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  مقدمه

 جهان تحقیقاتی و آکادمیک محافل توجه مورد اصلی مباحث از یکی به اجتماعی سرمایه اخیر دهه دو در

 را دیگری هایسرمایه داده، قرار تأثیر تحت را سرمایه سنتی هایشکل جدید، هایتئوری .است شده بدل

 اصطالح .دارند سازمان رشد و توسعه در زیادی نقش غیرملموس، هایسرمایه این .است کرده مطرح

 سرمایه انسانی، سرمایه شامل هاآن از برخی .شودمی شامل را بیشتری متغیرهای روز به وزر سرمایه،

 .است اجتماعی سرمایه و هوشی سرمایه مشتری،

 و میالدی پنجاه دهه اواخر در انسانی، سرمایه روی گذاریسرمایه عنوان به توسعه و آموزش روی تحقیق

 دانش انسانی، سرمایه تئوری اولیه تعاریف چند هر .شد انجام اقتصادی محققان راه از شصت دهه اوایل

 و وریبهره با تحصیلی سطوح همبستگی ولی سنجید،می رسمی ایمدرسه تحصیالت براساس را کارگر

  شودمی منجر وریبهره بهبود به نهایت در کار تجربه با همراه بیشتر تحصیالت که داد نشان اقتصادی، رشد

 (.0226بروکس، و نافوکو)

 سازمانی، عملکرد بر مؤثر بالقوه نیروی یک عنوان به شناسیجامعه از اجتماعی سرمایه تئوری تازگی به

 مورد افراد توسط که اجتماعی هایشبکه در موجود منابع عنوان به تواندمی اجتماعی سرمایه .شد مشتق

 مورد بازارها، در مفید فردی بین روابط در افراد وسیله به گذاریسرمایه عنوان به یا گیردمی قرار استفاده

 قابل ظرفیت با روابطی اجتماعی، روابط اجتماعی، سرمایه در :که دارد باور  (1332) لمنک .گیرد قرار نظر

 سازمان، سنتی هایدارایی و انسانی سرمایه برخالف .کنند تولید را ارزشی توانندمی و هستند بینیپیش

 سرمایه آن روی بر زمان طول در افراد که است داریمعنی اجتماعی روابط نتیجه منحصراً اجتماعی سرمایه

 (.0225 ساباتینی،) کنندمی گذاری

 را هاآن کاربرد بالقوه، طوربه ویژگی دو ولی است، دیگران کارگیری به قدرتمند ابزار مراتب، سلسله چند هر

 مراتبی سلسله اندازه چه تا سازمان و هستند قدرتمند چقدر سارؤ کهاین از نظر صرف اول، :سازدمی اثر بی

 رفتارهای با و بگذارند تأثیر دستورها، اجرای در خیرأت راه از نهایی بازده بر است ممکن زیردستان است،

 .کنند مقابله تصمیمات با حدودی تا طلبانه، فرصت
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 به صرف اعتماد .یابدمی ضرورت تیمی کار شود،می کامل زمان گذر با مشاغل ماهیت که گونههمان دوم،

 سرمایه سازمان، در .کندنمی تضمین را موفقیت استاندارد، عملیاتی هایرویه یا کنترل و فرماندهی ساختار

 متخصصان و کارگران که است الزم گیرد انجام کارها کهاین برای .رودمی شمار به مهمی منبع اجتماعی

  .کاربندند به شرکت مراتبی سلسله ساختار از فراتر را دیگران هایپشتیبانی و هاتوصیه

 شاید .است کرده جلب خود به را مردم عموم و محققان نظر دیرباز از که است موضوعی رهبری سویی از

 افراد همه زندگی در که است آمیز اسرار بسیار فرآیندی رهبری، که باشد این رهبری گسترده جذابیت علت

 جهت در را آنان تنبیه و پاداش با و کرده رفتار پیروان با تبادلی صورت به باید رهبران کهاین .دارد وجود

 انگیزه ایجاد هاآن در و داده قرار خطاب را پیروان باالی سطح نیازهای کهاین یا و کنند هدایت مطلوب

 آفرینتحول رهبری و تبادلی رهبری نام به که گشته رهبری سبک نوع دو گیریشکل موجب نمایند،

 پیروان و سازمان بر یک هر و بوده هم از جدا رهبری سبک دو این که گویندمی محققان .هستند معروف

 گرفته صورت رهبری سبک دو این با ارتباط در مختلفی تحقیقات تاکنون و داشت خواهند خاص تأثیری

 .است

 نیز هاسازمان اند،داده منعطف مدیریتی به را خود جای بروکراتیک و خشک ساختارهای که امروز دنیای در

-سرمایه و منابع از گیریبهره با تا نمایند فعالیت خود شغلی تکالیف از فراتر که هستند کارکنانی نیازمند

 عملکرد بهبود  به بتوانند و یابند دست پایدار رقابتی مزیت به اجتماعی سرمایه مانند سازمان درون های

 ثیرگذارأت اجتماعی سرمایه ایجاد بر ایگونه به تواندمی رهبری سبک که آنجایی از .نمایند کمک سازمانی

 .باشدمی سازمان در مهم موضوع دو این یرابطه بررسی پژوهش این هدف باشد،

 

 تحقیق موضوع بیان

 و بپردازند مطالعه به زمینه این در محققان از کثیری عده که است شده باعث اجتماعی سرمایه اهمیت

 توانمی اما است گرفته قرار توجه مورد نیز آن بر مؤثر موارد رابطه این در .کنند بررسی را آن جزئیات

  .است بوده اندک بسیار تحقیقات این که گفت
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 دسته هایفعالیت اجرای توانایی و سازمانی درون اجتماعی روابط ویژگی سازمانی اجتماعی سرمایه

  به آن مزایای جمله از (.1333 ،1بورن وان و لینا) باشدمی سازمانی اهداف رساندن ثمر به برای جمعی

 استخدام، هزینه کاهش جابجایی، نرخ شهکا اعتماد، بر مبتنی روابط ایجاد دانش، بهتر گذاشتن اشتراک

 ثبات با مرتبط هایفعالیت افزایش کار، نیروی تغییرات کاهش سازمانی، دانش یابقا آموزش، به کمک

 انسجام احساس مانیساز اجتماعی سرمایه (.0228 پروساک، و کوهن) باشدمی مشترک درک و سازمانی

  و تعهد متقابل، درک اعتماد، :قبیل از عناصری .نمایدمی ایجاد همکاری و اعتماد طریق از را سازمانی

 پروساک، و کوهن) نمایدمی حفظ متغیر بازار در را هاسازمان که آوردمی وجود به را ارتباطی ثبات،

 جمعی هایفعالیت در تسهیل طریق از ،شودمی مدیران و کارکنان انسجام موجب سرمایه این (.0222

 .سازد مندبهره را کارمندان و مدیر تواندمی که است منبعی و نمایدمی ایجاد افزوده ارزش آمیز،موفقیت

 فیزیکی، منابع سایر با تواندمی و دهدمی انعکاس سازمان یک در را اجتماعی تعامالت ویژگی سرمایه این

  (.0221 لینا،) یدنما برابری انسانی و مالی

 هایسرمایه اثربخش بکارگیری در اولیه اقدامات جمله از اجتماعی سرمایه بر اثرگذار عوامل شناخت

 سازمان در اجتماعی سرمایه بر رهبری سبک عامل اثرات سنجش صدد در حاضر تحقیق .است سازمان

 را بسیاری مثبت نتایج سازمان در اجتماعی سرمایه با رهبری سبک تناسب که نیست تردیدی .است

 آن ابعاد و اجتماعی سرمایه با رهبری مختلف هایسبک یرابطه تعیین رو این از .داشت خواهد بر رد

 مدیریتی یشیوه کردن مشخص در را مدیران بتواند تحقیق این نتایج که است امید .است اهمیت حائز

 .برساند یاری خود

 

 تحقیق اهمیت

 پرداختن جهت همین به .است آن افراد سالمتی جامعه یک در مسائل ترینمهم از یکی که نیست شکی

 به که کلیدی عوامل از یکی .است فراوانی اهمیت دارای درمانی هایسازمان عملکرد بهبود راهکارهای به

                                                           
   Leana & Van buren 
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 تعهد شغلی، رضایت سازمانی، تعالی سازمانی، عملکرد :جمله از سازمانی گوناگون هایزمینه در تازگی

 زا استرس علت به گفت توانمی .باشدمی اجتماعی سرمایه است، شده مطرح ... و وریبهره سازمانی،

  .باشدمی نیز هاسازمان انواع دیگر از تررنگ پر عامل این نقش درمانی کادرهای شغل بودن

 ،مهم مفاهیم از یکی عنوان به گوناگونش اشکال و ها زمینه در اجتماعی سرمایه مفهوم اخیر دهه دو در

 سرمایه جایگاه و اهمیت بیانگر حوزه این در ها پژوهش توجه قابل حجم افزایش .است یافته بروز و ظهور

 تعداد .اندپرداخته آن ابعاد و چیستی بررسی به زیادی تحقیقات .است گوناگون موضوعات در اجتماعی

 تا شودمی سعی تحقیق این در .اندهسنجید سازمانی مهم مفاهیم دیگر بر را آن تأثیر هم پژوهش زیادی

  .بسنجیم اجتماعی سرمایه بر را گراتبادل رهبری و آفرینتحول رهبری شامل رهبری هایسبک اثر

 رهبری سبک دو اخیر یدهه در اما .است شده شناسایی مدیران برای متفاوتی رهبری هایسبک تاکنون

 سازمان در رهبری روش بین تضاد .اندبوده مدیران بین در هاسبک ترینمهم ءجز گراتبادل و آفرینتحول

 کردنعدول همچنین سازمانی، عملکرد و وریبهره کاهش موجب تواندمی سازمانی اجتماعی سرمایه و

  برای مقدماتی فعالیت یک عنوان به مؤثر رهبران آموزش و شناسایی .شود کارکنان سازمانی ساختار از

  و رهبری سبک اهمیت هاسازمان برای دلیل همین به (.0229 ،1ویوبراگر) است شده شناخته هاسازمان

 زیرا است یافته بیشتری اهمیت امروزه امر این .باشدمی فراوان اهمیت دارای اجتماعی سرمایه بر آن اثر

 رو فردی کارهای کهآن ویژه به است، یافته افزایش کارکنان و مدیر بین روابط و ارتباطات انسانی، مسائل

 مدیریت رویکرد یدهندهشکل مهم این .است افزایش به رو گروهی و تیمی کارهای اهمیت و کاهش به

 .شودمی آشکارتر روز به روز آن اهمیت که است جدید

 

 تحقیق انجام ضرورت

 سبک از شناخت مدیری هر برای .سازدمی بایسته را زمینه آن در تحقیق ضرورت موضوعی هر اهمیت

 چه خود رهبری سبک با بداند که است این آن از ترمهم و است ناپذیر اجتناب ضرورت یک خود رهبری

                                                           
   Weiwberger 
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 مدیران به ضرورت دو این شناساندن صدد در پژوهش این در .دارند سازمان موفقیت و زیردستان بر اثری

  .هستیم

 عنوان به اجتماعی سرمایه که است شده مشخص مختلف هایسازمان روی بر شده انجام تحقیقات در

 رهبری سبک که شودمی احساس ضرورت این دلیل همین به .باشدمی سازمانی مهم بسیار عوامل از یکی

 بکنند خود مدیریتی سبک تغییر به اقدام آن اساس بر مدیران تا دارد مقوله این بر تأثیری چه سازمان در

  .بشود تعویض مدیریت یا و

 

 تحقیق هدف

 که باشدمی تحقیق اصلی هدف اجتماعی، سرمایه بر رهبری سبک یتأثیرگذار میزان و رابطه تعیین

 پژوهش این در همچنین .رساندمی یاری کارکنان میان همیاری و ارتباطات تقویت راستای در را مدیران

 تعیین ضمن و گیردمی قرار ارزیابی مورد کارکنان میان در آن میزان و اجتماعی سرمایه مختلف ابعاد

 سرمایه بر هاشیوه این از کدام هر تأثیر بودن، تبادلی یا بودن آفرینتحول جهت از نمدیرا رهبری سبک

  .است شده مشخص نیز آن ابعاد و اجتماعی

 

 تحقیق مسأله

 سبک بین» که است این تحقیق اصلی سؤال .هستند ایرابطه نوع از حاضر پژوهش در تحقیق سؤاالت

 دنبال به بعدی هایگام در «دارد؟ وجود ایرابطه چه اجتماعی سرمایه با گراتبادل و آفرینتحول رهبری

 گانهسه ابعاد با گراتبادل و آفرینتحول رهبری هایسبک ابعاد بین آیا» که هستیم سؤال این به پاسخ

 متغیرهای بین روابط معناداری میزان بنابراین «دارد؟ وجود معناداری ارتباط سازمانی اجتماعی سرمایه

 .دگیرمی قرار سنجش مورد نظر، مورد آماری جامعه در بستهوا و مستقل
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 تحقیق فرضیات

 :باشدمی بررسی و مطالعه مورد  فرضیه  حاضردو پژوهش در

 .دارد وجود معنادار رابطه سازمان در اجتماعی سرمایه با آفرینتحول رهبری سبک بین -

 .دارد وجود معنادار رابطه سازمان در اجتماعی سرمایه با گراتبادل رهبری سبک بین -

 فرعی فرضیات

 دارد؛ وجود معنادار رابطه اجتماعی سرمایه ارتباطی بعد با آفرینتحول رهبری سبک ابعاد بین

 دارد؛ وجود معنادار رابطه اجتماعی سرمایه شناختی بعد با آفرینتحول رهبری سبک ابعاد بین

 دارد؛ وجود معنادار رابطه اجتماعی سرمایه ساختاری بعد با آفرینتحول رهبری سبک ابعاد بین

 دارد؛ وجود معنادار رابطه اجتماعی سرمایه ارتباطی بعد با گراتبادل رهبری سبک ابعاد بین

 دارد؛ وجود معنادار رابطه اجتماعی سرمایه شناختی بعد با گراتبادل رهبری سبک ابعاد بین

 دارد؛ وجود معنادار رابطه اجتماعی سرمایه ساختاری بعد با گراتبادل رهبری سبک ابعاد بین

 

 پژوهش در شده گرفته کار به اصطالحات و هاواژه شرح

 .دارد سازمان پویایی در حیاتی نقش رهبری .است رهبری مدیریت، اصلی و مهم اجزای از یکی :رهبری

 اشاره دراکر پیتر (.1932 ان،رضائی) است انسانی رابطه و سازمانی رفتار حیطه در موضوع ترینمهم رهبری

 نانگیخت بر و دیگران در نفوذ فرایند رهبری .روندمی شمار به موفق کار و اصلی منبع رهبران که کندمی

 .است سازمانی اهداف تحقق جهت در یکدیگر با همکاری برای آنان

 تحول و تغییر ایجاد برای هاگروه یا افراد در آگاهانه نفوذ فرآیند آفرینتحول رهبری :گراتحول رهبری

  .است کل یک عنوان به سازمان کارکردهای و موجود وضع در ناپیوسته

 میان در فراوانی نفوذ و کنندمی متحول را جامعه کل گفتارشان و رفتار طریق از آفرینتحول رهبران

 فراتر که کنندمی یقشانتشو و سازندمی آگاه هامأموریت و هاهدف از را خود زیردستان .دارند پیروانشان
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 و بخشالهام انگیزش ذهنی، ترغیب آرمانی، نفوذ) اساس بر رهبری نوع این .بیندیشند فردی منافع از

 (.1975 نژاد، تونکه) یابدمی تحقق (فردی مالحظات

 را آرمانی حس که رهبری از پیروان چرای و چونبی وفاداری و احترام فرهمندی، سرافرازی، :آرمانی نفوذ

 برای رفتار الگوی و نقش از هاییمدل عنوان به رهبران که شودمی باعث آرمانی نفوذ .دهدمی انتقال

 (.0222 ،دیگران و آلیو) باشند پیروان

 دستان زیر احساسات به توسل با که پیروان در انگیزش بردن باال و برانگیختن:بخشالهامانگیزش 

 و رهبر بین روزانه تبادالت نه و است درونی هایانگیزه و احساسات بر بخشالهام تأکید .پذیردمی صورت

 (.0222 ،دیگران و آلیو) پیرو

 درباره مجدد تفکر و دجدی هایحل راه کشف منظور به رهبر یوسیله به پیروان برانگیختن :ذهنی ترغیب

 دوباره تا کندمی ایجاد پیروان برای را چالشی رهبر، رفتار واقع در .پیروان توسط سازمانی مشکالت حل

 کنند تفکر دوباره یابد، انجام تواندمی که چیزی مورد در و نمایند کوشش ،دهندمی انجام که کاری درباره

 (.0222 ،دیگران و آلیو)

 واگذاری طریق از تحریک و هاآن تکتک با ارتباطپیروان، فردی هایتفاوت به توجه :فردیمالحظه

1هاتر) تجربیات یادگیری برای هامسئولیت
 و شوندمی حمایت رهبران وسیله به افراد (.1337 ،0بس و 

 (.1333 پودساکوف،) هستند نگران آنان شخصی نیازهای و احساسات به نسبت رهبران

  مورد عملکرد به یابیدست برای و دارد کار سرو زیردستان و رهبران بین روزانه مبادالت با :تبادلی رهبری

     موغلی،) کندمی عمل موجود چارچوب در تبادلی رهبری .شودمی اعمال زیردستان و رهبران توافق

1970.) 

 اجتماعی سرمایه پاتنام نظر به .است گردیده بیان مختلفی تعاریف اجتماعی سرمایه از :اجتماعیسرمایه

 تسهیل متقابل منفعت برای را همکاری و هماهنگی که است اجتماعی سازمان هایویژگی از دسته آن

                                                           
  Hater 
  Bass 
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 اجتماعی سرمایه پاتنام نظر به .است گردیده بیان مختلفی تعاریف اجتماعی سرمایه از :اجتماعیسرمایه

 تسهیل متقابل منفعت برای را همکاری و هماهنگی که است اجتماعی سازمان هایویژگی از دسته آن

 (.1337 گوشال، و نهاپیت) شناختی و ارتباطی ساختاری، :از اندعبارت ابعاد این (.0229 ،پاتنام) کندمی

-کامل و اندکرده مطرح سازمانی اجتماعی سرمایه برای را ابعاد این گوشال و نهاپیت که نمود دقت باید

 پاتنام نظریه از تحقیق این در .کنندمی هاستفاد مدل این از محققین اکثر دلیل همین به هست؛ هم ترین

  .ایمکرده استفاده است، گرفته نظر در سازمان در اعتماد با برابر را ارتباطی بعد واقع در که

 و بولینیو)  .است اعضا این سازماندهی ترکیب و گروه اعضای میان پیوندهای الگوی شامل :ساختاری بعد

 (.0220 همکاران،

 هاییشاخص بعد این در .دارد اشاره گروه یک درون در اعضا ارتباط و تعامالت کیفیت به :ارتباطی بعد

 (.0225 ،لیالک) دارند قرار متقابل ارتباط و اعتماد نظیر

 مشترک هایارزش را آن توانمی و بوده گیریاندازه قابل کمتر اجتماعی سرمایه از دعب این :شناختی بعد

   (.1337 گوشال، و نهاپیت) دانست گروه یک اعضای میان در

 

 پژوهش شناسیروش

 یا شرایط نمودن توصیف هدف که ایگونه به .باشدمی توصیفی روش شدهگرفته کار به پژوهشی روش

 .است بررسی مورد هایمؤلفه

 برای است، پژوهش در موجود متغیرهای بین رابطه بررسی هدف پژوهش این در که آنجا از دیگر سوی از

  .است شده استفاده همبستگی نوع از توصیفی روش از هاداده تحلیل

 

 آماری جامعه

 و پرستاران پزشکان، شامل ساری، شهرستان هایبیمارستان کارکنان ،حاضر پژوهش آماری جامعه

  .باشدمی درمانی مختلف هایبخش مدیران
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 آماری نمونه

 صورت به درمانی بخش 54 شامل ها،بیمارستان این درمانی کادرهای میان از پژوهش آماری نمونه

  .باشدمی نفر 900 شامل نمونه مجموع در که اندشده انتخاب تصادفی

 

 پژوهش قلمرو

 موضوعی قلمرو

 اجتماعی سرمایه و تبادلی آفرین،تحول رهبری به مربوط هایمقوله و هاموضوع گرفته صورت تحقیق در

 .است شده گرفته نظر در

 پژوهش مکانی قلمرو

  .است گرفته صورت ساری شهرستان هایبیمارستان در حاضر پژوهش

 پژوهش زمانی قلمرو

 .باشدمی 1931 دی  اواخر تا 1931 اردیبهشت اوایل از پژوهش این زمانی قلمرو
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 دوم فصل

 پژوهش پیشینه  و ادبیات
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  مقدمه

 هایسازمان در خواه مدیران،  همه .است کارکنان رهبری و هدایت مدیران، عام وظایف ترینمهم از یکی

 خود کارکنان سرپرستی و رهبری به اداری یا و خدماتی تولیدی، مؤسسات در خواه و آموزشی تحقیقاتی،

 .هاستآن کردن رهبری دیگران، بر مدیریت  الزمه واقع در .پردازند می

 پیتر .پویاست و اثربخش رهبری در ناموفق و موفق هایسازمان تمایز وجه ترینمهم که گفت بتوان شاید

  .هستند هاسازمان یهمه اساسی  منبع ترینکمیاب رهبران و مدیران که سازد می نشان خاطر دراکر

 بنابراین .شوند نمی یافت آسانی به ولی هستند  اثربخش رهبران جستجوی در مستمر طورهب هاسازمان

 بتوانند که نیست افرادی نبودن معنی به ،شود می رانده سخن رهبری استعداد کمبود از کههنگامی

 مهم هاینقش بخواهند که است کسانی نبودن یا کمبود معنی به بلکه کنند، پر را  مدیریتی مشاغل

 .ددهن انجام اثربخش طورهب را خود وظایف بتوانند و کنند ایفا سازمان در را  رهبری

 از بسیاری .است ناپذیر اجتناب امور یاداره و حیات حفظ برای رهبری که است این مهم نکته هرحال به

 بوده رهبری ضعف از ناشی تحقیقاتی های پروژه  حتی و هاشرکت ها،سازمان هایشکست و هاناکامی

 .شود بازکاوی مفهوم این که است شایسته بنابراین .(1336 ،1یدو و بالنچارد هرسی،) است

 و گرفته قرار بررسی و توجه مورد دیگر چیز هر از بیش رهبری موضوع انسانی، علوم هایرشته در شاید

 جستجوی در محققان .است شده تحلیل و تجزیه دیگری موضوع هر از بیش مدیریت هایرشته در

  .(1972دفت،) باشند سازمان و جامعه هدایت در موثری نقش دارای که اندرآمدهب رهبرانی

 

 رهبری تعریف

 نفوذ رفتارها، فردی، خصوصیات قالب در رهبری .است گرفته صورت رهبری از مختلفی تعاریف تاکنون

 (0222) «رابینز» (.0220 یوکل،) است شده تعریف ارتباطی هاینقش و تعاملی الگوهای دیگران، در

 (1335) «پزنر» .کندمی تعریف اهداف به رسیدن برای گروه یک در نفوذ قابلیت و توانایی را رهبری

                                                           
  Hersey, Blanchard and Dewey 
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 رهبری «وسلر» .داندمی مشترک مقاصد به رسیدن راه در تالش برای دیگران کردن بسیج هنر را رهبری

 یک و فتدامی اتفاق موقعیت یک در که است فردیمیان نفوذ یک رهبری :کندمی تعریف گونهاین را

 را رهبری «بالنچارد و هرسی» .کندمی هدایت معینی هایهدف یا هدف به رسیدن برای را جمعی فرایند

 است ممکن عمل این .کند نفوذ گروهی یا دیگر فرد رفتار در کندمی سعی فرد یک که دانندمی زمانی

 نظر مورد اهداف که دارد وجود احتمال این حتی و باشد گروهی یا فردی اهداف آوردن دست به برای

 .نباشند سازمان اهداف

 جمعی نفوذ فرایند شامل رهبری که است این بر مدیریت نشمنداندا اکثر نظر است مشخص که طورهمان

 سازمانی یا شخصی اهداف به رسیدن جهت دیگران حمایت و کمک از تواندمی فرد آن در که است

 مدیریتی مسئولیت و مقام از برخورداری دلیل به شخص که نفوذی مانند تواند یم نفوذ این .بکند استفاده

  .باشد رسمی غیر یا رسمی آورد می دست به

 که شود تصور چنین است ممکن است، همراه رسمی اختیارات مقداری با مدیریتی مشاغل که آنجا از

 مدیر رهبران، یهمه نه .نیست چنین اما است؛  ساده دارد سازمان در وی که شغلی دلیل به هبرر نقش

 -می را معینی اختیارات فقط مدیرانش به سازمان زیرا هستند؛ رهبر مدیران، یهمه کهاین نه و هستند

 پیدا را رهبرانی توانیم می ما .کنند رهبری اثربخش طورهب توانند می هاآن که کند نمی  تضمین اما دهد،

 اندازه همان به رهبران دیگر، عبارت به است؛ رسمی غیر ساختارهای از ناشی نفوذشان توانایی که کنیم

 (.1336 ،1زرابین) شوند ظاهر  رسمی غیر های گروه داخل در توانند می رسمی، ساختارهای

 

 رهبری هایتئوری

 سر پشت را متعددی هاینشیب و فراز رهبری، هاینظریه تاکنون میالدی 1352 سال از پیش تقریباً

 :است دسته پنج شامل رهبری هاینظریه تکامل واقع در .است گذاشته

 

                                                           
  Robbins  
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 1رهبری مشخصه صفات هاینظریه -1

 دنبال به محققان واقع در .است داشته ادامه هاسال برای رهبران خصوصیات و صفات یافتن برای جستجو

-می متمایز دیگران از رهبر عنوان به را فرد یک خصوصیاتی چه که اندبوده سؤال این برای پاسخ یافتن

 خاصی افراد رهبران که نظریه این همچنین و محققین برای رهبری اهمیت از پرسش این اساس کند؟

 میان در اعتقادی چنین بیستم، قرن آغاز در .گیردمی سرچشمه هستند؛ ذاتی هایویژگی دارای و هستند

 .بگیرند قرار تربیت و آموزش تحت رهبری مناصب برای رهبران نیست نیازی که داشت وجود نظرانصاحب

 در .نیست آموزش قابل رهبری بنابراین شوند؛می متولد رهبر زادی مادر طوربه رهبران نظریه، این طبق بر

 رهبران غیر از را هاآن که دارند مشخصی شخصیتی هایویژگی یا مشخص صفات رهبران از برخی واقع

 مشخصه صفات نظریه عنوان به است فردی هایمشخصه پایه بر رهبری که عقیده این .کندمی متمایز

  فرق ایجاد برای آن از توانمی که است شخصیتی یا فیزیکی ویژگی رهبر خصوصیت .شودمی شناخته

 .کرد استفاده پیروان و رهبران میان

 رهبری الگوهای دارای افراد، که رسید نتیجه این به گذشته، هایبررسی مجدد تحلیل اساس بر لرد رابرت

 رهبری الگوی واقع در .گذاردمی تأثیر مؤثر غیر یا مؤثر رهبر یک مورد در هاآن شناخت بر که هستند

 مشخص فاتص این از برخی .باشدمی رهبران مختص که است رفتارهایی و خصوصیات از نمایشی

 و جذابیت قاطعیت، ابهام، تحمل پذیری،مسئولیت به تمایل نفس، به اعتماد ذکاوت، و هوش رهبران،

 .(1979 زالی،) باشدمی هااین نظایر

 مورد عمومی هایخصلت توصیف منظوربه را روشنی معیارهای توانست کهاین با مشخصه صفات نظریه

 مدتی از پس .ماند غافل رهبری پدیده ماهیت توصیف از کلی طوربه حال عین در دهد، ارائه رهبران نیاز

 این به «جنینگز» نمونه، عنوان به شد؛ آشکار سازمانی رفتار  نظرانصاحب برای نظریه این هایمحدودیت

 که هاشایستگی برخی یا شخصیتی هایویژگی یافتن برای مطالعه و تحقیق  سال 52» که رسید نتیجه

 نشان (1334)  یوکل همچنین .«استمانده ناکام برد، کار به رهبران غیر از رهبران دادنیزیتم  برای بتوان

                                                           
  Trait Theory 
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 شود می رهبری استعداد به شخص  رسیدن از مانع که هست نیز منفی شخصیتی هایویژگی که داد

 موقعیت هر زا یا و پویاست فرایندی رهبری که دهد می نشان تجربی  تحقیقات (.1336 دیگران، و هرسی)

-ویژگی  شد، مشخص که طورهمان .یابد می تغییر وضعیت و پیرو ،رهبر تغییر با همراه دیگر موقعیت به

-نظریه اعتبار و روایی نبودن .کند تضمین را رهبری موفقیت تواندب که نیست شمولیجهان  های

 رویکردهای بقال در تحقیقات  این .شد منجر دیگری رهبری تحقیقات به رهبری مشخصه صفات های

 نقایص ترینمهم توانمی کل در .(1336 ،1ریتنر) شد مطرح رهبری رفتاری هایسبک نظریه یا گرایشی

 :برشمرد گونهاین را

 رهبری؛ پدیده تکوین در پیروان سهم گرفتن نادیده 

 رهبر؛ هایفعالیت اثربخشی در محیطی شرایط ندانستن دخیل 

 پیروان؛ بر رهبر نفوذ چگونگی تبیین برای روش ارائه عدم 

 سازمانی خاص اقتضائات و رهبر نیاز مورد هایویژگی بین روشن ایرابطه نبودن برقرار 

 .(1972 سنجقی،)

 0رفتاری هایسبک نظریه -0

 پژوهشگران توجه تدریج به رهبری، توصیف در مشخصه صفات نظریه مختلف هایضعف شدن نمایان با

 رهبر رفتار به رهبر شخص از محققان تر،توجهروشن عبارت به شد، معطوف رهبری رفتاری هایسبک به

   .یافت تغییر

 مدعی تئوری این (.0221 ،دیگران و هرسی) بود ارربرق 1362 تا 1342 دهه از رهبری به رفتاری نگاه

 رویکرد این در (.0221 سنزو، دی) کندمی جدا مؤثر غیر رهبر از را مؤثر رهبر خاصی هایرفتار که است

 این بنابراین، .بود رهبر زادی ردما طوربه رهبر کهاین نه شودمی ساخته رهبر که است این بر عقیده

 شامل رهبری رفتار هاینظریه (.1979 زالی،) است رهبری مشخصه صفات نظریه مفروضات مخالف نظریه

                                                           
  Ritner  
  Behavioral Theories 
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 :است زیر تحقیقات

 اوهایو؛ ایالتی دانشگاه مطالعات .1

 میشیگان؛ رهبری مطالعات .0

  ؛1لوین کرت توسط گروه پویایی مطالعات .9

 ؛0لیکرت توسط مدیریت چهارگانه هایسیستم .4

 .9موتن و بلیک توسط (رهبری) مدیریت شبکه .5

 تحقیقات و مطالعات اما بودند، رهبری سبک یا رفتار ترینمهم دنبال به رفتاری، هاینظریه پژوهشگران

 .ندارد وجود بهتری سبک هیچ که داد نشان بعدی

 اوهایو مطالعات

 آغاز رهبر رفتار گوناگون ابعاد تشخیص منظور به مطالعاتی اوهایو ایالتی دانشگاه بازرگانی تحقیقات بخش

 گروه یک هایفعالیت هدایت حال در کههنگامی فرد، یک رفتار عنوان به را رهبری مرکز این محققان .کرد

4دهیساخت :بعد دو در اختصار به را رهبر رفتار هاآن .کردند بررسی باشدمی
5مراعات و 

 نمودند  توصیف  

 کوشش و کار گروه، اعضای و خود میان رابطه کردن مشخص در رهبر رفتار» به کندمی اشاره دهیساخت .

 به کندمی اشاره مراعات دیگر سوی از .«هاروش و ارتباط مجاری سازمانی، دقیق الگوهای ایجاد برای او

 .«گروه اعضای و رهبر میان رابطه در مالیمت و احترام متقابل، اعتماد دوستی، از حاکی رفتار»

 تشکیل را مجزا و مشخص عدب  دو مراعات و دهیساخت که دریافتند اوهایو محققان رهبر، رفتار مطالعه در

 نوع هر با را رهبر یک رفتار .نیست دیگر عدب در بودن ضعیف اشالزمه عدب یک در بودن قوی .دهندمی

 یک جای به بار اولین رهبر رفتار که بود مطالعات این طی نتیجه در .کرد توصیف توانمی عدب دو از ترکیبی

 .(1975 بند،عالقه ترجمه بالنچارد، و هرسی) شد ترسیم جداگانه محور دو بر واحد، پیوستار

                                                           
  Kurt lewin 
  Likert  
  Blake & Mouton  
  Initiating Structure 
  Consideration  
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 میشیگان دانشگاه مطالعات

 رابطه مؤثر عملکرد با که را رهبر رفتاری خصوصیات و داشت اوهایو همطالع به بسیار شباهت مطالعه این

 تولید و مدار کارمند که دهدمی نشان را رهبر رفتاری بعد دو میشیگان مطالعات .اندکرده مشخص دارد

  .اندشده گذارینام مدار

  فردی مختلف خصوصیات پذیرش کارمندان، نیازهای فردی، میان روابط بر مدار کارمند رهبران تأکید

-آن تک تک به و کنندمی اهمیت احساس کارمند هر برای هاآن (.0222 رابینز،) باشدمی کارمندان میان

  (.0221 هرسی،) پذیرندمی را فرد هر شخصیتی هایتفاوت همچنین .دارند عالقه ها

 وظایف انجام بر هاآن اصلی توجه و دارند تأکید کار عملی و تکنیکی هایجنبه بر مدار تولید رهبران

 کنندمی نگاه اهداف به رسیدن برای ابزار یک شکل به خود کارمندان به رهبران این .باشدمی گروهی

 (.0221 سنزو، دی)

 لوین کرت مطالعات

 یک در که سال و سن کم نسبتاً افراد از گروه دو روی بر لوین کرت هایبررسی و مطالعات تحقیقات،

 دو مقایسه منظوربه را خود هایبررسی لوین کرت .گرفت انجام بودند، کاربه مشغول سازیماسک کارگاه

 گروهی وریبهره در رهبری هایسبک تأثیر میزان و منشانهآزاد رهبری و خودکامه رهبری شیوه و سبک

 :کرد تعیین یرهبر نوع سه نظرش، وردم سال و سن کم افراد رهبری و اداره برای وی .داد قرار

 خودکامه بریره – الف

 منشانه آزاد رهبری – ب

 مداخله عدم بر رهبری – ج

  .کردندمی عمل هاسبک از هریک هایویژگی مبنای بر بایستمی شده تعیین رهبران

 یکسانی محیطی و کاری شرایط ،شخصیتی هایویژگی از ،گانهسه هایگروه در مزبور افراد کهآنجایی از

 عملیات بازخورد در زیر صورت هب را هاییتفاوت ،لوین کرت مطالعات و هابررسی نتایج بودند، برخوردار

 :نمونه برای .داد نشان افراد
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 هایفعالیت در زیاد مشارکت و مساعی اشتراک صمیمی، روابط دارای منشانهآزاد رهبری تحت گروه –1

 از گروه این در تولید رچهاگ .بودند کنترل خود سرپرست، غیاب در یحت هاآن کهریطوهب بودند، گروهی

 -باال سطحی در کیفی نظر از هاآن تولیدات اام بود، خودکامه رهبری به مربوط گروه از ترینیپا کمی نظر

 .داشت قرار خودکامه رهبری از تر

 همکاری عدم.گروهی رضایت در نه و ودب قموف گروهی کار در نه مداخله، عدم رهبری با گروه –0

 ،ضعف احساس ،امیدی نا ،... و کار به مربوط العاتاط گرفتن جهت سرپرست به مداوم عهمراج گروهی،

 .شدمی محسوب مداخله عدم رهبری تحت افراد هایویژگی از ،... و شدید ناکامی

 :ندددامی نشان خود از زیر صورت هب دوگانه واکنشی خودکامه رهبری تحت گروه افراد  –9

 یجویعیب همکارانشان از و برگزیدند رهبر توجه جلب برای را سرکشی و جوییستیزه ایهعد (الف

 کردند؛ 

 .گرفتند پیش در عملیات انجام به تنسب را تفاوتیبی دیگر ایهعد (ب

 گروه به نسبت خودکامه رهبری سبک در را کار محیط در افراد دشمنی و خصومت میزان لوین کرت

 نمود ارزیابی آن برابر هشت دیگر،یک به نسبت افراد ضتعر نظر از و برابر سی مداخله، معد رهبری تحت

 (.1975 بالنچارد، و هرسی)

 1رهبری شبکه

 شبکه عنوان تحت را رهبری هایسبک به بعدی دو دید یک موتون سریگلیکس جین و بلیک رابرت

 اساساً که بود تولید برای نگران و افراد برای نگران هایسبک پایه بر رهبری شبکه .دادند توسعه رهبری

 .باشدمی میشیگان مطالعات در مدار تولید و مدار کارمند بعد دو و اوهایو مطالعات ابعاد کنندهمنعکس

 است داشته گروهی عملکرد و رهبری رفتار بین ارتباط کردنمشخص در نسبی موفقیت رفتاری مطالعات

  (.1364 موتون، و بلیک)

 از منظور .دارد وجود هاسبک سایر به نسبت برتر سبک یک رهبری، در که کندمی بیان چنین نظریه این

                                                           
  Leadership Grid 
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 محور روی و «تولید به توجه» افقی محور روی بر .است رهبری سبک از بعد دو تالقی محل شبکه،

 3 تا (کم) 1 محورها از هرکدام بندیدرجه واسطه به موتون و بلیک .دارد قرار «افراد به توجه» عمودی

  :از عبارتند هاسبک این .کنندراحیط را رهبری سبک پنج توانستند ،(زیاد خیلی)

 .تیمی مدیریت و میانه مدیریت اقتدارگرایانه، مدیریت باشگاهی، مدیریت نامحسوس، یا ضعیف مدیریت

  صفرزاده، و فرهنگی) آیدمی شمار به سبک بهترین موقعیت، از نظرصرف تیمی مدیریت نظریه، این در

1976). 

