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 چکيده
 یاجتماع سرمایه با میانجیگری کار اخالق بر مدارامنیت تأثیر رهبری بررسی هدف با حاضر پژوهش

 عهجام. است همبستگی نوع از و توصیفی پژوهش روش در بین کارکنان دانشگاه ارومیه می باشد.

 215 مجموع در که باشدمی( خدماتی و حراست کارکنان غیراز) ارومیه دانشگاه کارکنان کلیه آماری

 انتخاب ای متناسب با حجم هر طبقه طبقه تصادفی گیری نمونه روش به نفر 512 تعداد و بودند

 سرمایه و کار اخالق مدار،امنیت رهبری استاندارد پرسشنامه سه از هاداده گردآوری برای. شدند

 و دش استفاده تآییدی عاملی تحلیل روش از ها پرسشنامه روایی بررسی برای. شد استفاده اجتماعی

 نتایج. بود 58/0 ،52/0 ،11/0 ترتیب به که گردید محاسبه کرونباخ آلفای از استفاده با هاآن پایایی

 مدل برازش بودن مناسب دهنده نشان افزار، نرم خروجی مسیر تحلیل هایمدل اجرای از حاصل

که رهبری  داد نشان ساختاری نیز معادالت روش به فرضیات آزمون نتایج. است ساختاری معادالت

ه اجتماعی اثر مستقیم دارد. اثر مستقیم رهبری امنیت مدار بر اخالق کار نیز امنیت مدار بر سرمای

مثبت و معنادار است. اخالق کار بر سرمایه اجتماعی اثر مستقیم دارد و اثر غیر مستقیم رهبری امنیت 

 تدار بر اخالق کار به میانجیگری سرمایه اجتماعی مثبت و معنادار است. در نهایت اثر کل رهبری امنی

  مدار بر اخالق کار نیز مثبت و معنادار بود.

 .هارومی دانشگاه کارکنان اجتماعی، سرمایه کار، اخالق مدار، امنیت رهبری :يديکل واژگان
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 1زهرا عزیزي تراب ،1زکریا احمدیان 

 .دانشجوی دکتری، گروه علوم تربیتی، دانشگاه ارومیه 1

 

 نام نویسنده مسئول:
 زکریا احمدیان

 اجتماعی سرمایه با ميانجی گري کار اخالق بر مدار امنيت رهبري تأثير
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 مقدمه
 ف،مختل ذینفعان بر هاآن تاثیرات و هافعالیت اجتماعی پیامدهای اجتماع، در آنها نقش افزایش و هادانشگاه توسعه و رشد دلیل به

 آثیرت تحت شدت به را آن کلی عملکرد ، دانشگاه در شاغل افراد اجتماعی و اخالقی عملکرد که ایگونه به است؛ یافته افزون روز اهمیتی

 به مطلوب اجتماعی و فکری های سرمایه دارای و اخالق با ، کارآمد انسانی نیروی بدون که اند برده پی آموزشی نهادهای. دهد می قرار

 و پیچیده نامطمئن، شرایط بر غلبه منظور به هاسازمان. بود نخواهند خود جامعه روزافزون نیازهای پاسخگوی و رسید نخواهند خود اهداف

. ودشمی منسوخ و کهنه سرعت به که است مهارتی و دانش کسب طریق از کارکنان رهبری و هدایت دارند، پیش که راهی تنها امروزه پویای

 از مناسب، بستر آوردن فراهم به منوط برساند، خویش نظر مد اهداف به را آموزشی هایسازمان رهبران تواندمی که آنچه میان این در

 [.1]شود می یاد اجتماعی سرمایة عنوان به آن از که است آموزشی ذینفعان بین مشارکتی و مثبت روابط از گسترده هاییشبکه وجود جمله

 اهمیت شوند، برخوردار آن از اقتصادی لحاظ به هاسازمان که ایسرمایه یـا ارزش بحـث ، شدن جهانی پدیده گسترش با همچنین

 شوندمی محسوب سازمان هایدارایی مهـمتـرین جـزو انسانی های سرمایه خصوصا فکری داراییهای اقتـصاد ایـن در[. 5]است افتهی فراوانی

 و صمیمیت ، اعتماد ، متقابل ارتباطات افرایش موجب اجتماعی سرمایه[. 3]دارد آنها فکری هایتوانایی در ریشه هاسازمان موفقیت و

 در صمیمیت و ارتباط و اعتماد میران افرایش شاهد ، گیرد قرار توجه مورد سازمان در موضوع این چنانچه. شودمی افراد بین در همکاری

