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 .1استادیار گروه مهندسی صنایع ،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،سمنان ،ایران
 .2کارشناسارشد  ،MBAدانشکدۀ مهندسی مواد و صنایع ،دانشگاه سمنان ،سمنان ،ایران
 .3دانشجوی دکتری ،دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد ،دانشگاه اصفهان ،اصفهان ،ایران

(تاریخ دریافت6031/30/03 :؛ تاریخ پذیرش)6031/30/93 :

چکیده
یکی از موضوعات مهمی که اخیراً پیرامون سرمایة اجتماعی به آن توجه زیادی میشوود ،اخوق اسوت .بوه ممویم موروور ،موف ایوم
پژومش مطالعة تجربی تأثیر رمبری اخققی بر تولیف سرمایة اجتماعی در سازمانمای دولتی با مطالعة سازمان ثبت اسواد و امقک است.
پژومش حاضر از نوع کاربردی و به روش توصیفی -ممبستگی اجرا شف .نمونة ایم تحقیق  939نفر از کارموفان ثبت اسواد شوهر تهوران
بود .ابزار پژومش دو پرسشوامة تخصصی (سرمایة اجتماعی و رمبری اخققی) بود .با بهکارگیری تکویک مفلسوازی معوادتت سواختاری،
نتایج حاکی از تأثیر رمبری اخققی بر مر سه بعف سرمایة اجتماعی (بعف ساختاری ،بعف ارتباطی و بعف شواختی) است .نتایج تحلیل دادهموا
نشان داد نقش رمبری اخققی بر تولیف سرمایهمای اجتماعی در سازمانمای دولتی معوادار است ،بفان معوا که بوا بوهکوارگیری رمبوری
اخققی میتوان برای اعضای سازمان آیوفة مشترکی متصور شف که سبب ایجاد وحفت میان اعضای سوازمان خواموف شوف .ایوم وحوفت
سرانجام به تعامل سازنفه و آن مم به رابطهای برد  -برد میان اعضا میانجامف.

کلیدواژگان
بعف رابطهای ،بعف ساختاری ،بعف شواختی ،رمبری اخققی ،سرمایه اجتماعی.

 نویسندة مسئول ،رایانامهabdolshah@gmail.com :
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مقدمه
در سالهای اخیر اهمیت سرمایة اجتماعی ( )SCبـه مثابة یـ
توجه پژوهوگران قرار گرفته است .پرداختن اغلـ

دارایـی ناموـ ود سـایمانی ،مـورد

مقققـان بـه ایـن مقوبـه ،بیـانکننـدة نقــ

انکارناپذیر سرمایة اجتماعی در موفقیت سایمانهایی است که میخواهند در مقـی هـای مـتم
امرویی به موجودیت خود ادامه دهند .سرمایة اجتماعی عبارت است ای مجموعة قوانین ،هنجارهـا
و اریشهایی که در قل ها و اندیوهها نوشته شده است و بر رفتارهای اجتمـاعی ننـان نرـارت و
حاکمیت دارد (رنانی و مؤیدفر ، 931 ،ص .)983مطابعات ییادی در نق
در سایمانها انجام گرفته اسـت (

سرمایههـای اجتمـاعی

Andrews, 2012, p.583; Collins & Smith, 2006, p.544; Leana

 ،)& Pil, 2006, p.353; Tsai & Ghoshal, 1998, p.464اما تققیقات تجربی کمی مبنی بر اینکه چرا
سایمانها باید بر سرمایههای اجتماعی توجه کنند ،انجام گرفته

است ( Adler & Seko-Woo, 2002,

.)p.17; Pastoriza & Arin˜o, 2012, p.1
ای ریق شاخصهای مختلفی نریر روند حرکت بزهکاریهای اجتماعی ،ـم ،،خودکوـی و
حقو ،مابکیت و نرایر نن میتوان روند تغییرات سرمایههای اجتماعی را نوان داد .شکل نمودار
نرخ رشد سرمایههای اجتماعی در ایران ـی سـالهـای  938- 989اسـت کـه حـاکی ای رونـد
عمومی نزوبی در ول دورة مورد بررسی است (رنانی و مؤیدفر ، 931 ،ص .)138
نرخ رشد سرمایه اجتماعی بر حس