 1اقتضایی هاینظریه -9

 یا ویژگی تعدادی کردنمشخص با بتوان که است آن از ترپیچیده بسیار رهبری موفقیت بینیپیش

 توجه رهبری رفتار بهترین که است این بر  عقیده مدیریت شبکه نظریه در .پذیرد انجام ارجح، رفتارهای

 نمونه برای .سازند مشخص را رهبری یشیوه بهترین تا کردند سعی زیادی افراد .است تولید به زیاد

اساس بر ماا .است مدار رابطه سبک متحده، ایاالت رهبری رفتار سبک بهترین که داد نشان «لیکرت»

 بوده همراه بیشتر بازده با مدار کار سبک که رسید نتیجه این به داد انجام «هرسی پاول» که تحقیقی

 که رسیدند  نتیجه این به نظرانصاحب بنابراین .بود لیکرت تحقیقات خالف بر گیری نتیجه این و است

 .ندارد وجود ،باشد اثربخش هاحالت همه در که رهبری سبک بهترین

 وارد دیگر متغیری عنوان به موقعیت و وضعیت عامل داشت، وجود فوق نظریات در که نقایصی بر بنا

 کند،می تأکید رهبری هایموقعیت و وضعیت به که هایینظریه از دسته آن به شد؛ رهبری مباحث

 موفق رهبری :دارند مشترک اساسی فرض یک هانظریه این مهه .گویندمی اقتضایی یا وضعیتی هاینظریه

 -انعطاف بر هانظریه این باشد؛ منطبق (وضعیت) موقعیت با رهبری سبک که افتدمی اتفاق هنگامی

 .( 1979زالی،) دارند تأکید پذیری

 ،ساززمینه متغیرهای کشف جهت در مستقیم طوربه را خود هایپژوهش رهبری اقتضایی هاینظریه

 هاینظریه مثال برای کنند؛می هدایت معین وضعیت یک در رهبر رفتارهای و هاویژگی از برخی اثربخشی

                                                           
  Situational Theories  
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 به نظامی فنون دهندهتعلیم گروهبان یک و دانشکده یک در اداری مدیر یک که دارندمی بیان اقتضایی

 .هستند مواجه متفاوتی کامالً هایوضعیت با زیرا دارند، نیاز متفاوتی رفتارهای و هاویژگی

 :باشد می زیر هاینظریه شامل رهبری اقتضایی هاینظریه

 ؛1فیدلر اقتضایی نظریه .1

 ؛0هدف -مسیر نظریه .0

 ؛9یتون و موور (مشارکتی رهبری نظریه) گیریتصمیم مدل یا نظریه .9

 ( 1979زالی، از نقل ؛ دِوِی و بالنچارد هرسی،) بالنچارد و هرسی وضعیتی رهبری نظریه .4

 هانظریه این .هستند متفاوت رفتاری و مشخصه صفات های نظریه از اقتضایی یا وضعی های نظریه

 و دنپندارمی آن با مناسب اوضاع وجود به منوط را رهبری از خاص سبک هر اثربخشی و کارآیی یدرجه

 در شمول جهان امری مثابهبه بتواند که ایگونه به رهبری برتر سبک وجود اساساً که هستند باور این بر

 الگو یا سبک چهچنان اساس، این بر .است منتفی کامالً ،باشد داشته موضوعیت گوناگون هایزمینه تمامی

 در الگو همین که داشت انتظار تواننمی بینجامد، اثربخشی به خاص وضعیت در رهبری از معینی رفتاری

 ،دهند تشخیص را خود رهبری موقعیت باید مدیران ؛( 1972سنجقی،) باشد اثربخش نیز هاوضعیت دیگر

 بر (.1336 ، گوردن) کنند اجرا را نیاز مورد رهبری سبک سپس و شناسایی را اثربخش رهبری سبک

 های نظریه  به .است وضعیمتغیرهای سایر و پیرو رهبر، تابع رهبری فرایند وضعی، های نظریه  اساس

 .است متفاوت قبل نظریه دو با نظریه این .دشو می گفته سوداگر یا ای مراوده تعاملی، رهبری الگوی وضعی

 معین، زمان یک در موقعیت یک با که کنند انتخاب را سبکی باید مدیران که کندمی پیشنهاد نظریه این

 .باشد داشته را سازگاری بهترین

 فیدلر اقتضایی نظریه

 اقتضایی نظریه پدر را فیدلر دلیل همین به داد گسترش را «اقتضایی رهبری» نظریه فیدلر 1368 سال در

                                                           
  Fiedler  
  Path Goal Theory 
  Vroom & Yetton 
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 سبک بین درست همخوانی یک به ،مناسب گروهی عملکرد یک که است معتقد فیدلر .نامندمی نیز

 فیدلر نظریه اساس بر .دارد نیاز شود،می تحمیل بیرون از که محیطی شرایط و دست زیر افراد ی،رهبر

 (.1336 مارینر،) است افراد هایویژگی اساس بر رهبری سبک اتخاذ رهبر موفقیت در کلیدی ینکته یک

 رهبری برای را اساسی عامل سه فیدلر .هستند کنندهتعیین محیط شرایط فردی، هایویژگی از بعد

 :است شناخته مطلوب

 گروه اعضای بین در رهبر به اعتماد احترام، ،پذیرش میزان از حاکی که پیرو و رهبر بین یرابطه (الف

 رهبر که درگروهی اما کند کار انجام به متعهد را کارکنان آسانی به تواندمی دارد مقبولیت که رهبری .است

 شود؛می کارکنان کاریکم از جلوگیری او اصلی مسأله ؛نیست قبول مورد

-هدف دارای تکراری کارهای.کندمی معین را کارها بودن غیرتکراری و تکراری میزان که کار ساختار (ب

  هستند؛ خطا و سعی مستلزم و ساختار بدون ،جدید کارهای ولی هستند تبیین قابل و روشن کامالً های

 قدرت  ،رهبر عرفی قدرت و استخدام اخراج، تنبیه، ،پاداش قدرت میزان به :مقام و پست از ناشی قدرت (ج

 هایسازمان با مقایسه در تولیدی و تجاری هایسازمان در قدرت نوع این که گویند مقام و پست از ناشی

 .است کمتر المنفعه عام

 تغییر شرایط اساس بر را خود رهبری سبک تا داد آموزش رهبران به تواننمی که داردمی بیان فیدلر

  .است شرایط تغییر حل راه بهترین بلکه بدهند

 کمی بسیار روایی و پایایی دارای که شده استفاده ینامهپرسش ضعف خاطر به بعدها فیدلر تحقیق گرچه

 و مدیریت اصول در سزایی هب تأثیر کرد مطرح او که اینظریه اما گرفت؛ قرار شدیدی نقد مورد بوده،

 (.1333 ماتسن،) گذاشت آن روی بر گرفته صورت تحقیقات

 هدف – مسیر نظریه

1میشل و هاوس یوسیله به که است اینظریه وضعیتی اقتضائات به نسبت دیگر مشهور رهیافت
 بر مبتنی 

 و همیاری یوظیفه بر شد ارائه 1381 سال در که تئوری این .است شده ارائه پژوهشگران دیگر اولیه کار

                                                           
  House & Mitchell 
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 نظریه این براساس .کندمی تأکید نظر مورد اهداف آوردن دست به برای زیردستان با رهبران همکاری

-می او خود .کنند درک حمایت و هدایت عنوان به را آن زیردستان که است قبول قابل رهبران از رفتاری

 نام این دارد، دقت زیردستان رد اهداف به رسیدن راه در رهبران تأثیر چگونگی بر نظریه این چون :گوید

 (.1333 ماتسن،) امداده قرار آن روی بر را

 نظر در رهبری رفتار هایخروجی بر مؤثر عوامل عنوان به را اقتضا یا موقعیت نوع دو هدف -مسیر نظریه

 شخصی هایخصوصیت هم مورد دومین و باشدمی محیطی هایخواست و فشارها مورد، اولین .گیردمی

 در لیشغ رضایت و کاری اهداف به بتواند تا بیاید کنار باید عامل دو این با رهبر یک .است زیردستان

  .برسد سازمان

 مشارکتی هبریر نظریه

 اعضا مشارکت و رهبر رفتار براساس را مشارکتی رهبری الگوی 1389 سال در نویت فیلیپ و رومو رویکتو

 ساختار کنندهمنعکس تا کند تغییر باید رهبر رفتار که بودند معتقد هاآن .کردند ارائه گیری تصمیم در

 در مشارکت  شیوه تعیین برای یعنی دارد توریدس حالت مزبور الگوی .شود انجام باید که باشد کاری

 با و گردد رعایت دقیق صورتی به اتمقرر و قانون مجموعه باید مختلف، شرایط به توجه با گیری، تصمیم

 درخت همان الگو این .کند تغییر گیری تصمیم در افراد مشارکت میزان مختلف شرایط به توجه

 :شامل اقتضایی متغیرهای .باشد می است، اقتضایی متغیرهای انواع دارای که گیریمتصمی

 برای سازمان یک کارمند .است زیستی ینیازها ،نیازها سطح اولین :(کارشناختی تن) زیستی نیازهای

 مینأت برای راهکار اولین ماهیانه حقوق که آنجا از .کندمی پیدا را کردن کار انگیزه زندگی مایحتاج خرید

 آن کاربرد بلکه نباشد انگیزش عامل است ممکن نفسه فی حقوق خود که شودمی مالحظه ؛است زندگی

 .سازدمی مطرح انگیزه یک عنوان به را حقوق که است زندگی مایحتاج مینأت در

 یزیست نیازهای شدنبرآورده از پس نیاز این .است زیستی نیاز از باالتر سطح یک نیاز این :امنیت به نیاز

 .باشد غیره و سازمان جو ،کار ایمنی شرایط ،شغل ثبات ،شغل اهمیت تواندمی امنیت .کندمی بروز

 به که چیزی هر اًتقریب و است ایمنی نیازهای زمره در قبول قابل رفتار هایمحدودیت شناخت همچنین
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 .است ایمنی نیازهای زمره در ،شود مربوط حقوقی مسائل و ترفیع ،شغلی منیتا

  اگر .گرددمی حاصل امنیت ،شود تعیین نیز آن هایجریمه و تعریف قبول قابل غیر رفتار کههنگامی

 .زنندمی آزمایش به دست هاآن یافتن زمان تا مردم صورت آن در نشود تعیین هامحدودیت

 چند با حداقل دوستانه روابط داشتن ،همکاران طرف از شدنپذیرفته به نیاز شامل :اجتماعینیازهای

 هر کنار در که رسمی غیر سازمان .است مشکالت یدرباره بحث و همکاران با معاشرت برای فرصت و نفر

  .شودمی ناشی امیال یمجموعه ازهمین ،دارد قرار رسمی سازمان

 غایب پی در پی است ممکن ناراضی اعضای ،نکند ارضا را کارکنانش اجتماعی نیازهای سازمانی چهچنان

 امنیتش و زیستی نیازهای که سازمان یک کارمند مثال طوربه .بردمی باال را کارکنان فشارروحی و شوند

 اگر حاال و کندمی پیدا اشاجتماعی نیازهای ارضای سویبه گرایش شده طرف بر متعادل حد یک تا

 ارضا همکاران با نهدوستا روابط طریق از نیاز این و نباشد فراهم اشکاری درمحل نیازها این ارضای امکان

 همکاران با زنیگپ و متفاوت هایبهانه به کارخود ازمحل غیبت ازجمله" گوناگون هایشیوه به فرد نشود

 .آمد برخواهد خود نیاز ارضای درجهت "سازمان دیگر هایخشب در

 چیزهایی .است دیگران چشم در داشتن منزلت و نفس تعز شامل احترام به نیاز ارضای :ماحترا به نیاز

 به مقوله این زمره در که هستند عواملی از نفس استقالل و نفس حرمت ،موفقیت ،نفس به اعتماد :چون

 .روندمی شمار

 شامل نیازها از بخش این .خود بالقوه استعدادهای شناخت به نیاز یعنی واقع در :خودشکوفایینیازهای

 افراد در شدن برآورده جهت از نیازها ترینسخت ایدش و باشدمی فردی هایقابلیت نیز و استعداد ،توان

 .است

 هایگیریتصمیم امر در سازمان در کار به مشغول کارمندان برای سازمان مدیریت جانب از فرصت ایجاد

 وسایل از استفاده اجازه و باالتر درسطوح کارمند تحصیل ادامه برای فرصت آوردن فراهم یا و سازمانی

 رشد برای فرصت ساختن فراهم و شغلی امور طراحی در افراد دادن مشارکت ،کار پیشرفت برای جدید

 (.1971 مرهون،) نیازهاست از دسته این زمره در ادافر شخصیت
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 بالنچارد و هرسی وضعیتی رهبری نظریه

 تئوری این .کرد پیدا مدیریت علم متخصصین میان در مناسبی جایگاه سرعت به هاآن رهبری مدل

 دهندهبازتاب که کنند تعیین را خود رهبری سبک باید چگونه مدیران که دهدمی نشان وضعیتی رهبری

 تأکید پیروان بر که باشدمی اقتضایی مدل نوعی نظریه این .دارند خود پیروان از که باشد هاییخواسته

 .کنندمی رد یا پذیرندمی را رهبران رهبری که هستند هاآن زیرا دارد

 :دهندمی ارائه را رهبری سبک چهار بالنچارد و هرسی

 و کندمی تعیین را هانقش رهبر سبک این در :(کم مداری رابطه - زیاد مداری وظیفه) آمرانه سبک (الف

 .دهند انجام را مختلف وظایف کجا و وقتچه چگونه، چه، که گویدمی افراد به

 و آمرانه رفتار هم رهبر سبک این در :(زیاد مداری رابطه - زیاد مداری وظیفه) متقاعدکننده سبک (ب

 .دارد کننده حمایت رفتار هم

 گیریتصمیم در سبک این در پیروان و رهبر :(زیاد مدار رابطه - کم مدار وظیفه) مشارکتی سبک (ج

 .کنندمی مشارکت

 و کندمی صادر کم دستور هم رهبر سبک این در :(کم مدار رابطه - کم مدار وظیفه) تفویضی سبک (د

 .کندمی اعمال کمی حمایت هم

 :(1-0جدول) است بلوغ مرحله چهار تعیین بالنچارد هرسی نظریه نهایی ءجز

 در .دارند کارها بعضی دادن انجام برای لیتئومس قبول به تمایلی نه و قادرند هن افراد :یک بلوغ سطح

 .ندارند نفس به اعتماد و صالحیت آنان حقیقت

 انجام را خود کار ضروری وظایف اندمایل اما ندارند توانایی ،بلوغ از مرحله این در افراد :دو بلوغ سطح

 .دهند

 انجام خواهد می رهبر که را آنچه نیستند مایل اما دارند توانایی بلوغ از سطح این در افراد :سه بلوغ سطح

 .دهند

 شود می خواسته آنان از که را آنچه اندمایل هم و دارند توانایی هم افراد مرحله این در :چهار بلوغ سطح
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 .(1975 بالنچارد، و هرسی) دهند انجام

 بالنچارد و هرسی نظریه در بلوغ سطوح (:1-0) جدول

 زیاد به کم از بلوغ میزان مناسب رهبری سبک

 یک بلوغ کننده متقاعد

 دو بلوغ آمرانه

 سه بلوغ مشارکتی

 چهار بلوغ تفویضی

 

 اطمینان قابل و است گرفته قرار ونآزم مورد کم بسیار نظریه این که دارندمی بیان منتقدین گرچه

 گنجانده نیز آموزشی هایبرنامه در و گرفت قرار استقبال مورد سازمانی محیط در نظریه این اما نیست

 .است شده

1کاریزماتیک رهبری نظریه -4
 فرهمند یا 

 که داردمی بیان نظریه این .داندمی اسنادی نظریه یادامه را کاریزماتیک رهبری تئوری (0222) رابینز

 رهبر هایقابلیت به خاصی رفتارهای یمشاهده صورت در را آوریشگفت و حماسی یاهبلیتاق پیروان

 صورت به رهبران نفوذ اعمال توانایی معنای به کاریزما (1337) ویلز نظریات به توجه با .دهندمی اسناد

 عملکرد و هاارزش رفتارها، عقاید، کمک با دیگران عملکرد و هاارزش باورها، رفتارها، در پنهانی یا شکاراآ

 قوی و محکم یعقیده باال، نفوذ و تسلط باال، نفس به اعتماد ویژگی سه (0222) هاوس .باشدمی ،خودش

 .است شمرده بر کاریزماتیک رهبران برای را

 توسعه است، اسنادی یپدیده یک کاریزما که فرض این پایه بر را کاریزماتیک رهبری تئوری یک کانگر

 به را کاریزماتیک خاص هایویژگی رهبر رفتار از خود مشاهدات اساس بر پیروان (.1373 یوکل،) داد

 برای که برتر اهداف ماهرانه و روشن بیان  با را خود تأثیر کاریزماتیک رهبران .دهندمی اسناد رهبران

                                                           
  Charismatic Leadership 



26 
 

 دست به کند،می پیدا ارتباط پیروان مهم ایدئولوژیکی هایارزش با و آیدمی در آرمان صورت به پیروان

 (.1333 هاول،) آورندمی

 باورهای درستی بر محکم عقیده و خود به احترام احساس قدرت، به شدیدی نیاز کاریزماتیک رهبران

 (.1337 هانت،) برسند رهبری به تا داردمی وا را افراد این قدرت به نیاز .دارند اخالقیشان

 با هاآن کردن مرتبط با را شتال و اهداف ذاتی هایظرفیت کاریزماتیک رهبران نظریه این به توجه با

 رفتار و زبانی توانایی کمک به رهبران از دسته این .دهندمی افزایش پیروان شخصی مفاهیم و هاارزش

  در را هاییآرمان و کنندمی برجسته افراد ذهن در را خاص هایتشخصی و هاارزش از برخی خود نمادین

 همان قالب در را خود هایتالش تا شودمی خواسته افراد از همچنین .دارندمی بیان مفاهیم این راستای

 معنا و هاانگیزش به دهیجهت با کاریزماتیک رهبران حقیقت در .بدهند انجام هاشخصیت و هاارزش

 شخصیت به بخشیدن ارزش و بودن توانا گری،انبی اثبات برای پیروان از هاتالش و اهداف به بخشیدن

 (.1337 زاکای،) بردمی بهره خود

 اعتماد حس ایجادکننده بالغت، و فصاحت خود، بر تسلط شامل کاریزماتیک رهبران هایویژگی از برخی

 پیروی به را هاآن افراد در تحول ایجاد با رهبران از دسته این .شودمی عمیق دیدگاه و بینش دیگران، در

-می رهبران گونهاین ترتیب بدین دارند؛می وا شخصیشان عالیق و هاخواست جای به سازمان اهداف از

 .کنند کسب بزرگی نتایج و کنند ایجاد را یمهم سازمانی تغییرات توانند

1آفرین تحول رهبری نظریه -5
 0گراتبادل و 

 نوعی رهبری که بود متمرکز نکته این بر رهبری تحقیقات و هاتئوری ها،آموزش میالدی 1372 دهه تا

 به نیاز بعد به 1372 سال از کار نیروی و بازار شرایط تغییرات با اما تاس پیروان و رهبر میان مبادله

  را خود کارایی و اثربخشی بتوانند تا باشند آفرینتحول بیشتر و گراتبادل کمتر که شد احساس رهبرانی

  (.1333 باس،) کنند حفظ

                                                           
  Transformational Leadership Theory 
  Transactional Leadership Theory 
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-می آفرینتحول رهبری هاآن ترینمهم از یکی دارد؛ وجود مختلفی هایمکانیزم با سازمانی رشد امکان

 سازیشفاف با رهبری از سبک این .دهد قرار تأثیر تحت را سازمان توسعه و رشد تواندمی که باشد

 دیدگاه این با نیز را هاآن شخصی رغبت و اشتیاق پیروان، برای آن ساختن پذیرش قابل و رهبران دیدگاه

 (.0221 تاپن،) ورزدمی تأکید تغییر برای گروه و افراد سازیآماده اهمیت بر نظریه این .سازدمی همراه

 آفرین تحول و ای مراوده  رهبری بین «رهبری» عنوان تحت خود کتاب در «برنز گریگورمک جیمز»

 و هستند بینش صاحب که هستند کسانی آفرین، تحول رهبران که کرد مشخص برنز .شد قائل تمایزی

 آفرین تحول رهبران تنها وی اعتقاد به .دارند می وا تالش و  چالش به استثنایی کارهای برای را دیگران

 منشأ هاآن زیرا هستند؛ جدید هایسازمان برای نوین ضروری مسیرهای  ترسیم به قادر که هستند

 بر و دارند کامل  اشراف سازمان بر حاکم تغییرات بر آفرین تحول رهبران دیگر، عبارت به هستند؛  تغییرات

 هب را خود بینش دهد؛ ارائه آینده از تریروشن و بهتر تصویر تواند می رهبر نوع این .سوارند تغییرات موج

 ریتنر،) بپذیرند واقعیت عنوان به را بینش آن راغبانه نیز هاآن و کند تبیین کارکنان برای اثربخش صورت

1336). 

 صفات نظریه به است ای دوباره رویکرد آفرین، تحول رهبری نظریه ظهور که رسد می نظربه چنین واقع در

 نوع به رهبری مشخصه صفات نظریه دیگر عبارت به اقتضایی؛ شرایط به توجه با همراه رهبری مشخصه

  برابر در آفرین تحول رهبری که است این دیگر مهم نکته همچنین .است شده مطرح و تبیین دیگری

 اما است پیرو و رهبر بین متقابل رابطه پایه بر عمدتاً ای مراوده سنتی رهبری .دارد قرار ای مراوده  رهبری

 است مبتنی پیروان نیازهای و باورها ها،ارزش دادن تغییر و یرهبر بر عمده طورهب آفرین تحول رهبری

 .(1336 لوتانز،)

 برنز نظریه

 به صرفاً رهبری از صحبت هنگام در همگان شد متوجه بود؛ دوم جهانی جنگ در سرباز یک که برنز

 از واحدهایی جنگ زمان در کرد مشاهده او .کنندنمی توجهی سربازان به و دکننمی توجه رهبر شخص

 بود معتقد او .اندکرده حفظ خود در را رهبری گروه، رهبر شدن کشته وجود با که اندبوده ترموفق همه
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 توجه با برنز .هستند هم با مستقیم ارتباط در مقوله دو این و ندارد وجود تفاوتی پیروی و رهبری بین که

-می قرار هرم یباال در شخصیتی رشد و قیاتاخال خالقیت، چون مواردی که داردمی بیان مازلو هرم به

   .بگیرد قرار یک درجه مسائل عنوان به باید هم مدیریتی مسائل در که دارد اعتقاد و گیرند

 و شده یکدیگر انگیزش موجب دو هر پیروان و رهبران که گیردمی صورت زمانی برنز آفرینتحول رهبری

 ارائه هایتئوری یهمه با تئوری این .برسند تعالی و رشد به گروه دو هر تا باشند داشته مشارکت هم با

 شدن متصور با وی .داندمی طرفه دو یرابطه یک را رهبری او .داشت بسیاری تفاوت زمان آن در شده

 رهبر به تمایل قدرت کسب حس برای صرفاً که کسانی از را هاآن رهبران برای خالقیا اصول سیستم یک

 آفرینتحول و تبادلی :نمود مطرح را خود رهبری مدل دو نهایت در او .سازدمی متمایز دارند شدن

 و هامشوق مبادله شامل که باشدمی تبادلی رهبری آن، تررایج نوع وی نظر زا (.0221 ،1کریستاکیس)

 سر بر توافق رهبری، نوع این هدف باشد؛می پیروان جانب از حمایت جلب جهت رهبر توسط هاپاداش

 رهبری هدف اما .دساز برآورده را دو هر پیروان، و رهبر فوری و مجزا اهداف که است اعمال از ایمجموعه

 در بالقوه هایانگیزه جستجوی در آفرین تحول رهبر باشد؛یم فوری نیازهای ارضای از فراتر آفرینتحول

 می جمعی منافع به فردی منافع تبدیل و برتر نیازهای به پیروان توجه جلب هدف جااین در .است پیروان

 .باشد

 ساب نظریه

 بر باس، .است «ساب برنارد» کرده تالش آفرین تحول رهبری زمینه در که دیگری نظرصاحب برنز، از پس

-می رهبران که داشت اعتقاد او .نمود ارائه جدیدی نظریه آفرین،تحول رهبری مورد در برنز نظریه اساس 

 باس .بدهند تغییر را هاآن عالیق و هاارزش مفاهیم، کهصورتی در کنند متحول را پیروان زندگی توانند

 تأثیر تحت پیروان وی اعتقاد به .دارد قرار تغییرات تمام پشت در رهبر خود خصوصیات که کندمی تأکید

 -ویژگی این دارای که رهبری و باشد قدرت و داریامانت اعتماد، صداقت، دارای که گیرندمی قرار رهبری

  .کندمی بازی را کلیدی و مهم مدل یک نقش رهبری واقع در .سازدمی تغییر دچار را خود پیروان است ها

                                                           
  Christakis  
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 از یکی هم هنوز و است عروفم MLQ به که کرد رهبری سبک نامهپرسش طراحی به اقدام او همچنین

 دو بر عالوه نامهپرسش این در .باشدمی رهبری سبک زمینه در هانامهپرسش کاربردترین پر و ترینمهم

 (.0229 ،1داکت) دهدمی قرار آزمون مورد هم را دخالت عدم حالت تحولی، و تبادلی رهبری سبک

 بیان (1387) برنز .باشدمی عملکرد و اقدام پاداش و سازمانی منابع مبادله شامل گراتعامل رهبری مقابل در

 .است پراکنده قدرت، و هستند کمیاب منابع چون است دامنه به محدود گراتعامل رهبری که کندمی

 پیروان با را منفعت -هزینه و اقتصادی مبادله یک گراتعامل رهبران .است محدود رهبر عمل اختیار بنابراین

   .شودمی برآورده انتظار، مورد کاری عملکرد عوض در روانی و مادی نیازهای رابطه، این در .کنندمی نبالد 

 

 آفرینتحول رهبری

 را آفرینتحول رهبری (1387) برنز .است شده ارائه آفرینتحول رهبری از گوناگونی تعاریف تاکنون

 به رسیدن و اتتغییر ایجاد برای طرف دو هر آن در که داندمی پیروان و رهبر بین دوطرفه فرایندی

 رهبری درجه ترینعالی را آفرینتحول رهبری (1332) باس .اندشده برانگیخته اهداف از ایمجموعه

 هاآن و دهدمی سوق عالی درجات به رسیدن و پیشرفت سمت به را خود پیروان رهبر وقتی که داندمی

-تحول رهبری زمانی ددار اعتقاد (1338) بنیس .شودمی ایجاد د،پذیرنمی را سازمان مقاصد و اهداف هم

 یوکل .سازند فراهم را یکدیگر تعالی و ترقی موجبات هردو پیرو و رهبر که گیردمی صورت آفرین

 ایجاد و سازمان اعضای اصلی باورهای و عقاید در نفوذ فرایند عنوان به را آفرینتحول رهبری (1333)

 آفرینتحول رهبری «ایستمن» شده ارائه تعاریف پایه بر .داندمی سازمان هایمأموریت و اهداف به تعهد

-می خالقیت و نوآوری به رسیدن برای سازمانی فرهنگ مداوم شکل تغییر و پویا بینش یک ایجاد در را

  (.1338 ایستمن،) داند

 

 

                                                           
  Duckett & Macfarlane  
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 آفرینتحول رهبری هایمؤلفه

 برای یادگیری :آفرین تحول  رهبری تا ای مراوده رهبری از» عنوان با خود ارزشمند مقاله در «ساب برنارد»

  یک از نظر مورد نتایج به دستیابی برای آفرین تحول رهبر که کندمی بیان «مشترک انداز چشم ایجاد

-می استفاده  فردی مالحظات و بخشالهام انگیزش ذهنی، ترغیب آرمانی، نفوذ عامل چهار براساس مدل،

 :هستند زیر شرح به عامل چهار این .کند

 که آرمانی صفات .کنندمی تقسیم آرمانی رفتار و آرمانی صفات مؤلفه دو به را آرمانی نفوذ :1آرمانی نفوذ

 هاییویژگی به نسبت کارکنان نظر یدهندهنشان رود،می شمار به آفرینتحول رهبری در مهمی عامل

 دارند تمایل افراد که رهبران در هاییآلایده و ثبات دیگران، به اعتماد نفس، به اعتماد نفوذ، قدرت چون

 احترام، قابل افرادی به رهبران که است هاویژگی این براساس بنابراین .باشدمی کنند، پیروی هاآن از تا

  .شوندمی تبدیل پیرون برای معتمد آمیز، تحسین شناس، وظیفه

 .شودمی مدیران شخصی عملکرد و اخالقی تمالحظا و رفتار ها،ارزش باورها، شامل آرمانی رفتار اما

 نقش آفرینتحول رهبر یک .باشدمی گراییآرمان از ناپذیر جدا بخشی مشترک و واحد دیدگاه یک ایجاد

 پذیرش قابل رفتار به او رفتار واقع در .بینندمی گونهآن را خود آینده در افراد که کندمی بازی را فردی

 و صبر شامل آفرینتحول رهبری .بدهند مطابقت آن با را خود کنندمی سعی اعضا و شده تبدیل گروه

 (.0222 باس، و آوولیو) هستند شریک پیروان با هاریسک در مدیران و باشدمی بردباری

 به را هادیدگاه او .است الگو یک خود پیروان برای رهبر یک شد بیان که گونههمان :0بخشالهام انگیزش

 فهم قابل و ساده بیانی با را مهم اهداف و است افراد کنندهحمایت سخت کارهای در سازد؛می مرتبط هم

 هاآن سر بر مخالفت و جنجال احتمال که را کارهایی علت و مقصود آفرینتحول رهبران .کندمی تشریح

 برانگیختن با باید که است مرتبط تیمی باالی یروحیه با کارها این یهمه انجام .کنندمی بیان را رودمی

  کردن قرار بر و مساعد زمینه ایجاد با .است پذیرامکان گروه میان در بینیخوش ایجاد و افراد شوق و ذوق

                                                           
  Idealized Influence 
  Inspirational Motivation 
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 این .آیدمی وجود به گروه در مناسب فرهنگ یک ایجاد برای شرایط مختلف عقاید با افراد میان ارتباط

-می وجود به پیروان میان در را شفاف دیدگاه یک ،اهداف به پایبندی و تعهد و انتظارات تحقق با رهبران

  (.1337 باس،) شودمی سنجیده خود دیدگاه و هاارزش به رهبران اعتماد و قابلیت با بعد این .آورند

-حل راه و بکنند استفاده خود خالقیت از تا کندمی تشویق را افراد آفرینتحول رهبری :1ذهنی ترغیب

 .دهندمی انجام زیردستان به ابتدایی هایحل راه و ایده دادن با را کار این هاآن کنند، ارائه ابتکاری های

 هاارزش و باورها فرآیند این در .دارند ایجسته بر نقش ذهنی ترغیب این در نوآوری و عقالیت یدومقوله

 نگریسته شود حل باید که مشکلی دیده به هم غیرممکن کارهای به .گیرندمی قرار مجدد ارزیابی مورد

 افراد در را روحیه این و کندنمی مالمت جمع در را خود دست زیر هرگز آفرینتحول رهبر یک .شودمی

 (.0224 وباتیا، که زو، اولیو،) کنند حل خود روش به را مسائل تا کندمی ایجاد

 نیازهای از ترکیبی و دهدمی نشان توجه خود کارکنان نیازهای به همواره رهبر یک :0فردی مالحظات

 در او .دهدمی نشان توجه خود پیروان پیشرفت و رشد نیاز به او .کندمی برقرار سازمان شرایط با مختلف

 مختلف نیازهای به و دهدمی نشان را ترقی مسیر و راه خود پیروان به و شودمی ظاهر سرپرست یک نقش

 تنفیذ و هامسئولیت کردن واگذار با تواندمی رهبر یک .نگردمی مختلف تمایالت و استعدادها دید به افراد

 زمان در کمک و راهنمایی دادن جهت هاآن گرفتن نظر زیر حال عین در و زیردستان به خود اختیارات

 و رشد به رهبر عالقه اب توانمی را عامل این .برساند یاری شکوفایی و پیشرفت مسیر در افراد به مناسب،

 (.0220 باس، و آوولیو) داد قرار سنجش مورد هاآن آموزش در دقت همچنین و زیردستان پیشرفت

 .است شده داده نشان (1-0) شکل در ترکامل طوربه آفرینتحول رهبران هایویژگی

 

 آفرینتحول رهبری الگوهای

 اساس بر .دهند می نشان خود از مشخصی رفتاری الگوهای دیگران، در نفوذ برای آفرین تحول رهبران

 بخشی، بصیرت و انداز چشم ترسیم از است عبارت  رفتاری الگوهای این نظران،صاحب از تن دو دیدگاه
                                                           
  Intellectual Stimulation 
  Individual Consideration 
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  .دهد می نشان را آفرینتحول رهبری الگوی (0-0) شکل .اثرگذاری  مدیریت و دهی چارچوب

 و پیرو رهبر، رفتارهای یندآبر  حاصل آفرین، تحول رهبری دهد، می نشان (0-0) شکل که طورانهم

 اقتضایی عوامل و پیرو رهبر، رفتارهای تابع آفرین تحول  رهبری دیگر عبارت به است؛ اقتضایی وضعیت

 اقتضایی  عوامل و وضعیت بیانگر  Cپیرو، رفتارهای F.B ،رهبر رفتارهای  L.Bآفرین، تحول  رهبری T.L  .است

 رسد می نظر به دیگر سوی از .است  رهبری اقتضایی نظریه در رهبری تابع شبیه واقع در فرمول این .است

 

 آفرینتحول رهبران هایویژگی (:1-0) شکل

 شده مطرح رهبری اقتضایی های نظریه در آنچه از اقتضایی  وضعیت و پیرو رهبر، رفتارهای محتوای که

 پر رهبران هایویژگی از رهبر برخورداری از حاکی پیروان و رهبر رفتارهای زیرا .است متفاوت است،

 باالیی انگیزش از آنان .بخشند می معنی وی با را خود هویت آفرین، تحول رهبر انوپیر لذا است، جاذبه

 .هستند رهبر چرای و چون بی تابع و برخوردار

ویژگی های 
رهبران تحول 

 آفرین

 پرجاذبگی

 بصیرت

برقراری 
روابط بهتر 
با مدیران 

 مافوق

قدرت 
تمایل به  ارجاعی

ایجاد 
تغییرات 
 بنیادی

توجه به 
تفاوت های 

 فردی

محرک 
 ذهنی

توانایی الهام 
 بخش
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 اقدامات و تفکر متفاوت طورهب و درک سریع طورهب که دارد نیاز کارکنانی و پیروان به آفرین تحول رهبری

 اعضای از بسیاری در دارد قصد آفرین تحول  رهبری بنابراین .کنند ایفا را سازمانی جدید هاینقش و

 شناسایی بحران و اضطراری واقع در معموالً آفرین، تحول رهبری .کند ایجاد جدیدی رفتارهای سازمان

 بحران  به نسبت واکنش و پاسخ ارائه مانند تحول، که آنجا از .است یمهم و حیاتی عامل زمان، .شود می

 وضعیت یدربرگیرنده آفرین تحول  رهبری بنابراین .دارد نیاز اضطراری و جدید اقدامات به است سازمانی

 مشخصه صفات) اولیه های ریهظن از ترکیبی آفرین تحول  رهبری که،این آخر ینکته .هست نیز اقتضایی

 .است رهبری تضاییاق  های نظریه و (رهبری

 

 

 

 

 

 

 (1336 اسلوکام، و هلریگل) آفرینتحول رهبری الگوی -(0-0) شکل

 :رفتارهای رهبر

 ایجاد چشم انداز 

 چهارچوب دهی

 مدیریت اثرگذاری

 

 (وضعی)عوامل اقتضایی

 بحران*    

نیاز به انسجام داشتن با  *
یکدیگر برای دستیابی به چشم  

 انداز جدید  

 :رفتارهای پیرو

کسب هویت از طریق                 *    
 رهبر و چشم انداز وی       

 سطح عاطفی باال*    

 احساس قدرتمندی*    

تعلیق قضاوت برای پیروی  *    
 بی چون و چرا از رهبر

 سازمانی یا اجتماعی عمده تغییر 

 پیروان توسط تالش باالتر سطوح 

 پیروان خاطر رضایت باالی سطح 

 گروهی انسجام افزایش 
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 ایمبادله رهبری

 فردی تمایالت که طوریبه پیرو و رهبر بین مبادله بر مبتنی رهبری از است عبارت ایمبادله رهبری

 که دارد تنبیه و پاداش به ابزاری نگاهی رهبری از سبک این .(0223 یعقوبی؛ مقدمی،) شود تأمین طرفین

 مشروط  پاداش بر مبتنی رهبری دسته دو به رهبری سبک این .دارد بستگی هدف به دستیافتن میزان به

 .دهیممی قرار بررسی مورد را دسته دو این زیر در .شودمی تقسیم استثناء مبنای بر مدیریت بر مبتنی و

 1مشروط هایپاداش 

 معامله حقیقت در .بینندمی قراردادها از ایمجموعه صورت به را دستانشان زیر با خود رابطه رهبران این

 کار استانداردهای مدیران این .کنندمی دریافت رهبر مدیر جانب از که است پاداشی و افراد عملکرد بین

 که دهندمی آگاهی و دهندمی توضیح دستانشان زیر برای را استانداردها این وضوح به کنند،می تعیین را

 در را رهبری سبک این که مدیرانی .کردخواهند دریافت پاداشی چه باشد، بخشرضایت هاآن عملکرد اگر

 درستی به زیردست تا کنندمی ایجاد خود دست زیر با کتبی یا شفاهی قرارداد یک عموماً گیرند،می یشپ

 در .داشت خواهد پیامدهایی چه انتظارات نشدن یا شدنآوردهبر و رودمی انتظاراتی چه او از که بداند

-می داده منفی عملکرد برابر در تنبیه یا و مثبت عملکرد مقابل در پاداش لقو زیردستان به حالت این

 (.1337 س،اب) شود

 0استثناء مبنای بر مدیریت 

-خدمت موازنه یا معامالت قراردادها، از ایمجموعه صورت به را زیردستانشان با خود رابطه هم رهبران این

-پاداش قدرت از معموالً اینان کهاست این شودمی مشاهده قبل حالت با کهتفاوتی اما بینندمی پاداش/

 مدیران این .کنندمی استفاده آورند،می دست به خود سازمانی اختیارات اساس بر که زیردستان تنبیه/

 و قوانین اجرای و خطاها تشخیص بر هاآن .کنندمی قدرت اعمال سازمانی، ساختار در خود رتبه اساس بر

 به زیردستان کردندیبتأ و خطا تشخیص بر مدیران این تمرکز دیگر عبارت به .هستند متمرکز مقررات

                                                           
  Contingent Reward 
  Management-by-Exception  
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 بندیتقسیم (منفعل) غیرفعال و فعال یگونه دو در را رهبری سبک این .است نامطلوب عملکرد خاطر

 (.0221 ،1و کلین بورک) کنندمی

 0(فعال) استثنا مبنای بر مدیریت (الف

 نظارت زیردستان کار بر کنند،می عمل فعال طوربه استثنا مبنای بر مدیریت اساس بر که ایمبادله رهبران

 کردن پیدا و استانداردها از انحراف تشخیص برای رهبر .کنندمی حاصل اطمینان کارها انجام از و دارند

 .دهندمی انجام را الزم و ضروری وظایف ،خطاها و اشتباهات

 9(منفعل) استثنا مبنای بر مدیریت (ب

 در را اعمال دیگر و قضایی هایمجازات کنند،می عمل را فعال غیر استثناء مبنای بر مدیریت که رهبرانی

 فعال غیر طوربه رهبران .گیرندمی کار به شده استاندارد عملکرد از واضح انحرافات به پاسخگویی با رابطه

 .دهندنمی نشان العملیعکس است، نیفتاده اتفاقی وقتی تا و هستند اشتباهات و انحرافات دیدن منتظر

 (.1337 س،اب) است آمده (0-0) جدول در تبادلی و آفرینتحول رهبری سبک دو

 

 ایمبادله و آفرینتحول رهبری هایتفاوت

 اقتضایی پاداشی قدرت دارای ای مراوده رهبران آفرین، تحول رهبران «بودن پرجاذبه» ویژگی مقابل در

 را اهداف به دستیابی میزان و پردازند می خوب عملکرد برابر در  پاداش مبادله به تنها رهبران این .هستند

 جهت در کار و نقش الزامات تبیین وسیلهبه را پیروانشان ای، مراوده رهبران بنابراین .کنند می تعیین

 (.1336 رابینز،) انگیزند می بر یا کنند می راهنمایی ها،هدف به دستیابی

 بر مدیریت از ای مراوده  رهبران که است این در آفرین تحول رهبری و ای مراوده رهبری بین دیگر تفاوت

 و جستجو را مقررات و قوانین معیارها، از انحراف یعنی کنند؛ می استفاده (فعال طورهب) استثنا مبنای

 -الهام توانایی دارای آفرین تحول رهبران اما .دهند می انجام  اصالحی اقدام اساس این بر و کنند می کنترل

                                                           
  Burke & Collins 
  Management-by-Exception (active) 
  Management-by-Exception (passive) 
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  انتظارات بین که است این گرننشا تحقیقات و مطالعات .دارند زیادی انتظارات خود کارکنان از بخشی،

 در پیرو از رهبر انتظارات چقدر هر .دارد وجود مثبت یرابطه پیروان، عالی عملکرد و رهبر باالی سطح

،دوی و بالنچارد هرسی؛) دهد می پاسخ عالی عملکرد با را رهبر انتظارات این پیرو باشد، باالیی سطح

1336.) 

