون به توجه با (4

و خدمات مربوط به ایمنی کارکنان باشند  ت فعاالنه درگیر کارهاشرک یران مد که شودیمپیشنهاد  دارد؛ ریتأث النیگ 

د که  کارکنان یادآور شون همچنین به .نمایند یگذارهیسرماطور ایمن انجام کار به جهت تجهیزات الزم  ۀو در زمین

 هشدارها و عالئم ایمنی در کار را جدی بگیرند.
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شرکت آب و بر رفتار ایمنی کارکنان رهبری توانمندساز از طریق جو ایمنی  ندنشان داد که نتایج آزمون به توجه با (5

به مشکالت  یاسازندهطور کت بهشردیران م که شودیمپیشنهاد  ؛دارد ریتأث النیاستان گ  ییفاضالب روستا

طور منظم و مناسب انجام گردد. همچنین مدیران شرکت یند و کار آموزش کارکنان جدید بهکارکنان رسیدگی نما

 وجه ویژه نمایند و رفتار ایمنی را تقویت نمایند.باید به مشکالت شخصی اعضای گروه ت

شرکت آب ش بر رفتار ایمنی کارکنان م دانرهبری توانمندساز از طریق تسهی ندنشان داد که نتایج آزمون به توجه با (6

رای کارکنان تصمیمات شرکت را ب شرکت مدیران  که شودیمپیشنهاد  رد؛دا ریتأث النیاستان گ ییو فاضالب روستا

 کنند پیدا میکارکنان تمایل بدین صورت  .یکسان رفتار نمایند طوربهاعضای گروه  ید با تمامبا . آنانتوضیح دهند

و  هادستورالعملهمچنین کارکنان به  .کاران خود انتقال دهندبه هم آن را، رندیگ یمجدیدی یاد  مورد زمانی که

 کار را بدون عجله و با یک سرعت ایمن انجام دهند.نموده و مربوط به کار عمل  قوانین ایمنی

 

 ع فارسیفهرست مناب

 یمنیبر رفتار ا مؤثرعوامل  ینظور بررسمبه کپارچهی یمدل جادیا (.1398) ، پوریا.و رشوند نیمحمدحس یی،آقا -

 ،یردر عمران، معما نینو  یهاوهشپژ یالمللنیکنفرانس ب نیپنجم ،یساختمان یهاران شاغل در پروژهکارگ 

 .1-7کرج،  ست،یز طیو مح یشهر ت یریمد

ش در س  ازمان یادگیری سازمانی بر تسهیم دان    ریتأثبررسی  .(1398) افسانه. میرمرادزهی، کاظم و ،چراغ بیرجندی -

ف  ق ن  وین های نوین در علوم ورزشی و سالمت، ته  ران، انجم  ن االمللی افقینهمایش ب ورزش و جوانان زاهدان،

 .1-18 علم و فناوری،

جهت  یمنیا تیریبر مد مؤثررفتار عوامل  لیوتحلهیتجز (.1398) یحیی. ،یو زارع مهرجرد ریام ی،دمرا یحاج -

: پروژه ساخت یطالعه موردم) ستمیس یهاییایپو  کردیبا استفاده از رو یسازکاهش حوادث در صنعت گندله

، تهران ن،یدر عصر نو  عیناص یدسمهنو  ت یریمد یالمللنیبنفرانس ک  نیسه چاهون(، دوم یسازکارخانه گندله

 .1-25 البرز، نیآرو شیشرکت هما ،یصنعت ت یریسازمان مد شیمرکز هما

مطالع  ه: دبی  ران زن مقط  ع  م  ورد) یتوانمندس  ازتباط بین رهب  ری معن  وی و (. بررسی ار1393زاده، داود. )حسین -

 .71-91ار، ، شماره سوم، به5آموزشی، سال متوسطه شهرستان ساوه(، تحقیقات مدیریت 

ش انجی دان   ی   م نقش به توجه با کارکنان منییا عملکرد و منییا جو  نیب رابطه بررسی (.1396. )خالقی نژاد، عباس -

 .69-86، 4 ، شماره5 کار، جلد سرچشمه، بهداشت و ایمنی مس مجتمع در منییا زشیانگ و منییا

روی نگ  رش دان  ش و  د س  ازمان ب  رریت ارش   تعهد و اقدامات ایمنی مدی ریثتأمطالعه  .(1391) .صدیقه ،خورشید -