 [.4]داشت خواهند را امور اجرای در مشارکت به تمایل کارکنان همچنین و بود خواهیم سازمان

 سـازمانی هـر هـایسـرمایه ارزشتـرین با عنوان به کـه اسـت انسانهایی تالش حاصل کیفیت و کارایی که آنجا از دیگر طرفی از

 ودشـمی حادث سازمان کل رفتار ایشان رفتار مجموع از حقیقت در کـه هـاییانـسان اخالقـی مـسائل به پرداختن لذا شوند،می محـسوب

 مقابل در ویژه به و اند شده قبل از تر حساس بسیار کارکنانشان اقدامات به نسبت آموزشی نهادهای امروزه[. 2]است ناپذیر انکار ضرورتی

 غیراخالقی یا و بودن اخالقی مورد در افراد قـضاوت. دهندمی نشان واکنش مختلف طرق به و سرعت به کارکنان اخالقی غیر های فعالیت

 مهم هایجنبه از یکی کار، اخالقیات[. 6]دارد توجهی قابل تأثیر سازمانی موفقیت نتیجه در و آنان کار کیفیت و کمیت بر کارها بودن

 [.8]گردد سازمان یک استراتژی از بخشی که رود می پیش سمتی به و است سازمان فرهنگ

 تمزیّ بلکه است، دیگر سازمان به نسبت سازمان برتری برای عاملی تنها نه سازمانی هایارزش و کاری اخالق به متعهد انسانی نیروی

 [.5]شودمی تلقّی هاسازمان از بسیاری برای پایداری رقابتی

 خاطر تعلق همچون اجتماعی سرمایه برای سازی زمینه لزوم همچنین و ، اجتماعی سرمایه ارتقای برای بهبود های فرصت همچنین

 لزوم است، آموزشی های محیط کاری فرایندهای و اداره در مبرم منابع که آموزشی و دانشگاهی محیط در کارکنان مستمر کاری اخالق و

 به کمک در مهمی نقش رهبران درواقع. [.1]سازد می نمایان را مدیریت در نوین نسل رهبری سبکهای کاربست و رهبری سبک تغییر

 رهبری که کرد عنوان باید عبارتی به[. 10]دارند آنان استعدادهای توسعه و شناختن رسمیت به طریق از هایشانتوانایی تحقق برای کارکنان

 ماعیاجت های سرمایه ارتقا قابلیت گرا مثبت سبک به رهبری که رسد می نظر به بنابراین[. 11]باشد می ارتباط در اجتماعی های سرمایه با

 .دارد را

 از کیی[. 1]باشدمی کار در اخالق معیارهای افزایش در آموزشی رهبران دهنده یاری هایمؤلفه از یکی اجتماعی سرمایة بنابراین

 روی جمعی خالقیت به  مثبت ذهینتی و خاطر اطمینان با آن در کارکنان که گرددمی أمن و آرام جوی ایجاد باعث که رهبری سبکهای

 اخالقی فضای تقویت به نهایت در و گرددمی افراد اجتماعی های سرمایه افزایش باعث خود این که[. 15]است مدار امنیت رهبری آورند،

 افزایش موجبات اجتماعی های سرمایه ایجاد طریق از و گرا مثبت رفتارهای کاربست با مدار امنیت رهبری واقع در. کند می کمک سازمان

 .آورد می فراهم را سازمان در کار اخالق

 بر نیمبت و حمایتگرانه روابط و است مطرح کارکنان برای الگو یک عنوان به رهبر که کرد عنوان توان می فوق مطالب به توجه با لذا

 امنیت بریره تردقیق مطالعه با که چرا بینجامد کارکنان کار اخالق تقویت تبع به و اجتماعی سرمایه گسترش به تواند می او مثبت روابط

 حاضر پژوهش در جهت همین یابد. بهمی افزایش نیز آنان کاری اخالق ، کارکنان در اجتماعی سرمایه کردن تلقی مهم با و سازمان در مدار

 اثرگذار واملع شناسایی چرا که. شد پرداخته اجتماعی کارکنان سرمایه میانجیگری نقش با کار اخالق بر مدار امنیت رهبری تآثیر بررسی به

 همچنین گردد حوزه این در تجربی و نظری دانش ایجاد و شناخت در مؤثر گامی تواندمی سازمانی مطالعات راستای کاری در اخالق بر

 اهداف تحقق و عملکرد انگیزش، بر که شگرفی تأثیر دلیل به کارکنان اجتماعی سرمایه و مدار امنیت رهبری ماهیت در تحقیق و مطالعه