 گراتبادل رهبری و گراتحول رهبری -(0-0) جدول

 گراتعامل رهبری گراتحول رهبری

 و غرور تزریق رسالت، حس و بینش ارائه :کاریزما

 اعتماد و احترام کسب سربلندی،

 قول ها،تالش با هاپاداش قرارداد (:مقتضی)مشروط پاداش

 خوب عملکرد برای هاپاداش

 ای بر نمادها از استفاده باال، انتظارات کردنمنتقل :الهام

 ساده هایشیوه در مهم اهداف بیان ها،تالش بر تمرکز

 جستجوی و کردن نگاه :(فعال)استثنا مبنای بر مدیریت

 اصالحی عمل اتخاذ استانداردها، و قوانین از انحرافات

 دقیق مسأله حل و عقالنیت هوش، ارتقا :عقالنی تحریک
 که شرطی به مداخله :(انفعالی) استثنا مبنای بر مدیریت

 .نشوند برآورده استانداردها

 شکل به کارکنان با رفتار فردی، توجه ارائه :فردی مالحظات

 توصیه و گریمربی انفرادی،

 ها،مسئولیت تفویض و واگذاری :(مطلق آزادی)وبند قید بی

 تصمیمات اتخاذ از اجتناب

 

 این .گیرند می کار به نیز منفعل طورهب را استثنا مبنای بر مدیریت یشیوه ای مراوده رهبران همچنین

 سازمانی اهداف به رسیدن در دستان زیر که کنند می اعمال را اصالحی اقدامات هنگامی تنها رهبران

 -معیار که شوند می عمل وارد هنگامی تنها ای مراوده رهبران دیگر عبارت به (.0220 ،یوکل) نگردند موفق

 کارکنان فکری، و ذهنی نظر از آفرین تحول رهبران کهحالی در .شوندن رعایت و تأمین هاروش و قانون ،ها

 مجدد دهیچوب -چهار با مسائل  به کارکنان که شوند می سبب هاآن بنابراین .کنند می تحریک را خود

 باعث آفرینتحول رهبر جهت این از لذا .گیرند کار به عقالیی هایحل  راه هاآن حل برای و بنگرند

 .شود می مسائل دقیق  حل و نوآوری ،خالقیت افزایش

 که است این در ای مراوده  رهبری و آفرین تحول رهبری بین تفاوت چهارمین بس، برنارد دیدگاه اساس بر

 از بنابراین .کنند می پرهیز تصمیم اتخاذ از موارد از بسیاری در و واگذار را هامسئولیت ای مراوده رهبران



37 
 

 هایتفاوت به حتی آفرین تحول رهبران کهحالی در دارند؛ اندکی توجه  کارکنان با هرابط و کار به نظر این

 و سرپرستی ،هدایت به ،برقرار ارتباط خود کارکنان تکتک با رهبران نوع این .کنند می  توجه فردی

 .کنند می اقدام هاآن راهنمایی

   برای کرد؛ بیان  رهبری سبکنوع دو این بین نیز دیگری تمایزات توان می ها،تفاوت این بر عالوه البته

 آفرین،تحول رهبری در :کنند می بیان  چنین «دویی جانسون» و «بالنچارد » و «هرسی پاول» مثال

 از آفرین تحول رهبران .ورزند می عشق رهبرشان به هستند  مشترک بینش دارای رهبر با کارکنان چون

  به در رهبران نوع این هنر .اعتمادند قابل بسیار طرفدارانشان دیدگاه از هستند  پذیری مخاطره اهل چون

 .است مطلوب وضع به موجود وضع تبدیل برای نوآوری و خالقیت کارگیری

  دهند،می انجام را ظاهری و صوری اقدامات بیشتر ،کنند نمی ایجاد بنیادی تغییرات ای، مراوده رهبران

 و تحول مبدأ یا منشأ سازمان یا جامعه در و هستند تغییر پیشگام آفرینتحول رهبران کهحالی در

  .است ارجاعی قدرت نوع از شخصی قدرت آفرین، تحول رهبران  قدرت پایگاه .هستند اساسی تغییرات

 طرف از مدیر یا رهبر به شخصیتی هایویژگی برخی دادن نسبت و ارجاع از ناشی ارجاعی قدرت

 مقام و پست قدرت .هستند برخوردار مقام و پست قدرت از ای مراوده رهبران کهحالی در است کارکنانش

  بلکه نیست ذاتی شغل در مقام و پست قدرت اما .است پاداش قدرت و تنبیه قدرت نوع دو شامل نیز

 ،باشد حاکم مافوقش و مدیر بین خوبی یرابطه اگر .دارد بستگی  مافوقش مدیران با مدیر یرابطه به

 (.1336 دوی، و بالنچارد هرسی؛) باشد برخوردار کافی یاندازه به خود مقام و پست قدرت از تواند می

 نظریه به مجدد بازنگری با را اقتضایی رهبری رویکرد اثربخش، رهبری یدرباره جدید تفکر کلی، طورهب

 و رشد تسهیل جهت در تواناییش و رهبر پرجاذبگی  نیروی اهمیت بر تأکیدش که رهبری مشخصه صفات

  (.1336 گوردون،) است کرده تلفیق و تکمیل است، فردی توسعه
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 1گرمداخله عدم رهبری

 وظایف پذیرش از رهبر .کردن رهبری از امتناع یا و است رهبری بی نوعی مداخله عدم رهبری واقع در

 مورد در خود نظرات بیان از همچنین .است غایب است نیاز او به کهزمانی در و کندمی اجتناب خود

-منفعل و مؤثرترین غیر گرمداخله عدم رهبری (1337) باس عقیده به .کندمی خودداری مهم موضوعات

 .دارد قوی ارتباط زیردستان کارایی عدم و تعارض نارضایتی، با و باشدمی رهبری سبک ترین

 

 پژوهش پیشینه

     که گرفته انجام کاری کیفیت و رضایت تعهد، با رهبری هایسبک خصوص در متعددی هایپژوهش

   .کندمی ییدتأ را مذکور هایمتغیر با رهبری نوین هایسبک بودن دارمعنی همگی

 این به «آفرینتحول رهبری» عنوان تحت ایمقاله در 1988 سال در زالی محمدرضا بار اولین ایران در

 کارکردهای و نقش» بررسی به ایمقاله در 1983 سال در نیز سنجقی ابراهیم محمد و پرداخته موضوع

 پژوهشی خود تحقیقات ادامه در همچنین وی .است پرداخته «آفرینتحول رهبری در فرهنگی عوامل

 .نمود منتشر 1972 سال در را «آفرینتحول نظریه ابعاد و ماهیت بر تحلیلی» عنوان تحت

 دو از استفاده با معلمان سازمانی تعهد با نآفریتحول رهبری یرابطه بررسی در (1971) جاودانی

 تعهد با مدیران آفرینیتحول میزان بین که، دریافت سازمانی تعهد و عاملیچند رهبری نامهپرسش

 معلمان سازمانی تعهد و گراییتعامل میزان بین لیکن دارد، وجود داریمعنی رابطه معلمان سازمانی

-تحول رهبری ابعاد از فرهمند رهبری که داد نشان چنینهم حاصله نتایج .ندارد وجود دارمعنی رابطه

  .دارد معلمان سازمانی تعهد بر را تأثیر بیشترین آفرین

 نفوذ بخش،الهام انگیزش ابعاد که دریافت ایران، موفق هایسازمان در پژوهشی در (1970) موغلی

 ایران اداری هایسازمان در آفرینتحول رهبری ابعاد عنوان به فردی مالحظه و ذهنی ترغیب  آرمانی،

 .اندپذیرش قابل

                                                           
  Laissez Faire Leadership 
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 و تحولی رهبری هایسبک بین رابطه بررسی عنوان تحت (1974) سال در چورلی علی که پژوهشی در

 هب زیر نتایج ،داد انجام گلستان استان بدنی تربیت کل اداره کارکنان سازمانی تعهد با مدیران تبادلی

 :آمد دست

-معنی و مثبت یرابطه آنان سرپرستی تحت کارکنان سازمانی تعهد با مدیران تحولی رهبری سبک *

 .دارد دارمعنی و منفی رابطه کارکنان سازمانی تعهد با مدیران تبادلی رهبری سبک * .دارد داری

 مؤسسات و هادانشگاه رؤسای رهبری و شناختی سبک یرابطه تحقیقی در (1974) یمنی و نورشاهی

 و پایین آفرینتحول رهبری زمینه در رئیسان بیشتر امتیاز داد نشان نتایج .کردند بررسی را عالی آموزش

 ذهنی ترغیب و فردی مالحظه ابعاد تقویت لزوم پژوهش هاییافته .بود متوسط تبادلی رهبری سبک در

 .داد نشان بررسی، مورد هایدانشگاه رؤسای میان در را

  و نژاد کاظم انوشیروان سجادی،...سیدنصرا حمیدی، مهرزاد چالشتری، مرادی ضارمحمد که تحقیقی طی

 عدالت با گراتبادل و گراتحول رهبری هایسبک رابطه عنوان تحت (1978) سال در جعفری اکرم

  متوسط از حاکی نتایج دادند، انجام ایران اسالمی جمهوری بدنی تربیت سازمان در مدل ارائه و سازمانی

 بدنی تربیت سازمان در سازمانی عدالت از کارشناسان ادراک و مدیران آفرینتحول رهبری میزان بودن

 عدالت با معناداری رابطه گراتبادل و آفرینتحول رهبری سبک که داد نشان همبستگی ضریب * .است

-قوی کننده بینی پیش آفرینتحول رهبری که داد نشان نیز چندگانه رگرسیون تحلیل * .دارند سازمانی

 بیشتر  سازمان در عدالت ادراک که ستنآ نشانگر پژوهش هاییافته * .است سازمانی عدالت برای تری

 بر نه مربوطند سازمانی و کاری ارتباطات به که است ثیرگذارأت سازمانی و  شغلی رضایت از هاییجنبه بر

 .ارتقا و حقوق مانند شغل آن خاص هایجنبه

 بر رهبری هایسبک بررسی عنوان تحت ایمقاله در 1973 سال در فانی اصغر علی و زادهقلی محمدرضا

 شغلی رضایت و رهبری سبک بین که یافتند دست نتیجه این به انتظامی نیروی کارکنان شغلی رضایت

 .دارد وجود دارمعنی رابطه کارکنان
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 اعضا نگرش در تغییر به را ثیرأت بیشترین که است یندیآفر گراتحول رهبری است معتقد (1373) یوکل

 .دارد سازمان اهداف به نسبت تعهد ایجاد و سازمان

0فرناندز و جانتزی ،1وودالیت
 نه در را تغییر به معلمان تمایل روی بر آفرینتحول رهبری اثرات (1339) 

-تحول رهبری کارگیریبه که بردند پی و دادند قرار بررسی مورد کانادا شهری نواحی بزرگ دبیرستان

 سود و ثمر مثمر هاآن کار به معنی و جهت دادن در نینچهم و تغییر به معلمان بیشتر تعهد به آفرین

  .است بوده بخش

 تعهد با را گراتحول و گراتبادل رهبری هایسبک بین تحقیقی در (1335) سال در همکاران و بایسو 

 معنی رابطه سازمانی تعهد با گراتبادل رهبری سبک بین :آمد دست هب نتایج این و کردندبررسی سازمانی

 .دارد ترقوی رابطه گراتبادل به نسبت سازمانی تعهد ابعاد با گراتحول رهبری سبک بین .دارد وجود دار

 گراتحول رهبری بعد دو .دارد مثبت رابطه سازمانی تعهد عاطفی بعد با گراتحول رهبری ابعاد یکلیه

 .دارد مثبت ارتباط تکلیفی تعهد و عاطفی تعهد با (کاریزما رهبری و فردی توجه)

9یونگ
 .پرداخت هاگروه در خالقیت بر گراتعامل و آفرینتحول رهبری اثرات تجربی بررسی به (0221) 

 که دادند انجام مغزی بارش تکلیف یک واقعی و اسمی گروه دو در کنندگانمشارکت منظور، این به

 شرایط در کنندگانمشارکت که، دادنشان پذیریانعطاف و روانی فصاحت، معیار با هاآن عملکرد ارزیابی

 در و گراتعامل رهبری وضعیت در خود همتایان از بهتر اسمی گروه وضعیت در و آفرینتحول رهبری

  .کردند عمل واقعی گروه شرایط

  پژوهش این .سازمانی عملکرد و گروهی انسجام نفس، کفایت آفرین،تحول رهبری میان رابطه بررسی

 رهبری فرآیند کاری، هایگروه در که دادنشان پذیرفت انجام نشانیآتش کارکنان از نفر 929 روی بر

 عملکرد بهبود  و تعهد افزایش موجب گروهی، انسجام و نفس کفایت بر گذاریتأثیر ضمن آفرینولتح

 (.0224 همکاران، و پیالی) شد خواهد پیروان

                                                           
  Leithwood 
  Jantzi & Fernandez 
  Jung  
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 برخی بر قوی ثیرتأ آفرینتحول رهبری ابعاد که دادند نشان خود پژوهش در (0226) وهمکاران انگونی

 .دارد معلمان سازمانی شهروند رفتار و شغلی رضایت مانند شغلی هاینگرش

 ،(فردی جهوتو ذهنی تحریک) گراتحول رهبری عوامل بین :کردند بیان (0228) همکاران و چارلز

 .دارد وجود مثبت و دارمعنی رابطه شغلی تعهد و ترضای

 این به کار در بهداشت ترفیع هایپروژه در رهبری عنوان با (0228) سال در لوتادلو تحقیقی مقاله در

 افزایش رهبری کیفیت کردند استفاده ییدأت و احترام ها،پاداش از رهبران کهجایی در :یافت دست نتیجه

 .داشت کار به توجه روی داریمعنی ثیرأت ،کار محیط بهداشت و رهبری هایاستراتژی و یافت

 کردند عنوان پژوهشی انجام از بعد (1977) جمشیدی از نقل به (0227) سال در اوگانالنا و لمیسیال

 و مثبت ارتباط از گراتبادل رهبری سبک به نسبت کارکنان تعهد و عملکرد با گراتحول رهبری کبس که

 .است برخوردار تریقوی
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 اجتماعی سرمایه

 مقدمه

 سیاسی علوم محققان .است شده گرفته کار به گوناگونی مسائل توضیح برای تاکنون اجتماعی سرمایه

 رسمی غیر نهادهای به دادن شکل برای آن از جوامع که گیرندمی نظر در دارایی یک را اجتماعی سرمایه

 سرمایه این واقع در ،کنندمی استفاده عمومی اعتماد و اجتماعی هنجارهای مانند هاییمقوله ایجاد جهت

 قادر در اجتماعی ایهسرم ظرفیت شناسانجامعه .هستند هادادگاه مانند رسمی نهادهای برای جانشینی

 .اندکرده کشف را بیکاری و کم مهارت جنایت، اجتماعی، بد هایموقعیت بر غلبه برای افراد ساختن

-بهره بردن باال و اقتصادی رشد جدید، تکنولوژی پذیرش در را اجتماعی سرمایه مثبت نقش اقتصاددانان

 درک و نگرش اجتماعی سرمایه ،شده انجام تحقیقات مجموع در .اندکرده شناسایی هاسازمان وری

  .است افراد جمعی و شخصی رفتارهای به نسبت جدیدی

 تعریف یک ارائه هنوز کلیدی، مفهوم یک انعنو به اجتماعی سرمایه اهمیت افزون روز افزایش وجود با

 اجتماعی سرمایه برای شده بیان تعاریف .است نشده ممکن بودن ناملموس علت به آن از دقیق و روشن

 تأکید سرمایه این یکننده ایجاد عنوان به فردی بین روابط روی بر هاآن از برخی .هستند گوناگون بسیار

 همچنین .دارند دقت اجتماعی هنجارهای و اعتماد مانند آن کارکردهای روی بر دیگر برخی و دارند

 ضعف نقطه این .هستند اجتماعی سرمایه ماهیت به بردن پی برای تالش حال در هم محققین از برخی

  .دهدمی نشان تحقیقات انجام برای مناسب تئوریک چهارچوب یک نبود در را خود

 .کندمی توجیه نیستند آن تشریح به قادر اقتصادی جدید هایتئوری که را هاییپدیده اجتماعی سرمایه

 و بودند ناتوان ...و گروهی عملکردهای خالقیت، ،هابنگاه بین وابستگی بخشش، و سخاوت توجیه در هاآن

  .هاآن نقض نه و اشدبمی اقتصادی جدید نظریات دهنده یاری اجتماعی سرمایه واقع در

 بررسی برای زیادی تقاضای اجتماعی، سرمایه تأثیر تحت هایحوزه بیشتر چه هر شناسایی با اخیر، دهه در

 به تجهیز و مادی ثروت انباشت در تنها تواننمی را هاسازمان توفیق امروزه .است آمده پدید آن تجربی
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 و فیزیکی مالی، هایسرمایه زیرا کرد ارزیابی ارتباطی و اطالعاتی هایفناوری و فیزیکی امکانات آخرین

 سوی از هاستسال هاسازمان اجتماعی وجه اگرچه .مؤثرند کارایی فاقد اجتماعی سرمایه بدون انسانی

 اجتماعی سرمایه موضوع و اجتماعی روابط اهمیت ولی است، گرفته قرار توجه مورد مدیریت اندیشمندان

 و ایجاد با آنان اثربخشی و هاسازمان موفقیت و گرفته رونق اخیر دهه در که است جدیدی بحث سازمان، در

  .است شده قرین سازمان در اجتماعی سرمایه توسعه

 اجتماعی روابط در بالقوه صورت به که است ارزشمندی ذخایر و منابع از ایمجموعه اجتماعی سرمایه

 به هاآن از گاه که ذخایر این از برخی .دارد وجود جامعه اجتماعی سازمان در و ثانوی نخستین، هایگروه

 همبستگی اعتماد؛ ردی؛دهم نفس؛ سالمت صداقت؛ :از عبارتند شودمی یاد اجتماعی یهاارزش عنوان

 جامعه کالن و میانی خرد، مختلف سطوح در را افراد کار منابع این طریق از اجتماعی سرمایه .فداکاری و

 اجتماعی مشترک اهداف به رسیدن در را آنان وسیله بدین و سازدمی مطمئن و هزینه کم سریع، آسان،

 .کندمی کمک

 

 سرمایه شناسیگونه

 :نمائیم یاد زیر هایسرمایه از باید کنیم، اشاره جامعه یک مهم هایسرمایه انواع به بخواهیم اگر

1طبیعی سرمایه .1
 طبیعی؛ منابع سایر و معادن آب، خاک، :مثل 

 تظاهر و شودمی اطالق مالی هایدارایی و منابع سایر همچنین و پول ،رآمدد به :0مالی سرمایه .0

 .یابدمی مالکیت حقوق در را اشنهادینه

9فیزیکی سرمایه .9
 آن؛ نظایر و تجهیزات آالت، ماشین :مانند 

 دانش خالقیت، داشتن مهارت، تخصص، آموزش، از اعم انسان کیفی هایویژگی :1انسانی سرمایه  .4

 نوآوری؛ و

                                                           
  Natural Capital 
  Financial Capital 
  Physical Capital 
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 و ذوق آموزشی، مدارک زبانی، هایشیوه ها،منش عادات، نهادها، مجموعه :0فرهنگی سرمایه  .5

 از استفاده قابلیت یا شناخت قدرت واقع در .است شایع افراد بین که زندگی هایهشیو و هاسلیقه

  و یادگیری پیگیر، و مداوم طوالنی، کار به نیاز .شودیم شامل را فرد هر در فرهنگی کاالهای

  (.1975 شویره،) پذیردیم کردنخود آن از و کردن خود از جزیی هدف با را کنشگر پذیریفرهنگ             
           
 را آن اجتماع اعضای از ایدسته که شودمی اطالق سرمایه و دارایی گونههر به :9نمادین سرمایه  .6

 و شأن از که سرمایه این .شوندمی قایل ارزش آن برای و شناسند می رسمیت به نمایند،یم درک

 هایقابلیت احترام، پرستیژ، چون نمادینی ابزارهای مجموعه گیرد،می سرچشمه شخص حیثیت

 واقع در (. 1974فکوهی،) نماید می اعطا فرد به را فرهمندی و شکوه نیز و هاگفته ،رفتارها در فرد

 که زمانی تا و آیدنمی دست به دیگران اعتبار و باورمندی بازشناسی، احترام، در جز سرمایه این

 با دیگران سوی از کهصورتی در اما بیاورد؛ دوام تواندنمی باشد، نداشته همراه به را دیگران باور

 توانمی ترتیب این هب .( 1974جنکینز،) یابدمی دست مشروعیت به شخص آن شد، همراه پذیرش

  .نامید مشروعیت سرمایه  نوعی به را نمادین سرمایه

-کنش اجتماعی یهاشبکه در عضویت با که بالفعل و بالقوه منابع مجموعه :4اجتماعی سرمایه .8

 (متقابل روابط) بستانبده و اعتماد بر مبتنی روابط شامل یعنی آیدمی وجودبه هاسازمان و گر

 .است اجتماعی هایشبکه در 

 

 سازمان حیطه در اجتماعی سرمایه آمدن وجود به عوامل

1خالق حسابداری از نادرست استفاده
 بازیگران ناموفق تجارب و است مشهود مالی اطالعات تحریف در که 

 مبهم را کنونی اقتصادی توسعه اندازهایچشم و حال زمان این، نظیر عواملی و جهانی بازارهای در متعدد

                                                                                                                                                                          
  Human Capital 
  Cultural Capital 
  Symbolic Capital 
  Social Capital 
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 .است نموده 

 :نمود عنوان زیر صورت به توانمی که است کرده افزون را اجتماعی سرمایه نقش نیز دیگری شرایط ضمناً

-ییدارا ارزش ارتقای وسیلهبه بیشتر که آن بازاری ارزش با شرکت، اسمی ارزش بین تفاوت مستمر فزایشا

 شود؛می توصیف نامشهود های

 هایدارائی مدیریت و گیریاندازه اصول درباره آکادمیک، و ایحرفه مجامع در تئوریکی توافق قدانف

 ؛نامشهود

 .نوین اقتصاد مشهود هایبحران از ناشی اقتصادی کساد 

 هاآن هدف  و مبتنی ایمالی هایمدل بر روشنی هب که نیست رسمی قراردادهای صورت به تنها اتارتباط 

 و وفاداری اطمینان، بر مبتنی) رسمی غیر صورت به بلکه باشد؛ مدت کوتاه در سهامدار سود ندنمو حداکثر

 (.0229 استامپ، و تایمون) باشدیم (اخالقیات

 با وجهی، چند ای،رشته فرا مفهوم یک اجتماعی سرمایه شناسی،جامعه مفاهیم از زیادی تعداد همانند

  و سیروانشنا سیاسی، علوم در .است اخیر دهه چند در بحث مورد موضوعات از و مختلف تعاریف

 قدرت ،محدود منابع به رسیدن هایسازمان و هاشبکه هنجارها، اجتماعی، سرمایه از منظور شناسی،مردم

 تحلیل و تجزیه طریق از نیز علوم این دانشمندان .است هاگذاریسیاست و هاگیریتصمیم انجام کانال ،

 -اقتصاد که است حالی در این .کنندمی پیدا دست اجتماعی سرمایه مفهوم به نهادها و هاشبکه هنجارها،

 و مبادالت بر آن آثار و افراد بین متقابل روابط قراردادها، ،نهادی تحلیل و تجزیه طریق از را مفهوم این دانان

 هنجارها و اعتماد عنوان به را اجتماعی سرمایه محققان، از زیادی تعداد .کنندمی بررسی هاگذاریسرمایه

 دوستی،نوع قبیل از فرهنگی هایارزش عنوان به را مفهوم این دیگر بعضی و شهروندی هایگروه در

 و روابط اجتماعی سرمایه ،اندیگر نظر از (.0226 ،0چو) کنندمی تعریف بردباری و تعاون سوزی،دل

  تنها اجتماعی، سرمایه .است جامعه یک در اجتماعی تعامل کیفیت و کمیت به دادنشکل هنجارهای

                                                                                                                                                                          
  Creative accounting 
  Chou 
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 را هاآن که است چسبی مانند بلکه نیست، جامعه یک در شده نهادینه و شده ریزی پایه نهادهای جمع سر

 .(1979 احمدی،) داردمی نگه یکدیگر کنار در

 

 هاسرمایه سایر با اجتماعی سرمایه تفاوت

 از اجتماعی سرمایه که است شده سبب چیزی چه که آیدمی پیش سؤال این اجتماعی سرمایه تعریف با

 در موضوع این اهمیت خاطر به بگیرد؟ فاصله (انسانی و فیزیکی) سرمایه انواع سایر از مفهومی لحاظ

 .پرداخت خواهیم پرسش این پاسخ به بخش این در اجتماعی، سرمایه سازیمفهوم

 را کنش که شودمی دگرگون ایشیوه به افراد میان روابط که آیدمی وجود به هنگامی اجتماعی، سرمایه

  یافته تجسم و بوده مشاهده قابل مادی صورت به و است ملموس کامالً فیزیکی سرمایه .کندمی تسهیل

 .یابدمی تجسم است، کرده کسب فرد که دانشی و هامهارت در و است ملموس کمتر انسانی سرمایه .است

 بدین .شودمی متجلی کنشگران میان متقابل روابط در چون است، ملموس هااین از کمتر اجتماعی سرمایه

 این مفهومی اختالف سبب که است ایویژه خصوصیات دارای اجتماعی سرمایه که دریافت توانمی ترتیب

 هاسرمایه سایر با اجتماعی سرمایه عمده هایتفاوت از .شودمی شده شناخته هایسرمایه سایر با سرمایه

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی

 شود،می سرمایه آن ارزش کاهش و استهالک موجب آن از استفاده هک فیزیکی سرمایه برخالف .1

 ،1وستالند) شد خواهد آن روزافزون انباشت موجب (انسانی سرمایه مانند) اجتماعی سرمایه از استفاده

 اخالقی منبع را اجتماعی سرمایه اجتماعی، علوم فیلسوف هیرشمن، آلبرت به اشاره با پاتنام (.0226

 افزایش بلکه شود،نمی کاستی دچار تنها نه استفاده، تبع به فیزیکی، سرمایه برخالف یعنی داند؛می

 (.0226 وستالند، ،0222 پاتنام،) شودمی نابود نشدن، استفاده صورت در برعکس؛ و یابدمی

 .باشند داشته وجود جامعه در فرد دو حداقل باید شود فعال یا و ایجاد اجتماعی سرمایه کهآن برای .0

 روابط و هاشبکه بر اجتماعی سرمایه دارد، تأکید فردی عاملیت بر که انسانی، سرمایه برخالف بنابراین

                                                           
  Westlund 
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 خالقانه اثرات نفری، تک جامعه؛ یک در حتی سرمایه اشکال سایر کهحالی در .است متکی هاآن بین

 برای (.0229 فیلد، ؛1338 فوکویاما، ؛0228 شولر، ؛ 1332 کلمن،) باشدمی دارا بالقوه صورت به را خود

 از نظر صرف خود تالش و سعی با تواندمی فرد یک و یابد تجلی فرد یک در تواندمی تحصیالت مثال

 و ایجاد نیست، گونهاین اجتماعی سرمایه برای اما .آورد دستبه را آن کنند،می چه دیگران کهاین

 .دارد جامعه افراد و مردم میان اجتماعی تعامل و همکاری نوعی وجود به نیاز اجتماعی سرمایه خلق

 را تمایز این توانمی شود، نمایان بهتر اجتماعی سرمایه و انسانی سرمایه بین رابطه و تمایز کهاین برای

 نقاط در انسانی سرمایه .دهدمی نشان را  A, B, C فرد سه روابط که داد نمایش زیر شکل از استفاده با

 سرمایه .دارد قرار کنندمی متصل یکدیگر به را نقاط این که خطوطی در اجتماعی سرمایه و تقاطع

 یا پدر که بزرگسالی A و باشد کودکی B اگر مثالً، .یکدیگرند مکمل اغلب انسانی سرمایه و اجتماعی

 خط در هم و تقاطع نقاط در هم باید کند، کمک B شناختی رشد به A اینکه برای بود، خواهد B مادر

 و A بین در اجتماعی سرمایه و A دراختیار انسانی، سرمایه  باید .باشد داشته وجود سرمایه رتباطی،ا

B است ایگونه به انسانی سرمایه و اجتماعی سرمایه ینب رابطه این (.1332 کلمن،) باشد داشته وجود 

 .شود انسانی سرمایه تقویت  موجب تواندمی باالتر اجتماعی سرمایه وجود که

 

 (1332) کلمن -انسانی سرمایه و اجتماعی سرمایه بین رابطه -(9-0) شکل

 

 اجتماعی سرمایه .دارد صدر سعه و گذشت به نیاز مساعی تشریک جریان در اجتماعی سرمایه .9

 در توانایی عدم دلیل به افراد عمومی کاالهای سایر مانند و باشدمی دارا را عمومی کاالهای خصوصیت

 هاسازمان که است دلیل همین به .ندارند آن تولید به تمایل آن، مثبت خارجی آثار از کامل بردایبهره
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 تولید در (است اعضا میان قدرت تساوی آن مشخصه که) هستند افقی ارتباطات دارای که هایینهاد و

 کسب برای مساوی شانس کهاین دلیل به هاسازمان این در افراد زیرا هستند ترموفق اجتماعی سرمایه

 امتیاز و نمایندمی آن تولید در بیشتری مشارکت القاعده علی دارند، سرمایه این از حاصل منافع

 کاالیی اجتماعی سرمایه که آنجا از دیگر عبارت به (.1979 یزدان، برهان) کنندمی کسب بیشتری

 .است زیادتر آن برای مجانی سواری ایجاد احتمال (1332 کلمن،) است عمومی

 ارزیابی یاجتماع سرمایه اما دارد قرار اطالعات بودنشفاف و اقتصاد منطق فرض بر انسانی سرمایه .4

 (.1336 ،1شولر) اندگرفته شکل اجتماعی طوربه که نگردمی هنجارهایی و هاارزش دیدگاه از را خود

 کهحالی در کند،یم گیریهانداز وریبهره سطوح یا و فرد درآمد براساس را بازده انسانی، سرمایه  .5

0زندگی کیفیت اساس بر را بازده اجتماعی سرمایه
 (.1336 شولر،) دهدمی قرار سنجش مورد 

 شودمی پول با یا و زمان در گذاریسرمایه که دارد خطی و مستقیم رویکردی انسانی سرمایه الگوی .6

 مستقیم و خطی رویکرد به کم خیلی اجتماعی سرمایه .آیدمی دست به مستقیم هم اقتصادی سود و

 سرمایه الگوی تفاوت. رسدمی نظر به آمیزابهام هم کمی و پراکنده نوعی بیشتر بلکه دارد، توجه

 عواید و نتایج که مهارت یک مثالً آموزش، بین تمایز به توانمی را اجتماعی سرمایه الگوی و انسانی

 باشد داشته تواندمی گوناگونی ولی غیرمستقیم نتایج و است ترگسترده که تحصیالت و دارد زودرس

9فیلد) کرد تشبیه، 
 (. 0221 همکاران، و 

 سرمایه  و انسانی سرمایه از جدا مفهومی اجتماعی، سرمایه ؛دریافت توانمی شده، ذکر موارد به توجه با

...(  و دارایی سرمایه،) آن نقش دنبال بهباید  اقتصاد، به اجتماعی سرمایه ورود برای حال .است فیزیکی 

 .باشیم اقتصاد فعالیت و تولید در

 

 

                                                           
  Schuller 
  Quality of life 
  Field 
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  اجتماعی سرمایه تاریخی زمینه

 گسترده و علمی صورت به اما است گرفته قرار استفاده مورد 1732 سال از «اجتماعی سرمایه» عبارت

  اهمیت وجود با اما شد مطرح غربی ویرجینیای دانشگاه از فان،هانی توسط ،1316 سال از قبل بار اولین

 خود به جدی شکل برد، کار به ریزیبرنامه در جاکوب جین که 1361 سال تا اجتماعی تحقیقات در

 اجتماعی هایشبکه اهمیت بر بلکه نبرد کار به مستقیم صورت به را عبارت این جاکوب هتالب .نگرفت

  .داشت تأکید

 و کنیم بندیدسته شود،می مفهوم این از اجتماعی علوم در که را تعاریفی و اهداف کاربردها، بخواهیم اگر

 کتاب از را ردیابی این باید نماییم، جستجو حال و گذشته دانشمندان آرای در را مفهوم این پیشینه

-می «ضرورت و اجبار روی از همبستگی» مسئله به کتاب این در او .کنیم آغاز مارکس کارل «سرمایه»

 بالقوه هایتوانایی و انرژی از استفاده سوی به را ادافر بحرانی، و منفی شرایط که معنی بدین .پردازد

 .کندمی ترغیب گروهی هایپتانسیل از استفاده و یکدیگر پشتیبانی به توسل جمعی،

 «بستان بده» یا «ستد و داد» مفهوم از کهجایی است، بازشناسی قابل زیمل جورج آرای در دیگر، رویکرد

 نشان که لطفی و کمک تا دارند توقع افراد، که است استوار نکته این بر نظریه این مبنای .کندمی صحبت

 .کنندمی تعبیر دگرخواهی و ایثار مقابل در را مفهوم این برخی .شود جبران دهند،می

 با او از پس و آغاز دورکیم امیل با که است مباحثی ،داشت فراگیری نسبتاً و عمیق اثرات که سوم رویکرد

 هاآن مبنای که تعهداتی یعنی پرداختند؛ ارزش مفهوم طرح به افراد این .شد پیگیری پارسونز تالکوت

 مباحثی .برد نام وِبِر ماکس از باید دیگر، تأثیرگذار فکری جریانات از .است اجتماعی هنجارهای و هاارزش

 این برای افراد آمادگی یعنی است؛ معطوف «اعتماد» مفهوم به که است مفاهیمی ، کندمی مطرح وبر که