درصد
2.8
2.3
1.8
1.3
0.8
0.3
-0.2
-0.7

1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383
شکل  .1نمودار نرخ رشد سرمایة اجتماعی از سال  1631تا 1616

1. Social capital
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حقو ،مابکیت یکی ای شاخصهایی است که برای ارییابی سـرمایة اجتمـاعی بـهکـار گرفتـه
میشود .در شکل  2روند شاخص حفاظت ای حقو ،مابکیت در کل کوور ای سال  989تـا 938
نوان داده شده است (رنانی و مؤیدفر ، 931 ،ص.)138
روند شاخص حفاظت ای حقو ،مابکیت بر حس

درصد

50
40
30
20
10

1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383
شکل  .2روند شاخص حفاظت از حقوق مالکیت در کل کشور طی دورة 1631-1616

بیان مسئله
برای کاه

رفتارهای غیراخمقی در سایمان ها ،دانومندان بـه ـور فزاینـدهای بـه نقـ

رهبـری

اخمقی ) 2(ELSمتکی هستند ) .(Brown & Trevin˜o, 2006, p.595مدیران میتواننـد بـا تيکیـد بـر
چو اندای اخمقی ،شفافیت ارتبا ی و پردایش متواین ا معات ،یمینة ابرای ایدهها و ب رهمنـدی ای
همة ظرفیتهای کارکنان را فـراه کننـد (قنبـری و همکـاران ، 931 ،ص )853و سـب

کـاه

سوءرفتار کارکنان شوند ) .(Mayer et al., 2009, p.181همچنـین ،متغیرهــای باورهــای مــذهبی،
اریشهای فـردی ،رهبـری اخمقی ،قضاوت اخمقـی ،مقـی اخمقـی ،نرـام اخمقـی و فرهنـ
سایمانی ،بیوترین تيثیر و متغیرهای سن ،سـابقة خـدمت ،سـابقة مـدیریت و جنســیت کمتــرین
تـيثیر را بـر تصمی گیری اخمقی مدیران میگذارند (سیاهکلرودی و همکاران ، 931 ،ص.)525
رهبری اخمقی در کنار استفاده ای ابعاد سرمایههـای اجتمـاعی مـیتوانـد تـا حـدی رفتارهـای
انقرافی و منفی در سایمان را کاه

دهد ) .(Milliman et al., 2003, p.426همچنین ،با توجـه بـه
1. Property rights
2. Ethical leadership
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اینکه سایمان ثبت اسناد و اممک کوور بهدبیل رویارویی مستقی با مردم و وظیفة خطیری که نسبت
به سایر سایمانها و ن ادها در اجرای مطاببات مردم دارد ،وجود اخم ،در این سایمان برای دستیابی
به این امر ضرورت مییابد .بـه همـین منرـور در ایـن پـژوه

تـيثیر رهبـری اخمقـی بـر توبیـد

سرمایههای اجتماعی بررسی شده است .بهدبیل اینکه نمیتوان به ور مستقی تيثیر رهبری اخمقـی
را بر سرمایة اجتماعی سنجید ،سنج

تيثیر رهبری اخمقی بـا اب ـام گـرفتن ای نرریـة ناهاپیـت و

گوشال بر سه بعد مختلف سرمایة اجتماعی (شناختی  ،ساختاری 2و رابطـهای )9پیوـن اد مـیشـود
(.)Butler & Purchase, 2008, p.531
مبانی نظری و پیشینة تحقیق
مبانی نظری

سرمایة اجتماعی با پدیدنوردن «چارچوبها و قاب های رفتاری» معـین و تعریـفشـدهای ،ماننـد
اجبارها ،انترارها ،اعتماد ،هنجارها ،ضمانتهای اجرایی مؤثر ،روابـ اقتـدار و سـایمان اجتمـاعی،
شـبکة روابـ اجتماعی مـیان کنوگران را استقکام میبخود و با تس یل رفتارهـای کنوـگران در
این شبکه تققق هدف یا هـدفهـای ننـان را ممکـن مـیکنـد
اجتماعی مانند مراودههای میان اعضای سایمان ،کن