 خود به را حوزه این نظرانصاحب و پژوهشگران توجه که ایگونه به[. 13] بوده اهمیت حائز موضوع همواره باشد داشته تواندمی سازمانی

  .است داشته مشغول
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 باشد یمی اجتماع هیسرما و کار اخالق ، مدار تیامنی رهبر نیب روابطی علی الگوی بررس حاضر پژوهشی اصل هدف نکهیا به توجه با

 برازش، ریبض برآورد و مذکوری رهایمتغ مستقیم غیر و مستقیم تأثیر بررسی  پژوهش، متغیرهای بین احتمالی روابط بینی پیش برای لذا

 .ردیگیم قراری بررس مورد و طراحی ذیل مفهومی الگوی

 
 : مدل مفهومی پژوهش1شکل

 

 پژوهش نهيشيپ
 ادهد قراری برس مورد همزمان را رهایمتغ بیترک کهی پژوهش ، پژوهشی رهایمتغ تک تک با رابطه در گرفته انجام  قاتیتحق عالرغم

 خود پژوهش در( 1316ی )دینو وی قنبر گردد؛ی م اشاره دارند مشابهت حاضر پژوهش بای نحو به کهی قاتیتحق به لذا. نشد یافت باشد

ی قالوند. [.14]باشدی اجتماع هیسرما شیافزا بر موثر عوامل از تواندی م کار طیمح در تیمعنو بستر در خدمتگزاری رهبر که دادند نشان

 [.16] .دارد وجود معناداری و علی رابطه اجتماعی سرمایه و کار در معنویت ، خدمتگزار رهبری بین که دادند نشان( 1315) همکاران و

 وی قنبر [.16] است دارمعنی و مثبت اجتماعی پذیری مسولیت و اخالقی رهبری بین رابطه داد نشان( 1314) همکاران و زندی پژوهش

 داد نشان( 1315) مقدم ریم وی جعفر پژوهش.. دارد وجود رابطه اجتماعی سرمایه با خدمتگذار رهبری بین که دادند نشان( 1314ی )دینو

همچنین در حوزه اخالق کار پژوهش امراهی و  .[.1]دارد موثری نقش اجتماعی سرمایه توسعة و افزایش در خدمتگذار رهبری که

( کار در مشارکت و جمعی روح)به جز کار اخالق هایمؤلّفه کل با مدیران معنوی رهبری های ( نشان داد که بین ویژگی1311همکاران)

( بیانگر این بود که ا توجه به ابعاد رهبری امنیت مدار و 1313نتایج پژوهش اردالن و همکاران) [.18]دارد وجود ی معنادار و مثبت رابطة

 که دریافتند( طی پژوهشی1315همچنین حسنی و شهودی).[.15]رفتارهای تالفیجویانه کارکنان بود وجودان کاری میتوان شاهد کاهش

 [.11]دارند کار به اعتیاد ابعاد با داریمعنی و رابطه مثبت امنیتمدار، رهبری هایمؤلفه تمامی

 

 پژوهش هاي فرضيه
 اثر مستقیم دارد. کار اخالق بر مدار امنیت رهبری .1

 کار اثر مستقیم دارد. بر اخالق اجتماعی سرمایه .5

 اثر مستقیم دارد. اجتماعی سرمایه بر مدار امنیت رهبری .3

 اثر غیر مستقیم دارد. کار اخالق بر  اجتماعی سرمایه میانجیگری به مدار امنیت رهبری .4

 

 پژوهش روش
 کلیه موردنظر آماری جامعه. است ساختاری معادالت یابی مدل روش از استفاده با همبستگی های پژوهش نوع از حاضر پژوهش

 طبقه ای تصادفی گیری نمونه روش از استفاده با .است نفر  215 حجم به ارومیه)غیر از کارکنان حراست و خدماتی( دانشگاه کارکنان

 حجم به توجه با موردنظر نمونه حجم تعیین برای .شدند انتخاب پژوهش نمونه عنوان به نفر  215  ها دانشکده از یک هر حجم با متناسب

 است شده استفاده کوکران فرمول از آماری جامعه

 مدل اساس بر استاندارد پرسشنامه از مدار امنیت رهبری سنجش برای .بود استاندارد پرسشنامه سه ها داده گردآوری اصلی ابزار

 مؤلفه کل روایی بررسی برای .آمد دست به55/0کرونباخ  آلفای ضریب اساس بر پرسشنامه این پایایی .[.50]شد استفاده ( 5011)کومب