 البته و باشند داشته اعتماد افراد، سایر به باید که بپذیرند اجتماعی روابط در و اجتماعی متن یک در که

 (.1975 فیضی، فقیهی؛) بدهند نشان اعتماد خود، از باید نیز سایرین نحو، همان به

 .است هبود تأثیرگذار متعددی هایزمینه مفهوم، این یابیریشه در که بینیممی ترتیب بدین
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 اجتماعی سرمایه زمینه در مطرح هایدیدگاه

 روز گسترش شاهد امروز، به تا شد مطرح شناسیجامعه در «اجتماعی سرمایه» مفهوم که ابتدا همان از

 که است انسانی و اجتماعی علوم هایحوزه متخصص کمتر امروزه .هستیم مفهوم این به توجه افزون

  نو رویکرد راستای در سنتی طوربه که جهانی بانک .باشد نداشته مفهوم این از ردپایی هایشتحلیل در

 .داندمی فقرزدایی اصلی ابزار را اجتماعی سرمایه اینک نمود،می تأکید رشد و توسعه بر لیبرال

 از تن چهار نظرات به اجتماعی سرمایه تبیین زمینه در شود؟یم مراد چه «اجتماعی سرمایه» مفهوم از اما

 .فوکویاما و پاتنام بوردیو، کلمن، :پردازیممی نظرانصاحب

 1کلمن دیدگاه

 سرمایه از او .اوست مدیون بیشتر اجتماعی سرمایه اصطالح رواج که است مشهوری شناسانجامعه از کلمن

 بررسی به که بود محققی اولین کلمن .کندمی استفاده افراد زندگی در هاتفاوت تبیین برای اجتماعی

  (.1337 کلمن،) پرداخت آن نمودن عملیاتی و اجتماعی سرمایه مفهوم تجربی

 و سازییکسان با او .کرد آغاز ایسرمایه مفاهیم دیگر با اجتماعی سرمایه تفاوت بیان با را کار این او

 مفهوم یک اجتماعی سرمایه که رسید نتیجه این به دیگران توسط شده انجام تحقیقات و مفاهیم تعدیل

 ساختارهای از ناشی اجتماعی سرمایه چون کندمی اعالم او .دارد مستقل ماهیتی و باشدمی خاص

 .باشدمی مستقل سرمایه یک بنابراین شوند،می ناشی ساختارها همین از آن مزایای و باشدمی اجتماعی

 این هاآن از نماند جدا حال عین در و کاالها دیگر تولید در اجتماعی سرمایه وریبهره کارکرد بیان با او

 مدت دراز هم و دارد مدت کوتاه اثرات هم سرمایه این کلمن یعقیده به .دهدمی نشان مستقل را مفهوم

 مانند سرمایه گونهاین نامتجانس کارکردهای از برخی .ندارد معنایی آن برای استهالک مفهوم کهحالی در

 با هاسازمان که هنجار این برقراری دیگر طرف از و هاسازمان بین اعتماد برقراری علت به هاهزینه کاهش

 داشت اعتقاد او عمر اواخر در .دارد خود درون در را عملکرد دو هر بنابراین منحرف؛ رفتارهای یسابقه

 .دارد بستگی آن از استفاده ینحوه به زیادی حدود تا اجتماعی سرمایه کارکرد

                                                           
  Coleman 
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 در بار اولین برای که او از ایمقاله به باید بپردازیم کلمن نظرات بررسی به ترجزئی شکل به بخواهیم اگر 

 ذهنی جریان دو بیان به مقاله آن در او .کنیم مراجعه کندمی استفاده اجتماعی سرمایه یواژه از آن

 جامعه رویکرد جریان نخستین .پردازدمی دارند نقش اجتماعی هایفعالیت تفسیر و توضیح در که وسیع

 بیشتر، و دهندمی قرار مطالعه مورد اجتماعی و فرهنگی محیط یک در را افراد آن در که است شناختی

 به دوم رویکرد .باشدمی اقتصادی رویکرد دوم جریان .است آن نظر مورد هاممنوعیت و قوانین هنجارها،

 اول ویکردر مشکل .پردازدمی بیاید در اجرا به است قرار که هاآن اهداف و افراد شخصی تمایالت بررسی

 دانیممی ما اما .شودمی گرفته هاآن از نوآوری و ابتکار پس باشند خود محیط زاییده افراد اگر که است آن

 او .گیردمی استهزا به را آن و کندمی نفی نیز را دوم رویکرد کلمن .نیست گونهاین حقیقی زندگی که

 اعتماد هنجارها، از اجتماع در افراد هایفعالیت که داردمی بیان مردم زندگی در اقتصاد نقش تأیید ضمن

  .شودمی ساخته و هدایت ،گیردمی شکل اجتماع سازمان و ساختار فردی، بین

 هایایده کمک به بتوان تا باشد داشته هم با را موضوع به نظر دو هر که بود رویکردی دنبال به کلمن

 در که کرد پیشنهاد را مدلی او راستا، این در .جست بهره هم اجتماعی سازمان بهبود جهت در اقتصادی

 سرمایه) پول و (فیزیکی سرمایه) ابزارها ،(انسانی سرمایه) تجربیات و هامهارت مانند اجتماعی سرمایه آن

 برخالف اجتماعی سرمایه .بجویند بهره آن از توانندمی افراد که داشت قرار منابعی گروه در (اقتصادی

-می دسترس قابل و کندمی پیدا معنا افراد در و نیست فرد یک به متعلق شده مطرح هایسرمایه دیگر

 کودکان نگهداری جهت تانهمسایه به بتوانید که کنید زندگی ایمحله در شما اگر مثال برای .شود

 را آن است کمتر افراد بین اعتماد که جایی در دیگر فرد که هستید ایسرمایه دارای شما کنید، اعتماد

 ناچار او !بفروشید شهر دیگر سوی در دوستتان به را سرمایه این نیستید قادر شما طرفی از .باشدنمی ادار

 هایارزش و اعتماد یپایه بر اجتماعی سرمایه زیرا .است ارتباطات ایجاد و شما محل به کردن کوچ به

  .است گوناگون امعجو در افراد برخورد به منوط آن توسعه و دارد نیاز زمان به که است مشترک

 گردش و هاممنوعیت ،هنجارها ایجاد برای مؤثر منبع یک عنوان به را اجتماعی سرمایه نقش کلمن

 بعد نسل در انسانی سرمایه تولید و ایجاد را اجتماعی سرمایه اثر ترینمهم او .سازدمی برجسته اطالعات
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 انسانی سرمایه بروز گفت توانمی شوندمی منتقل تجربیات و هامهارت ارتباطات با که آنجایی از .داندمی

 سرمایه متضمن که روابطی خانواده یک در اگر کندمی اشاره کلمن .دارد بستگی اجتماعی سرمایه به

 تمایل  مادر و پدر که مواردی سمت به فرزندان داشت انتظار تواننمی باشد، نداشته وجود باشد اجتماعی

 تا حقیقت در .دننشو کشیده هستند مخالف آن با هاآن که مواردی سمت به یا و بشوند کشیده دارند،

 به چیزی خواندمی روزنامه و است نشسته صبحانه میز سر ماهر نگارروزنامه یک یا وکیل یک کهزمانی

 (.1377 کلمن،) باشد او حامی آموزش از بعد و کند برقرار ارتباط او با باید بلکه کندنمی منتقل خود فرزند

 به اقدام هم، با برخورد و یکدیگر با ارتباط اثر در افراد که بیندمی آن در را واقعی اجتماعی سرمایه کلمن

 .دارد وجود برایشان آن در نفعی که متقابل عمل یا و پاداش یک خاطر به  نه بکنند هم به کمک و حمایت

 به کردن کمک زمان در افراد که ستا طبیعی دوستنوع جامعه یک در که کرد بیان گونهاین بتوان شاید

 طرفه دو رابطه یک این و کرد خواهند کمک ما به نیاز زمان در هم دیگران بیندیشند خود با دیگران

 اصرار این .است هافعالیت دیگر فرعی محصول نیز خود اجتماعی سرمایه که دارد اعتقاد کلمن اما .است

 شرکت نیک و خیر امور در که هستند زیادی افراد زیرا کرد یرتعب فردگرایی از فرار نوعی توانمی را کلمن

 فهم علت به هاآن واقع در .باشد گونهاین اجتماعی هنجار یا و باشند پاداش دنبال به کهآن بدون کنندمی

 قابلیت یزمینه در افراد برای مهم منبع یک اجتماعی سرمایه .دهندمی انجام را کار این شخصی درک و

  .رودمی شمار به زندگی کیفیت بردن باال و کارها انجام

 آورند؟ می وجود به تعهد عقالنی کنشگران چرا 

 دارید نیاز شما که است زمانی در معموالً دهممی انجام شما برای خدمتی من کههنگامی :است این پاسخ

 که کنممی درک شخصی، منافع به مندهعالق صرفاً و باشم عقالنی من اگر .ندارد من برای زیادی هزینه و

 خدمتی با نیازمندم من کهزمانی در بود خواهید حاضر که است زیاد قدرآن شما برای خدمت این اهمیت

-این مگر بود، خواهد من سود به است شده تمام من برای خدمت این آنچه از بیش که کنید جبران را آن

 همان تقریباً پول واحد یک کندنمی صدق پول مورد در فقط این .باشید نیازمند موقع آن در نیز شما که

 ناپذیر تعویض منبع یا وقت صرف خدمات، شامل کمک این کههنگامی اما .دارد شخص برای را منفعت
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 دهنده برای تا دارد بیشتری ارزش کنندهدریافت برای طبیعی طوربه کمک کههنگامی یا و است دیگر

 کهاین به دارد بستگی کنندهکمک برای سودمندی .است ممکن کامالً ،سودمند متقابالً مبادله نوع این

 .نکند پرداخت باز ،باشد نیازمند دهندهکمک که زمانی تا را کمک کننده،دریافت

 و ذاتی جزء که است اطالعات بالقوه ظرفیت اجتماعی سرمایه مهم مشکل یک :اطالعات بالقوه ظرفیت

 اما است، مهم کنش برای ایشالوده ساختن فراهم در اطالعات .ستا اجتماعی روابط از ناپذیری جدایی

 که است توجه داریم الزم اطالعات کسب برای که چیزی ترینمک .است هزینه پر اطالعات آوردن تدسهب

 روابط از استفاده ،شود کسب است ممکن اطالعات آن، طریق از که هاییراه از یکی .است اندک همیشه

 نیست مندهعالق جاری رویدادهای به که فردی مثالً .شودمی حفظ دیگر مقاصد برای که است اجتماعی

 به که دوستی از را نیاز مورد اطالعات بتواند اگر باشد داشته اطالعات مهم تحوالت درباره خواهدمی ولی

 جوییصرفه روزنامه خواندن برای الزم وقت در تواندمی ؛آورد دست هب کندمی توجه مسائل گونهاین

 اجتماعی سرمایه از شکلی کند،می تسهیل را کنش که اطالعاتی ساختن فراهم با اجتماعی روابط) کند

 به نه هستند ارزشمند سازندمی فراهم که اطالعاتی خاطر هب مورد این در روابط (.آوردمی وجودهب را

 .کندمی فراهم یدیگر برای فرد تعهد صورت به که اعتباری هایبرگه خاطر

 دهدمی تشکیل جمع درون در را اجتماعی سرمایه شکل که مهمی هنجار :اجرایی هایضمانت و هنجارها

 حمایت اب هنجاری چنین .کند عمل جمع سود به و کند رها را شخصی منافع باید فرد که است این

 را جدید هایملت که است اجتماعی سرمایه .شودمی تقویت دیگر هایپاداش و احترام پایگاه، اجتماعی،

 برای خارجی هایپاداش طریق از دیگر موارد در شود،می درونی هنجارها موارد این از بعضی در .سازدمی

  .شودمی تقویت زیادی اندازه تا خودخواهانه، هایکنش نکردن یدیتأ و شخصی منافع از بریم ییهاکنش

  در باشد داده انتقال B دیگری، کنشگر به را معینی هایکنش کنترل حقوق A کنشگر اگر :اقتدار روابط

 حقوق کنشگر، ایعده اگر دارد، اختیار در کنترل حقوق آن صورت به را اجتماعی سرمایه B صورت آن

-می و رددا اختیار در اجتماعی سرمایه زیادی مقدار B گاهآن د،نباش داده انتقال B به را مشابهی کنترل
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 دقیقاً این رسدمی نظربه .دهدمی B  به را زیادی قدرت امر این .کند متمرکز معینی هایفعالیت بر تواند

-می وادار معینی شرایط در را افراد که است مشترک لئمسا برای الزم اجتماعی سرمایه ادایج به تمایلی

 .(1337 کلمن،) کنند واگذار اقتدار ،ندمفره رهبری به کند

 اجتماعی سرمایه نابودی یا ایجاد عوامل

 (والدین به نسبت کودکان مانند) است ترضعیف رابطه در کنشگر نوع یک که مواردی در :فروبستگی

 موقعیت تا آورند، وجود به است بستگی فرو دارای که اجتماعی هاییشبکه است ممکن نوع آن کنشگران

 بستگی فرو که دارد وجود دیگری عوامل است، بدیهی .کنند تقویت قدرتمند کنشگر نوع به نسبت را خود

  .سازندمی فراهم کودکان برای مدارس که اجتماعی نزدیکی مانند کند،می تسهیل را هاشبکه گونه این در

 شکل هر .است اجتماعی ساختار ثبات ،گذاردتأثیرمی اجتماعی سرمایه نابودی یا ایجاد بر که دوم عامل

 نشأت مشاغل بر مبتنی ساختارهای با رسمی هایسازمان از که شکلی استثنای به اجتماعی، سرمایه

 اجتماعی سرمایه برای تواندمی اجتماعی سازمان گسیختگی هم در .است وابسته ثبات به گیرد،می

  .باشد ویرانگر

 خودش از غیر کسی یا چیزی سود به که فرد به خواست این تحمیل با تواندمی ایدئولوژی :ایدئولوژی

 به افراد، کردن وادار در مذهبی ایدئولوژی که اثراتی در امر این .آورد وجودبه اجتماعی سرمایه کند، عمل

 .است آشکار دارد دیگران منافع به توجه

 اجتماعی سرمایه ایجاد بر منفی اثر تواندمی ایدئولوژی هاآن کمک به که دارد وجود نیز هاییشیوه البته

 عمدتاً که کند،می تأکید خداوند با فرد هر مستقل و جداگانه یرابطه بر که ییایدئولوژ الًمث .باشد داشته

  .کند جلوگیری اجتماعی سرمایه ایجاد از تواندمی دهد،می تشکیل را پروتستان آیین اساس

 که است عواملی دسته آن گذاردمی تأثیر اجتماعی سرمایه نابودی یا ایجاد بر که دیگری عوامل جمله از

  رسمی منابع .است دسته این در مهمی عامل فراوانی و رفاه .کندمی وابسته یکدیگر به کمتر را افراد

 اجازه گوناگون عوامل این حضور .است دیگری عامل (دولت کمک گوناگون انواع) نیاز زمان در حمایت

  هر مانند نیز سرمایه این .رودب بین از و گردیده مستهلک آمده وجود هب اجتماعی سرمایه هر که دهدمی
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  .رفت خواهد بین از و شده مستهلک نشود تجدید اگر اجتماعی سرمایه .شودمی مستهلک دیگر سرمایه

 را اجتماعی سرمایه او حتم، طوربه .جمعی و فردی رفتار بین است پلی اجتماعی سرمایه از کلمن تعریف

 "اجتماعی ساختاری منابع" آمدن پدید یعنی آن، وجود اما است، گرفته نظر در فرد برای دارایی نوعی

 یکی دارد چیز دو به بستگی کلمن نظر از نه، یا آیندمی کار به الزم زمان در منابع این آیا کهاین .است

 اجتماعی ساختار در یراتتغی از متأثر دو هر که جامعه، در اعتماد سطح دیگری و تعهدات به احترام وجود

 افراد که حقیقی احتیاجات شود،می منجر تعهدات پرداخت باز به که اعتماد سطح :چون تغییراتی ،اند

 که جامعه در اقتصادی وفور ،(دولتی هایکمک مانند) کمک منابع دیگر وجود هستند، کمک به نیازمند

 کمک گرفتن و دادن در فرهنگی موجود هایتفاوت شود،می ازدیگران کمک درخواست کاهش سبب

 .(1337 کلمن،) اجتماعی ارتباطات پشتیبانی و اجتماعی هایشبکه سازگاری درجه دیگران، از

 1بوردیو دیدگاه

 خاص طبقات و کنندمی تولید باز را خود جوامع که هاییراه به فرانسوی، نفوذ با شناسجامعه بوردیو پیر

 قابل اقتصادی مسائل با مطلب این بوردیو دید از .بود مندعالقه کنند؛می حفظ را خود جایگاه و مقام

 ترکیب، این از منظور .رسید نیز شهرت به که برد کار به را فرهنگی سرمایه او دلیل همین به .نبود توضیح

 .کنندمی زنجیره یک در جایگاهشان حفظ به اقدام خود فرهنگی دانش کمک به افراد که است هاییراه

 چه از متوسط یطبقه در افراد که پردازدمی موضوع این بررسی به «تمایز» یعنی او کتاب ترینوفمعر

 استفاده باالتر طبقات افراد و ترپایین طبقات افراد با خود فرهنگی تفاوت حفظ جهت تربیتی و سالیق

 همان هایتخواس تقویت و حفظ باعث زیرا آیدنمی حساب به خالق کوشش یک این البته .کنندمی

 اثرات مطالعه به جزئی صورت به زیرا بود شکنیسنت نوعی «تمایز» کتاب صورت هر در .شودمی طبقه

 بین ارتباط پویایی به آن در که است پرداخته اقتصادی مسائل موازات در فرهنگ آگاهانه و تصنعی

  :کرد اظهار یوبورد آمده دست به نتایج به توجه با .است شده اشاره اجتماعی مختلف طبقات

                                                           
  Bourdiea  
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 از بهینه استفاده یعنی است متصور آن برای عام معنای در جامعه که عملکردهایی و مفاهیم به اقتصاد

 است مختلفی اشکال دارای سرمایه .شودنمی محدود کار و تولید ایجاد جهت جامعه فیزیکی هایسرمایه

 سرمایه و فرهنگی سرمایه مالی، سرمایه :کنممی گذارینام گونهاین و کردم شناسایی را نوع سه من که

 منابع مجموع اجتماعی سرمایه :کندمی تعریف گونهاین را اجتماعی سرمایه او (.1330 بوردیو،) اجتماعی

 دو روابط و اجتماعی پایدار هایشبکه داشتن علت به گروه یا فرد یک به که باشدمی مجازی و حقیقی

 زیادی شباهت داد ارائه اجتماعی سرمایه از بوردیو که تعریفی (.1330 بوردیو،) دارد تعلق افراد، بین طرفه

 دیگران کهحالی در کندمی استفاده هانابرابری توضیح برای را اجتماعی سرمایه او اما دارد تعاریف دیگر با

 هایجنبش تحرک و جهان واقعیت به او تعریف .آورندمی شمار به بودن یکی و صمیمیت نوعی را آن

  .دارد بیشتری نزدیکی جهانی

 سرمایه دیگر انواع ریشه را اقتصادی سرمایه و رددا تأکید سرمایه مختلف انواع تبدیل قابلیت بر بوردیو

 اقتصادی سرمایه برای مبدل لباسی بوردیو نظر در اجتماعی سرمایه (0221) لین تعبیر به و داندمی

 قابلیت یکسره هرگز اقتصادی سرمایه ضمنی و مبدل اشکال این" که است معتقد بوردیو گرچه .است

 قادر کنشگران اجتماعی، سرمایه کمک به بنابراین (.1975 بوردیو،) "ندارند را تعریفی چنین به تقلیل

 -آن عالوه به .یابند دست (شدهحمایت بازارهای ای،یارانه هایوام) اقتصادی منابع به مستقیماً شوندمی

 به آن جای یا بیفزایند فرهیختگان و متخصصان با تماس طریق از را خود فرهنگی سرمایه توانندمی ها

  .بپیوندند ،دهندمی ارائه معتبر مدارک که نهادهایی

 ترینگسترده اجتماعی طبقات میدان .بردمی نام متفاوتی هایمیدان از سرمایه نوع با منطبق بوردیو

 مهم بسیار وزن فرهنگی سرمایه و اقتصادی سرمایه .کنندمی زندگی آن در کنشگران که است میدانی

 است میدان ترینگسترده اجتماعی طبقات میدان چند هر .دارند میدان این فضایی ساختار دهیشکل در

-موفقیت بین نیرویی روابط قالب در قدرت میدان .باشدمی بوردیو نزد میدان ترینمهم قدرت میدان اما

 به تا سازدمی قادر را خود دارندگان که است سرمایه نوعی متضمن و کندمی ملع اجتماعی های

   .گردند وارد قدرت مشروع تعریف سر بر یا قدرت انحصار سر بر منازعات
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 متوسط و باال طبقات حفظ جستجوی در سرمایه این که است این اجتماعی سرمایه به بدبینانه نگاه یک

 به هاگروه اکثر زیرا باشد درست حدودی تا سرمایه انواع دیگر مانند مطلب این شاید .باشدمی جامعه

 سرمایه تاریک وجه وجه، این و باشند داشته سازگاری گروه خصوصیات با که هستند اعضایی دنبال

  .دارند مخالفت نوعی افراد دیگر به نسبت هاگروه اغلب که است اجتماعی

 یک ولی باشد نیز کنندهمحروم تواندمی اجتماعی سرمایه که است مهم کنندهیادآوری یک بوردیو رویکرد

 واقع در .شودمی قدرتمند منبع یک از استفاده مانع حداقل و بوده افراطی خیلی آن به منفی صرفاً نگاه

 گیردمی نظر در قدرت فاقد را هاآن نهایت در اما دهدمی فعال نقشی افراد به کهاین عین در بوردیو

 در سویی از و سازدمی برجسته را افراد ذهنی تجربیات و ادراکات نقش طرف یک از (.0228 لت،گانت)

 ریچارد» که طورهمان .داندمی جبر یرسا حقیقت در و ضعیف موجودی را او جهان کل به فرد پیوند

 از او .بیندمی ضعیف ،سرنوشت نوعی به و اجتماع قدرت برابر در را افراد بوردیو است گفته «کیننج

 سرمایه واقع در (.0220 جنکین،) است غافل جامعه بر هاآن اثرگذاری قدرت و افراد جمعی هاتوانایی

 .بپردازند خود جایگاه حفظ به اجتماعی هرم نوک در افراد که دادمی نشان را هاییراه او نظر مد اجتماعی

-نمی هستند اجتماعی شرایط در غییرت دنبال به که افرادی و ندارد جذابیتی عموم برای تعریف این البته

 تا باشیم اجتماعی سرمایه برای بهتری هایمدل دنبال به باید دلیل همین به .باشند موافق آن با توانند

   .شد مندبهره آن مزایای از بتوان

 1پاتنامدیدگاه 

 موجب شرایطی چه که که بود سؤال این به پاسخ دنبال به مدرن هایسنت و دموکراسی کتاب در پاتنام

 هاانقالب جواب، به رسیدن برای او .شودمی موفق اقتصاد یک و قوی و گوپاسخ نهادهای یتوسعه و ایجاد

 نکته این به او .داد قرار مطالعه مورد را دهه چند طی ایتالیا محلی هایدولت در آمدهپیش اصالحات و

 حمایت مدنی جامعه جانب از زیرا رسید شکوفایی و موفقیت به ایتالیا شمال در اصالحات این که بردپی

 در .است نکته همین نیز جنوبی نواحی به نسبت ایتالیا شمالی نواحی اقتصادی رشد اصلی دلیل و شدمی

                                                           
  Putnam 
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 روابط اجتماعی، مشارکت حیاتی، اجتماعی هایشبکه داشت، وجود موفق اقتصاد و دولت که جاهایی

 جوامع این در افراد بین در هااین یهمه از ترمهم اما شودمی دهدی شهروندان فعال حضور و سیاسی برابر

 (.1339 پاتنام،) است داشته وجود فردی بین متقابل اعتماد

 در مشارکت چون معیارهایی با را است دولت و اقتصاد اصلی پشتیبان که مدنی جامعه یک هایفعالیت او

 مورد فرهنگی هایانجمن در مشارکت و ورزشی یهاباشگاه در عضویت ها،روزنامه خواندن گیری،رأی

 :آمد دست به زیر نتایج پاتنام ایمنطقه یمطالعه در .داد قرار بررسی

 همکاری، آنجا واقع در .بود افقی صورت به مذهبی حتی و سیاسی اجتماعی، تعهدات و تعلقات شمال در

 به افراد ،جنوب در نواحی، این خالف بر .بود بیشتر اروپا در دیگر هرجای از مدنی تعهد متقابل، کمک

  .بودند کرده عادت مرج و هرج در نظم و مراتب سلسله

 .گذاشت ناسیاستمدار بر را عمیقی اثرات شمال و جنوب در اجتماعی تعلقات و تعهدات بین هاتفاوت این

 جامعه یتکیف بنابراین .داشت وجود فرد جنوب در اما داشت وجود شهروندان و مدنی جامعه شمال در

 .نامید «مسیر به وابستگی» را دستاورد این او .دارد کنندهتعیین نقش سیاسی و اقتصادی توسعه در مدنی

 کدام از که دارد بستگی تهنک این به زیادی حدود تا برسند آن به توانندمی افراد که جایی او اعتقاد به

  .آیندمی منطقه

-فرصت برای حل راه یک .باشدمی جمعی نشاط شناختیجامعه ماهیت بیانگر اجتماعی سرمایه مفهوم 

 اجتماعی سرمایه به که باشدمی جمعی داوطلبانه هایفعالیت ایجاد مشترک، سودجویانه اقدامات و طلبی

 که باشندمی جامعه اخالقی منابع حقیقت در اجتماعی سرمایه اشکال .دارد بستگی جامعه در موجود

 مثبت هایارزش ترینمهم از یکی که است اعتماد هاآن اولین :کرد تقسیم دسته سه به را هاآن توانمی

 بین موجود اجتماعی هایشبکه سوم تعهدات، و اجتماعی هنجارهای دوم .رودمی شمار به توسعه راه در

  .هاگروه و هاانجمن ویژه به شهروندان

 را مفهوم این توانست موفقیت با او زیرا است، خورده پیوند اجتماعی سرمایه مفهوم با همه از بیش پاتنام نام

 طرح و ایتالیا نواحی بررسی با پاتنام .نماید هارسانه یعرصه وارد و کند خارج آکادمیک و علمی حلقه از
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 اجتماعی سرمایه  تئوری به ایتازه جایگاه مدنی، جامعه گیریشکل برای ضروری شرایط پیرامون سؤاالتی

 .بخشید ارتقا محسوسی نحو به اجتماعی ادبیات در را تئوری این موقعیت و داد

 اجتماع سطح در عمومی اعتماد همان منظور کنیممی صحبت مدرن جوامع در اعتماد مورد در کهزمانی

 کار این دانندمی کهآن خاطر به نه کنندمی خوب عمومی کارهای انجام به اقدام فردی بازیگران .باشدمی

 مثبت روابط توسعه موجب امر این که دارند اعتماد مطلب این به بلکه شد خواهد انجام نیز هاآن برای

 یک به خویشاوندی و قومی فضای از تغییر حال در که امروز دنیای در (.1333 نیوتن،) شودمی اجتماعی

 لومان،) داریم نیاز اعتماد به گذشته از بیشتر بسیار هستیم ریسک از مملو و پیچیده ،آشفته فضای

-پیش برای نقش یک انتظارات و خانوادگی روابط گذشته مانند دیگر زیرا داریم نیاز اعتماد به ما (.1331

 هاموقعیت گونهاین در .باشدنمی کافی هستیم ارتباط در هاآن با که هاییمجموعه یا و افراد واکنش بینی

 که هاییانتخاب (.1338 سالیمان،) پردازندمی گذشته در ارتباطات و اتفاقات ترینکوچک بررسی به افراد

 یک عنوان به ثانیاً و کندمی متقابل روابط و اعتماد تولید اوالً گیردمی شکل خرد سطح برخوردهای در

 که گفت توانمی .شودمی موجب را هاارزش یکپارچگی و اعتماد هم کالن سطح در ناخواسته ینتیجه

  :گویدمی سالیمان که طورهمان .دهدمی تشکیل را اجتماع اساس مطلب این

 شهروندان، بین اعتماد از درونی هایشبکه پایه بر دارند، تأکید آن روی گوناگون جوامع که اجتماع

 از بسیاری تمشروعی .است شده بنا مدنی هایانجمن و مذهبی بنیاد ها،خانواده خیریه، هایانجمن

 سالیمان،) است آمده دست به جامعه عموم و مرداندولت ،مقامات بین اعتماد اساس بر مدرن جوامع

 با که افرادی بین اجتماعی روابط اساس بر که دارد ارزشی پایه به نیاز مدرن جوامع خوب عملکرد (.1338

 کارهای برابر در متقابل عمل شجاعت خود به خود عمومی اعتماد کهاین جالب .باشد هستند غریبه هم

 هیچ مدت کوتاه منافع دنبال به نباید اجتماعی هایانجمن و هاشبکه .دهدمی افزایش افراد در را دیگران

 اینجا شد مشاهده که طورهمان .شودمی اعتماد افزایش موجب عمل این .باشند خاص هایگروه از یک

 روابط شود،می داوطلبانه و مدنی هایانجمن و متقابل روابط ایجاد موجب اعتماد :دارد وجود چرخه یک

  (.1339 پاتنام،) شوندمی اعتماد افزایش باعث خود نوبه به داوطلبانه و مدنی هایانجمن و متقابل
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 سرمایه مختلف اشکال .شودمی بیشتر نیز آن رشد شود استفاده بیشتر اجتماعی سرمایه از هرچه

 آن مورد در که ایچرخه .هستند تجمعی و شوندگی تقویت خود دارای طبیعی صورت به اجتماعی

 بشود، شکسته متقابل عمل هنجارهای اگر که صورت این به دارد وجود نیز معکوس شکل به شد صحبت

 گیرگوشه افراد و رفته بین از مدنی جامعه بکنند، ایجاد رکود و نظمیبی بکنند، خالی شانه خود وظایف از

 اعتماد همکاری، سطح باالترین که دهدمی نشان را خود زمانی اجتماع در حالت بهترین پس .شوندمی

 پاتنام،) باشد داشته وجود همگانی رفاه و مدنی هایفعالیت قوی، متقابل مسئولیت احساس فزاینده،

0222.)  

 فردی بین ارتباطات تنها قدیم هایزمان در .هست اجتماعی اعتماد منشأ توضیح پاتنام مشکالت از یکی

 یکی شودمی ایجاد منبع دو طریق از اعتماد مدرن پست دوره در اما کردمی ایجاد را اعتماد این

 پاتنام اعتقاد به (.1339 پاتنام،) مدنی هایشبکه در مشارکت هم یکی و متقابل عمل به مربوط هنجارهای

 او عملیاتی مطالعات دلیل همین به .دارند بستگی اجتماعی هایانجمن به هاشبکه و هاشبکه به هنجارها

  (.1333 کوهن،) شودمی خالصه هاانجمن یمطالعه به اجتماعی سرمایه زمینه در

 یمطالعه مورد هایانجمن بیشتر شودمی مشاهده مدنی هایسنت و دموکراسی کتاب در که طورهمان

 از دسته آن یمطالعه به او حقیقت در یعنی .هستند فرهنگی هایانجمن و ورزشی هایکلوب پاتنام

 و هاانجمن از دسته آن پاتنام .دارند اجتماعی اتحاد یزمینه در مثبت تأثیر که است پرداخته هاانجمن

 چارچوب در .نداد قرار بررسی مورد را دارند اجتماع وفاق و اتحاد بر منفی تأثیر که اجتماعی هایحرکت

 .شودمی مطرح جمعی هایفعالیت شناختیآسیب یمسأله یک عنوان به اعتمادیبی پاتنام، نظری

 

 اعتماد برای منبعی عنوان به اجتماعی هایانجمن

-مهم اجتماعی انجمن .شودمی مربوط آمریکا در پلورالیسم نظریه به پاتنام نظریات در هاانجمن مفهوم

 برخورد و همکاری طریق چند به هاانجمن این .باشدمی جامعه سطح در افقی هایفعالیت شکل ترین

 باال جامعه از را افراد شدن جدا یهزینه همه از اول هاانجمن .دهندمی گسترش را فردی بین اجتماعی
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 در  .کنندمی تقویت و تولید متقابل عمل یزمینه در را اجتماعی قوی هنجارهای بعدی گام در .برندمی

  .دنشومی موجب را افراد اعتماد قابلیت درباره اطالعات جریان افزایش و ارتباطات سهولت سوم مرحله

 .کردمی پافشاری مدرن جوامع گسترش و دهیشکل در هاانجمن اهمیت روی بر که نبود پاتنام تنها

 دیگری بدون را دامهیچک و هستند دوقلو یک مانند هاانجمن و مدرن جوامع که هستند معتقد ایعده

 اصلی مشکل عمل در اما است دیگری یسازنده کدامیک که نیست مشخص واقع در .یافت تواننمی

-انجمن و ورزشی هایکلوب مانند خاص هایانجمن به مدنی و شهری هایانجمن کردن محدود پاتنام

  .باشدمی فرهنگی های

 این بررسی به که «آمریکا در دموکراسی» کتاب در را اجتماعی هایانجمن نقش مورد در نظرش پاتنام

 .داردمی بیان است، پرداخته 1351سال در «ترومن» دوران تا 1327 سال در «بنتلی» دوران از موضوع

 .است مختلف هایانجمن بین موجود تضادهای از او پوشیچشم است وارد پاتنام به هم اینجا که ایرادی

 و مشکل دچار هاسازمان دیگر با ولی دهندمی گسترش خود اعضای بین در را اعتماد تنها که هاییانجمن

 برخی اما کنندمی جمعی وفاق و اتحاد تقویت ،خلق به اقدام نهادها از برخی بنابراین .هستند اختالف

 بخش شودمی مشخص تردقیق یمطالعه با .زنندمی دامن اختالفات به حتی و کرده عمل برعکس دیگر

 هایبخش در موجود تضادهای از ناشی واقع در و کنندنمی عمل پاتنام دیدگاه طبق بر هانجمنا از بزرگی

 و جمعی هایرسانه نقش زیرا بوده تعصب نوعی دچار پاتنام «یروشاپ» اعتقاد به .هستند جامعه مختلف

  (.1338 شاپیرو،) است گرفته نادیده را ارتباطات انواع دیگر

 و مدنی یجامعه بین موجود اختالف درباره او نظر احضار عدم است وارد پاتنام به که ایرادی دومین

 که باشد این مطلب این اصلی دلیل شاید .پردازدنمی سیاست به اصالً او دیگر بیانی به یا باشدمی سیاسی

 در او تئوری و است یزارب است آمده وجود به کنونی سیاسی جامعه در که هاییتعارض و تضادها از او

 که گفت توانمی (.1338 شاپیرو،) باشدمی سیاسی هایچالش از رهایی برای تمایل و آرزو نوعی حقیقت

 اجتماعی هایانجمن بر که باشدمی 1362 دهه هایآمریکایی طلبی صلح یادامه نوعی به پاتنام نظریه

  .هست نیز هاتعارض رشد محل خود جامعه زیرا بوده سطحی و گذرا او نگاه این اما .است شده متمرکز
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 یهمه در که قدرت روابط همان یا هاانجمن عمودی ابعاد به او توجه عدم پاتنام نظریات مشکل سومین

 هاانجمن و هااجتماع کندمی بیان وبر ماکس که طورهمان .باشدمی دارد، وجود مدرن دوران هایانجمن

  .خارج دنیای با ارتباط در یکی و درون جانب از یکی دارند قرار گرانسلطه نفوذ تحت جنبه دو از

 در قدرت ساختارهای و دموکراسی با رابطه در موجود مشکالت زمینه در ارائه برای کمی چیز پاتنام

 و اکثریت بر زورمندان و اغنیا از ایعده حکومت هم هنوز دانیممی که طورهمان .دارد هاانجمن درون

  .باشندمی اجتماعی نوین هایجنبش مشکالت ترینمهم بروکراتیک هاینظام

 1فوکویاما دیدگاه

 سرمایه خود تا دارند توجه آن مظاهر به بیشتر اجتماعی سرمایه از شده ارائه تعاریف که دارد اعتقاد او

 رسمی غیر هنجار یک اجتماعی سرمایه :کندمی تعریف گونهاین را اجتماعی سرمایه فوکویاما .اجتماعی

 .شودمی فرد چند یا دو بین تعاون و همکاری ترقی و افزایش موجب که باشدمی شده شناخته

 دوست دو بین متقابل عمل هنجار یک توانندمی دهند،می تشکیل را اجتماعی سرمایه که هنجارهایی

 در باید جارهاهن این .کنفسیوس آیین یا مسیحیت ندی مانند ترگسترده و ترپیچیده خیلی یا و باشد

 دارد وجود افراد یهمه با تعامل در پتانسیل صورت به متقابل عمل هنجار .باشند افتاده جا انسانی روابط

 جوامع ها،شبکه اعتماد، فوکویاما تعریف اساس بر .شودمی بالفعل که است دوستان با رابطه در تنها اما

 اجتماعی سرمایه از ناشی ثانوی هایپدیده ندهست مرتبط اجتماعی سرمایه با که هاآن مانند و مدنی

 .باشند سازنده خودشان کهاین نه ،آن از برخاسته و هستند

 در باید هنجار این بلکه دهدمی تشکیل را اجتماعی سرمایه هنجاری هر که نیست معنا بدان این البته

 انجام در دوام قابلیت عهد،ت صداقت، چون مفاهیمی با و باشد افراد بین تعاون و همکاری تقویت راستای

-هسته به اعتماد هنجار گویدمی فوکویاما مثال برای .باشد ارتباط در هاآن مانند و متقابل عمل وظایف،