(1998, p.95

 .)Coleman,سـرمایة

جمعی موفـق را تسـ یل مـیکنـد (سـرب

و

اسممی ، 933 ،ص ) .بهعبارتی ،سرمایة اجتماعی عبارت اسـت ای مجموعـه قـوانین ،هنجارهـا و
اریشهایی که در قل ها و اندیوهها نوشته شده است و بـر رفتارهـای اجتمـاعی ننـان نرـارت و
حاکمیت دارد (رنانی و مؤیدفر ، 931 ،ص .)983میتوان سرمایة اجتماعی را مجموعهای ای قوانین
و هنجارهایی دانست که بدون هیچگونه قانون کتبی و ابزامکنندهای سب
رواب بین دو نفر ،چند نفر ،ی

یا چند گروه ،حتی نرام مدنی ی

ک هزینهشدن مـراودات و

کوور خواهد شد.
1. Cognitive
2. Structural
3. Relational
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ابگوی بهکارگرفتهشده در این پژوه

پیرامـون سـرمایة اجتمـاعی مطـابق بـا شـکل  9ابگـوی

ناهاپیت و گوشال ( ،) 338و بینا و پیـل ( )2333اسـت ( .)Leana & Pil, 2006, p.353ناهاپیـت و
گوشال ( ) 338جنبههای مختلف سرمایة اجتماعی را در سه بقة شـناختی ،سـاختاری و رابطـهای
جای دادهاند ( .)Coleman, 1998, p.95; Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.242
 .عنصر شناختی سرمایة اجتماعی به منابعی اشاره مـیکنـد کـه فـراه کننـدة مرـاهر ،تعبیرهـا،
تفسیرها و سیست های معانی موترک میان گروههاست .بعد شناختی سرمایة اجتماعی حـدی اسـت
که کارکنان دیدگاه موترک دربارة اهداف شرکت را به اشتراک میگذارند ).(Moran, 2005, p.1129
این بعد ای ویژگیهای سایمان است که درک موترک اهداف سایمان را تس یل میکنـد (

& Leana

.)Pil, 2006, p.353; Tsai & Ghoshal, 1998, p.464
 .2عنصر ساختاری سرمایة اجتماعی به ابگوی کلی تماسهـای بـین افـراد اشـاره مـیکنـد .بعـد
ساختاری سرمایة اجتماعی منعکسکننـدة ایـن اسـت کـه کارکنـان در یـ

سـایمان تـا چـه حـد

بهه پیوسته هستند و تا چه اندایه به سرمایههای فکری دیگران دسترسی دارند .بهعبـارتی ،بـا چـه
کسی و چگونه ا معات و منابعوان را به اشتراک میگذارند (.)Moran, 2005, p.1129
 .9عنصر رابطهای سرمایة اجتماعی توصیفکنندة نوعی رواب شخصی است که افراد با یکدیگر،
بهدبیل سابقة تعاملوان ،برقرار میکنند .م ترین جنبههای این بعد ای سرمایة اجتماعی عبارتانـد ای
اعتماد ،ابزامات ،انترارات و هویت (ضیائی و همکاران .) 933 ،بعد ارتبا ی سـرمایة اجتمـاعی بـه
ماهیت و کیفیت ارتبا ات بین کارکنان اشاره میکند (.)Nahapiet & Ghoshal, 1998, p.464
ابعاد
سرمایة اجتماعی

بعد
شناختی

بعد
ساختاری

بعد
رابطهای

شکل  .6ابعاد سرمایة اجتماعی از دیدگاه ناهاپیت و گوشال
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رهبری اخمقی بهعنوان رفتار هنجاری مناس

ای ریق اقدامات شخصی و رواب میانفـردی و

ترویج و تقویت چنین رفتاری به پیـروان ای ریـق ارتبـا دو رفـه اسـت
p.1

( Pastoriza & Arin˜o,

 .)2012,این تعریف دو بعد ای مدیریت اخمقی را نوان میدهد. :فرد اخمقی :بهعنـوان یـ

تصمی گیرندة صاد ،و قابل اعتماد کسی است که برای مردم نگران می شود و رفتار اخمقـی را در
یندگی شخصی و حرفه ای خود به کار می گیرد.2 .مدیر اخمقی :نواندهندة تمش فعال برای تـيثیر
بر رفتار اخمقی در بخوی ای کارکنان اسـت (