 10/0GFI=  , 04/0 =RMSEA ,  15/0  =CFIبرازش  هایشاخص که شد استفاده تأییدی عاملی تحلیل روش از پرسشنامه این های
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,  10/0  =AGFI پرسشنامه  کاری اخالق گیری اندازه برای .است مدار امنیت رهبری سنجش برای پرسشنامه این مناسب روایی نشانگر

 .[.51]است شده طراحی لیکرت ای درجه پنج مقیاس از استفاده با و تفکیکی گونه به گویه 54 قالب در( 1110)گریگور مک سی پتی

 تحلیل روش از پرسشنامه این های مؤلفه کل روایی بررسی برای..آمد بدست 52/0  کرونباخ آلفای ضریب اساس بر پرسشنامه این پایایی

 روایی نشانگر 15/0GFI=  , 06/0 =RMSEA ,  13/0  =CFI ,  51/0  =AGFI برازش های شاخص که شد استفاده تأییدی عاملی

 استفاده (1115)گوشال و ناپاهید اجتماعی سرمایه پرسشنامه از نیز از اجتماعی سرمایه سنجش برای. باشدمی پرسشنامه این مناسب

 از پرسشنامه این های مؤلفه کل روایی بررسی برای..آمد بدست 58/0 کرونباخ  آلفای ضریب اساس بر پرسشنامه این پایایی. [.55]شد

 13/0GFI=  , 06/0 =RMSEA ,  14/0  =CFI ,  55/0  =AGFIبرازش های شاخص که شد استفاده تأییدی عاملی تحلیل روش

 استفاده گردید. Lisrelو  spssجهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار   .باشدمی پرسشنامه این مناسب روایی نشانگر

 

 پژوهش هايیافته
 . .است ضروری یابیمدل در  هاداده متغیری چند و متغیری تک بودن نرمال بررسی پژوهش، هایفرضیه آزمون به پرداختن از قیل

 متغیرها توصیفی هایشاخص 1 جدول در. باشد بیشتر 10 و 3 از نباید ترتیب به هامتغیر کشیدگی و چولگی مطلق قدر که معنی بدین

 دلم فرضپیش عبارتی به و دهدمی نشان را شده مطرح مقادیر و اندشدهها ارائه پراکندگی مناسب و نرمال بودن توزیع داده  بررسی جهت

 . است برقرار ها داده متغیری تک بودن نرمال عنیی یابی
 

 پژوهش متغيرهاي توصيفی هاي شاخص: 1 جدول
 

 کشیدگی چولگی انحراف استاندارد میانگین متغیر

 -15/0 -58/0 51/0 55/3 رهبری امنیت مدار

 -52/0 01/0 25/0 51/3 اخالق کار

 -01/0 51/0 82/0 55/3 سرمایه اجتماعی
 

 پژوهش متغيرهاي همبستگی ماتریس ؛ 2جدول
 

 3 5 1 متغیر شماره

   1 مدارامنیت رهبری 1

  1 61/0** کار اخالق 5

 1 42/0** 23/0** اجتماعی سرمایه 3

 **p<0.01 *p<0.05   

 

 و( p< 42/0 =r , 01/0) کاری اخالق با  و(     p< , 25/0 =r  01/0مدار ) امنیت رهبری  با اجتماعی سرمایه فوق جدول به باتوجه

 . است معناداری و مثبت رابطه(   p<61/0 =r ,  01/0) مدار امنیت رهبری با کاری اخالق رابطه
 

 مستقيم اثرات ضرایب برآورد ؛3جدول

 

      

 

 

 

 
 معنی داریسطح  آماره T خطای استاندارد ضریب مسیر متغیرها

     از کار اخالق روی به

 001/0 2/50 55/0 35/0 اجتماعی سرمایه

 001/0 41/15 05/0 45/0 مدار امنیت رهبری

  از اجتماعی سرمایه روی به

 001/0 86/4 14/0 12/0 مدار امنیت رهبری
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 T آماره مقادیر با( 45/0)مدار امنیت رهبری مستقیم اثر و( 35/0)کار اخالق بر اجتماعی سرمایه مستقیم اثر فوق جدول به توجه با

 سرمایه بر مدار امنیت رهبری مستقیم اثر همچنین. باشد می معنادار و مثبت 001/0 سطح در(  41/15 و 50/2 ترتیب به)شده مطرح

 .باشد می دار معنی و مثبت 001/0 سطح درT (86/4 ) مقدار با( 12/0)اجتماعی

  اجتماعی سرمایه میانجیگری بررسی و مستقیم غیر اثرات
 

 مستقيم غير اثرات ضرایب برآورد ؛4جدول
 

 سطح معنی داری آماره T خطای استاندارد ضریب مسیر متغیرها

  از کار اخالق روی به

 001/0 28/14 01/0 52/0 مدار امنیت رهبری

 