 سرمایه ایجادکننده تواندنمی شود،می هاخانواده بنیان تقویت موجب که ایتالیا جنوب در خانوادگی های

  .باشد خانواده از بیرون در اجتماعی

                                                           
  Fukuyama 
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 گروهی بین هاینفرت و اختالفات مانند منفی اثرات اجتماعی سرمایه چون که بحث این فوکویاما بیان به

 توانندمی خود نوبه به هاسرمایه یهمه زیرا نیست قبول قابل ،است متفاوت سرمایه اشکال دیگر با دارد

 کشتن یا و سرقت راه در توانمی فیزیکی هایسرمایه از مثال برای .باشند داشته بر در هم منفی اثرات

 سرمایه او اعتقاد به .رود کار به جدید شکنجه ابزار ساخت راه در تواندمی انسانی سرمایه .برد بهره افراد

 .برسند خود اهداف به تا کندمی کمک افراد به سرمایه اشکال رگدی از خطرتر کم و بهتر بسیار اجتماعی

 هاگروه اغلب که باشد این آورندنمی حساب به سرمایه عنوان به را اجتماعی سرمایه که اصلی دلیل شاید

 در .بایستند هاگروه دیگر مقابل در و باشند متحد هم با باید که کنندمی القا گونهاین خود اعضای به

 و دوست کنندمی تقسیم قسمت دو به را دنیا که دارد وجود شکل این به سیاست در مطلب این حقیقت

  .دشمن

 یزیاد هایاهرم و هاراه که بدانیم دبای .داردمی بیان اجتماعی سرمایه افزایش برای را راه چهار امافوکوی

 یا و تاریخی مشترکات ها،سنت مذهب، حاصل اغلب اجتماعی مایهسر واقع در .نیست ما اختیار در

 به گذارانسیاست که است این راه اولین دلیل همین به .نیست ما کنترل در که است دیگری فاکتورهای

-می شامل را بیشتری افراد و است زیاد هاآن شعاع که بپردازند هاییانجمن و اجتماعی نهادهای تقویت

 سرمایه منفی وجوه و پذیرندمی را افراد از محدودی یعده تنها که را هاییگروه طرفی از و شوند

  .سازند تضعیف دهندمی گسترش جامعه در را اجتماعی

 یعرصه دارد وجود ایگسترده امکان اجتماعی سرمایه ایجاد راستای در افراد برای که ایینهزم دومین

 کمک به اجتماعی سرمایه ایجاد در سانیان سرمایه انتقال برعالوه آموزشی نهادهای .باشدمی آموزش

 .دارد وجود امکان این نیز ایحرفه آموزش سطح در حتی .کنندمی ایفا را مهمی نقش هنجارها و قوانین

 از جلوگیری در ایعمده نقش التحصیلی فارغ پایان در پزشکان خوردن سوگند دهدمی نشان هاپژوهش

  .کندمی بازی افراد این در فساد

 حفظ با که است آن یتوسعه و رشد برای مناسب بستر ایجاد اجتماعی، سرمایه خلق برای راه سومین

 اجتماعی محققین .آیدمی دست به عمومی امنیت و مالکیت حق جمله از افراد عمومی حقوق کردن
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 ضد بر که هاییگروه ندهند، انجام صالح ذی نهادهای یا و هادولت را کار این هرجا که اندداده نشان

 در مسئله این تجربیات .کنندمی حفظ خود افراد برای را حقوق این کنند،می عمل اجتماعی سرمایه

  .است شده دیده واضح طوربه روسیه و ایتالیا

 .هستند سرمایه این ضد بر که باشدمی اموری از کردن دوری اجتماعی سرمایه ایجاد جهت چهارم روش

 .شود واگذار مدنی نهادهای یا و خصوصی هایبخش به است بهتر که اموری در بیجا هایدخالت جمله از

 .کندمی سرد کارها در همکاری و مشارکت از را هاآن و شده جامعه افراد سستی موجب هادخالت این

 فروپاشی اتموجب نهایت در که کرد مشاهده شوروی جماهیر اتحاد در توانمی را مشکل این بارز ینمونه

  .شودمی دیده قدرت، تمرکز علت به هم فرانسه یجامعه در حدودی تا ضعف این .کرد فراهم را آن

 ادیان اساسی منبع اولین .گرفت نظر در اجتماعی سرمایه برای را اساسی منبع دو توانمی نهایت در

 را خود نقش همچنان دین آمریکا و اروپا در سکوالر هایدولت وجود با دهدمی نشان تحقیقات .هستند

 ینا .باشدمی بیشتری قدرت دارای مذهب التین آمریکای و اسالمی کشورهای در البته .است کرده حفظ

-آن باید و باشدنمی اجتماعی سرمایه راستای در دین از هابرداشت تمام که کرد فراموش نباید نیز را نکته

  .ساخت ضعیف یا کرده کنترل را ها

 هایسنت دادن قرار تأثیر تحت و هافرهنگ تغییر با شدن جهانی .باشدمی شدن جهانی منبع دومین

 با شدن جهانی که کرد فراموش نباید البته .است مؤثر اجتماعی سرمایه بر اجتماع در موجود قدیمی

 اجتماعی سرمایه ... و مجازی هاشبکه ها، NGO جدید، هایفرهنگ جدید، هایعادت نو، هایایده ایجاد

 شاید مسئله این .است شده تشکیل جهانی ارتباطات و اطالعات انقالب از شدن جهانی .کندمی تولید

  .برد فراوان هایبهره آن از توانمی اما است داشته هم ضررهایی

 نظر از حتی و تحلیلی لحاظ از اجتماعی مسائل نظرانصاحب اگرچه ،ودشمی مالحظه که گونههمان

 سرمایه این اهمیت و تأثیرگذاری در همگی اما ندارند، نظر اتفاق اجتماعی سرمایه هدف و غایت ،تعریف

   .باشد گویا حدی تا هادیدگاه تفاوت زمینه در تواندمی (9-0) جدول .اندالقول متفق
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 اجتماعی سرمایه درباره پردازاننظریه هایدیدگاه – (9-0) جدول

 هاشاخص هدف تحویل سطوح تعریف پردازاننظریه

 (1375)بوردیو
 را گروه خدمات به دسترسی که منابعی

 .کندمی آسان

 نزاع / افراد

 طبقه

 سرمایه

 اقتصادی

 ها،نام عناوین،

 پیوندها ها،دوستی

 شهروندی ها،عضویت

 (1377)کلمن

 که اجتماعی ساختار از هاییجنبه

 از منافعشان به رسیدن برای کنشگران

 .کنندمی استفاده منبع عنوان به هاآن

 / خانواده

 اجتماع

 سرمایه

 انسانی

 حضور خانواده، اندازه

 خانواده، در والدین

 آموزش از مادر توقع

 خانواده تحرک بچه،

 

 (0222)فوکویاما

 ییهاهمجموع در گروه اعضای اشتراک

 که غیررسمی هایارزش یا هنجارها از

 .است مجاز هاآن میان تعاون

 

 ناحیه / اجتماع

 توسعه

 اقتصادی

 اجتماعی، انحرافات

 جنایت، و جرم

 خانواده فروپاشی

 

 (0229)پاتنام

 که هاییشبکه و هنجارها اعتماد،

 تسهیل را متقابل منافع برای همکاری

 .کندمی

 

 ناحیه / اجتماع

 و اقتصاد

 دموکراسی

-سازمان در عضویت

 داوطلبانه، های

 آزادانه، مشارکت

 روزنامه خواندن

 0229 مورگان، :منبع

 

 اجتماعی سرمایه و اسالم

 متون در اما است نگرفته انجام چندانی تحقیق گرچه اجتماعی، سرمایه به نسبت اسالم دیدگاه زمینه در

  :شودمی اشاره روایت چند به زیر در که دارد وجود زمینه این در مهمی بسیار نکات دینی،

 سؤال دیگر مسلمان به نسبت مسلمان حق به راجع (ع)صادق امام از مسلمانان از جمعی طرف از اعین ابن

 را آنچه نپسندد مسلمانش برادر برای که طوریبه دیگری به نسبت عدالت و انصاف» :فرمود حضرت .کرد

 ملموسی و دقیق میزان ،معیار بر مشابه روایات و روایت این در (.1421 کلینی،) «پسنددنمی خود برای

 و توقع همان ،است خود به نسبت دیگران رفتار از انسان توقع و انتظار مورد آنچه واقع در .است شده اشاره

 آن از و پسندیمنمی خود برای که را آنچه یعنی باشد دیگران به نسبت او رفتار و عمل مالک باید انتظار

-کوچک که داریم سراغ جامعه در را افرادی متأسفانه .بداریم روا هم دیگران به نسبت نباید داریم، کراهت

 رفتار بدترین که دهندمی حق خود به ولی کنندنمی تحمل دیگران طرف از را مالمت و سختی اهانت، ترین
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 به ما همه اگر .همسایه برای ولی است حق مرگ که معروف مثل آن طبق باشند؛ داشته دیگران به نسبت را

 خودمان رفتار سنجش وسیله خود، به نسبت دیگران رفتار درباره را خودمان میل و باشیم متعهد اصل این

 جامعه در اخالقی فضائل ترویج و مناسب روابط برای مهمی عامل تواندمی ،دهیم قرار دیگران به نسبت

  .باشد

 خود گرسنه؛ برادرش و نباشد سیر خود که است این دیگر مسلمان بر مسلمان حق» :فرمود (ع)صادق امام

 قدرهچ مسلمانش برادر بر مسلمان حق .برهنه برادرش و نباشد پوشیده خود تشنه؛ برادرش و نباشد سیراب

 بودن، دیگران فکر به (. 1421کلینی،) «...میداری تدوس خود که را آنچه او برای بدار دوست !است بزرگ

 هاشار مورد روایات گونهنای در که است مهمی اصل دانستن خود وظیفه را دیگران مشکالت و معضالت رفع

 هاآن بر حدیث این در که است هاییهنمون بودن برهنگان و تشنگان گرسنگان، فکر به .است گرفته قرار

 وظیفه را هاآن مشکل رفع و ببیند خود خانواده همانند را جامعه افراد همه انسان کهاین .است شده تأکید

 .باشد داشته پی در جامعه در را وحدت و انسجام ،نزدیکی ،قرابت بهترین تواندمی بداند، خود

 پوشیده سنه،گر او و دنباش سیر که است این دیگر مؤمن به نسبت مؤمن حق » :فرمود (ع)صادق امام

 (. 1421کلینی،) «...باشد او حفاظت برای عاملی و او راهنمای همواره برهنه، او و دنباش

 یک نوعان،هم به نسبت فکری کمک و هدایت ،راهنمایی وظیفه و دیگران به نسبت مسئولیت احساس

 المؤمنون» :فرمایدمی قرآن که دارند، والیت نوعی به یکدیگر بر مسلمانان یهمه .است دینی یوظیفه

 هم، به نسبت ایمان با زنان و مردان همه (.81 آیه توبه، سوره مجید قرآن) «بعض اولیاء بعضهم والمؤمنات

 هر بر همچنین .باشند تفاوتبی دیگران به نسبت توانندنمی و دارند را سرپرستی وظیفه و والیت نوعی

 .است الزم و واجب مسلمانان، دیگر آبروی و مال ،جان از حراست و حفاظت مسلمانی

 برای خواهد،می اشخانواده افراد عزیزترین به نسبت که را آنچه مسلمان فرد» :فرمود (ص)اسالم پیامبر

 وی برای خواهد،نمی اشخانواده افراد عزیزترین به نسبت که را آنچه و خواست خواهد نیز مسلمانش برادر

 (. 1421کلینی،) «...خواست نخواهد نیز
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 خواهد،می خانواده اعضای عزیزترین و ترینمحبوب برای انسان که آنچه هر تر،واضح بیانی با روایت این در

 هم مسلمانان سایر برای خواهد،نمی هاآن برای که را آنچه هر و بخواهد هم مسلمانان دیگر برای باید

 خانواده؛ عزیز بسیار عضو برای تا است ترآسان انسان خود برای مشکل و اندوه ،غم تحمل گاهی .نخواهد

 یا پسر برای کهآن تا است تحمل قابل بیشتر انسان خود برای امنیتی حتی و اقتصادی اجتماعی، مشکالت

 ما .باشیم نیزچنین دیگران به نسبت باید صورت همان به باشد، آمده پیش انسان جوان یا نوجوان دختر

 که باشیم چیزی خواهان هاآن برای و ببینیم خود خانواده عضو عزیزترین همانند را جامعه اعضای سایر باید

 .خواهیممی خود عزیز بسیار فرزند برای

 گرچه (. 1421کلینی،) «است باالتر کعبه طواف بار ده از مؤمن درخواست به پاسخ» :فرمود (ع)دقاص امام

 فراوانی ثواب و اجر دارای و است مسلمانان یهمه آرزوی و ارزشمند بسیار کعبه طواف و خدا خانه زیارت

 نزد خدا یخانه طواف بار ده از رسانیم، یاری او به و بدهیم مثبت پاسخ مسلمانی درخواست به اگر اما است

 ذکر آن از باالتر و کعبه حرمت اندازه به مؤمن احترام و حرمت روایات از بسیاری در .است ترمحبوب خداوند

 .است باالتر خدا نزد کعبه جایگاه از مؤمن جایگاه که است آن نشانگر بیان این .است شده

 رفتار نحوه به نسبت (ع)هدی ائمه و (ص)پیامبر هایتوصیه بزرگ حجم از کوچکی نمونه روایت، چند این

 و اسالمی موازین ،احکام مجموعه در .است اسالمی جامعه یک در یکدیگر به نسبت افراد تعاون و کمک

-یاری و دستگیر دلسوز، مهربان، مسئول، عضو یک که شودمی خواسته مسلمانان از اخالقی، دستورات

 جامعه منافع برای بیشتر و شخصی منافع برای کمتر هاآن تالش .باشند جامعه افراد سایر برای دهنده

 در مسلمانان رفتار و شود تلقی بزرگ خانواده یک صورت به باید اسالمی جامعه قرآنی فرهنگ طبق .باشد

 داخل در معموالً که باشد توأم مسئولیتی و دلسوزی ،محبت ،مهر همان با باید یکدیگر به نسبت جامعه

-بزرگ شاهد جامعه، در اسالمی اخالق استقرار صورت در تردیدبی .شودمی اعمال خانواده اعضای با خانه

 .بود خواهیم اجتماعی سرمایه ترین

 

 



68 
 

 اجتماعی سرمایه بندیطبقه

 خرد سطح

 دوستان، همچون اجتماعی مختلف هایگروه افراد از هاییشبکه شامل  ،1خرد سطح در اجتماعی سرمایه

 دارد اشاره شبکه در موجود افراد به سطح، این در اجتماعی سرمایه کلی، طوربه .شودمی هاخانواده و اقوام

 (.1975 نقوی، و الوانی) گیردمی شکل اعضا هویت و شودمی حاصل شناخت ها،آن میان تعامل اثر بر که

 و تعامالت اگر .باشد داشته همراه به را منفی یا و مثبت جنبی اثرات تواندمی اجتماعی سرمایه از سطح این

 نوع یک باشند، داشته ستد و داد و رابطه گروه اعضای با فقط که باشد طوری هاشبکه و هاگروه بین روابط

-می جمله آن از .باشد تضاد در اقتصادی یتوسعه و رشد با تواندمی که آوردمی وجود به را منفی جنبی اثر

 اعضای نفع به فقط اجتماعی سرمایه موارد، گونه این در که کرد اشاره مافیا و تروریستی هایگروه به توان

 سرمایه نوع دو به را اجتماعی سرمایه از سطح این (0226)چو .ندارد جامعه برای نفعی و هاستگروه این

"گروهی درون"اجتماعی
0
"گروهی برون" و 

9
 .است کرده بندیسیمتق 

 گروهیدرون اجتماعی سرمایه

 دوستان خانواده، اعضای مثل دارند، دوستانه و نزدیک روابط که افرادی بین در اجتماعی سرمایه نوع این

 هویت حس نزدیک دوستان و خانواده به گروهی درون اجتماعی سرمایه .شودمی دیده همسایگان و نزدیک

  به را اجتماعی سرمایه برای منفی اثرات پردازان،نظریه (.1974 ناریان، و ولکاک) دهدمی مشترک مقصد و

 از مانع را نزدیک دوستان و خانواده با وقت گذراندن و دهندمی نسبت گروهیدرون اجتماعی سرمایه

 بیان خود مدل در (0226)  چو که است حالی در این .دانندمی اقتصادی رشد نتیجه در و تولید افزایش

 این از و کندمی بازی انسانی سرمایه انباشت در کلیدی نقشی گروهی، درون اجتماعی سرمایه که کندمی

 .شود اقتصادی رشد افزایش باعث تواندمی نظر

 

                                                           
  Micro Level 
  Bonding 
  Bridging 
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 گروهیمیان اجتماعی سرمایه

 عقاید نیز و فرهنگی ،ارزشی خصوصیات از که شودمی شامل را افرادی بین روابط اجتماعی، سرمایه نوع این

 هایسازمان و هاگروه ،مردم عموم بین پیوند و ارتباط چه هر مثال، عنوان به .برخوردارند کمتری مشترک

  .داشت خواهد وجود جامعه در بیشتر اجتماعی سرمایه از نوع این باشد، بیشتر مختلف

 به توانمی گروهیمیان اجتماعی سرمایه از که کنندمی نقل ویدال و جیتل از نارایان و ولکاک همچنین

 جنسیت، قومیت، طبقه، دین، بر مبتنی اجتماعی گوناگون هایشکاف که اجتماع بین پیوندهای عنوان

 عنوان با سرمایه نوع این از فوکویاما .برد نام کند،پرمی را اقتصادی و اجتماعی مختلف هایموقعیت و شئون

 عضو غیر افراد به گروه افراد که اعتمادی میزان که داردمی بیان و کندمی یاد یافته تعمیم اجتماعی سرمایه

 و گروهیدرون اجتماعی سرمایه .شود اقتصادی یتوسعه و رشد باعث تواندمی کنند،می مردم عموم یا

 برخی زیرا کند دستگی چند دچار را جامعه است ممکن باال، درونی انسجام با گروه زیادی تعداد وجود

 که آورندمی فراهم را ایزمینه و کنندمی دیگران حذف به اقدام درونیشان انسجام تقویت برای هاگروه

  خود مدل در «چو» همچنین (.1974 همکاران، و علمی) یابد رواج جامعه در قومی و گروهی باتتعص

 یتوسعه عامل را اعتماد و کندمی تأکید جامعه در اعتماد افزایش در گروهیبرون اجتماعی سرمایه نقش بر

 .داندمی مالی

 1گروهیمیان سطح

 نیز "رابط" اجتماعی سرمایه به که است عمودی روابط و پیوندها شامل اجتماعی، سرمایه از سطح این

 .آیدمی وجود به هاشرکت قبیل از ها،شبکه و هاگروه بین خودجوش هایهمکاری طریق از و است معروف

 ساخت و تقویت باعث که دارد اشاره ییهاسازمان و هاگروه ،اجتماعات به اجتماعی سرمایه میانی، سطح در

 دیگر و گروه بین قوی پیوند یک سطح، این (.1975 نقوی، و الوانی) دنشومی گروه تعاملی و ارزشی یبنیه

 این .شودمی بیرون به رسمی مؤسسات از هاایده و اطالعات انتقال باعث که کندمی برقرار هاسازمان

 (.0226 چو،) گرددمی (R&D) توسعه و تحقیق هایشبکه تسهیل موجب اجتماعی سرمایه از سطح

                                                           
  Meso Level 
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 1کالن سطح

 به ؛شودمی اجتماعی و سیاسی محیط ،نهادی ساختارهای ،روابط شامل اجتماعی سرمایه از سطح این

 توسعه قابل را هنجارها و دهدمی شکل را اجتماعی ساختارهای که پردازدمی سیاسی و اجتماعی محیط

 از که هستند نهادهایی مدنی، و سیاسی هایآزادی و قضایی نظام قانون، یسلطه سیاسی، رژیم .کندمی

  (.0226 چو،) گیردمی شکل کالن اجتماعی سرمایه هاآن طریق

 

 اجتماعی سرمایه ابعاد و هالفهمؤ

 نظر در آن برای را متفاوتی هایشاخص اجتماعی، سرمایه از مختلف تعاریف به توجه با نظرانصاحب

 نظر در اجتماعی سرمایه برای مختلفی هایمؤلفه گرفته، صورت ایران در که داخلی مطالعات در .اندگرفته

 گیریشکل بر مؤثر عوامل و اجتماعی هسرمای بررسی خصوص در فیروزآبادی نمونه برای .است شده گرفته

 برای را رسمی غیر و رسمی مشارکت اعتماد، عمومی، امور به توجه و آگاهی هایشاخص تهران، شهر در آن

 کردن عملیاتی در که جاآن از ...(.و اجتماعی سرمایه بررسی فیروزآبادی،) است برگزیده اجتماعی هسرمای

 بررسی به نماییم، درک و داده قرار بررسی مورد دقتهب را سرمایه این بعاد ا و تعاریف باید اجتماعی، سرمایه

 (:0221 ،استون) پرداخت خواهیم مختلف هایگاهدید از اجتماعی سرمایه ابعاد هطالعم و

 : بورن وان و لینا دیدگاه از سازمانی اجتماعی سرمایه ابعاد

 در افراد توانایی و تمایل منزله به که است وابستگی اجتماعی سرمایه جزء اولین :0وابستگی 

 .شودمی تعریف نمایند، جمعی هایکنش و هاهدف تابع را فردی هایهدف کهاین برای سازمان،

 کهاین به اعتقاد یعنی دارد هاآن اعتقاد به بستگی جمعی هایکنش در مشارکت به افراد تمایل

 غیر طوربه افراد مندیبهره باعث رساندمی سود کل، به مستقیم طوربه که فردی هایکوشش

 .گرددمی نیز مستقیم

                                                           
  Macro Level 
  Associability 
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 به هم سازمانی محققان نظر از که است؛ اعتماد سازمانی اجتماعی سرمایه بعد دومین :1اعتماد 

 هایکنش نتیجه منزله به تواندمی هم و است آمیزموفقیت جمعی کنش برای ایمقدمه عنوان

 هایپروژه روی بر یکدیگر، کنار در بتوانند افراد کهآن برای بعد این .گردد قلمداد موفق جمعی

 .(1333 بورن، ون و لینا) است الزم کنند کار مشترک

 :باشد می زیر صورت به بوردیو دیدگاه از اجتماعی سرمایه بعادا 

 شبکه؛ یا گروه اندازه 

 هستند آن دارای شبکه اعضای از کدام هر که ایسرمایه حجم. 

 :گیردمی نظر در اجتماعی سرمایه برای را زیر بعد سه کلمن،

 ،متقابل؛ اعتماد و انتظارات تعهدات 

 ارتباطی؛ هایکانال 

 (.0220 همکاران، و بولینو) مؤثر اجرایی هایضمانت و هنجارها 

 :هاروارد دانشگاه در «کندی» گروه دیدگاه از اجتماعی سرمایه ابعاد

 :کردند مطرح را زیر بعد هشت گروه، ینا

 و بخشش (5 رسمی غیر اجتماعی پیوندهای (4 مدنی رهبری و مشارکت (9 سیاسی مشارکت (0 اعتماد (1

 و لوانیا) هادوستی و هامعاشرت تنوع (7 مدنی مشارکت در عدالت (8 مذهبی مشارکت (6 داوطلبی روحیه

 .(1972 نقوی، سید

 0لیالک دیدگاه از اجتماعی سرمایه ابعاد

 موضوعنظری مبانی از اجتماعی سرمایه ابعاد مختلف هایطرح سازیخالصه در سعی (0225)لیالک

 کیفیت، بعد که است نموده تقسیم ساختاری هایشبکه و کیفیت بعد دو به را اجتماعی سرمایه او .دارد

 .شودمی تقسیم اجتماعی و نهادی نوع دو به خود نیز اعتماد و گیردمی بر در را اعتماد و متقابل روابط

                                                           
  Trust 
  LockLee 
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 سیاسی، مشارکت اجتماعی، اعتماد :از عبارتند شده گرفته نظر در بعد، این سنجش برای که هاییسازه

 و هادوستی در تنوع رسمی، غیر هایشبکه مذهبی، مشارکت داوطلبی، روحیه و بخشش مدنی، رهبری

  تقسیم ایرابطه و فضایی رسمی، غیر رسمی، انواع به ساختاری هایشبکه .مدنی مشارکت در عدالت

 برای بینابینی و نزدیکی ای،شبکه فشارهای ناهماهنگی، تراکم، شبکه، اندازه ونچ مفاهیمی و گردیده

 .((4-0) شکل) .است شده گرفته نظر در ابعاد، این گیریاندازه

 استرالیا مطالعات موسسه نظر از اجتماعی سرمایه ابعاد

 هنجارهای از هاییشبکه عنوان به اجتماعی، سرمایه درک با کردن، عملیاتی شد، اشاره که طورهمان

 به توجه با تحقیق این در .شودمی شروع عاملین اجتماعی روابط ساختار تعیین و متقابل روابط و اعتماد

 

 (0225 لی،الک)  اجتماعی سرمایه ابعاد (:4-0) شکل

  و مختلف ابعاد از اجتماعی سرمایه سنجش منظور به  اجتماعی، مایه سر برای شده اشاره ابعاد و هامدل

 :از اندعبارت که (0221)  استون و (0225) لیالک شده اشاره ابعاد از آن، بعدی تک سنجش از اجتناب

 .است شده استفاده ساختاری، بعد و (کیفیت) شناختی بعد

 که هاییمؤلفه یعنی شودمی پرداخته آن به پژوهش در که پردازیممی هاییمؤلفه از دسته آن به ما اینجا در

1گوشال و ناهاپیت
-پژوهش اکثر تاکنون .شد کامل تدیج به بعدی تحقیقات در و بردند کار به اولین برای 

                                                           
  Nahapiet & Ghoshal  

سرمایه 
 اجتماعی

 کیفیت

 اعتماد

 نهادی اجتماعی

روابط 
 متقابل

شبکه های  
 ساختاری

رتباطیا رسمی غیر رسمی   فضایی 
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 سرمایه بررسی به هم و بوده کامل هم بندیتقسیم این زیرا اندکرده استفاده ابعاد این از سازمانی های

 .پردازدمی سازمان سطح در اجتماعی

 :گیرندمی نظر در سازمانی جتماعیا سرمایه برای را زیر بعد سه وشالگ و ناهاپیت

 اجتماعی؛ سرمایه ساختاری بعد 

 اجتماعی؛ سرمایه ارتباطی بعد 

 (.1337 وشال،گ و ناهاپیت) اجتماعی سرمایه شناختی بعد 

 ساختاری بعد

  گوشال و ناهاپیت .هستند اطالعات تسهیم حال رد متوالی طوربه که دارد ازیگرانیب به اشاره بعد این

 و (تحلیل) جذب در سازمان توانایی ارتقا به منجر اطالعاتی چنین از برخوردای که نمودند استدالل

 (.1،0226لینا آر،کری) نمایدمی ایجاد سازمان برای را رقابتی مزیت یک امر این که شودمی دانش تلفیق

 تناسب و شبکه دهیسازمان ترکیب ،ایشبکه پیوندهای الگوی شامل اجتماعی سرمایه ساختاری بعد

 (.1337 گوشال، و ناهاپیت) شودمی سازمانی

 منابع به دسترسی امکان که است ایشبکه پیوندهای اجتماعی سرمایه اصلی قضیه :0ایشبکه پیوندهای

 بر "شناسیدمی شما کهآن") است اطالعاتی مزیت ارزشمند منبع اجتماعی سرمایه .کندمی فراهم را

 برت و است عمل اساس اطالعات که شد متوجه (1337) کلمن (.گذاردمی اثر "دانیدمی شما هچآن"

 .5ارجاعات ،4بندیزمان ،9دستیابی :دارد شکل سه اطالعاتی مزیت دارد اعتقاد (1330)

 هاشبکه نقش و دارد اشاره آن کننده استفاده شناخت و اطالعات از میزانی دریافت به دستیابی اصطالح

 اطالعات جریان بندیزمان .کندمی تعیین هاشبکه آن اعضای برای توزیع فرآیند و اطالعاتی پوشش در را

                                                           
  Carrie & Leana 
  Network Ties 
  Access  
  Timing  
  Refers  



74 
 

 ارتباطاتی چنین بدون افراد دسترس در کهآن از ترسریع اطالعات ایجاد برای فردی ارتباطات توانایی به

 توسعه و محور تجارت پژوهش در خصوص به است ممکن اطالعات به دستیابی چنین .دارد اشاره باشد،

 فراهم فرآیندهای ارجاعات؛ .است موفقیت تعیین حیاتی عامل بازار به دستیابی کهجایی باشد، مهم

  .است شبکه آفریناننقش یا افراد برای موجود هایفرصت درباره اطالعات کردن

   پیوندهای کلی پیکربندی دارد، اهمیت سازمان اعضای بین فردی ارتباطات وقتی :1شبکه ترکیب وشکل

  :از است عبارت ایشبکه پیکربندی یک شناخت مهم عوامل .است اهمیت دارای نیز سازمان هر درون

 0ساختاری هایشکاف
 ؛(کارکنان بین ارتباطات فقدان) 

 9تمرکز
 ؛(است شده متمرکز کارکنان از کمی عده میان که ارتباطاتی میزان) 

 4تراکم
 از درصدی صورت به که است شبکه یک در گروه اعضای بین روابط تعداد کنندهمشخص) 

 هاویژگی این (.1970 بیکر،) شودمی بیان شبکه در افراد عده به توجه با ممکن روابط تعداد حداکثر

 است سازمان هر درون همکاری و دانش انتقاالت، و نقل حوزه کنندهتعیین و کلیدی عامل غالباً

  (.0224 ،همکاران و سیبرت)

 هدف یک برای شده ایجاد شبکه اندازه چه تا که شودمی مشخص بعد این در :سازمانی ثبات وتناسب

  .بشود استفاده دیگر اهداف برای است ممکن خاص

  ارتباطی بعد

 ساختار بعد کهحالی در دیگر عبارت به .گیردمی بر در را سازمان یک افراد بین ارتباطات ماهیت بعد این

   بر ارتباطی بعد خیر، یا هستند ارتباط در هم، با سازمان یک در کارکنان که گرددمی متمرکز امر این رب

 محبت صمیمیت، اعتماد، پایه بر روابط این آیا مثال طوربه) گرددمی متمرکز روابط این کیفیت و ماهیت

                                                           
  Network Configuration  
  Structures Holes 
  Focus  
  Density  
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 که خاصی روابط ایرابطه بعد که دارند اعتقاد گوشال و ناهاپیت (.خیر؟ یا شودمی مشخص هاآن مانند و

 هنجارها، اعتماد، شامل بعد این .باشدمی ... و هویت احساس دوستانه، رابطه و احترام مانند ددارن افراد

 مفهوم جدید هایپژوهش در کهاین به توجه با (.1337 گوشال، و ناهاپیت) شودمی هویت و تعهدات

 به آن بودن ترمهم علت به و است اجتماعی سرمایه در ارتباطی بعد اصلی مفهوم یدارنده بر در اعتماد

  .است شده گرفته نظر در ارتباطی بعد از مؤلفه تنها عنوان

 میتزال،) "بود خواهد مناسب ما نظر از فرد یک نظر مورد عمل نتایج" کهاین به باور یعنی اعتماد :اعتماد

 شودمی سازمانی کار پیشرفت و تیمی کار تقویت نوآوری، افزایش موجب نهایتاً زیاد، اعتماد (.1336

-انعطاف و دارند دوست را یکدیگر اعضا آن در که ییهاگروه پس (.1337 ،0جورج و جونز ؛0222 ،1بوتی)

 داشته باالتری عملکرد و بشوند سازگار متغیر محیط با توانندمی بهتر دارند، هم به نسبت بیشتری پذری

 :دارد وجود شیوه دو همکاری و اعتماد بین تعامل برای دیگر سوی از (.0222 همکاران، و بولینو) باشند

 (.1335 پاتنام،) شودمی اعتماد موجب خود همکاری کند،می آسان را همکاری اعتماد

 شناختی بعد

 .یابدمی تحقق مشترک هایسرگذشت مبادله و مشترک زبان وجود طریق از نانککار میان متقابل درک

 را مسائل توانندمی ترآسان کارکنان دارند وجود دو هر مشترک، هایسرگذشت و مشترک زبان کهجایی

 ارائه یکدیگر به کارآمدتری هایکمک و کنند مشارکت دانش در کنند، مبادله را هاایده دهند، توضیح

 اشتراک میزان یگیرنده بر در بعد این (.1337 گوشال، و ناهاپیت ،1334 محمد، و کلیموسکی) دهند

 ارتباطی بعد مانند و است آنان میان مشترک درک یا دیدگاه یک در اجتماعی شبکه یک درون کارکنان

 کدهای و زبان چون مواردی .(0220 بولینو،) پردازدمی سازمان یک در افراد میان ارتباطات ماهیت به

 (.1337 گوشال، و ناهاپیت) گیردمی بر در را مشترک هایسرگذشت همچنین مشترک،

                                                           
  Bouty  
  Jones & George 
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 جمعیاهداف از همگاندرک کردنتسهیل موجب کهمشابه الگوهای و زبان:1مشترکوکدهایزبان

 (.1337 گوشال، و تسای) دننمایمی ترآسان هرچه را اجتماعی سیستم یک در فعالیت هایراه و دنشومی

9هااسطوره مشترک، مرزهای و زبان وجود از فراتر :0مشترک (فرهنگ) رگذشتس
4هااستعاره و 

 ابزار نیز 

 این .کنندمی فراهم معنایی هایمجموعه از محافظت و مبادله پدیدآوردن، برای ارتباطات در قدرتمندی

 کنند ادراک و تفسیر مشابه هایشیوه به را خود تجربیات تا کندمی کمک سازمان اعضای به هاسرگذشت

 شود،می سازمان اعضای درک سطح افزایش موجب مشترک سرگذشت و زبان بنابراین (.1376مورگان،)

 از استفاده ور این از .دهدمی افزایش همکاران سایر اقدامات بینیپیش برای را هاآن توانایی هنتیج در

 .کندمی سهیلت را متغیر شرایط پذیرش و هافعالیت آمیز موفقیت هماهنگی اعضا، دیگر مختلف هایداده

-می کاهش سازمان اعضای انتظار غیرقابل رفتارهای تعداد ،افزایش دوجانبه آگاهی مشترک درک این با

  (.1335 ویک،) کندمی پیدا افزایش اثربخشی و یابد

 

 پژوهش پیشینه

 خارج و داخل در زمینه این در بسیاری تحقیقات تاکنون شد مطرح اجتماعی سرمایه موضوع کهزمانی از

 .پردازیممی هاآن از برخی به بخش این در .است گرفته صورت آن روی بر

 در اجتماعی سرمایه شناسیآسیب" عنوان تحت خود دکترای یرساله در (1979) نقوی سید میرعلی

 و اجتماعی سرمایه نتایج کردن جدا با "بهینه الگوهای ارائه و ایران فرهنگی و آموزشی هایسازمان

            او .است پرداخته سازمانی اجتماعی سرمایه هایشاخص و ابعاد بررسی به اول دست هایداده بر مستند

 تأیید پرورش و آموزش وزارت در را خالقیت و کارایی با اجتماعی سرمایه بین یرابطه پژوهش این در

  .است کرده

                                                           
  Codes & Shared Language 
  Sharred Narrative  
  Myths  
  Methaphores  
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 در تجربی بحث یک به  "اقتصادی عملکرد و اجتماعی سرمایه" عنوان با خود یمقاله در (1974) سوری

 در تخلفات و جرایم افزایش آن، کارکرد اساس بر را اجتماعی سرمایه ابتدا .است پرداخته ایران اقتصاد مورد

-سرمایه و اقتصادی رشد مهم متغیر دو بر را آن آثار سپس و کرده گیریاندازه اجتماعی، سرمایه کمبود اثر

 به بالمحل هایچک هایپرونده تعداد گرفتن نظر در با تحقیق این در .است کرده بررسی خصوصی گذاری

 گرفته نتیجه را اقتصادی رشد بر اجتماعی سرمایه کاهش دارمعنی اثر اجتماعی، رمایهس شاخص عنوان

 .است

 اقتصادسنجی روش با را ایران هایاستان در اقتصادی رشد بر اعتماد تأثیر ،(1976) امیری و رحمانی

 ارشاد و فرهنگ وزارت پیمایش اطالعات از ابتدا اعتماد شاخص تعیین برای هاآن .کردند بررسی فضایی

 یمختومه هایپرونده و سرانه بالمحل هایچک یمختومه هایپرونده متغیر دو از سپس و اسالمی

 همجوار هایاستان اقتصادی رشد تحقیق این نتایج اساس بر .کردند استفاده سرانه جعل و ارتشا اختالس،

 رابطه این و است داشته منفی اقتصادی رشد بر اعتماد کاهش اثر و مثبت اثر استان یک اقتصادی رشد بر

 .است بوده دارمعنی کامالً

 نظر فارس، استان ایمنطقه برق کارکنان موفقیت در اجتماعی سرمایه نقش مطالعه در (1976)عرفانیان

 کنترل سینرژی، پذیری،انتقال پذیری،ف انعطا) اجتماعی سرمایه گوناگون ابعاد تأثیر به نسبت را کارکنان

 اجتماعی سرمایه میزان چه اگر که رسید نتیجه این به و شد جویا آنان موفقیت بر (آنتروپی و پذیری

 .داشت نانآ موفقیت بر ایمالحظه قابل تأثیر ولی بود متوسط حد از کمتر اندکی کارکنان

 اعتماد اجتماعی، شبکه متغیر سه که رسید نتیجه این به مشهد محالت یمطالعه در ،(1978) خاوری

 هایشاخص که معنی بدین .اندبوده برخوردار 2025 زیر معناداری سطح از اجتماعی مشارکت و اجتماعی

 و مهم هایشاخص دینی اعتقادات نوع طورهمین و افراد سن ،مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، شبکه