Brown et al., 2005, p. 117; Trevin˜o et al., 2003,

 .)p.5رهبری اخمقی ( )ELSنواندادن رفتار هنجاری مناسـ

ای ریـق اقـدامات فـردی ،روابـ

بین فردی و ترویج چنین رفتارهایی در پیروان اسـت کـه ای ریـق ارتبا ـات دو رفـه ،تقویـت و
تصمی گیری امکانپذیر خواهد بود (.)Brown et al., 2005, p.117
پیشینة تحقیق
مطابعات مختلفی در داخل و خارج ای ایران در یمینة اندایهگیری و اهمیت سـرمایة اجتمـاعی انجـام
گرفته است .سوری و م رگان ( ) 983نق

سرمایة اجتمـاعی در توـکیل سـرمایة انسـانی بررسـی

کردند (سوری و م رگان ، 983 ،ص .)232سعادت ( ) 985اظ ـار مـیکنـد بـرخمف کوـورهای
توسعهیافته ،سرمایة انسانی و بهویژه سرمایة اجتماعی در کوورهای ج ان سـوم هنـوی مـورد توجـه
قرار نگرفته و در ایران نیز مب

مانـده اسـت (سـعادت ، 985 ،ص .) 29عسـگری و توحیـدینیـا

( ) 983مفاهی سرمایة اجتماعی ،سرمایة معنوی و مذهبی بررسی کردهاند و اجزا و نوع رابطـة بـین
ننها را تبیین و تيثیر سرمایة اجتماعی معنوی و مـذهبی بـر رشـد و توسـعة اقتصـادی و م ـ تـرین
سایوکارهای این اثربخوی را توضیح میدهند (عسـگری و توحیـدی نیـا ، 983 ،ص .)33سـعادت
( ) 982به تخمـین سـرمایة اجتمـاعی و رونـد نن در کوـور ،و تعیـین عناصـر و متغیرهـای اصـلی
توکیلدهندة سرمایة اجتماعی در ایران میپرداید (سعادت .) 982 ،ابیلی و همکاران ( ) 935نق
خودرهبری و خودمدیریتی بر سرمایههای انسانی در ویارت تعاون ،کار و رفـاه اجتمـاعی بررسـی
کردند .نتایج نوان داد خودرهبری ،خودمـدیریتی و سـرمایههـای انسـانی کارکنـان ،بـااتر ای حـد
متوس اند و خودرهبری و خودمدیریتی با سرمایههای انسانی کارکنان رابطة مثبت و معنادار دارنـد
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(ابیلی و همکاران ، 935 ،ص .)39تمپل و جانسون ( ) 338برای تبیین رشد اقتصـادی در سـرمایة
اجتماعی و توانایی اجتماعی بقث مـیکننـد ( .)Temple & Johnson, 1998, p.965ای سـوی دیگـر،
یاک و ناک (  )233نیز اعتماد را در تبیین رشد اقتصادی ی

متغیر کلیدی میدانند

( Zak & Knack,

 .)2001, p.295گیوسو و همکاران ( )2331نق

سرمایة اجتماعی را در رشد اقتصادی نوـان دادنـد

( .)Guiso et al., 2004, p.526دهار ( )23 3نق

رهبری اخمقی و تيثیر نن بـر رفتـار نونورانـه در

صنعت هتلداری بررسی کرد و به این نتیجه رسید که رهبری اخمقی بر خمقیت کارکنـان سـایمان
تيثیر مثبت و معنادار دارد

(p.139

 .)Dhar, 2016,اکرم و همکاران ( )23 3مطابعهای پیرامون نقـ

رهبری رابطهای در ابعاد سرمایة اجتماعی سایمانی یعنی ساختاری ،ارتبـا ی و شـناختی بـه انجـام
دادند .نتایج این مطابعه نوان داد رهبری رابطـهای نقـ