 .دارد کار اخالق و مدار امنیت رهبری بین را ای واسطه نقش اجتماعی سرمایه که است مشخص فوق جدول های یافته با توجه با     

T (28/14 ) آماره و( 52/0) مسیر ضریب با کار اخالق  روی بر اجتماعی سرمایه طریق از مدار امنیت رهبری مستقیم غیر اثر  که معنی بدین

 .است دار معنی و مثبت 001/0 سطح در

 غیر مستقیم، اثرات مقادیر 2 جدول: متغیرها شده تبین واریانس و کل اثرات ، مستقیم غیر ، مستقیم اثرات شده استاندارد ضرایب

 .دهد می نشان را متغیرها شده تبین واریانس مقادیر و کل ، مستقیم
 

 متغيرها شده تبين واریانس و کل اثرات  و مستقيم غير مستقيم، اثرات شده استاندارد ضرایب ؛5جدول
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 رهبری طریق از همچنین و کنند می بینی پیش را کار اخالق واریانس از  61/0 مدار امنیت رهبری و اجتماعی سرمایه 2 جدول به توجه با

 شده ارائه  6 جدول در شده آزمون مدل برازش هایشاخص. باشد می بینی پیش قابل اجتماعی سرمایه تغییرات از 25/0 نیز مدار امنیت

 .اند
 

 حاضر پژوهش شده آزمون مدل کلی برازش هايشاخص ؛6جدول
 

 2X Df Df/2X  CFI GFI AGFI RMSEA شاخص

 08/0 51/0 15/0 11/0 81/5 505 03/255 حاضر پژوهش

 حداقل

 پذیرش

 دار معنی

 نباشد
- 

 از کمتر

3 

 از بیشتر

10/0 
 10/0 از بیشتر

 از بیشتر

50/0 

 از کمتر

05/0 

 

 که  Df/2X شامل هاشاخص این.شد استفاده  6 جدول در شده ارائه های شاخص از شده آزمون مدل برازش میزان بررسی برای   

، شاخص  10/0بیشتر از  مقادیر که (CFI)تطبیقی برازش شاخص و (GFI)برازش نیکویی شاخص. باشد می پذیرش مورد 3 از کمتر مقدار

AGFI   و   50/0بیشتر ازRMSEA  مورد پذیرش می باشد. نتایج حاصل از جدول فوق بیانگر مورد پذیرش بودن  05/0نیز کمتر از

 شاخصهای ذکر در پژوهش حاضر می باشد. 

 .است شده ارائه( 8)زیر جدول در پژوهش های فرضیه بررسی

 واریانس تبین شده اثر کل مستقیماثر غیر  ضریب مسیر متغیرها

 61/0    از کار اخالق روی به

  68/0 52/0 45/0 مدار امنیت رهبری

  35/0  35/0 اجتماعی سرمایه

 25/0    از اجتماعی سرمایه روی به

  12/0  - 12/0 مدار امنیت رهبری
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 پژوهش هاي فرضيه بررسی ؛7جدول
 

 نتیجه T P مسیر ضریب فرضیه ردیف

 شد تآیید 001/0 86/4 12/0 اثر مستقیم دارد کارکنان اجتماعی سرمایه بر  مدار امنیت رهبری 1

 شد تآیید 001/0 50/2 35/0 اثر مستقیم دارد کارکنانکار  اخالق بر اجتماعی سرمایه 5

 شد تآیید 001/0 41/15 45/0 اثر مشتقیم دارد کارکنان کاری اخالق بر مدار امنیت رهبری 3

4 
 کاری اخالق بر اجتماعی سرمایه میانجیگری به مدار امنیت رهبری

 اثر مستقیم دارد کارکنان
 شد تآیید 001/0 28/14 52/0

 

 اثر مستقیم دارد. کارکنان اجتماعی سرمایه بر مدار امنیت رهبری اول؛ فرضیه

 سطح در متغیر دو این بین رابطه که گرددمی مشاهده ، (12/0اجتماعی) سرمایه بر مدار امنیت رهبری مستقیم اثر به توجه با  

 .گیردمی قرار حمایت مورد و تأیید پژوهش اول فرضیه لذا و باشدمی دار معنی و مثبت( 001/0)