 نشان همچنین هایافته .باشدمی اشتراکی اقتصادی هایفعالیت در ساکنان مشارکتی نگاه بر تأثیرگذار

 خواهد بهبود ساکنان بین اشتراکی اقتصاد وضعیت یابد ارتقا اجتماعی سرمایه هایشاخص هرچه دهد،می

 .یافت
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 در کهاین ضمن در فساد که دریافت داد، انجام اداری فساد روی بر که تحقیقی در ،(1977)خانیخلف

 توسعه یا جلوگیری در سزایی به ثیرتأ اجتماعی سرمایه ویژه به اجتماع و فرهنگ دارد ریشه نهادها خود

  .دارد فساد

 گانه 00 مناطق آن جغرافیایی قلمرو و است بوده کاربردی نوع از تحقیق ینا ،(1973)مقیمی و زادهحسن

 نتایج .است بوده منطقه مدیران و معاونین ادارات، رؤسای کارشناسان، سازمانی سطوح در تهران شهرداری

 و مثبت رابطه سازمانی تعالی و اجتماعی سرمایه بین تهران شهرداری در که داد نشان تحقیق این از حاصل

 بهبود و ارتقا سازمان سرآمدی و تعالی اجتماعی سرمایه افزایش با تر،واضح عبارت به .دارد وجود معناداری

 .یابدمی

 یافتند دست نتیجه این به ایران زنان شغلی ارتقا بر ثرمؤ عوامل مطالعه در ،(1932) قربانی و جاهرفعت

 از بیشتر مدیریتی، هایپست دارای زنان (اجتماعی اعتماد و روابط شارکت،م) اجتماعی سرمایه میزان که

 غیر لمشاغ در زنان اجتماعی روابط .دارد تفاوت زنان سایر با نیز آن ساختار و ترکیب ،بوده زنان سایر

 دارای زنان اجتماعی روابط کهدرحالی شود،می ختم خودی افراد و همسایگان ،خویشان به غالباً مدیریتی

 از را هاآن نتیجه در .گیرددربرمی نیز را دوستان و همکاران ،رفته فراتر فامیل افراد از مدیریتی مناصب

 .سازدمی برخوردار بیشتری اجتماعی امتیازات و متعدد ،متنوع هایحمایت ،اطالعات

 از که مدنی، هنجارهای و اعتماد معیار دو با را بازاری اقتصادهای از تایی 03 نمونه یک (1338) کیفر و ناک

 و اعتماد نتایج، از برخی اساس بر .دادند قرار استفاده مورد بود، آمده دست به جهانی هایارزش پیمایش

 یحریصانه اعمال یکننده کنترل نهادهای داشتن ،باال درآمد میزان با کشورهای در مدنی هنجارهای

 اجتماعی سرمایه متغیرهای .است بوده ترقوی تر،یکنواخت قومی لحاظ از و باسوادتر جمعیت نیز و مدیران

 انحراف یک میزان به اعتماد در تغییر که داد نشان تحقیق این .است داشته رشد با معناداری و قوی ارتباط

 .است داده تغییر درصد، 2056یعنی معیار انحراف نیم از بیش را رشد (درصد 14 معادل) معیار
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1شیک و بگلسدیک
 رشد و اجتماعی سرمایه بین یرابطه اروپا، در ایالت 54 مقطعی یمطالعه با ،(0225) 

 معناداری رابطه نتایج از برخی اساس بر .کردند بررسی  1332 تا  1352 زمانی یدوره برای را اقتصادی

 .است داشته وجود هاگروه فعال اعضای و هامحله اقتصادی رشد بین

 سازمانی پیامدهای و معامالت یهزینه اجتماعی، سرمایه رابطه بررسی به ایمقاله در (0226) هاریسون

 در پیشرفته تکنولوژی با الکترونیکی شرکت یک در که کارمند 186 روی بر مطالعه این .است پرداخته

 سرمایه بعد سه برای شده گزارش موارد .است شده انجام هستند، کار به مشغول آمریکا از ایمنطقه

 سرمایه بین که است آن تحقیق این اصلی ییافته .ارتباطات و روابط ساختار، :از هستند عبارت اجتماعی

 عنوان به اعتماد رفت،می انتظار که طورهمان .دارد وجود معناداری ارتباط دیگر املع دو هر و اجتماعی

 یعنی اجتماعی سرمایه اجزای دیگر این بر عالوه .است رفته کار به عامل دو هر برای کننده بینیپیش یک

 همراه ازمانیس پیامدهای و معامالت هزینه با توجهی قابل طوربه ایشبکه روابط و بندیزمان دسترسی،

  .بودند

0دیندا
 و اعتماد بین یرابطه جهانی، ارزش هایبررسی هایداده و اعتماد شاخص از استفاده با (0228) 

 و انسانی سرمایه نتایج از برخی براساس .است کرده بررسی 0222 تا 1332 دوره طی را اقتصادی رشد

 .اند داشته درآمد سطح بر مثبت اثر اجتماعی ایهسرم

 یکی استخدام ناامنی و ثباتیبی آیا که است پرداخته موضوع این بررسی به پژوهشی در (0228) نیسبت

 نقش کهاین و باشدمی خارجی کار بازار در اشتغال خود کارگر یک عنوان به اجرا مهم پیامدهای از

 نتایج .کندمی رسیبر را ثباتیبی و امنیت عدم یلسپتان یک عنوان به تأثیرگذاری در اجتماعی سرمایه

 در تأثیرگذاری و نفوذ در اجتماعی سرمایه نقش .داد نشان را اجتماعی سرمایه نقش وضوح به تحقیق این

 .است کرده جذب خود به را افزونی روز رشد اخیر هایسال در کار تخصیص

                                                           
  Beugelsdijk and Schaik 
  Dinda 
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-سازمان در انسانی منابع عملکرد نقش در ما دانش به کمک دنبال به خود مقاله در (0223) گیل و تراس

 .باشدمی انسانی منابع بخش عملکرد بر اجتماعی سرمایه تأثیر چگونگی به توجه با عمومی بخش های

-سازمان در انسانی منابع عملکرد نقش در ما دانش به کمک دنبال به خود مقاله در (0223) گیل و تراس

 .باشدمی انسانی منابع بخش لکردعم بر اجتماعی سرمایه تأثیر چگونگی به توجه با عمومی بخش های

 هایحرفه انجام چگونگی بر تا اندداشته تمرکز انسانی نیروی وظایف عملکرد بر قبلی تحقیقات بیشتر

 تصور برای ابزاری عنوان به اجتماعی سرمایه چارچوب از استفاده دنبال به مقاله این در و انسانی منابع

 شدند متوجه محققان .باشدمی اکتشافی مطالعه یک در آن گیچگون بررسی و انسانی منابع فرآیند کردن

 .دارد وجود ارتباط انسانی منابع هم و مدیران هم وظایف عملکرد و اجتماعی سرمایه بین که

 در .دادند انجام کارآفرینی و اجتماعی سرمایه یرابطه روی بر را تحقیقی  (0223) وایتمن و دکینز

 توسعه و اندازیراه مرحله در مهم یک عنوان به را شبکه نقش کارآفرینی فرآیند هایمدل تمام کهحالی

 سرمایه مفهوم و اندداده گسترش را شبکه مفهوم هامدل این اخیراً ،کنندمی شناسایی کار و کسب

 سرمایه غنای و عمق بررسی با تحقیق این گسترش دنبال به مقاله این .گیرندمی بر در نیز را اجتماعی

 که رسدمی نتیجه این به پژوهش این نهایت در .است جدید گذاریسرمایه یک ایجاد در اجتماعی

   .دارد ضرورت کارآفرینی در اجتماعی  سرمایه گیریاندازه

 برآمدند صدد در اجتماعی سرمایه بر تنوع اثرات مدیریت عنوان با پژوهشی در (0212) گاردی و فرناندز

 برای مدل یک پیشنهاد و انسانی منابع استراتژیک مدیریت و اجتماعی سرمایه تنوع در قبلی تحقیقات تا

 و شناختی ابعاد بر تنوع اثرات تواندمی انسانی منابع استراتژیک مدیریت سیستم طورچه کهاین توضیح

  .کند متعادل را اجتماعی سرمایه ارتباطی

 و تجزیه مقاله این از هدف .اندپرداخته نوآوری در اجتماعی سرمایه بررسی به (0212) فیلیر و الگزای

 هایبررسی سری یک طریق از که باشدمی نوآوری عملکرد در آن سهم و اجتماعی سرمایه ادبیات تحلیل

 درباره توضیحی سپس و کندمی تحلیل و تجزیه را اجتماعی سرمایه مفهوم منشاء ادبیات، در شده انجام

 به اجتماعی سرمایه این بر عالوه .است شده داده سازمانی و مدیریتی مطالعات در اجتماعی سرمایه سهم
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 .گیردمی قرار ارزیابی دمور دانش گذاریاشتراک به هایفعالیت و دانش جستجوی رگتسهیل یک عنوان

 را نوآوری اصل) سازدمی روشن نوآوری از نوع دو در را اجتماعی سرمایه پیامدهای مقاله این در همچنین

 روی بر تمرکز طریق از را اجتماعی سرمایه ساختاری بعد مقاله این نهایت در (.افزایشی نوآوری مقابل در

 و تجزیه نوآوری روی بر هاآن تأثیرات و (متراکم لمقاب در پراکنده شبکه) آن مختلف شکل دو سهم

 سرمایه منفی و مثبت اثرات دو هر از جامع ادبیات یک کردنفراهم در مقاله این ارزش .کندمی تحلیل

-اشتراک دانش، جستجوی در سرمایه این اهمیت بر .سازدمی مرتبط جدید نوآوری عملکرد بر اجتماعی

         .کندمی تأکید نوآوری فرآیند سپس و آن گذاری
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 سوم فصل

 

 پژوهش شناسیروش
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 مقدمه

 که است ذهنی تحریک یک از عبارت علمی مسئله .گرددمی آغاز مسئله یک با پژوهشی و تحقیق هر

 آغاز درست تواندمی زمانی تحقیق (.1987 خاکی،) باشدمی علمی تحقیق طریق از پاسخ یک به نیازمند

1مسئله بیانیه یک صورت به تحقیق مسئله که گردد
 آدرس حالت صورت این غیر در زیرا باشد درآمده 

 و فرهنگی) ندارد حاصلی وقت و هزینه رفتن هدر ،خستگی جز نهایت در جوینده که دارد را غلطی

 نظری ادبیات استناد به و گردیده محقق ذهن در سؤاالتی ایجاد موجب تحقیق مسئله (.1978 صفرزاده،

 پژوهش و بررسی محقق، هر اساسی نقش و وظیفه بنابراین .گرددمی ارائه سؤاالتی یا و فرضیات موجود،

 در مالز اطالعات باید محقق راستا این در .باشدمی سؤاالت به گوییپاسخ یا و فرضیات رد یا تأیید جهت

 غیرقابل و خام اطالعات ها،داده باشدمی محرز و مشخص که گونههمان اما نماید گردآوری را زمینه این

 جهت هاآن از بتوان تا گردند تحلیل بایستی استفاده قابل اطالعات به تبدیل جهت که باشندمی اتکایی

  .نمود استفاده گیریتصمیم

 پرداخته تحقیق فرضیات راستای در هاآن تحلیل ها،داده گردآوری چگونگی بررسی به فصل این در لذا

 سؤاالت به گوییپاسخ چگونگی و گیرینمونه آماری، جامعه چون مفاهیمی بیان به فصل این در .شودمی

 تحقیق موضوع و اهداف با متناسب که تحقیق روش نوع نمونه، حجم نتعیی از پس .ایمپرداخته شده ارائه

  .باشدمی همبستگی نوع از و کاربردی پژوهش این تحقیق روش ؛شد انتخاب باشد

-می پوشش را اجتماعی سرمایه و رهبری متغیرهای که باشدمی نامهپرسش نیز اطالعات گردآوری ابزار

          .است آمده دستبه کرونباخ آلفای طریق از نیز آن پایایی .دهد

 

 پژوهش نظری چارچوب

 شناسایی ضمن آن اساس بر تا است مفهومی مدلی نیازمند پژوهشگری هر تحقیق، فرضیات تدوین برای

 این در .نماید تبیین را هاآن عملیاتی و مفهومی تعاریف متغیرها، این بین روابط فرضیات، متغیرهای

                                                           
  Statement of Problem 
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 سرمایه و گراتبادل ،آفرینتحول رهبری سبک درباره شدهبررسی ادبیات به توجه با داریم قصد قسمت

  .نماییم ارائه اجتماعی سرمایه بر رهبری سبک تأثیر از مفهومی چارچوبی اجتماعی؛

-عملکرد و روابط بر هاآن دوی هر اجتماعی، سرمایه و رهبری هایسبک از شده ارائه تعاریف به توجه با

 به پاسخ با را مفهوم دو این بین ارتباط تا داریم سعی پژوهش این در ما .دارند تأکید افراد بین متقابل های

 درمانی مراکز در اجتماعی سرمایه و رهبری سبک بین توجهی قابل و مشخص ارتباط آیا" که پرسش این

 .دهیم شرح "دارد؟ وجود ساری شهرستان

 سال مدل از و رهبری سبک بخش در شد ارائه 0221 سال در که "ساب برنارد" مدل از حاضر پژوهش در

 ساب برنارد .است شده استفاده اجتماعی سرمایه برای "پاتنام" 0229 و "گوشال و هاپیتان" 1337

 و ذهنی ترغیب بخش،الهام انگیزش آرمانی، رفتار آرمانی، صفات :لفهمؤ پنج به را آفرینتحول رهبری

 ارتباطی ساختاری، :بعد سه به را اجتماعی سرمایه گوشال و نهاپیت .است کرده تقسیم فردی  مالحظات

 :است رفته کار به تحقیق در زیر مدل شده، داده توضیحات به توجه با .اندکرده تقسیم یشناخت و

 

 تحقیق مفهومی مدل -(1-9) شکل

 تحقیق روش و نوع

1کاربردی تحقیقات ءجز آن اهداف به توجه با حاضر تحقیق
 کاربردی تحقیقات هدف .شودمی محسوب 

 سمت به کاربردی تحقیقات دیگر عبارت به .باشدمی خاص زمینه یک در کارگیری به برای دانش توسعه

  (.1978 حجازی، و بازرگان سرمد،) شوندمی هدایت دانش علمی کاربرد

                                                           
  Applied Research 

 رهبری تبادلی 

رهبری تحول 
 آفرین

 سبک رهبری
سرمایه 
 اجتماعی

 ساختاری

 ارتباطی

 شناختی
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1توصیفی» تحقیق روش از پژوهش این دادن انجام برای
               تحقیق روش در .است شده استفاده «0پیمایشی - 

          زیر از یکی عنوان به پیمایشی روش و است بررسی مورد هایپدیده یا شرایط توصیف هدف توصیفی، 

 خاکی،) رودمی کار به آماری جامعه هایویژگی توزیع بررسی برای توصیفی تحقیق روش هایبخش 

 سرمایه با تبادلی و آفرینتحول رهبری هایسبک بین رابطه بررسی و توصیف به حاضر پژوهش در (.1987

 روش حاضر پژوهش دادن انجام برای مناسب روش بنابراین، .است شده پرداخته کارکنان اجتماعی

 .باشدمی پیمایشی شاخه از توصیفی

 آماری جامعه

 باشند مشترک صفت یک حداقل دارای که واحدهایی یا افراد از ایمجموعه از است عبارت آماری جامعه

  اطالعات دارای که است عناصر یا اشیا از ایمجموعه دیگر عبارت به (.1978 حجازی، بازرگان، سرمد،)

 هاترا، مال) کند گیرینتیجه هاآن مورد در که است آن محقق هدف و بوده تحقیق فرآیند در نیاز مورد

 و ثابت اجزای تعدادی دارای محدود جمعیت .نامحدود و محدود :دارد وجود آماری جامعه نوع دو (.1987

 (.1977 همکاران، و ونوس) نیست مشخص نامحدود جمعیت کهحالی در است محدود

 حجم که باشدمی ساری شهرستان هایبیمارستان درمانی کادر کلیه شامل پژوهش این آماری جامعه

  و متخصصین پزشکان، پرستاران، شامل افراد این .است پرسنل 0222 شامل آمار آخرین طبق جامعه

 افراد این میان از پژوهش این ینمونه .باشندمی بیمارستان مختلف هایبخش در فعال هایتکنسین

  .اندشده انتخاب

 گیرینمونه روش

 را هاآن همه تواننمی مسلماً .باشد بزرگ بسیار است ممکن جامعه چون است علمی نیاز یک گیرینمونه

 نمونه این که است آماری جامعه آحاد از محدود تعدادی آماری، نمونه .داد قرار بررسی و مطالعه مورد

 انتخاب تصادفی طوربه نظر مورد نمونه تحقیق این در .باشدمی جامعه اصلی هایویژگی کنندهبیان آماری

                                                           
  Descriptive Research 
  Survey Research 
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 در .هستند برخوردار مساوی شانس از اعضا از هریک که است شانس براساس انتخاب این و است شده

  .باشدمی تصادفی گیرینمونه روش حاضر پژوهش

  نمونه حجم

 جامعه هایویژگی هب باشد تربزرگ نمونه اندازه هرچه اصوالً و باشدمی خاصی اهمیت دارای نمونه انتخاب

 داشته اقتصادی یصرفه اوالً که است اینمونه خوب ینمونه .است ترمنطقی آن نتایج تعمیم و ترنزدیک

 اساس بر پرسنل میان از تحقیق در موجود هاییتمحدود به توجه با .باشد نیز جامعه کل معرف ثانیاً و

 .گرفتند قرار بررسی مورد نفر 900 نفر، 0222 بین از کوهن، و مورگان کرجسی، توسط شده ارائه جدول

 

 پژوهش ابزار

 :گردید آوریجمع روش دو از پژوهش این دادن انجام برای نیاز مورد اطالعات

 از  تحقیق پیشینه و موضوع ادبیات به مربوط اطالعات آوریجمع برای روش این در :ایکتابخانه روش (الف

  .شد استفاده اطالعاتی هایپایگاه و مقاالت ها،نامهپایان ها،کتاب

 مورد در الزم اطالعات آماری نمونه بین در آن توزیع و نامهپرسش طراحی با روش این در :میدانی روش (ب

 آوریجمع کار عمده بخش .آمد دستبه کارکنان اجتماعی سرمایه میزان و مدیران رهبری سبک تعیین

  .است آمده دستبه میدانی کار ریقط از و نامهپرسش وسیلهبه اطالعات

 

 رهبری نامهپرسش

 نامهپرسش از رهبری سبک تعیین جهت نیاز مورد اطالعات گردآوری برای
1

MLQ است شده استفاده. 

MLQ فکر به ساب .است شده گرفته کار به 1375 سال در ساب برنارد هایپژوهش در بار اولین برای 

 وسیله بدین تا دهد زیتمی رهبری هایشیوه سایر از را آفرینتحول رهبری بتواند که بود ابزاری طراحی

 او .آورد دستبه ...( و رضایتمندی فرهنگ، بازده، عملکرد،) هاسازمان مختلف ابعاد رب را آن نتایج تأثیر

                                                           
  Multifactor Leadership Questionnaire  
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 نمیزا و نمود پیشنهاد آفرینتحول رهبری ارزیابی برای را فراوانی ابعاد و هاشاخص ابتدا در منظور بدین

 سایر و ساب تحقیقات نتایج .آزمود متعددی تحقیقات در را هاشاخص از هریک همبستگی و اعتبار

 تا آفرینتحول از رهبری کامل طیف که را MLQ نامهپرسش کردند، فعالیت زمینه این در کهکسانی

 .داد دست به کرد،می گیریاندازه را گرمداخله عدم و تبادلی

  اعتبار به دستیابی خاطر به اما بود، آفرینتحول رهبری الگوی بررسی MLQ طراحی از بس هدف اگرچه

 نامهپرسش در نیز را گرمداخله عدم و گراتبادل رهبری هایشاخص نامه،پرسش بیشتر اعتماد قابلیت و

 کنندگانتکمیل ،رهبری هایشیوه این از هرکدام به مربوط سؤاالت آمیختن هم در با و داد دخالت

  .نمایند گذاریعالمت است، ترنزدیک واقعیت به که را آنچه تا داد قرار موقعیتی در را نامهپرسش

 هایآزمون مورد ... و گودهم آولیو، :همچون دانشمندان دیگر و ساب خود توسط MLQ نامهپرسش

 در و فتگر قرار اصالح و بازنگری مورد متعددی هایپژوهش در نامهپرسش سؤاالت .گرفت قرار فراوانی

  .یافت عمومیت رهبری الگوی سنجش ابزار ترینمهم عنوان به MLQ کوتاهی مدت

 برای MLQ که گذشته دهه طول در .است بوده زیادی اصالحات شاهد MLQ نامهپرسش تاریخچه

 ویرایش جدیدترین .است بوده تحول و تغییر حال در مداوم طوربه شده، برده کار به رهبری سبک ارزیابی

 و عوامل بررسی به که باشدمی پرسش 96 شامل است، شده تنظیم آولیو و بس توسط 0222 سال رد آن

 توسط MLQ جدید ویرایش در .پردازدمی گرمداخله عدم و تبادلی آفرین،تحول رهبری هایشاخص

 بررسی به طریق این از که شده لحاظ نیز العادهفوق تالش و اثربخشی رضایتمندی، شاخص سه ساب

-پرسش این در .شودمی پرداخته سازمانی نتایج با گرمداخله عدم و تبادلی آفرین،تحول رهبری ارتباط

-الهام انگیزش ،ذهنی ترغیب ،آرمانی رفتار ،آرمانی هایویژگی شامل آفرینتحول رهبری ابعاد برای نامه

 بخش سه به نیز تبادلی رهبری .است شده گنجانده سؤال 4 هرکدام فردی مالحظه و توجه و بخش

 4 دارای بخش هر که است شده تقسیم غیرفعال و فعال استثنای مبنای بر مدیریت مشروط، هایپاداش

 .دارد قرار مداخله عدم رهبری برای نیز سؤال 4 پایان در .باشدمی پرسش

   



88 
 

 رهبری نامهپرسش پایایی و روایی

 استفاده ابزار این از جهان قاره پنج در .است گرفته قرار آزمون مورد بارها نامهپرسش این پایایی و روایی

  کاربرد و نامهپرسش از استفاده به زیادی محققان .است آمده دستبه مشابهی تقریباً نتایج و است شده

 در آن تأثیر و رهبری سبک رابطه بررسی به مختلف مطالعات رد .اندپرداخته متفاوت موضوعات در آن

 سازمانی اخالق سازمانی، فرهنگ اثربخشی، پیروان، رضایت بازده، عملکرد، از اعم سازمانی گوناگون نتایج

 هلند، اتریش، کانادا، اسپانیا، آمریکا، جمله از دنیا مختلف نقاط در پژوهشگران .است شده پرداخته ... و

 این از خود هشیپژو هایپروژه در ... و آفریقایی کشورهای ،کره فیلپین، تایلند، چین، اسکاتلند، لهستان،

 .اندکرده استفاده ابزار

 اطالعات آوریجمع ابزار اندازه چه تا که است این روایی از منظور) هانامهپرسش روایی از اطمینان برای

 برای .شد استفاده دانشگاهی استادان نظرات از (کنندمی گیریاندازه است، محقق نظر مورد را آنچه

 یکسان شرایط در گیریاندازه ابزار اندازه چه تا که است این پایایی از منظور) هانامهپرسش پایایی سنجش

 محاسبه و بررسی به آزمون این .شد استفاده کرونباخ آلفای آزمون از (داد خواهند دستبه یکسانی نتایج

 سبک نامهپرسش برای آمده دستبه آلفای ضریب .پردازدمی شده طراحی نامهپرسش درونی هماهنگی

  .باشدمی دارا را الزم پایایی و بیشتر 208 از که است 2078 رهبری

 

 اجتماعی سرمایه نامهپرسش

 از گیریبهره با نیز و اجتماعی سرمایه یحوزه در شدهبیان ادبیات از استفاده با نامهپرسش این سؤاالت

 طراحی اند،داده قرار مطالعه مورد اجتماعی سرمایه سنجش برای محققین سایر که هایینامهپرسش

 سه نامهپرسش این .باشدمی برخوردار لیکرت طیف از و بوده ؤالس 02حاوی مزبور نامهپرسش .اندشده

 4 ساختاری، بعد سنجش برای ؤالس 12 .دهدمی قرار ارزیابی مورد را شناختی و ارتباطی ساختاری، بعد

 .است شده گرفته نظر در شناختی بعد سنجش برای سؤال 6 و ارتباطی بعد برای سؤال
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 اجتماعی سرمایه نامهپرسش پایایی و روایی

 بدین و است شده استفاده محتوی اعتبار از نامه،پرسش هایسؤال اعتبار برآورد جهت پژوهش، این در

 نتیجه این به حوزه این نخبگان نظر و تحقیق ادبیات بررسی طریق از پژوهشگران حاضر پژوهش در ترتیب،

-می مطالعه مورد مفاهیم معنای حوزه معرف نامهپرسش سؤاالت در شده گنجانده شاخص که اندرسیده

 نامهپرسش با گویانپاسخ از نفر 92 سنجش، ابزار پایایی از اطمینان حصول برای همچنین، .باشند

 روش با  نامهپرسش پایایی SPSS افزار نرم از استفاده با و ندگرفت قرار آزمون مورد شده تنظیم مقدماتی

 آمده (1-9) جدول در کامل طوربه نتایج .باشدمی 20394 با برابر که است گردیده ارزیابی کرونباخ آلفای

 .است قبول مورد و باشدمی بیشتر 208 از شد مشاهده که طورهمان .است

 بررسی مورد متغیرهای  -(1-9) جدول

 

 

 سرمایه

 اجتماعی

 

 کرونباخ آلفای ضریب جمع سؤاالت شماره بعدها ریز ابعاد

 ساختاری بعد
 8 تا 5 شبکه پیوند

12 

20394 

 12 تا 7 شبکه ترتیبات
 14 تا 11 شبکه ثبات

 6 18 تا 15 مشترک اهداف شناختی بعد
 02 تا 17 مشترک فرهنگ

 4 4 تا 1 اعتماد ارتباطی بعد
 

 هاداده تحلیل و تجزیه روش

 آمار هایروش از هم و توصیفی آمار هایروش از هم نمونه، از آمده دست به هایداده تحلیل و تجزیه برای

              میانه،) توصیفی آمار هایروش کمک به را تحقیق متغیرهای ابتدا واقع در .است شده استفاده استنباطی

 برای نیز آماری جداول از توصیفی روش در .ایمداده قرار آزمون مورد (معیار از انحراف واریانس، میانگین،

 تحلیل هایتکنیک استنباطی آمار روش در .است شده استفاده تحقیق شناختیجمعیت تحلیل و توصیف

 SPSS12 افزارنرم با هاتحلیل این .است شده گرفته کار به فریدمن آزمون و همبستگی تحلیل رگرسیون،

 مورد و رسم هم پژوهش ساختاری معادالت مدل 301LISREL افزارنرم کمک به همچنین .شد انجام

 .گرفت قرار آزمون
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 پژوهش متغیرهای

 کاریدست یا دخالت انتخاب، از بعد که است اجتماعی یا فیزیکی محیط از ویژگی یک :مستقل متغیر

  .شود مشاهده دیگر متغیر روی بر تأثیرش تا پذیردمی را مقادیری محقق توسط شدن

 و مستقل هایمتغیر عنوان به هاآن ابعاد و (گراتبادل آفرین،تحول رهبری) رهبری سبک پژوهش این در

  .است گرفته قرار بررسی مورد ،تهوابس هایمتغیر عنوان به ابعادش و اجتماعی سرمایه با هاآن ارتباط

 در وابسته هایمتغیر .گیردمی قرار مستقل متغیر تأثیر تحت آن تغییرات که است متغیری :وابسته متغیر

  .باشدمی شناختی و ارتباطی ساختاری، بعدهای شامل آن ابعاد و اجتماعی سرمایه تحقیق این

 

  



91 
 

 

 

 

 چهارم فصل

 

 هاداده تحلیل و تجزیه
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  مقدمه

 برخوردار خاصی اهمیت از پژوهش نوع هر در فرضیه سقم و صحت بررسی برای هاداده تحلیل و تجزیه

-می فرضیات آزمون و نامهپرسش طریق از شده گردآوری هایداده تحلیل و تجزیه به فصل این در .است

  ارائه نظر مورد متغیرهای به توجه با مطالعه مورد جامعه توصیف برای توصیفی آمار همچنین .پردازیم

  .باشدمی مختلف نمودارهای و وانیفرا جداول شامل که شودمی

  توصیفی آمار

 جنسیت، متغیرهای آماری هاینمونه توزیع چگونگی بررسی برای آماری تحلیل و تجزیه از بخش این در

 .کنیممی استفاده خدمت سابقه و تحصیالت سن،

 جنسیت

 مطابق کارکنان تجنسی حسب بر هاآزمودنی فراوانی نامهپرسش از شده آوریجمع اطالعات اساس بر

 .اندبوده زن %4404 و مرد %5506 دهندگانپاسخ میان از .باشدمی (1-4) نمودار و (1-4) جدول

 کارکنان جنسیت به مربوط آماری هایشاخص -(1-4) جدول

 فراوانی درصد فراوانی جنسیت

 5506 183 مرد

 4404 149 زن

 122 900 کل جمع

 

 

 جنسیت حسب بر فراوانی توزیع  -(1-4) نمودار      
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 سن

 (0-4) نمودار و (0-4) جدول مطابق گویانپاسخ سن نامه،پرسش از شدهآوریجمع اطالعات اساس بر

  .باشدمی

 دهندگانپاسخ سن به مربوط فراوانی توزیع  -(0-4) جدول

 درصد فراوانی سن

 0104 63 سال 92-02

 9501 119 سال 42-91

 9003 126 سال 52-41

 1206 94 باال به سال 52

 122 900 مجموع

 

 
 دهندگانپاسخ سن به مربوط فراوانی درصد توزیع  -(0-4) نمودار

 معادل نفر 119 سال، 92 تا 02 بین گویانپاسخ %0104 معادل نفر 63 شده ارائه نمودار و جدول مطابق

 هم فراوانی کمترین و باشندمی سال 52 تا 41 بین %9003 معادل نفر 126 سال، 42 تا 91 بین 9501%

 .باشدمی %1206 معادل نفر 94 شامل که است سال 52 باالی سنی رده برای
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 تحصیالت سطح

 (9-4) جدول مطابق گویانپاسخ تحصیالتسطح نامه،پرسش از شدهآوریجمع اطالعات اساس بر

 .باشدمی (9-4) نمودار و

 گویانپاسخ تحصیالت سطح به مربوط فراوانی توزیع  -(9-4) جدول

 فراوانی درصد فراوانی تحصیالت

 1703 61 دیپلم فوق

 4508 148 لیسانس

 309 92 لیسانس فوق

 0601 74 باالتر و عمومی پزشکی

 122 900 مجموع

 

 

 گویانپاسخ تحصیالت سطح  -(9-4) نمودار          

 لیسانس فوق مدرک %309 لیسانس، مدرک %4508 دیپلم، فوق مدرک دارای %1703 دهندگانپاسخ میان از

 .است بوده لیسانس مدرک به متعلق فراوانی بیشترین .باشندمی باالتر و عمومی پزشکی %0601 و
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 گویانپاسخ خدمت سابقه

 مطابق نکارکنا کار سابقه حسب بر هاآزمودنی فراوانی نامهپرسش از شده آوریجمع اطالعات اساس بر

   .باشدمی (4-4) نمودار و (4-4) جدول

 کارکنان کار سابقه به مربوط فراوانی توزیع  -(4-4) جدول

 فراوانی درصد فراوانی خدمت سابقه

 1403 47 سال 5 از کمتر

 0709 31 سال 12-5

 9407 110 سال 02-12

 00 81 سال 02 باالی

 122 900 مجموع

  

 

 کارکنان کار سابقه حسب بر فراوانی توزیع  -(4-4) نمودار

 هم %00 و سال 02 تا 12 بین %9407 سال، 12 تا 5 بین %0709 سال، 5 زیر %1403 دهندگانپاسخ میان از

 .باشدمی سال 02 تا 12 گروه به مربوط فراوانی بیشترین که دارند کار سابقه سال 02 از بیشتر
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 پژوهش متغیرهای توصیف

 وابسته متغیرهای توصیفی وضعیت  -(5-4) جدول

 میانگین متغیر
 انحراف

 معیار
 میانه حداکثر حداقل

 سرمایه

 اجتماعی
9019 20758 1 5 9 

 9005 5 1 2076 9015 ارتباطی

 9 5 1 2078 9014 شناختی

 900 5 1 20755 9023 ساختاری

 

 حد از باالتر آن ابعاد تمام و اجتماعی سرمایه میانگین شودمی مشاهده باال جدول در که طورهمان

 .است مناسبی حد در بعدها این وضعیت که شودمی گفته توصیفی طوربه پس .است (9 مقدار) متوسط

 نتیجه در بوده، بیشتر دیگر بعد دو میانگین از 9015 میانگین با ارتباطی بعد میانگین که شودمی دیده اما

 با شناختی بعد .گیردمی قرار اول رتبه در و بوده بهتر دیگر بعد دو از مطلوبیت نظر از شودمی گفته

 .دارند قرار سوم جایگاه در 9023 میانگین با ساختاری بعد و دوم رتبه در  9014 میانگین

 مستقل متغیرهای توصیفی وضعیت  -(6-4) جدول

 میانگین متغیر
 انحراف

 معیار
 دامنه حداکثر حداقل

 رهبری

 آفرینتحول
9098 2038 1 5 904 

  رهبری

 تبادلی
0063 2033 1 405 0085 
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 رهبری میانگین از 9098 مقدار با آفرینتحول رهبری میانگین که شودمی مشاهده فوق جدول مطابق

 .است باالتر 0063 مقدار با تبادلی

 

 هافرضیه آزمون و استنباطی آمار

 هایفرضیه بررسی به بخش این در آماری، جامعه از آمده دستبه هایپاسخ و متغیرها توصیف از بعد

 فصل این در دیگر بیان به .است شده پرداخته پژوهش در استفاده مورد آماری هایآزمون و شده مطرح

 مورد را فرضیات سقم و صحت بتوان آماری نظر از تا شودمی پرداخته آمده دستبه هاییافته تحلیل به

  .داد قرار بررسی

  اسمیرنوف  - کولموگروف آزمون از استفاده با هاداده بودن نرمال فرض ررسیب

 نرمال توزیع از شده آوریجمع هایداده که بشود مشخص باید ابتدا آماری هایتکنیک از استفاده برای

-می هافرضیه آزمون برای شده آوریجمع هایداده بودن نرمال صورت در .نرمال غیر یا است برخوردار

 بدین .ناپارامتریک هایآزمون از بودن نرمال غیر صورت در و کرد استفاده پارامتریک هایآزمون از توان

-متغیر از هریک مورد در اسمیرنوف – کولموگروف آزمون از حاصل نتایج بررسی به مرحله این در منظور

 درستی بررسی رایب مناسب هایآزمون حاصل، نتایج اساس بر و پردازیممی مستقل و وابسته های

  .کنیممی انتخاب را پژوهش فرضیات

 متغیرها بودن نرمال بررسی برای اسمیرنوف – کولموگروف آزمون

 
 2 هایداده متغیر   دارای توزیع نرمال است     

 1 هایداده متغیر   دارای توزیع نرمال نیست   

   

  قابل صفر فرضیه باشد، خطا مقدار از تربزرگ داریمعنی سطح مقدار اگر (8-4)جدول نتایج به توجه با
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 را یک فرضیه بود، خطا مقدار از کمتر آن مقدار اگر اما هستند نرمال توزیع دارای هاداده و است قبول

  .گیریممی نتیجه

 مقدار از تربزرگ متغیرها تمام برای داریمعنی سطح مقدار چون بعد یصفحه جدول نتایج به توجه با

 .هستند نرمال توزیع دارای متغیرها این نتیجه در باشد،می 2025 یعنی خطا

 مستقل و وابسته متغیرهای بودن نرمال آزمون نتیجه  -(8-4) جدول

 گیرینتیجه خطا مقدار داریمعنی سطح عامل

 است نرمال 2025 20076 اجتماعی سرمایه

 است نرمال 2025 20255 ارتباطی بعد

 است نرمال 2025 20264 شناختی بعد

 است نرمال 2025 20238 ساختاری بعد

 است نرمال 2025 2011 آفرینتحول رهبری

 است نرمال 2025 20250 تبادلی رهبری

 

 

 پژوهش فرضیات آزمون

 رابطه سازمانی اجتماعی سرمایه و آفرینتحول رهبری سبک بین :اول اصلی فرضیه

 .دارد وجود معناداری

  
   2 آفرینتحول و سرمایه اجتماعی ارتباط معنادار وجود ندارد          بین سبک رهبری 

   1 آفرینتحول و سرمایه اجتماعی ارتباط معنادار وجود دارد            بین سبک رهبری 
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-می نتیجه را صفر فرض باشد، خطا مقدار از تربزرگ داریمعنی سطح مقدار اگر فوق فرضیات به توجه با

 .گیریممی نتیجه را یک فرض باشد ترکوچک خطا مقدار از داریمعنی سطح مقدار کهصورتی در و گیریم

 رد2    فرضیه نتیجه در ؛است 2025 از ترکوچک داریمعنی سطح چون (7-4) جدول نتایج به توجه اب

 سرمایه و آفرینتحول رهبری بین ارتباط وجود بر مبنی پژوهش فرض همان که1    فرض و شده

 .شودمی پذیرفته باشد،می اجتماعی

 اول اصلی فرضیه همبستگی ضریب  -(7-4) جدول

 اجتماعی سرمایه

 Pearson Correlation = 20846 آفرینتحول رهبری

Sig. (0-tailed)=20222 

N= 900 

                                                                                                                                                               

 و دارد وجود اجتماعی سرمایه و آفرینتحول رهبری بین داریمعنی رابطه %33 سطح در شودمی مشاهده