 .1-15 نخستین همایش ساالنه علوم مدیریت نوین، گرگان، رفتار ایمنی کارکنان،

بررسی رابط  ه  (.1393نیت، محمد. )ن و خوشزاده، حسی؛ محمدزاده ابراهیمی، علی؛ مهدیرحیمی پردنجانی، طیبه -

 .1-11، 4، شماره 6کار، دوره  یمی، طب رفتارهای ایمن در صنعت پتروش جو ایمنی و ابعاد آن با
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 ن  الترمی در هیج  انی ه  وش گرتع  دیل نق  ش ب  ا ایمن  ی رفت  ار ب  ر شغلی استرس تأثیر(. 1398) .رودگرنژاد، فروغ -

 .119-134، 18، شماره ییایدر علوم آموزشگیالن.  استان دریانوردی و بنادر کل اپراتورهای اداره

ایمن  ی کارکن  ان ب  ر  رفت  ار ریت  أثس  نجش  .(1396) اءاهلل.عط    طح  ی،اب و ، محم  دعلیحسنی ابوذر؛ ،عیصولت رفی -

مطالعه م  وردی ) یسازمانهای ویژگی درنظرگرفتنبا  هات اطالعات در مدیریت دانش سازمانسازی موفق امنیپیاده

و حس  ابداری، ته  ران، موسس  ه م  دیریت  یالملل   نیبدوم  ین کنف  رانس  ،(فناوری اطالعات ارتباطات وپژوهشگاه 

 .1-20صالحان،عالی  آموزش

 یهامؤلف  ه(. بررسی رابطه ب  ین 1396قاسمی، محمد؛ شهرکی، حمید؛ لکزایی، مصطفی و طباطبایی فاطمی، علی. ) -

و اقتص  اد ب  ا  ت یریم  د ،یحس  ابدار شیهم  ا نیاولان، ی و تسهیم دانش در دانشگاه علوم پزشکی زاهدجو سازمان

 یر.واحد مال یاسالمدانشگاه آزاد  ر،یمال ،یقتصاد ملا ییایپو  کردیرو

دانش با  ت یریمد ی(. رابطه توانمندسازها1396. )میو صداقت، مر دیحم ،یضرغام بروجن ی؛دمجتبیمحمودزاده، س -

 .145-173 ،73و دوم، شماره  ست یول، سال ببهبود و تح ت یریمطالعات مد ،دانش ت یریمد یاندهیفرا

(. طراحی اعتباربخشی پرسش  نامه 1395واد. )تی، ججنا، شهرام؛ صادقی، عباس و ملکو  نیا، محسن؛ ارسنامهدی -

 .92-102(، 2)31جهت ارزیابی رفتار ایمنی، سالمت کار در ایران، دوره 

دانش بر عملکرد کارکنان  میتسه ریتأث یبررس (.1395) .نیعبدالحسعباسیان، و  ی، هیواالدبهروز؛ خ ی،رینص -

، تهران، 21در قرن  ت یریمد یالمللنیفرانس ب، کنمورد مطالعه؛ شرکت توربوتک() کسونید یبراساس مدل نانس

 .1-6 را،یو تخت یپرداز پادهیا رانیموسسه مد

توانمندساز بر  یو رهبر میاثر جو ت ی(. بررس1393. )دیحم مهر،نیو رامزنگنه، محسن،  ؛اکرم مقدم، زادهیهاد -

 .161-178، 17شماره  ،یدولت ت یرمدی ازاند. چشممیت یدانش اعضا میرفتار تسه

؛ ه  اهتلرهبری توانمندساز بر بهب  ود عملک  رد خ  دمات  ریتأث. (1396) پور، محمدرضا.و ادیب  شناس، مهدیدانیز -

-114، 40 ، ش  ماره12 ت گردش  گری، دوره، مطالعات مدیریشناختی و تبادل دانشی روانقراردادها نقش میانجی

83. 

 انیمورد مطالعه: دانشجو دانش ) میتسهدر  یتیشخص یهایژگ ینقش و یبررس .(1394) .مظاهر ،یریام یوسفی -

 .647-665، 3 ، شماره13دانشگاه تهران(، دوره  ت یریمد هشاغل دانشکد
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