 اثر مستقیم دارد. کارکنان کار اخالق بر اجتماعی سرمایه دوم؛ فرضیه

 معنی(  001/0) سطح در که باشد می( 35/0) با برابر کار اخالق بر اجتماعی سرمایه مستقیم اثر( 8) جدول های یافته به توجه با   

 ..گردد می تأیید نیز پژوهش سوم فرضیه لذا.  باشد می دار

 اثر مستقیم دارد. کارکنان کار اخالق بر مدار امنیت رهبری دوم؛ فرضیه

( 001/0) سطح در متغیر دو این بین رابطه که گرددمی مشاهده ،( 45/0) کار اخالق بر مدار امنیت رهبری مستقیم اثر به توجه با   

 گیرد.می قرار حمایت مورد و تأیید پژوهش سوم فرضیه لذا و باشدمی دار معنی و مثبت

 اثر غیر مستقیم دارد. کار اخالق بر  اجتماعی سرمایه میانجیگری به مدار امنیت رهبری چهارم؛ فرضیه

 می( 52/0) با برابر اجتماعی سرمایه میانجیگری به کار اخالق بر مدار امنیت رهبری مستقیم غیر اثر( 8) جدول های یافته به توجه با

 ینب رابطه در میانجی نقش اجتماعی سرمایه و .گردد می تأیید نیز پژوهش سوم فرضیه لذا.  باشد می دار معنی( 001/0) سطح در که باشد

در حالت  LISREL( نشان دهنده الگوی آزمون شده حاصل از خروجی 1ددر نهایت نمودار ).کند می ایفا کار اخالق و مدار امنیت رهبری

 استاندارد می باشد که در زیر ارائه گردیده است.

 
 استاندارد حالت در پژوهش شده آزمون الگوي ؛1نمودار
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 نتيجه گيري و بحث
 نظرصرف .باشدمی مؤثر سازمان کارایی و اهداف تحقق در بالنتیجه و کارمندان رفتار و سلوک طرز در رهبری چگونگی که نیست شکی

 هبریر چگونگی که دهدمی نشان متعدد تجربیات. کند حل را دستگاه مشکالت از بسیاری تواندمی خوب رهبر سازمانی، فنون و اصول از

 عملکرد ینحوه و مدیران رهبری هایسبک بنابراین (.53ص، 1311دارد)درامامی ،  افراد هایفعالیت نتایج و رفتار طرز در توجهی قابل تأثیر

 .دارد سزایی به تأثیر کارمندان هایفعالیت در مدیر

 این در. نیز الگوی روابط علی بین سبک رهبری امنیت مدار ، اخالق کار و سرمایه اجتماعی بررسی شده است حاضر پژوهش در   

 و مثبت( 001/0) سطح در که باشد می( 18/0)اجتماعی سرمایه بر مدار امنیت رهبری مستقیم اثر بیانگر اول فرضیه از حاصل نتایج راستا

، قالوندی و (1314)نویدی و قنبری پژوهش نتایج با فرض این از حاصل نتایج. گردد می تأیید اول فرضیه لذا. باشد می دار معنی

 که چرا باشدمی همسو ((1311)همکاران و منش رضایی و (1315)مقدم میر و جعفری ،(1314)کیاکجوری و زاده یوسف (،1313همکاران)

 .یافتند دست مشابهی نتایج به خود پژوهش در نیز ها آن

 و پیروان در نفوذ و متقابل اعتماد ایجاد با مدیر با دارابودن ویژگی های رهبری امنیت مدار که گفت توانمی فوق نتایج تبیین در  

با نشان دادن  و .دهد افزایش را سازمان اجتماعی سرمایة تواندمی آنان در شایستگی و صالحیت ایجاد و پیروان توانمندکردن الگوسازی،

 .باعث به وجود آمدن جواعتماد، روحیه ی همکاری، مساعدت و ... در سازمان ها می شوند امنیت مدارویژگی های رهبر 

زمان زمینه ساز گسترش و افزایش اعتماد، همسازی و سازش، احترام در سا امنیت مداروجود مولفه های رهبری  بدین معنی که

گذاشتن، رعایت اصول اخالقی، کارتیمی، انصاف، روابط حسنه، مسؤولیت پذیری، مشارکت، میل یادگیری، توزیع اطالعات و کاهش اختالفات 

 .قومی و نژادی، زور و اجبار، رفتارهای نامناسب در میان کارکنان می شود

. باشد می( 35/0) مستقیم اثر ضریب با اجتماعی سرمایه و کار اخالق دار معنی و مثبت رابطه بیانگر( 8) جدول از حاصل جنتای   