  .باشدمی 20846 با برابر آن مبستگیه ضریب

 .پردازیممی آن به ادامه در که گرفت قرار تحلیل مورد رگرسیون مدل برازش صورت به تأثیر میزان

                                                                                                                                         رگرسیونیمدلبرازش

 شاخص بررسی از پس (X) آفرینتحول رهبری و (Y) اجتماعی سرمایه بین مدل ارائه و بررسی جهت

  .پردازیممی برازش ارائه به است آمده (3-4) جدول در که طورهمان مدل کفایت

 این .است آمده دست به 20556 تعیین ضریب .است20846  با برابر وابسته و مستقل متغیر بین همبستگی

 چون .است مربوط آفرینتحول رهبری سبک به اجتماعی سرمایه تغییرات %5506 که دهدمی نشان مقدار

 که شودمی استفاده منظور این برای شدهتعدیل ضریب از لذا گیردنمی نظر در را آزادی درجه مقدار این
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 اجتماعی سرمایه و آفرینتحول رهبری بین رگرسیونی مدل برازش  -(3-4) جدول

خطا معیار انحراف  
 تعیین ضریب

شدهتعدیل  
تعیین ضریب همبستگی ضریب   

20580 20555 20556 20846 

 

  سرمایه بر آفرینتحول رهبری قوی تأثیر دهندهنشان عدد این .است 20555 با برابر آزمون این در هم آن

         .باشدمی اجتماعی

 اول اصلی فرضیه برای F آزمون وسیلهبه رگرسیون بودن دارمعنی  -(12-4) جدول

Sig. یآماره F 
 مجموع میانگین

 مربعات
 مدل مربعات مجموع آزادی درجات

20222 4210927 1910455 

20907 

 

1 

902 

901 

1910455 

1240701 

0960086 

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

 اجتماعی سرمایه :وابسته متغیر

 

 از نشان و بوده 20222 برابر آماره این برای شدهمحاسبه داریمعنی سطح (12-4) جدول نتایج به توجه با

  .دارد %33 سطح در رگرسیون بودن دارمعنی

 آمده (12-4) جدول در که باشدمی رگرسیون تحلیل اصلی هسته رگرسیون معادله در شده وارد متغیر

 :کرد محاسبه زیر شرح به نشده استاندارد ضرایب ستون از استفاده با توانمی را رگرسیونی معادله .است

20655 + 2030 =  اجتماعی سرمایه (آفرینتحول رهبری)   

 

 



111 
 

 محاسبه معادل رگرسیون دو متغیر  -(11-4)جدول 

Sig. t 

 ضریب

 شده استاندارد
 استاندارد غیر ضریب

 مدل

Beta Std. Error B 

20222 

20222 

70214 

020299 20846 

20115 

20299 

2030 

20655 

 ثابت مقدار

 آفرینتحول

 اجتماعی سرمایه :وابسته متغیر

 

 همچنین .کندمی پیدا ارتقا وابسته متغیر ضریب، میزان به مستقل متغیر از واحد یک ارتقا گفت توانمی

 مقدار این که است شده داده نشان مستقل متغیر برای جدول این در رگرسیون ضرایب به مربوط t آزمون

 بین قوی ارتباط و است مؤثر اجتماعی سرمایه بر نتیجه در که بوده 20222 با برابر متغیر این برای

 .دهدمی نشان را سازمانی اجتماعی سرمایه و آفرینتحول رهبری

 فرضیات فرعی

 اجتماعی سرمایه ارتباطی بعد و آفرینتحول رهبری سبک ابعاد بین :اول  فرعی فرضیه

 .دارد وجود داریمعنی رابطه سازمانی درون

 
   2 آفرینتحول و بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی ارتباط معنادار وجود ندارد          بین ابعاد سبک رهبری 

   1 آفرینتحول و بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی ارتباط معنادار وجود دارد            بین ابعاد سبک رهبری 
  

-می نتیجه را صفر فرض باشد، خطا مقدار از تربزرگ داریمعنی سطح مقدار اگر فوق فرضیات به توجه با

 .گیریممی نتیجه را یک فرض باشد ترکوچک خطا مقدار از داریمعنی سطح مقدار کهصورتی در و گیریم
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 اول فرعی فرضیه همبستگی یباضر  -(10-4) جدول

 

 رد2    فرض نتیجه در ؛است 2025 از ترکوچک داریمعنی سطح چون (10-4) جدول نتایج به توجه با

  بعد و آفرینتحول رهبری ابعاد بین ارتباط وجود بر مبنی پژوهش فرض همان که1    فرض و شده

 .شودمی پذیرفته باشد،می ارتباطی

 دارد وجود ارتباطی بعد و آفرینتحول رهبری ابعاد بین داریمعنی رابطه %33 سطح در شودمی مشاهده

 و بخشالهام انگیزش ذهنی، ترغیب آرمانی، رفتار آرمانی، هایویژگی ابعاد برای آن همبستگی یباضر که

  .باشدمی 20609 و 20614 ،20619 ،20644 ،20573 با برابر ترتیب به فردی توجه و مالحظه

 .پردازیممی آن به ادامه در که گرفت قرار تحلیل مورد رگرسیون مدل برازش صورت به تأثیر میزان

                                                                                                                                         رگرسیونیمدلبرازش

 از پس (X1, X0, X9, X4, X5) آفرینتحول رهبری ابعاد و (Y) ارتباطی بعد بین مدل ارائه و بررسی جهت

  .پردازیممی برازش ارائه به است آمده (19-4) جدول در که مدل کفایت هایشاخص بررسی

 .است آمده دستبه 20484 تعیین ضریب .است 20677 با برابر وابسته و مستقل متغیرهای بین همبستگی

 .است مربوط آفرینتحول رهبری سبک ابعاد به ارتباطی بعد تغییرات %4804 که دهدمی نشان مقدار این

 

 داریمعنی سطح همبستگی ضریب متغیر

 20222 20573 آرمانی هایویژگی

 20222 20644 آرمانی رفتارهای

 20222 20619 ذهنی ترغیب

 20222 20614 بخشالهام انگیزش

 20222 20609 فردی مالحظات

 ارتباطی بعد :وابسته متغیر
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 ارتباطی بعد و آفرینتحول رهبری ابعاد بین رگرسیونی مدل برازش  -(19-4) جدول

 خطا معیار انحراف
 تعیین ضریب

 شدهتعدیل
 همبستگی ضریب تعیین ضریب

20607 20465 20484 20677 

 

-می استفاده منظور این برای شدهتعدیل ضریب از لذا گیردنمی نظر در را آزادی درجه مقدار این چون

 .است 20465 با برابر آزمون این در هم آن که شود

 اول فرعی فرضیه برای F آزمون وسیلهبه رگرسیون بودن دارمعنی  -(14-4) جدول

Sig. یآماره F 
 مجموع میانگین

 مربعات
 مدل مربعات مجموع آزادی درجات

20222 560788 00046 

20935 

 

5 

916 

901 

1100033 

1040879 

0980270 

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

 ارتباطی بعد :وابسته متغیر

 

-معنی از نشان و بوده 20222 برابر آماره این برای شدهمحاسبه داریمعنی سطح (14-4) جدول به توجه با

  .دارد %33 سطح در رگرسیون بودن دار

 (15-4) جدول در که باشدمی رگرسیون تحلیل اصلی هسته رگرسیون یمعادله در شده وارد متغیرهای

 این که دهدمی نشان مستقل متغیرهای برای رگرسیون ضرایب به مربوط t آزمون اساس بر .اندآمده

 بر نتیجه در که بوده 20227 و 20225 با برابر فردی توجه و مالحظات و آرمانی رفتار متغیرهای برای مقدار

 با توانمی را رگرسیونی معادله .اندکرده کسب را رگرسیون در ورود معیار و هستند مؤثر ارتباطی بعد

 :کرد محاسبه بعد یصفحه شرح به نشده استاندارد ضرایب ستون از استفاده
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ارتباطی بعد (آرمانی رفتار) 20137 + 10107 = (فردی مالحظات و توجه) 20165 +   

 همتغیر چندمحاسبه معادل رگرسیون  -(15-4)جدول 

Sig. t 

 ضریب

 شده استاندارد
 استاندارد غیر ضریب

 مدل

Beta Std. Error B 

20222 

20911 

20225 

20916 

20138 

20227 

70750 

10215 

00726 

10224 

10030 

0063 

 

20271 

20041 

20231 

20118 

20016 

20108 

20264 

2028 

20286 

20285 

20261 

10107 

20265 

20137 

20286 

20238 

20165 

 ثابت مقدار

 آرمانی صفات

 آرمانی رفتار

 ذهنی ترغیب

 بخشالهام انگیزش

 فردی مالحظات

 ارتباطی بعد :وابسته متغیر

 

 اجتماعی سرمایه شناختی بعد و آفرینتحول رهبری سبک ابعاد بین :دوم فرعی فرضیه

 .دارد وجود داریمعنی رابطه سازمانی درون

 
   2 آفرینتحول و بعد شناختی سرمایه اجتماعی ارتباط معنادار وجود ندارد          بین ابعاد سبک رهبری 

   1 آفرینتحول و بعد شناختی سرمایه اجتماعی ارتباط معنادار وجود دارد            بین ابعاد سبک رهبری 
  

-می نتیجه را صفر فرض باشد، خطا مقدار از تربزرگ داریمعنی سطح مقدار اگر فوق فرضیات به توجه با

 .گیریممی نتیجه را یک فرض باشد ترکوچک خطا مقدار از داریمعنی سطح مقدار کهصورتی در و گیریم
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 دوم فرعی فرضیه همبستگی ضرایب  -(16-4) جدول

 

 رد2    فرض نتیجه در ؛است 2025 از ترکوچک داریمعنی سطح چون (16-4) جدول نتایج به توجه با

  بعد و آفرینتحول رهبری ابعاد بین ارتباط وجود بر مبنی پژوهش فرض همان که1    فرض و شده

 .شودمی پذیرفته باشد،می شناختی

 دارد وجود شناختی بعد و آفرینتحول رهبری ابعاد بین داریمعنی رابطه %33 سطح در شودمی مشاهده

 و بخشالهام انگیزش ذهنی، ترغیب آرمانی، رفتار آرمانی، هایویژگی ابعاد برای آن همبستگی ضرایب که

 .باشدمی 2069 و 20613 ،20613 ،20646 ،20530 با برابر ترتیب به فردی توجه و مالحظه

 .پردازیممی آن به ادامه در که گرفت قرار تحلیل مورد رگرسیون مدل برازش صورت به تأثیر میزان

                                                                                                                                         رگرسیونیمدلبرازش

 (X1, X0, X9, X4, X5) آفرینتحول رهبری ابعاد و (Y) شناختی بعد بین مدل ارائه و بررسی جهت لذا

 .پردازیممی برازش ارائه به است آمده (18-4) جدول در که مدل کفایت هایشاخص بررسی از پس

 .است آمده دست به 2047 تعیین ضریب .است 20639 با برابر وابسته و مستقل متغیرهای بین همبستگی

 .است مربوط آفرینتحول رهبری سبک ابعاد به شناختی بعد تغییرات %47 که دهدمی نشان مقدار این

 

 داریمعنی سطح همبستگی ضریب متغیر

 20222 20530 آرمانی هایویژگی

 20222 20646 آرمانی رفتارهای

 20222 20613 ذهنی ترغیب

 20222 20613 بخشالهام انگیزش

 20222 2069 فردی مالحظات

 شناختی بعد :وابسته متغیر
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 شناختی بعد و آفرینتحول رهبری ابعاد بین رگرسیونی مدل برازش  -(18-4) جدول

 خطا معیار انحراف
 تعیین ضریب

 شدهتعدیل
 همبستگی ضریب تعیین ضریب

20691 20481 2047 20639 

 

-می استفاده منظور این برای شدهتعدیل ضریب از لذا گیردنمی نظر در را آزادی درجه مقدار این چون

 .است 20481 با برابر آزمون این در هم آن که شود

 دوم فرعی فرضیه برای F آزمون وسیلهبه رگرسیون بودن دارمعنی  -(17-4) جدول

Sig. یآماره F 
 مجموع میانگین

 مربعات
 مدل مربعات مجموع آزادی درجات

20222 57008 090015 

20937 

 

5 

916 

901 

1160284 

1050734 

0410367 

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

 شناختی بعد :وابسته متغیر

 

-معنی از نشان و بوده 20222 برابر آماره این برای شدهمحاسبه داریمعنی سطح (17-4) جدول به توجه با

  .دارد %33 سطح در رگرسیون بودن دار

 (13-4) جدول در که باشدمی رگرسیون تحلیل اصلی هسته رگرسیون یمعادله در شده وارد متغیرهای

 این که دهدمی نشان مستقل متغیرهای برای رگرسیون ضرایب به مربوط t آزمون اساس بر .اندآمده

 بر نتیجه در که بوده 20225 و 20229 با برابر فردی توجه و مالحظات و آرمانی رفتار متغیرهای برای مقدار

 با توانمی را رگرسیونی معادله .اندکرده کسب را رگرسیون در ورود معیار و هستند مؤثر شناختی بعد

 :کرد محاسبه بعد صفحه شرح به نشده استاندارد ضرایب ستون از استفاده
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شناختی بعد (آرمانی رفتار) 2001 + 10276 = (فردی مالحظات و توجه) 2.180 +   

 همتغیر چندمحاسبه معادل رگرسیون  -(13-4)جدول 

Sig. t 

 ضریب

 شده استاندارد
 استاندارد غیر ضریب

 مدل

Beta Std. Error B 

20222 

20911 

20229 

20916 

20138 

20225 

70478 

20354 

00360 

10227 

10173 

00720 

 

20286 

20059 

20231 

20128 

20004 

20107 

20264 

20281 

20286 

20285 

20260 

10276 

20261 

2001 

20288 

2023 

20180 

 ثابت مقدار

 آرمانی صفات

 آرمانی رفتار

 ذهنی ترغیب

 بخشالهام انگیزش

 فردی مالحظات

 شناختی بعد :وابسته متغیر

  

 اجتماعی سرمایه ساختاری بعد و آفرینتحول رهبری سبک ابعاد بین :سوم فرعی فرضیه

 .دارد وجود داریمعنی رابطه سازمانی درون

 
   2 آفرینتحول و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی ارتباط معنادار وجود ندارد          بین ابعاد سبک رهبری 

   1 آفرینتحول و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی ارتباط معنادار وجود دارد            بین ابعاد سبک رهبری 
  

-می نتیجه را صفر فرض باشد، خطا مقدار از تربزرگ داریمعنی سطح مقدار اگر فوق فرضیات به توجه با

 .گیریممی نتیجه را یک فرض باشد ترکوچک خطا مقدار از داریمعنی سطح مقدار کهصورتی در و گیریم

 رد2    فرض نتیجه در ؛است 2025 از ترکوچک داریمعنی سطح چون (02-4) جدول نتایج به توجه با

 بعد و آفرینتحول رهبری ابعاد بین ارتباط وجود بر مبنی پژوهش فرض همان که1    فرض و شده

 .شودمی پذیرفته باشد،می ساختاری
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 سوم فرعی فرضیه همبستگی ضرایب  -(02-4) جدول

 

 دارد وجود ساختاری بعد و آفرینتحول رهبری ابعاد بین داریمعنی رابطه %33 سطح در شودمی مشاهده

 و بخشالهام انگیزش ذهنی، ترغیب آرمانی، رفتار آرمانی، هایویژگی ابعاد برای آن همبستگی ضرایب که

 .باشدمی 20607 و 20614 ،20618 ،20647 ،20536 با برابر ترتیب به فردی توجه و مالحظه

 .پردازیممی آن به ادامه در که گرفت قرار تحلیل مورد رگرسیون مدل برازش صورت به تأثیر میزان

                                                                                                                                         رگرسیونیمدلبرازش

 (X1, X0, X9, X4, X5) آفرینتحول رهبری ابعاد و (Y) ساختاری بعد بین مدل ارائه و بررسی جهت لذا

  .پردازیممی برازش ارائه به است آمده (01-4) جدول در که مدل کفایت یهاشاخص بررسی از پس

 ساختاری بعد و آفرینتحول رهبری ابعاد بین رگرسیونی مدل برازش  -(01-4) جدول

 خطا معیار انحراف
 تعیین ضریب

 شدهتعدیل
 همبستگی ضریب تعیین ضریب

20690 20455 20469 20671 

 

 .است آمده دست به 20469 تعیین ضریب .است 20671 با برابر وابسته و مستقل متغیرهای بین همبستگی

 .است مربوط آفرینتحول رهبری سبک ابعاد به ساختاری بعد تغییرات %4609 که دهدمی نشان مقدار این

 داریمعنی سطح همبستگی ضریب متغیر

 20222 20536 آرمانی هایویژگی

 20222 20647 آرمانی رفتارهای

 20222 20618 ذهنی ترغیب

 20222 20614 بخشالهام انگیزش

 20222 20607 فردی مالحظات

 ساختاری بعد :وابسته متغیر
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-می استفاده منظور این برای شدهتعدیل ضریب از لذا گیردنمی نظر در را آزادی درجه مقدار این چون

 .است 20455 با برابر آزمون این در هم آن که شود

 سوم فرعی فرضیه برای F آزمون وسیلهبه رگرسیون بودن دارمعنی  -(00-4) جدول

Sig. یآماره F 
 مجموع میانگین

 مربعات
 مدل مربعات مجموع آزادی درجات

20222 540511 01086 

20933 

 

5 

916 

901 

1270721 

1060144 

0940345 

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

 ساختاری بعد :وابسته متغیر

 

-معنی از نشان و بوده 20222 برابر آماره این برای شدهمحاسبه داریمعنی سطح (00-4) جدول به توجه با

  .دارد %33 سطح در رگرسیون بودن دار

 (09-4) جدول در که باشدمی رگرسیون تحلیل اصلی هسته رگرسیون یمعادله در شده وارد متغیرهای

 این که دهدمی نشان مستقل متغیرهای برای رگرسیون ضرایب به مربوط t آزمون اساس بر .اندآمده

 بر نتیجه در که بوده 20227 و 20229 با برابر فردی توجه و مالحظات و آرمانی رفتار متغیرهای برای مقدار

 با توانمی را رگرسیونی معادله .اندکرده کسب را رگرسیون در ورود معیار و هستند مؤثر ساختاری بعد

 :کرد محاسبه زیر شرح به نشده استاندارد ضرایب ستون از استفاده

ساختاری بعد (آرمانی رفتار) 20019 + 10110 = (فردی مالحظات و توجه) 20165 +   
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 محاسبه معادل رگرسیون چند متغیره -(09-4)جدول 

Sig. t 

 ضریب

 شده استاندارد
 استاندارد غیر ضریب

 مدل

Beta Std. Error B 

20222 

20991 

20229 

20915 

20996 

20227 

70687 

20384 

90228 

10225 

20364 

00683 

 

20287 

20061 

20230 

20277 

20017 

20107 

20264 

20281 

20286 

20285 

20260 

10110 

20269 

20019 

20288 

20289 

20165 

 ثابت مقدار

 آرمانی صفات

 آرمانی رفتار

 ذهنی ترغیب

 بخشالهام انگیزش

 فردی مالحظات

 ساختاری بعد :وابسته متغیر

 

 رابطه سازمانی درون اجتماعی سرمایه و تبادلی رهبری سبک بین :دوم اصلی فرضیه

 .دارد وجود معناداری

  
   2      بین سبک رهبری تبادلی و سرمایه اجتماعی ارتباط معنادار وجود ندارد    

   1       بین سبک رهبری تبادلی و سرمایه اجتماعی ارتباط معنادار وجود دارد     
  

-می نتیجه را صفر فرض باشد، خطا مقدار از تربزرگ داریمعنی سطح مقدار اگر فوق فرضیات به توجه با

 .گیریممی نتیجه را یک فرض باشد ترکوچک خطا مقدار از داریمعنی سطح مقدار کهصورتی در و گیریم

 رد2    فرضیه نتیجه در است 2025 از ترکوچک داریمعنی سطح چون (04-4) جدول نتایج به توجه با

 اجتماعی سرمایه و تبادلی رهبری بین ارتباط وجود بر مبنی پژوهش فرض همان که1    فرض و شده

  .است معکوس رابطه این که کرد دقت باید اما شودمی پذیرفته باشد،می
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 دوم اصلی فرضیه همبستگی ضریب -(04-4) جدول

اجتماعی سرمایه  

تبادلی رهبری  
Pearson Correlation = -2.690 

Sig. (0-tailed)=20222 

N= 900 

                                                                                                                                                              

 و دارد وجود اجتماعی سرمایه و تبادلی رهبری بین داریمعنی رابطه %33 سطح در شودمی مشاهده

  .باشدمی 20690- با برابر آن همبستگی ضریب

 .پردازیممی آن به ادامه در که گرفت قرار تحلیل مورد رگرسیون مدل برازش صورت به تأثیر میزان

                                                                                                                                         رگرسیونیمدلبرازش

 کفایت شاخص بررسی از پس (X) تبادلی رهبری و (Y) اجتماعی سرمایه بین مدل ارائه و بررسی جهت

  .پردازیممی برازش ارائه به است آمده (05-4) جدول در که مدل

 اجتماعی سرمایه و تبادلی رهبری بین رگرسیونی مدل برازش -(05-4) جدول

 خطا معیار انحراف
 تعیین ضریب

 شدهتعدیل
 همبستگی ضریب تعیین ضریب

20666 20938 20933 20690 

 

 این .است آمده دست به 20933 تعیین ضریب .است 02069 با برابر وابسته و مستقل متغیر بین همبستگی

 این چون .است مربوط تبادلی رهبری سبک به اجتماعی سرمایه تغییرات %9303 که دهدمی نشان مقدار

 هم آن که شودمی استفاده منظور این برای شدهتعدیل ضریب از گیردنمی نظر در را آزادی رجهد مقدار

  .است 20938 با برابر آزمون این در
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 دوم اصلی فرضیه برای F آزمون وسیلهبه رگرسیون بودن دارمعنی -(06-4) جدول

Sig. یآماره F 
 مجموع میانگین

 مربعات
 مدل مربعات مجموع آزادی درجات

20222 0100648 340907 

20444 

 

1 

902 

901 

340907 

1410343 

0960086 

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

 

-معنی از نشان و بوده 20222 برابر آماره این برای شدهمحاسبه داریمعنی سطح (06-4) جدول به توجه با

  .دارد %33 سطح در رگرسیون بودن دار

 رگرسیون دو متغیرمحاسبه معادل  -(08-4)جدول 

Sig. t 

 ضریب

 شده استاندارد
 استاندارد غیر ضریب

 مدل

Beta Std. Error B 

20222 

20222 

400895 

-140570 -20690 

20127 

20297 

406 

-20547 

 ثابت مقدار

 تبادلی

 اجتماعی سرمایه :وابسته متغیر

 

 آمده (08-4)جدول در که باشدمی رگرسیون تحلیل اصلی هسته رگرسیون معادله در شده وارد متغیر

 :کرد محاسبه زیر شرح به نشده استاندارد ضرایب ستون از استفاده با توانمی را رگرسیونی معادله .است

(تبادلی رهبری)   20547 - 406 =  اجتماعی سرمایه  

 همچنین .کندمی پیدا ارتقا وابسته متغیر ضریب، میزان به مستقل متغیر از واحد یک ارتقا گفت توانمی

 مقدار این که است شده داده نشان مستقل متغیر برای جدول این در رگرسیون ضرایب به مربوط t آزمون
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 .است مؤثر اجتماعی سرمایه بر نتیجه در که بوده 20222 با برابر متغیر این برای

 فرضیات فرعی

 درون اجتماعی سرمایه ارتباطی بعد و تبادلی رهبری سبک ابعاد بین :اول فرعی فرضیه

 .دارد وجود داریمعنی رابطه سازمانی

 
   2      بین ابعاد سبک رهبری تبادلی و بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی ارتباط معنادار وجود ندارد    

   1       بین ابعاد سبک رهبری تبادلی و بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی ارتباط معنادار وجود دارد     
  

-می نتیجه را صفر فرض باشد، خطا مقدار از تربزرگ داریمعنی سطح مقدار اگر فوق فرضیات به توجه با

 .گیریممی نتیجه را یک فرض باشد ترکوچک خطا مقدار از داریمعنی سطح مقدار کهصورتی در و گیریم

 اول فرعی فرضیه همبستگی ضریب  -(07-4) جدول

 داریمعنی سطح همبستگی ضریب متغیر

 20222 -2057 مشروط هایپاداش

 20222 -20531 (فعال) استثنا مبنای بر مدیریت

 20222 -20580 (منفعل) استثنا مبنای بر مدیریت

 

 که است این آن نتیجه است، 2025 از ترکوچک داریمعنی سطح چون (07-4) جدول نتایج به توجه با

 بعد و تبادلی رهبری ابعاد بین ارتباط وجود بر مبنی پژوهش فرض همان که1    فرض و رد2    فرض

  .است عکوسم رابطه این که کرد دقت باید اما شودمی پذیرفته باشد،می ارتباطی

 مشروط، هایپاداش شامل تبادلی رهبری ابعاد بین داریمعنی رابطه %33 سطح در شودمی مشاهده

 ضرایب و دارد وجود ارتباطی بعد و (منفعل) استثنا مبنای بر مدیریت و (فعال) استثنا مبنای بر مدیریت

  .باشدمی 20580-و  20531- ، 2.57- با برابر ترتیب به آن همبستگی

 .پردازیممی آن به ادامه در که گرفت قرار تحلیل مورد رگرسیون مدل برازش صورت به تأثیر میزان



114 
 

 رگرسیونیمدلبرازش

  شاخص بررسی از پس (X1, X0, X9) تبادلی رهبری و (Y) ارتباطی بعد بین مدل ارائه و بررسی جهت

  .پردازیممی برازش ارائه به است آمده (03-4) جدول در که مدل کفایت

 ارتباطی بعد و تبادلی رهبری ابعاد بین رگرسیونی مدل برازش  -(03-4) جدول

 خطا معیار انحراف
 تعیین ضریب

 شدهتعدیل
 همبستگی ضریب تعیین ضریب

20680 20977 20934 20607 

 

 .است آمده دست به 20934 تعیین ضریب .است 20607 با برابر وابسته و مستقل هایمتغیر بین همبستگی

 چون .است مربوط تبادلی رهبری سبک ابعاد به ارتباطی بعد تغییرات %9304 که دهدمی نشان مقدار این

 آن که شودمی استفاده منظور این برای شدهتعدیل ضریب از گیردنمی نظر در را آزادی رجهد مقدار این

 ارتباطی بعد بر تبادلی رهبری ابعاد تأثیر دهندهنشان عدد این .است 20977 با برابر آزمون این در هم

         .باشدمی سازمانی درون اجتماعی سرمایه

 اول فرعی فرضیه برای F آزمون وسیلهبه رگرسیون بودن دارمعنی  -(92-4) جدول

Sig. یآماره F 
 مجموع میانگین

 مربعات
 مدل مربعات مجموع آزادی درجات

20222 670328 910194 

20450 

 

9 

917 

901 

390420 

1490671 

0980270 

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

 ارتباطی بعد :وابسته متغیر
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-معنی از نشان و بوده 20222 برابر آماره این برای شدهمحاسبه داریمعنی سطح (92-4) جدول به توجه با

  .دارد %33 سطح در رگرسیون بودن دار

 رهمتغی چندمحاسبه معادل رگرسیون  -(91-4)جدول 

Sig. t 

 ضریب

 شده استاندارد
 استاندارد غیر ضریب

 مدل

Beta 

Std. 

Error B 

20222 

20246 

20222 

20215 

400033 

-0.222 

-4.552 

-0.454 

 

 

-2.164 

-2.905 

-20131 

 

20123 

20268 

20256 

20260 

40626 

-2.195 

-2.059 

-20159 

 

 ثابت مقدار

 مشروط هایپاداش

 (فعال) استثنا مبنای بر مدیریت

 استثنا مبنای بر مدیریت

 (منفعل)

 ارتباطی بعد :وابسته متغیر

 

  (91-4) جدول در که باشندمی رگرسیون تحلیل اصلی هسته رگرسیون معادله در شده وارد متغیرهای

 مقدار این دهد،می نشان مستقل متغیرهای برای رگرسیون ضرایب به مربوط t آزمون اساس بر .نداآمده

 را رگرسیون در ورود معیار و هستند مؤثر ارتباطی بعد بر نتیجه در که بوده معنادار متغیر سه هر برای

  .اندکرده کسب

 :کرد محاسبه زیر شرح به نشده استاندارد ضرایب ستون از استفاده با توانمی را رگرسیونی معادله

ارتباطی بعد (مشروط پاداش) 20195- 40626 = (فعال استثنای) 20059-  (منفعل استثنای) 20159-   
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 درون اجتماعی سرمایه شناختی بعد و تبادلی رهبری سبک ابعاد بین :دوم فرعی فرضیه

 .دارد وجود داریمعنی رابطه سازمانی

  
   2      بین ابعاد سبک رهبری تبادلی و بعد شناختی سرمایه اجتماعی ارتباط معنادار وجود ندارد    

   1       بین ابعاد سبک رهبری تبادلی و بعد شناختی سرمایه اجتماعی ارتباط معنادار وجود دارد     
  

-می نتیجه را صفر رضف باشد، خطا مقدار از تربزرگ داریمعنی سطح مقدار اگر فوق فرضیات به توجه با

 .گیریممی نتیجه را یک فرض باشد ترکوچک خطا مقدار از داریمعنی سطح مقدار کهصورتی در و گیریم

 دوم فرعی فرضیه همبستگی ضریب  -(90-4) جدول

 داریمعنی سطح همبستگی ضریب متغیر

 20222 -20577 مشروط هایپاداش

 20222 -20534 (فعال) استثنا مبنای بر مدیریت

 20222 -2057 (منفعل) استثنا مبنای بر مدیریت

 

 که است این آن نتیجه است، 2025 از ترکوچک داریمعنی سطح چون (90-4) جدول نتایج به توجه با

 بعد و تبادلی رهبری ابعاد بین ارتباط وجود بر مبنی پژوهش فرض همان که1    فرض و رد2    فرض

  .است معکوس رابطه این که کرد دقت باید اما شودمی پذیرفته باشد،می شناختی

 مشروط، هایپاداش شامل تبادلی رهبری ابعاد بین داریمعنی رابطه %33 سطح در شودمی مشاهده

 ضرایب و دارد وجود شناختی بعد و (منفعل) استثنا مبنای بر مدیریت و (فعال) استثنا مبنای بر مدیریت

  .باشدمی 2057-و  20534- ، 2057-7 با برابر ترتیب به آن همبستگی

 .پردازیممی آن به ادامه در که گرفت قرار تحلیل مورد رگرسیون مدل برازش صورت به تأثیر میزان

 رگرسیونیمدلبرازش

   شاخص بررسی از پس (X1, X0, X9) تبادلی رهبری و (Y) شناختی بعد بین مدل ارائه و بررسی جهت
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  .پردازیممی برازش ارائه به است آمده (99-4) جدول در که مدل کفایت

 شناختی بعد و تبادلی رهبری ابعاد بین رگرسیونی مدل برازش  -(99-4) جدول

 خطا معیار انحراف
 تعیین ضریب

 شدهتعدیل
 همبستگی ضریب تعیین ضریب

20689 20422 20424 20698 

 

 .است آمده دست به 20424 تعیین ضریب .است 20698 با برابر وابسته و مستقل متغیرهای بین همبستگی

 چون .است مربوط تبادلی رهبری سبک ابعاد به شناختی بعد تغییرات %4204 که دهدمی نشان مقدار این

 آن که شودمی استفاده منظور این برای شدهتعدیل ضریب از گیردنمی نظر در را آزادی جهدر مقدار این

 سرمایه شناختی بعد بر تبادلی رهبری ابعاد تأثیر دهندهنشان عدد این .است 204 با برابر آزمون این در هم

         .باشدمی سازمانی درون اجتماعی

 دوم فرعی فرضیه برای F آزمون وسیلهبه رگرسیون بودن دارمعنی  -(94-4) جدول

Sig. یآماره F 
 مجموع میانگین

 مربعات
 مدل مربعات مجموع آزادی درجات

20222 800076 900820 

20450 

 

9 

917 

901 

370126 

1490760 

0410367 

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

 شناختی بعد :وابسته متغیر

 

-معنی از نشان و بوده 20222 برابر آماره این برای شدهمحاسبه داریمعنی سطح (94-4) جدول به توجه با

  .دارد %33 سطح در رگرسیون بودن دار
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  (95-4) جدول در که باشندمی رگرسیون تحلیل اصلی هسته رگرسیون معادله در شده وارد متغیرهای

 مقدار این دهد،می نشان مستقل متغیرهای برای رگرسیون ضرایب به مربوط t آزمون اساس بر .اندآمده

 را رگرسیون در ورود معیار و هستند مؤثر شناختی بعد بر نتیجه در که بوده معنادار متغیر سه هر برای

 .اندکرده کسب

 محاسبه معادل رگرسیون چند متغیره -(95-4)جدول 

Sig. t 

 ضریب

 شده استاندارد
 استاندارد غیر ضریب

 مدل

Beta 

Std. 

Error B 

20222 

20290 

20222 

2021 

400503 

-0.158 

-4.468 

-0.570 

 

 

-20186 

-20918 

-20133 

 

20123 

20268 

20256 

20260 

40694 

-20145 

-20043 

-20161 

 

 ثابت مقدار

 مشروط هایپاداش

 (فعال) استثنا مبنای بر مدیریت

 استثنا مبنای بر مدیریت

 (منفعل)

 شناختی بعد :وابسته متغیر

 

 :کرد محاسبه زیر شرح به نشده استاندارد ضرایب ستون از استفاده با توانمی را رگرسیونی معادله

شناختی بعد (مشروط پاداش) 20145- 40694 = (فعال استثنای) 20043-  (منفعل استثنای) 20161-   

 درون اجتماعی سرمایه ساختاری بعد و تبادلی رهبری سبک ابعاد بین :سوم فرعی فرضیه

 .دارد وجود داریمعنی رابطه سازمانی

  
   2      بین ابعاد سبک رهبری تبادلی و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی ارتباط معنادار وجود ندارد    

   1       بین ابعاد سبک رهبری تبادلی و بعد ساختاری سرمایه اجتماعی ارتباط معنادار وجود دارد     
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-می نتیجه را صفر فرض باشد، خطا مقدار از تربزرگ داریمعنی سطح مقدار اگر فوق فرضیات به توجه با

 .گیریممی نتیجه را یک فرض باشد ترکوچک خطا مقدار از داریمعنی سطح مقدار کهصورتی در و گیریم

 سوم فرعی فرضیه همبستگی ضریب  -(96-4) جدول

 داریمعنی سطح همبستگی ضریب متغیر

 20222 -20573 مشروط هایپاداش

 20222 -20535 (فعال) استثنا مبنای بر مدیریت

 20222 -20583 (منفعل) استثنا مبنای بر مدیریت

 

 که است این آن نتیجه است، 2025 از ترکوچک داریمعنی سطح چون (96-4) جدول نتایج به توجه با

 بعد و تبادلی رهبری ابعاد بین ارتباط وجود بر مبنی پژوهش فرض همان که1    فرض و رد2    فرض

  .است معکوس رابطه این که کرد دقت باید اما شودمی پذیرفته باشد،می ساختاری

 مشروط، هایپاداش شامل تبادلی رهبری ابعاد بین داریمعنی رابطه %33 سطح در شودمی مشاهده

 ضرایب و دارد وجود ساختاری بعد و (منفعل) استثنا مبنای بر مدیریت و (فعال) استثنا مبنای بر مدیریت

  .باشدمی 20583-و  20535- ، 20573- با برابر ترتیب به آن همبستگی

 .پردازیممی آن به ادامه در که گرفت قرار تحلیل مورد رگرسیون مدل برازش صورت به تأثیر میزان

 رگرسیونیمدلبرازش

 شاخص بررسی از پس (X1, X0, X9) تبادلی رهبری و (Y) ساختاری بعد بین مدل ارائه و بررسی جهت

  .پردازیممی برازش ارائه به است آمده (98-4) جدول در که مدل کفایت

 .است آمده دست به 20937 تعیین ضریب .است 20691 با برابر وابسته و مستقل متغیرهای بین همبستگی

 چون .است مربوط تبادلی رهبری سبک ابعاد به ساختاری بعد تغییرات %9307 که دهدمی نشان مقدار این

 آن که شودمی استفاده منظور این برای شدهتعدیل ضریب از گیردنمی نظر در را آزادی رجهد مقدار این
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 ساختاری بعد و تبادلی رهبری ابعاد بین رگرسیونی مدل برازش  -(98-4) جدول

 خطا معیار انحراف
 تعیین ضریب

 شدهتعدیل
 همبستگی ضریب تعیین ضریب

20668 20930 20937 20691 

 

 ساختاری بعد بر تبادلی رهبری ابعاد تأثیر دهندهنشان عدد این .است 20930 با برابر آزمون این در هم

         .باشدمی سازمانی درون اجتماعی سرمایه

 سوم فرعی فرضیه برای F آزمون وسیلهبه رگرسیون بودن دارمعنی  -(97-4) جدول

Sig. یآماره F 
 مجموع میانگین

 مربعات
 مدل مربعات مجموع آزادی درجات

20222 820208 910155 

20445 

 

9 

917 

901 

390466 

1410483 

0940345 

 رگرسیون

 باقیمانده

 کل

 ساختاری بعد :وابسته متغیر

 

-معنی از نشان و بوده 20222 برابر آماره این برای شدهمحاسبه داریمعنی سطح (97-4) جدول به توجه با

  .دارد %33 سطح در رگرسیون بودن دار

  (93-4) جدول در که باشندمی رگرسیون تحلیل اصلی هسته رگرسیون معادله در شده وارد متغیرهای

 مقدار این دهد،می نشان مستقل متغیرهای برای رگرسیون ضرایب به مربوط t آزمون اساس بر .اندآمده

 را رگرسیون در ورود معیار و هستند مؤثر ساختاری بعد بر نتیجه در که بوده معنادار متغیر سه هر برای

 .اندکرده کسب

 :کرد محاسبه بعد صفحه شرح به نشده استاندارد رایبض ستون از استفاده با توانمی را رگرسیونی معادله
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ساختاری بعد (مشروط پاداش) 20146- 4.553 = (فعال استثنای) 2004-  (منفعل استثنای) 20156-   

 محاسبه معادل رگرسیون چند متغیره -(93-4)جدول  

Sig. t 

 ضریب

 شده استاندارد
 استاندارد غیر ضریب

 مدل

Beta 

Std. 