مثبـت و قابـلتـوج ی در توبیـد سـرمایة

اجتماعی سایمانی ساختاری و رابطهای ایفا میکند ( .)Akram et al., 2016, p.116جنینگز و سانچز
( )23 2نق

تعارضات خارجی بر سرمایة اجتمـاعی را بررسـی کردنـد و نوـان دادنـد تعـاممت

خصمانه بین گروه میتواند کم
2017, p.157

به حلوفصل معضمت اجتماعی درونگروهی

کند ( & Jennings

 .)Sanchez-Pages,فریس و همکاران ( )23 2اثر سـرمایة اجتمـاعی مـدیریتی را بـر

حقو ،صاحبان س ام بررسی کردند .نتیجه تققیق ننها نوان داد پیوند اجتماعی سب
تقارن ا معاتی ،موکمت سایمانی و اینها خود به کـاه

کاه

عـدم

هزینـة حقـو ،صـاحبان سـ ام منجـر

میشود (.)Ferris et al., 2017, p.69

همچنین ،تققیقاتی در یمینة رهبری اخمقی انجام گرفته اسـت کـه بـه برخـی ای ننهـا اشـاره
میشود .وابومبا و همکاران ( )23 2نق

رهبری اخمقـی را در افـزای

یـادگیری گـروه بررسـی

کردند و نوان دادند رهبری اخمقی تيثیر معنادار مثبت بر یادگیری میگذارد کـه ایـن یـادگیری در
گروه اخـم ،گروهـی و عـدابت اسـت ( .)Walumbwa et al., 2017, p.14گـلپـرور و همکـاران
( ) 983در پژوه

خود رهبری اخمقی را در توانمندسایی و خمقیت کارکنـان مـؤثر دانسـتهانـد.

همچنین ،گودریوند چگینـی و همکـاران ( ) 933رابطـة علـی معنـادار و مثبـت رهبـری معنـوی و
توانمندسایی را تيیید کردند .اوا و دورانی (  )23توضیح دادنـد رهبـری بـا عملکـرد کارکنـان و
نشکارکردن ارتبا ات ب تر رابطه دارد ( .)Ullah et al,. 2011, p.286خادمفرد و عرب امیری ()23 9
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خود بین رهبری اخمقی و عملکرد سایمان رابطة مثبت بهدست نوردنـد

( & Kademfar

.)Arab Amiri, 2013, p.114
با توجه به پیوینة تققیق و شکاف موضوعی تققیق ،همچنین ،تيثیر م
ی

رهبری بر کارمندان ای

سو و سرمایة اجتماعی ای سوی دیگر ،و با توجه به اهمیت سایمانهای خدماتی دوبتی بهویـژه

سایمان ثبت اسناد و اممک بهعنوان ارگانی که مستقی با مردم مراوده دارد و حافظ حقو ،مابکیـت
مردم است ،فرضیههای پژوه

حاضر به شرح ییر بیان میشود:

فرضية اول :رهبری اخمقی بر بعد شناختی (باورها و اریشهـای موـترک) سـرمایة اجتمـاعی
سایمان ثبت اسناد و اممک ستاد مرکزی ت ران تيثیر مثبت و معنادار میگذارد.
فرضية دوم :رهبری اخمقی بر بعد ساختاری (موارکت) سرمایة اجتماعی سایمان ثبت اسـناد و
اممک ستاد مرکزی ت ران تيثیر مثبت و معنادار میگذارد.
فرضية سوم :رهبری اخمقی بر بعد رابطهای (اعتماد) سرمایة اجتمـاعی سـایمان ثبـت اسـناد و
اممک ستاد مرکزی ت ران تيثیر مثبت و معنادار میگذارد.
بنابراین ،مدل مف ومی تققیق به شرح شکل  1است.
بعد
شناختی
بعد
رابطهای

H1

H2
H3

رهبری
اخمقی

بعد
ساختاری
شکل  .4مدل مفهومی تحقیق

روش تحقیق
هدف این پژوه

بررسی نق

رهبری اخمقی در توبید سرمایة اجتماعی در سایمان ثبت اسـناد و

اممک ت ران (ستاد مرکزی) است .روش نمونهگیری در این تققیق نمونهبـرداری تصـادفی بقـهای

رهبری اخالقی و تأثیر آن بر سرمایة اجتماعی در سازمانهای خدماتی دولتی (مورد مطالعه :سازمان ثبت اسناد 652 ...