 ،( 5010)تنر ،(5010)، قراملکی (1312(، خوبرو و همکاران)1356ابزری و یزدان شناس) های پژوهش های یافته با نیز فوق فرض نتایج

چرا که آنان نیز در یافته های خود اثرات مستقیم اخالقیات . باشدمی ، همسو(1314)همکاران و عطاالهی و( 5008)گلمن ،(  5011)هجکا

توان گفت وجود سرمایه اجتماعی کارکنان دانشگاه ارومیه خود موجبات افزایش اند. لذا میدر کار بر سرمایه اجتماعی را به اثبات رسانده

می گردد و بدین صورت موجب  کار در مشارکت روح و پشتکار و جدیت همچنین و مفید و سالم روابط برقراری و کار به دلبستگی و عالقه

 تقویت و افزایش اخالق کاری کارکنان می گردد.

(  45/0) مستقیم اثر ضریب  با که معنی بدین. باشد می پژوهش سوم فرضیه تأیید از حاکی نیز( 3و  8) جداول از حاصل نتایج   

 نتایج با نیز فوق فرضیه از حاصل هاییافته. باشد می دار معنی و مثبت( 001/0) سطح در کار اخالق و مدار امنیت رهبری بین رابطه

 و انصاری(،  1311(، شمس و خلیجیان)1313(، امراهی و همکاران)1315حسنی و شهودی)(، 1314زندی و همکاران) های پژوهش

 ( باشد.5005(، پژوهش هالینگس و دیگران)5010ومب)( و مطالعات ک5001)پیری  ،( 1315)همکاران

 کند تحمای هاآن از باشد، دسترسی قابل کارکنان برای مکانی و زمان هر در رهبر اگر که کرد اظهار توان می نیز فوق نتایج تبیین در

 باشد، داشته را مدار امنیت رهبری هایاینکه ویژگی خالصه ، بدهد گوش های کارکنانشحرف به بپذیرد، هستند که همانطور را هاآن و

 کار محل رد انسانی و سالم روابط کار، در جدیت و پشتکار کار، به عالقه و دلبستگی ایجاد سبب که کند فراهم دانشگاه در محیطی تواندمی

 برای اخالقیات آموزش هایبرنامه اخالقی، اصول به  دانشگاه مدیران و رهبران پایبندی همچنین. شودمی کار در مشارکت و جمعی روح و

 .دهند انجام دانشگاه در کار اخالق افزایش جهت توانندمی مدیران که است اقداماتی جمله از کارکنان، و مدیران

 سرمایه میانجی نقش با کار اخالق بر مدار امنیت رهبری مستقیم غیر اثر که دهد می نشان( 8) جدول از حاصل نتایج نهایت در  

، (1314)نویدی و قنبری های پژوهش نتایج با نیز فوق نظری هایگیری جهت. باشد می دار معنی( 001/0) سطح در( 52/0) اجتماعی

 و حسنی ،(1315)مقدم میر و جعفری ،(1314)کیاکجوری و زاده (، )یوسف1313اردالن و همکاران) (،1315قالوندی و همکاران)

 نتایج کرد بیان توانمی واقع در. باشد می همسو( 5011)کومب و ،( 1311)همکاران و منش رضایی ،(1311)خلیجیان  ،(1315)شهودی

 .باشد گذشته های پژوهش مکمل تواندمی حاضر پژوهش

 ارجح برای بیشتری تمایل افراد ، اجتماعی سرمایة باالی سطح با هاییسازمان در که کرد اظهار توانمی نیز فوق نتایج تبین در   

 رهبری کسب اتخاذ با توانندمی آموزشی هایسازمان رهبران واقع در. دهندمی نشان خود از فردی منافع بر سازمانی منافع دانستن

 پیروان؛ هایخواسته به دادن گوش و آنان به رسانی خدمت پیروان؛ و خود بین اعتماد ایجاد طریق از افراد بر گذاری سرمایه و مدارامنیت

 اجتماعی سرمایة ارتقای به ، پیروان به اختیار با همراه مسئولیت دادن سازمان؛ هایمأموریت و گیری تصمیم امور در آنان دادن مشارکت
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 موجب و گردیده مندبهره اجتماعی سرمایة گسترش مزیت از باال، انسانی سرمایه با افرادی از مندی بهره بر عالوه راه این از و کرده کمک

 .گردد خود سازمان در کار اخالق افزایش

 گیری شکل باعث دانشگاه در دوستینوع فرهنگ رواج طریق از مدارامنیت رهبری که کرد بیان باید بندیجمع مقام در در نهایت