Error B 

20222 

20292 

20222 

20210 

400137 

-00176 

-4.954 

-00516 

 

 

-20183 

-20912 

-20135 

 

20127 

20268 

20255 

20260 

40553 

-20146 

-2004 

-20156 

 

 ثابت مقدار

 مشروط هایپاداش

 (فعال) استثنا مبنای بر مدیریت

 استثنا مبنای بر مدیریت

 (منفعل)

 ساختاری بعد :وابسته متغیر

 

 ساختاری معادالت مدل

 از یکی است؛ شده فراوانی تالش اخیر دهه در منسجم صورت به متغیرها بین علی روابط بررسی برای

 قابل توانیممی رویکرد این طریق از .است ساختاری معادالت مدل زمینه این در بخش نوید هایروش

  .بدهیم قرار آزمون مورد را خاص جامعه یک در نظری مدل بودن قبول

 و اجتماعی علوم رفتاری، علوم تحقیقات در تحلیل و تجزیه هایروش ترینمناسب و ترینقوی از یکی

 یا کوواریانس ساختارهای تحلیل و تجزیه .است متغیره چند تحلیل و تجزیه مدیریت، و سازمان مباحث

  .باشدمی متغیره چند تحلیل هایروش تریناصلی از یکی ساختاری معادالت مدل

 از استفاده با را پژوهش در شده مطرح مدل دارد، وجود مستقل متغیر چند حاضر تحقیق در که جاآن از

 .شد انجامLISREL افزارنرم کمک با آزمون این .دهیممی قرار آزمون مورد ساختاری معادالت مدل
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 مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد -(1-4)شکل 

آفرین با سرمایه اجتماعی سازمانی در حالت رهبری تحول سبکرابطه مدل ساختاری ( 1-4)شکل 

آمده است حاکی از مناسب بودن مدل ( 42-4)نتایج تخمین که در جدول . باشدتخمین استاندارد می

دهنده تفاوت باشد که نشانمی 62023محاسبه شده برابر  0 با توجه به خروجی لیزرل مقدار . است

 20270برابر با  RMSEAهمچنین مقدار . ی با مدل مشاهده شده استی نظراندک بین مدل ارائه شده

 AGFIو  GFIدو شاخص دیگر . تر بوده و نشان از خوب بودن برازش دارداست که از حد مجاز پایین

تر باشند مدل این مقادیر هرچه به یک نزدیک. باشندها میها و کوواریانسیعنی مقدار نسبی واریانس

 .باشند که نشان از خوب بودن برازش داردمی 2030و  2036این مقادیر به ترتیب . برازش بهتری دارد

ها را بر ها مقایسه کرد و تأثیر آنها را با توجه به بار عاملی آنتوان مؤلفهبرای مدل ساختاری فوق می

تری داشته باشد دارای بیشترین تأثیر بر بزرگای که بار عاملی که مؤلفهطوریبه .متغیر وابسته سنجید

 . کنیدمشاهده می (0-4)بارهای عاملی را در شکل . متغیر وابسته است
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 هامقایسه بار عاملی مؤلفه -(0-4)شکل 

 های مرتبط با برازش مدل ارائه شدهشاخص -(42-4)جدول 

 آمده دستبه مقدار مجاز مقدار آزمون

 2.221𝛼 P= 20222> کای مجذور

GFI 2036 203 از تربزرگ یا برابر 

AGFI 2030 203 از تربزرگ یا برابر 

RMSEA 20270 201 از ترکوچک 

NFI 2033 203 از تربزرگ 

CFI 2033 203 از تربزرگ 

 

 جای به را مجذورات میانگین AGFI آزمون ،کوواریانس و واریانس نسبی مقدار ارزیابی به GFI آزمون

 را میانگین مجذورات مجموع خطای RMSEA آزمون دهد،می قرار بررسی مورد مجذورات مجموع

 شاخص به که پردازدمی هایشرابطه بدون مدل با نظر مورد مدل مقایسه به NFI آزمون کند،می تحلیل

-می هایشرابطه بدون مدل با نظر مورد مدل مقایسه به هم آن که CFI آزمون و است معروف بونت بنتلر

  .پردازد
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گرا با سرمایه اجتماعی سازمانی در حالت رهبری تبادل مدل ساختاری رابطه سبک (9-4)شکل 

آمده است حاکی از مناسب بودن مدل  (41-4)نتایج تخمین که در جدول . باشدتخمین استاندارد می

دهنده تفاوت باشد که نشانمی 4007محاسبه شده برابر  0 با توجه به خروجی لیزرل مقدار . است

 (4-4)بارهای عاملی را نیز در شکل . ی نظری با مدل مشاهده شده استاندک بین مدل ارائه شده

 . کنیدمشاهده می

 

 مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد -(9-4)شکل 

 

 
 هامقایسه بار عاملی مؤلفه -(4-4)شکل 

 

 RMSEA جز به نظر مورد برازش نیکویی شاخص شش شودمی مشاهده (41-4) جدول در که طورهمان

 زمینه در شده ارائه مدل نتیجه در و باشندمی قبول قابل یمحدوده در است باالتر مجاز حد از اندکی که

  به .باشدمی مناسب مطلوبیت دارای ابعادش، و اجتماعی سرمایه با آن ابعاد و تبادلی رهبری بین ارتباط
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 .شودمی تأیید سازمانی اجتماعی سرمایه با تبادلی رهبری سبک بین ارتباط دیگر عبارت

 های مرتبط با برازش مدل ارائه شدهشاخص -(41-4)جدول 

 آمده دستبه مقدار مجاز مقدار آزمون

 20221𝛼 P= 20222> کای مجذور

GFI 2036 203 از تربزرگ یا برابر 

AGFI 2032 203 از تربزرگ یا برابر 

RMSEA 20127 201 از ترکوچک 

NFI 2037 203 از تربزرگ 

CFI 2037 203 از تربزرگ 

 

 فریدمن آزمون

 سرمایه ابعاد برای را آن سپس و کنیممی بررسی اجتماعی سرمایه برای را فریدمن آزمون معناداری ابتدا

 .دهیممی انجام اجتماعی

 
   2 بندیاولویت تفاوتی وجود ندارد           بین ابعاد سرمایه اجتماعی از نظر 

   1 بندیاولویت تفاوت وجود دارد            بین ابعاد سرمایه اجتماعی از نظر 
  

اطمینان یعنی در سطح خطای  %33و در سطح  Chi – squar 1510720 = مقدار با آزمون این نتیجه

  .یک درصد برای ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی معنادار است

 ایرابطه بعد سازمانی، اجتماعی سرمایه ابعاد بندیاولویت برای که دهدمی نشان هارتبه میانگین نتیجه

 شناختی بعد .دارد ماعیاجت سرمایه بر را تأثیر بیشترین نتیجه در دارد، قرار اول اولویت در 0006 ضریب با

 اجتماعی سرمایه بر را اثر کمترین 106 ضریب با ساختاری بعد و دارد قرار دوم اولویت در 0014 ضریب با

 .دارد سازمانی
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 اجتماعی سرمایه ابعاد بندیاولویت برای فریدمن آزمون  -(40-4) جدول

 

 

 

 فریدمن آزمون با اجتماعی سرمایه ابعاد بندیاولویت -(49-4) جدول

 اجتماعی سرمایه ابعاد هارتبه میانگین هارتبه

 ایرابطه 0006 1

 شناختی 0014 0

 ساختاری 106 9

 

 برای را آزمون این سپس و کنیممی بررسی آفرینتحول رهبری سبک برای را فریدمن آزمون معناداری

 .دهیممی انجام آن ابعاد

 
   2 بندیاولویت تفاوتی وجود ندارد     آفرینتحول از نظر        بین ابعاد رهبری 

   1 بندیاولویت تفاوت وجود دارد      آفرینتحول از نظر       بین ابعاد رهبری 
  

اطمینان یعنی در سطح خطای پنج  %35و در سطح  Chi – squar 110941 = مقدار با آزمون این نتیجه

 .آفرین معنادار استدرصد برای ابعاد رهبری تحول

  با آرمانی صفات بعد آفرین،تحول رهبری ابعاد بندیاولویت برای که دهدمی نشان هارتبه میانگین نتیجه

 بعدهای .دارد آفرینتحول رهبری بر را تأثیر بیشترین نتیجه در دارد، قرار اول اولویت در 9016 ضریب

 قرار بعدی هایرتبه در ترتیب به فردی مالحظه و توجه ،بخشالهام انگیزش ذهنی، ترغیب آرمانی، رفتار

  .دارند

 

 ابعاد آماره

 900 تعداد

Chi - squar 1510720 

 0 آزادی درجه

Sig 20222 
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 آفرینتحول رهبری ابعاد بندیاولویت برای فریدمن آزمون  -(44-4) جدول

 

 

 

 فریدمن آزمون با آفرینتحول رهبری ابعاد بندیاولویت -(45-4) جدول

 

 

 

 
   2 بندیاولویت تفاوتی وجود ندارد           بین ابعاد رهبری تبادلی از نظر 

   1 بندیاولویت تفاوت وجود دارد            بین ابعاد رهبری تبادلی از نظر 
  

 

 تبادلی رهبری ابعاد بندیاولویت برای فریدمن آزمون  -(46-4) جدول

 

 

 

 ابعاد آماره

 900 تعداد

Chi - squar 110941 

 4 آزادی درجه

Sig 20209 

 آفرینتحول رهبری ابعاد هارتبه میانگین هارتبه

 آرمانی صفات 9016 1

 آرمانی رفتار 9023 0

 ذهنی ترغیب 9 9

 بخشالهام انگیزش 0039 4

 فردی مالحظه و توجه 0070 5

 ابعاد آماره

 900 تعداد

Chi - squar 10020 

 0 آزادی درجه

Sig 20547 
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اطمینان یعنی در سطح خطای پنج  %35و در سطح  Chi – squar  10020 =مقدار با آزمون این نتیجه

در نتیجه بین ابعاد این سبک در تأثیرگذاری بر روی . باشددرصد برای ابعاد رهبری تبادلی معنادار نمی

   .رهبری تبادلی تفاوت معناداری وجود ندارد
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 پنجم فصل

 

 پژوهش پیشنهادات و گیرینتیجه
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  مقدمه

 است گرفته انجام تبادلی و آفرینتحول رهبری هایسبک بین رابطه تعیین و بررسی هدف با پژوهش این

 ارائه هاداده تحلیل و تجزیه و پژوهش شناسیروش پژوهش، پیشینه پژوهش، کلیات قبل فصول در .

 گردیده ارائه آتی هایپژوهش برای پیشنهاداتی نهایت در و شده ارائه حاصل نتایج فصل این در .گردید

  .پردازیممی فرضیات بررسی و بحث به سپس و دموگرافیک اطالعات نتایج تفسیر و بررسی به ابتدا .است

 

 پژوهش نمونه دموگرافیک اطالعات از حاصل نتایج

 ابتدا هم فصل این در دلیل همین به .شد ارائه اطیاستنب و توصیفی سطح دو در هاداده پیش فصل در

  .استنباطی آمار بعد و کنیممی بررسی را توصیفی آمار از آمده دست به اطالعات

 دارا را تعداد بیشترین نفر 183 معادل %5506 با مردان جنسیت، لحاظ از آمده دستبه اطالعات اساس بر

  سال 91-42 یمحدوده در افراد بیشتر رفته، کار به سنی هایهباز به توجه با افراد سن یزمینه در .بودند

 مدرک دارای افراد اکثر تحصیالت، میزان لحاظ از .دهندمی تشکیل را نمونه کل %9501 و دارند قرار

 فراوانی بیشترین هم خدمت سابقه نظر از .است نمونه %4508 معادل نفر 148 شامل که اندبوده لیسانس

-می نفر 110 شامل که گیرندمی رب در را نمونه کل %9407 گروه این .شودمی دیده سال 12-02 گروه در

  .است

 

 پژوهش استنباطی تحلیل از حاصل هاییافته

 اجتماعی سرمایه و آفرینتحول رهبری بین که آمد دستبه نتیجه این اول اصلی فرضیه آزمون از

 متغیر دو این بین همبستگی ضریب ،(7-4) جدول مطابق .دارد وجود معناداری و مثبت رابطه سازمانی

  برابر شدهتعدیل ضریب رگرسیونی مدل برازش در .است معنادار %33 سطح در که باشدمی 20846 با برابر

 -تحول رهبری سبک به اجتماعی سرمایه تغییرات %5505 که است این دهندهنشان و باشدمی 20555 با

  .داراست را الزم تکفای مدل .شودمی مربوط آفرین
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 آن مثبت یرابطه نیز پژوهش این در .باشد داشته بسیاری مثبت پیامدهای تواندمی آفرینتحول رهبری

 ارتباط دارای برندمی بهره مطلوبی اجتماعی سرمایه از که کارکنانی .است شده تأیید اجتماعی سرمایه با

 بهره آن از نیز خود سازمان در و کنندمی رفتار لوبیمط طوربه همکاران سایر با تعامل در بوده، قوی شغلی

 سایر و مدیران با همچنین و یکدیگر با کارکنان بین مناسب ارتباطات و تعامالت این نتیجه در .گیرندمی

 لذت سازمان در کار از کارکنان که شودمی باعث باشد؛می ارتباط در هاآن با سازمان نوعی به که افراد

 احساس ،کنندمی کار که محیطی در جویندمی بهره همکاران سایر از که هاییحمایت سبب به و برده

 این بنابر .یابدمی افزایش خود سازمان و شغل به نسبت هاآن خاطر تعلق و کرده بیشتری امنیت و آرامش

 اندتومی بخش یک یا سازمان یک در آفرینتحول رهبری سبک وجود حاضر تحقیق هاییافته به توجه با

 شماربی مزایای از تواندمی سازمان و گردد سازمان از بخش آن در اجتماعی سرمایه تقویت به منجر

  .دجوی بهره اجتماعی سرمایه

  ارتباطی بعد و آفرینتحول رهبری ابعاد بین که آمد دستبه نتیجه این اولفرعیفرضیه آزمون از

-4) جدول نتایج در توانمی را موضوع این .دارد وجود معناداری و مثبت رابطه سازمانی اجتماعی سرمایه

 گردید؛ مطرح چهارم فصل در که طورهمان .است برقرار اطمینان %33 سطح در که نمود مشاهده (10

 آن یجنتا به توجه با که شد انجام ارتباطی بعد و آفرینتحول رهبری ابعاد بین چندگانه رگرسیون آزمون

 که دهدمی نشان (19-4) جدول در شدهتعدیل ضریب مقدار .گردید تأیید پژوهش در مطرح فرضیه

 رگرسیون معادله در همچنین .باشدمی آفرینتحول رهبری ابعاد تأثیر تحت ارتباطی بعد تغییرات 4605%

 .کردند کسب را نپیشبی عناصر عنوان به الزم معیار فردی مالحظات و توجه و آرمانی رفتار بعد دو

  شناختی بعد و آفرینتحول رهبری ابعاد بین که آمد دستبه نتیجه این دومفرعیفرضیه آزمون از  

-4) جدول نتایج در توانمی را موضوع این .دارد وجود معناداری و مثبت رابطه سازمانی اجتماعی سرمایه

 گردید؛ مطرح چهارم فصل در که طورهمان .است برقرار اطمینان %33 سطح در که نمود مشاهده (16

 آن نتایج به توجه با که شد انجام شناختی بعد و آفرینتحول رهبری ابعاد بین چندگانه رگرسیون آزمون

 که دهدمی نشان (18-4) جدول در شدهتعدیل ضریب مقدار .گردید تأیید پژوهش در مطرح فرضیه
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 آرمانی رفتار بعد دو همچنین .باشدمی آفرینتحول رهبری ابعاد تأثیر تحت شناختی بعد تغییرات 4801%

   .کردند کسب را پیشبین عناصر عنوان به الزم معیار رگرسیون معادله در فردی مالحظات و توجه و

  ساختاری بعد و آفرینتحول رهبری ابعاد بین که آمد دستبه نتیجه این سومفرعیفرضیه آزمون از

-4) جدول نتایج در توانمی را موضوع این .دارد وجود معناداری و مثبت رابطه سازمانی اجتماعی سرمایه

 گردید؛ مطرح چهارم فصل در که طورهمان .است برقرار اطمینان %33 سطح در که نمود مشاهده (02

 آن نتایج به توجه با که شد انجام ساختاری بعد و آفرینتحول رهبری ابعاد بین چندگانه رگرسیون آزمون

 که دهدمی نشان (01-4) جدول در شدهتعدیل ضریب مقدار .گردید تأیید پژوهش در حمطر فرضیه

 و آرمانی رفتار همچنین .باشدمی آفرینتحول رهبری ابعاد تأثیر تحت ساختاری بعد تغییرات 4505%

 .کردند کسب را پیشبین عناصر عنوان به الزم معیار رگرسیون معادله در فردی مالحظات و توجه

 سازمانی اجتماعی سرمایه و گرابادلت رهبری بین که آمد دستبه نتیجه این دوم اصلی فرضیه ونآزم از

 بین همبستگی ضریب است، آمده (04-4) جدول در که طورهمان .دارد وجود معناداری و منفی رابطه

 ضریب رگرسیونی مدل برازش در .است معنادار %33 سطح در که باشدمی -20690 با برابر متغیر دو این

 به اجتماعی سرمایه تغییرات %9308 که است این دهندهنشان که باشدمی 20938 با برابر شدهتعدیل

 .داراست را الزم کفایت مدل .شودمی مربوط تبادلی رهبری سبک

 خود سازمان یا و بخش در تبادلی رهبری سبک اعمال قصد که مدیرانی حاضر، پژوهش نتایج به توجه با

 کاهش موجبات و دارد سازمان در اجتماعی سرمایه بر منفی اثر رهبری سبک این که بدانند باید ؛ارندد را

 .کندمی فراهم سازمان در را آن

 ارتباطی بعد و گرابادلت رهبری سبک ابعاد بین که آمد دستبه نتیجه این اولفرعیفرضیه آزمون از

-4) جدول نتایج در توانمی را موضوع این .دارد وجود معناداری و نفیم رابطه سازمانی اجتماعی سرمایه

 گردید؛ مطرح چهارم فصل در که طورهمان .است برقرار اطمینان %33 سطح در که نمود مشاهده (07

 آن نتایج به توجه با که شد انجام ارتباطی بعد و تبادلی رهبری ابعاد بین چندگانه رگرسیون آزمون
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 که دهدمی نشان (03-4) جدول در شدهتعدیل ضریب مقدار .گردید تأیید هشپژو در مطرح فرضیه

 هایپاداش بعد سه هر همچنین .باشدمی تبادلی رهبری ابعاد تأثیر تحت ارتباطی بعد تغییرات 9707%

 معیار رگرسیون معادله در (منفعل) استثنا مبنای بر مدیریت و (فعال) استثنا مبنای بر مدیریت مشروط،

 .کردند کسب را پیشبین عناصر عنوان به الزم

 شناختی بعد و گرابادلت رهبری سبک ابعاد بین که آمد دستبه نتیجه این دومفرعیفرضیه آزمون از

-4) جدول نتایج در توانمی را موضوع این .دارد وجود معناداری و نفیم رابطه سازمانی اجتماعی سرمایه

 گردید؛ مطرح چهارم فصل در که طورهمان .است برقرار اطمینان %33 سطح در که نمود مشاهده (90

 آن نتایج به توجه با که شد انجام شناختی بعد و تبادلی رهبری ابعاد بین چندگانه رگرسیون آزمون

 %42 که دهدمی نشان (99-4) جدول در شدهتعدیل ضریب مقدار .گردید تأیید پژوهش در مطرح فرضیه

 مشروط، هایپاداش بعد سه هر همچنین .باشدمی تبادلی رهبری ابعاد تأثیر تتح شناختی بعد تغییرات

 به الزم معیار رگرسیون معادله در (منفعل) استثنا مبنای بر مدیریت و (فعال) استثنا مبنای بر مدیریت

 .کردند کسب را پیشبین عناصر عنوان

 ساختاری بعد و گرابادلت رهبری سبک ابعاد بین که آمد دستبه نتیجه این سومفرعیفرضیه آزمون از

-4) جدول نتایج در توانمی را موضوع این .دارد وجود معناداری و نفیم رابطه سازمانی اجتماعی سرمایه

 گردید؛ مطرح چهارم فصل در که طورهمان .است برقرار اطمینان %33 سطح در که نمود مشاهده (96

 آن نتایج به توجه با که شد انجام ارتباطی بعد و تبادلی ریرهب ابعاد بین چندگانه رگرسیون آزمون

 که دهدمی نشان (98-4) جدول در شدهتعدیل ضریب مقدار .گردید تأیید پژوهش در مطرح فرضیه

 هایپاداش بعد سه هر همچنین .باشدمی تبادلی رهبری ابعاد تأثیر تحت ساختاری بعد تغییرات 9300%

 معیار رگرسیون معادله در (منفعل) استثنا مبنای بر مدیریت و (فعال) تثنااس مبنای بر مدیریت مشروط،

 .کردند کسب را پیشبین عناصر عنوان به الزم
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 معادالت مدل در فرضیات یهمه .گرفت قرار تحلیل مورد نیز لیزرل افزارنرم کمک به پژوهش فرضیات

 نتیجه در که شد بررسی برازش نیکویی هایشاخص طریق از شده داده برازش مدل .شد تأیید ساختاری

  .گردید ارزیابی خوب پژوهش برازش

 

 فریدمن آزمون نتایج

 استفاده فریدمن آزمون از تبادلی رهبری و آفرینتحول رهبری اجتماعی، سرمایه ابعاد بندیاولویت جهت

 این روی بر را تأثیر شترینبی اعتماد همان یا ایرابطه بعد اجتماعی سرمایه در آزمون این نتایج طبق .شد

 هم آفرینتحول رهبری برای .گرفتند قرار بعدی درجات در ساختاری و شناختی بعدهای .داشت سرمایه

 توجه و بخشالهام انگیزش ذهنی، ترغیب آرمانی، رفتار ابعاد .بود تأثیر بیشترین دارای آرمانی صفات بعد

 اینتیجه تبادلی رهبری برای آزمون این .داشتند رارق بعدی هایرتبه در ترتیب به هم فردی مالحظه و

  .نشد دیده رهبری سبک این ابعاد بین معناداری تفاوت واقع در و نداشت

 هاسازمان مدیران برای پیشنهادات

 کارکنان اجتماعی سرمایه و آفرینتحول رهبری سبک بین که رسیدیم نتیجه این به پژوهش این در

 هماهنگی پیشین تحقیقات نتیجه با گیرییجهنت این کل در که دارد وجود معناداری و مستقیم رابطه

 سازمان در اجتماعی سرمایه افزایش قصد که هاسازمان مدیران که شودمی پیشنهاد اساس این بر .دارد

 به نسبت هستند؛ برخوردار اندکی اجتماعی سرمایه از هاآن کارمندان کنندمی احساس یا و دارند خود

 تقویت جهت در باید رهبران دیگر عبارت به .ورزند اهتمام آفرینتحول رهبری سبک گانهپنج ابعاد تقویت

 :گیرند کار به را زیر هایتوصیه اجتماعی سرمایه افزایش و

 نمایند؛ صحبت کارمندان با خود اساسی هایارزش و باورها درباره .1

 بگیرند؛ نظر در را مختلف جوانب و هادیدگاه مشکالت حل هنگام در .0

 کنند؛ صحبت شوق و تجدی با و بینانهخوش شود، انجام باید که کارهایی و آینده درباره .9

 باشند؛ داشته تأکید هدف درباره قوی حس یک داشتن لزوم بر .4
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 دهند؛ اختصاص را الزم وقت خود کارکنان آموزش و راهنمایی برای .5

 برانگیزند؛ خود به نسبت را دیگران احترام که نمایند رفتار ایگونه به .6

 دهند؛ قرار توجه مورد را خود تصمیمات دینی و اخالقی مدهایپیا .8

 دهند؛ نشان نفس به اعتماد و قدرت خود از .7

 دهند؛ قرار بررسی مورد مختلف زوایای از را مشکالت تا بخواهند کارمندان از .3

 دهند؛ توسعه و بسط را هایشانتوانایی تا کنند کمک خود کارمندان به بایستی .12

 دهند؛ نشان را کار انجام چگونگی به نگرش جدید هایراه خود کارمندان به .11

 هستند؛ دستیافتنی اهداف کنند، تالش اگر دهند اطمینان خود کارمندان به بایستی .10

 کنند؛ تأکید سازمان مأموریت درباره گروهی همکاری حس داشتن اهمیت بر .19

 دیگران از متفاوت هایخالقیت و هاتوانایی نیازها، دارای کهکسی عنوان به را کارکنان از یک هر .14

-آن رایب کنندمی رفتار سازمان از عضوی عنوان به هاآن با کهاین بر عالوه و بگیرند نظر در است،

 شوند؛ قائل احترام نیز شخص یک عنوان به ها

 :بست کار به را زیر موارد توانمی نیز سازمان در آفرینتحول رهبری سبک تقویت و بهتر اعمال برای

 به نسبت قوی تعهد اهمیت تصریح و مشترک اندازچشم ایجاد با پیروان بیشتر مشارکت تسهیل 

 هدف؛

 جدید؛ هایحل راه ارائه تشویق و سنتی هایارزش از گرفتن فاصله 

 و اهداف تحقق در هاآن بیشتر مشارکت جلب برای آینده اندازچشم ارائه در پیروان کردن درگیر 

 کار؛ به نسبت کارکنان یانگیزه افزایش برای آینده به بینانهخوش تفکر داشتن

 توسعه باالتر سطح به آنان ارتقای و شکوفایی فرصت ایجاد و پیروان یکایک نیازهای به توجه 

 شخصیتی؛

 هاآن توانمندسازی راستای در پیروان به مسئولیت دادن و اختیار تفویض. 
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 رهبری سبک بردن کاربه که گرفت نتیجه توانمی پژوهش از آمده دستبه اطالعات به توجه با کل در

 تبادلی رهبری ولی شودمی سازمانی اجتماعی سرمایه ابعاد یهمه تقویت موجب سازمان در آفرینتحول

 هابیمارستان انندم مراکزی در ویژه به روش این از است بهتر دلیل همین به .کندمی عمل معکوس طوربه

 .گردد خودداری دارد وجود هاآن در باالیی اجتماعی سرمایه به نیاز شغلی شرایط علت به که

 

 آتی محققان برای پیشنهادات

  :گرددمی پیشنهاد

  ایمجموعه در یعنی هابیمارستان در تروسیع سطحی در گراتبادل و آفرینتحول رهبری بین رابطه .1

  .گیرد قرار پژوهش مورد هاسازمان دیگر در یا و تربزرگ

 دیگر با هاسبک این ارتباط ها،سازمان در تبادلی و آفرینتحول رهبری هایسبک بررسی از پس .0

 .گردد بررسی نیز ... و کارکنان روانی بهداشت مانند سازمانی متغیرهای

 وجود افراد آموزش قابلیت آیا که شود مشخص و گیرد قرار آزمون مورد رهبری هایسبک آموزش .9

 دارد؛

 کشور؛ درمانی بخش در آفرینتحول رهبری سبک کارگیریهب هایمحدودیت و موانع بررسی .4

 رهبری؛ سبک انواع از هابیمارستان ارشد مدیران استقبال و حمایت میزان بررسی .5

 ها؛سازمان در اجتماعی سرمایه با رهبری الگوهای دیگر رابطه تعیین .6

 ها؛سازمان در اجتماعی سرمایه تقویت دیگر راهکارهای بررسی .8

 اجتماعی؛ سرمایه روی بر مجازی فضاهای نقش بررسی .7

 سازمانی؛ مقوالت بر اجتماعی سرمایه تأثیرات مطالعه .3

 مدیران؛ و کارکنان اجتماعی سرمایه تطبیقی مطالعه .12

 .اجتماعی سرمایه الگوهای دیگر با تبادلی و آفرینتحول هایسبک رابطه بررسی .11
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 پژوهش هایدودیتمح

-می مشکالت و کندی دچار ناپذیر، انکار واقعیت یک عنوان به هامحدودیت وجود علت به هاپژوهش اکثر

 :کرد اشاره زیر موارد به توانمی اندبوده خارج پژوهشگر کنترل از که هاییمحدودیت جمله از .گردند

 ؛کنندهمداخله متغیرهای یهمه ترلکن توانایی عدم 

 اثبات برای نیاز مورد اطالعات نامهپرسش طریق از که هاییپژوهش اکثر مانند نیز پژوهش این  

 دهندگانپاسخ با ارتباط برقراری و دسترسی مشکل دچار کنند،می آوریجمع را آماری هایفرضیه

 شد؛

 بود؛ سؤاالت به درست و دقیق گوییپاسخ جهت افراد در اعتماد ایجاد ،دیگر مشکل 

 تعمیم قطع طوربه را آن نتایج تواننمی و باشدمی مکانی محدودیت دارای پژوهش این همچنین 

.داد
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 باسمه تعالی

 با سالم و احترام؛

بررسی رابطه سبک رهبری »ای که پیش رو دارید به منظور گردآوری اطالعات جهت نامهپرسش

تواند اطالعات صحیح و درست شما می. تهیه شده است« گرا با سرمایه اجتماعیتبادلآفرین و تحول

لذا خواهشمند است به . گیری صحیح رهنمون سازدمحقق را به سمت یک استنتاج منطقی و نتیجه

الزم به ذکر است که نتایج حاصل از این تحقیق صرفاً مورد . سؤاالت با دقت و حوصله پاسخ دهید

-می قرار خواهد گرفت و برای اطمینان خاطر شما نیازی به ذکر نام و نام خانوادگی نمیاستفاده عل

 . باشد

 .از همکاری شما صمیمانه کمال تشکر و قدردانی را دارم

 مشخصات فردی( الف

 زن (       0مرد  (1:     جنسیت -1

 سال به باال     4) 52سال  52تا     9 )41سال  42تا    0) 91 سال 92تا  02 (1 :  سن -0

 پزشکی عمومی و باالتر  (  4فوق لیسانس  (  9لیسانس  (  0فوق دیپلم  (1: تحصیالت -9

 سال به باال    4) 02سال  02تا    9 )11سال  12تا    0 )5سال  5کمتر از  (1: سابقه خدمت -4
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 نامه سبک رهبریپرسش( ب

 همیشه سبک رهبریسؤاالت  ردیف
بیشتر 

 مواقع
 هرگز گاهی اغلب

      کند؟ها کمک میمدیر شما متناسب با دیگران به آن 1

دهد تا از مناسب پیشنهادات اساسی را دقیقاً مورد بررسی قرار می 0

 .ها مطمئن شودبودن آن

     

کند جز مواردی که مسائل بسیار جدی و در کارها دخالت نمی 9

 .حساس باشد

     

      .دهدمورد توجه ویژه قرار میانحراف از معیارها را  4

ها آید از دخالت در آندر مواقعی که مسائل مهم پیش می 5

 .کنداجتناب می

     

      .کندهای اساسی خود صحبت میدرباره باورها و ارزش 6

      .در هنگام نیاز حضور ندارد 8

ها و جوانب مختلف را مد نظر در هنگام حل مشکالت، دیدگاه 7

 .دهدقرار می

     

      .کندبینانه صحبت میدرباره آینده خوش 3

      .کنندکارکنان از مصاحبت با او احساس افتخار می 12

کند که چه کسی برای رسیدن به های خاص بیان میبا واژه 11

 .اهداف برجسته شایسته است

     

اشتباه کشیده ماند تا مسائل به قبل از دخالت در امور، منتظر می 10

 .بشوند

     

-درباره کارهایی که باید انجام شود با جدیت و شوق صحبت می 19

 .کند

     

      .کندبه اهمیت داشتن یک حس قوی در هدف تأکید می 14

      . گذاردبرای راهنمایی و آموزش وقت می 15

کند که هر فرد که اهداف برآورده شدند، مشخص میهنگامی 16

 .انتظار دریافت چه چیزی را باید داشته باشد

     

سری که درد : دهد که سرسختانه به این امر معتقد استنشان می 18

 . بندندکند دستمال نمینمی

     

-پوشی میبه خاطر مصلحت گروه از عالئق شخصی خود چشم 17

 .کند

     

13 

 

      .کندبا من به عنوان یک شخص نه عضوی از گروه رفتار می
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 .شود که مسائل کامالً بحرانی شده باشدوقتی وارد عمل می 02

 

     

      .ای است که همه برای او احترام قائل هستندرفتارش به گونه 01

تمام توجه خود را معطوف رسیدگی به شکایات، انتقادات،  00

 .کندها و اشتباهات میشکست

     

      .دهدتصمیمات را مورد توجه قرار میپیامدهای اخالقی و دینی  09

      .کندمنشاء تمام اشتباهات را بررسی و پیگیری می 04

      .دهدحس اعتماد و قدرت از خود نشان می 05

      . نگری تأکید داردبر اهمیت آینده 06

      . گیرد تا به استانداردها و معیارها برسدها درس میاز شکست 08

      . کندگیری اجتناب میتصمیماز  07

      .های متفاوت افراد توجه داردها و خالقیتبه نیازها، توانایی 03

خواهد که مشکالت را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار از ما می 92

 . دهیم

     

      . هایم را توسعه و گسترش دهمکند تا تواناییبه من کمک می 91

      . کندجدید نگرش به چگونگی انجام کار را پیشنهاد میهای راه 90

      . روداز پاسخ دادن به سؤاالت فوری و جدی طفره می 99

      . کندها تأکید میبر اهمیت داشتن حس همکاری در مأموریت 94

رسند، احساس هایشان میوقتی دیگران به اهداف و خواسته 95

 . کندرضایت خود را ابراز می

     

      . دهد که اهداف دستیافتنی خواهند بودامیدواری می 96

 

 

  



142 
 

 نامه سرمایه اجتماعیپرسش( ج

 سؤاالت سرمایه اجتماعی ردیف
خیلی 

 زیاد
بسیار  کم متوسط زیاد

 کم

      .توان به افراد محیط کار یا همکاران اعتماد نمودمی 1

      .دانیدمی تصمیمات مسئولین درباره خود را صحیح 0

تاکنون چقدر پیش آمده که با همکاران خود دچار اختالف شده و  9

 ها را قطع کرده باشید؟رابطه خود با آن

     

      کنید؟چقدر روی قول همکاران حساب می 4

در جلسات عمومی در سازمان تا چه حد برای ابراز نظرات خود به  5

 کنید؟عنوان مخالف احساس آزادی می

     

      شود؟های سازمان تا چه حد نظر شما پرسیده میگیریدر تصمیم 6

      تا چه حد در انجام کار خود آزادی عمل دارید؟ 8

اگر در سازمان با مشکلی مواجه بشوم، از میان کارکنان افرادی خواهند  7

 .بود که کمکم نمایند

     

      شناسید؟افراد غیر  از بخش خود را تا چه حد می 3

-قدر سعی میکه همکارانتان با مشکلی مواجه بشوند، چهدر صورتی 12

 ها کمک کنید؟کنید تا به آن

     

      از لحاظ تحصیالت بین شما و همکارانتان چقدر تفاوت وجود دارد؟ 11

      سهولت دسترسی یا مالقات با همکاران تا چه حد است؟ 10

فردی بین شما و همکارانتان چه میزان تفاوت های از لحاظ مهارت 19

 هست؟

     

-های داوطلبانه بین اعضای بخش چقدر تفاوت میدر انجام فعالیت 14

 باشد؟ 

     

      تا چه حد مایلید در کارهای گروهی سازمان شرکت نمایید؟ 15

      کنید که همکاران شما دوستان شما هستند؟چه میزان احساس می 16

      احساس عضویت در یک گروه کاری تا چه حدی در شما وجود دارد؟ 18

      .کارکنان سازمان به دنبال منافع خودشان هستند 17

پندارند که با کمک به دیگران، در حقیقت به خودشان ها میبعضی 13

 .کنندکمک می

     

      شناسید؟تا چه حد همکاران را به نام می 02
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Abstract: Social capital has been considered increasingly by authorities of different 

areas of science, especially management, in recent years. In the other hand, remedial 

organizations such as hospitals can improve their effectiveness and efficiency through 

establishing, reinforcing, and distribution of this valuable and untouchable capital. In 

addition, organizational leadership style is an important factor in organizations subjects. 

A new theory for leaderships is transformational leadership. The present thesis tries to 

investigate the relationship between transformational and transactional leadership and 

social capitals in Sari's hospitals. The research method is descriptive – correlation. In 

terms of goal, this research is considered as an applied one. We also used a structural 

model especially procedural analysis. The statistical population includes all remedial 

employees of Sari's hospitals totally amounting 1000 people. Based on Morgan table 

and random sampling a number of 311 employees were selected as sample. Assessment 

tools include: Bass& Avolio multi- variable leadership questionnaire (1000), and 

organizational social capital questionary. Validity of said questionnaires is 928 and 138, 

respectively. In this research, we investigate the relationship between dimensions of 

transformational and transactional leadership with social capital's definitions: cognitive, 

relative, and structural capital. Analysis was carried out by using the Pearson correlation 

coefficient, multiple regressions by SPSS12 and SEM by LISREL1.2. Our assumptions 

were confirmed with the results. The relationship between transformational leadership 

and social capital is meaningful and positive. In addition, the relationship between 

transactional leadership and social capital is meaningful and negative. 

KEYWORDS: Transformational and Transactional Leadership, Organizational Social 

Capital, Relational Dimension, Structural Dimension, Cognitive Dimension. 

 

 