 ماعیاجت سرمایه توسعة همچنین و افراد مشارکت حس افزایش باعث خود نوبة به این که شودمی افراد میان غیررسمی ارتباطی هایشبکه

 اجتماعی؛ حمایت مانند چندی پیامدهای آموزشی رهبران و مدیران توسط اجتماعی سرمایة ترویج و توسعه همچنین. گرددمی افراد در

 خالقیت اطالعات؛ اطمینان؛ مشارکت؛ و خونگرمی پذیری؛ مسئولیت ؛ اجتماعی؛ انسجام آگاهی روابط؛ تسهیل افراد؛ بین همکاری امنیت؛

 خواهد پی در را کارکنان بین در اخالق کاری توسعه گوناگونی؛ تحمل امکانات؛ به دسترسی تسهیل قوانین؛ شدن نهادینه پروری؛ایده و

 .داشت

 اب توانندمی هاآن که دهد می نشان کارکنان به کننده پشتیبانی و مساعد هایزمینه کردن فراهم با مدارامنیت رهبری عبارتی به

 ایدب. دهند گسترش را کار در مشارکت و جمعی روح و کار محل در انسانی و سالم روابط کار، به عالقه ایجاد ضمن کار در جدیت و پشتکار

 اندتومی که است مهمی مسائل جمله از کارکنان فردی اهداف سطح و دانشگاه های مأموریت و اهداف تعیین نحوة و چگونگی که کرد اشاره

. مدیران می توانند با انجام رفتارهای مانند: رعایت اصول باشد داشته اجتماعی سرمایه توسعه و کاری اخالق بهبود در مهمی بسیار نقش

اخالقی، برقراری روابط خوب، ارزش قائل شدن به تفاوت های فردی و فرهنگی، خود را صادقانه ارزیابی کردن، شنونده و سنگ صبور کارکنان 

برنامه ها و اهداف روشنی برای کارکنان ترسیم کردن، استفاده از روابط دوستانه به بودن، نیازهای کارکنان را به نیازهای خود مقدم داشتن، 

 .جای قدرت رسمی و رفتارهایی از این دسته می توانند موجب حرکت کارکنان در جهت اهداف و اصول سازمان شوند

سرمایه اجتماعی و به تبع گسترش اخالق  مدار و توسعهبا توجه به مطالب پیش گفته در راستای تقویت ویژگی های رهبری امنیت

 گردد؛کاری کارکنان ، پیشنهاداتی به مدیران و مافوقان دانشگاه ارومیه ارائه می

تواند های مدیریتی، که این نیز به نوبة خود میرده در تمام دانشگاه سرپرستان و مدیران مدار به آموزش اصول رهبری امنیت -1

 افزایش اخالق کار در کارکنان گردد. باعث سرمایه اجتماعی و به تبع

 راحتی به دبتوانن تا باشد کارکنان دوستانه و سالم روابط پذیرای که کنند فراهم طوری را دانشگاه محیط شود مدیرانپیشنهاد می -5

 شوند و ارتباط برقرار نمایند. آشنا یکدیگر با

 شافزای نهایت در و اجتماعی روابط تحکیم باعث روحی نظر از تواندکارکنان، می مشکالت در شدن سهیم و همدردی مدیریت با -3

 گردد.کار  اخالق

سازمان اساسی دارایی عنوان به ساختاری( –اجتماعی  منبعی همچون (اجتماعی سرمایة پدیدآوری بر گردد مدیرانپیشنهاد می -4

اخالق کاری  به یابی دست و تر آسان اجتماعی را هایکنش به را افراد ورود دارایی این .تأکید کنند شود، می شمرده افراد و آموزشی های

 نماید.در کارکنان را تقویت می

توسعه یابد، چرا که این صفات  ...گذشت و در محیط و بستر دانشگاه صفات انسـانی پسـندیده از جملـه نـوعدوسـتی، محبـت، -2

 .توسعة روابط انسانی سالم در دانشگاه شودو  توسعة روح مشارکت و همکاری بخش شدن کـار و در نتیجـهباعث لذّت

درخشــان کــه در گــرو  اســتعدادهــای محور که همة افراد در کـارهـا مشـارکت داده شـوند و شناسـاییایجاد محیط عدالت -6

 .دانشگاههاست در سرمایه اجتماعی سازمانو  مدارامنیت رهبــری هایویژگی وجــود

 سپاسگزاری

از تمامی کسانی که در پژوهش حاضر  ما را یاری نمودند، به ویژه کارکنان دانشگاه ارومیه، کمال تشکر و قدردانی را  در پایان جا دارد

 نماییم.
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