متناس

است .در این روش جامعه به گروههای متجانس تقسی مـیشـود و هـر گـروه متوـکل ای

افرادی است که ویژگیهای مواب ی دارند .پس ای تقسی جامعه به گروههای متجانس ،تعـداد نمونـه
نسبت به هر گروه موخص میشود .ای جامعة حدود  933نفری کارمندان ادارة ثبت اسناد و امـمک
ت ران حج حداقل نمونه با توجه به رابطة  82 ،نفر بهدست نمد که در این تققیـق  232نفـر ای
اعضا برای تکمیل پرسونامهها همکاری کردند.
2
2

( )

2

2
2

در این پژوه

برای اندایهگیری رهبری اخمقی مقیاس براون و همکاران ( )2335بهکار گرفته

شد ( .)Brown et al., 2005, p.117ساختار رهبری اخمقی پیون ادی ده شاخص دارد ،که به هر دو
بعد رهبری اخمقی (فرد اخمقی و مدیر اخمقی) اشاره میکند.
ابزار این پژوه

شامل دو پرسونامة تخصصی با یف بیکرت پنجدرجهای اسـت .پرسوـنامة

اول شامل  3پرس

بـرای

سنج

برای سنج

رهبـری اخمقـی ،و پرسوـنامة دوم شـامل  3پرسـ

ابعاد سـرمایة اجتمـاعی اسـت .پرسوـنامة اول ابتـدا در اختیـار کارمنـدان قـرار گرفـت و

پرسونامة دوم با فاصلة دو هفتة بعد در اختیار همان کارمندان قرار گرفت.
اعتبار مقتوایی پرسونامة این پژوه
حاضر تيیید شد .بدین منرور ابتدا ی
بهکارگیری این دادهها ،ضری

توس اسـتادان متخصـص در حـویة مطابعـاتی تققیـق
نمونة اوبیـه شـامل  23پرسوـنامه توییـ شـد .سـپس ،بـا

اعتماد با روش نبفای کرونباخ مطابق با جدول مقاسبه شد.

جدول  .1ضرایب آلفای کرونباخ برای هر یک از ابعاد پرسشنامه

متغيرهای تحقيق

ضریب آلفای کرونباخ

رهبری اخمقی

3/331

بعد شناختی سرمایة اجتماعی

3/393

بعد رابطهای سرمایة اجتماعی

3/352

بعد ساختاری سرمایة اجتماعی

3/835
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با توجه به جدول  ،نبفای همة ابعاد پرسونامه مورد قبول بود و ضـری

اعتمـاد قابـل قبـوبی

دارند .در تققیق حاضر ،ابتدا ا معات حاصل ای پرسونامهها استخراج شد ،سپس ،همة ا معـات
با نرمافزارهای نماری  SPSS22و  SmartPLS2در بخ

نمار استنبا ی تجزیهوتقلیل شد .در بخ

تجزیهوتقلیل ،دربارة تيیید یا رد فرضیهها تصمی گیری شد.
یافتههای تحقیق
با توجه به جدول  83/3 ،2درصد ای پاسخگویان مرد و  9/1درصد ای ننها ین بودهاند .همچنـین،
 39/3درصد ای این جامعه بین  93تا  13سال سن داشتهاند .کمترین فراوانی نیـز مربـو بـه دسـتة
بی

ای  93سال با  2/8درصد بوده است.
جدول  .2توزیع فراوانی نمونة پژوهش بر حسب ویژگیهای جمعیتشناختی

سطح

تعداد

درصد

درصد تجمعی

متغير

مرد

25

83/3

83/3

ین

22

9/1

33/3

کمتر ای  93سال

92

8/9

8/9

 93تا  13سال

23

39/3

82/2

ای  13سال

93

2/8

33/3

دیپل

25

2/1

2/1

بیسانس

92

32/8

83/2

فو،بیسانس و بااتر

13

3/8

33/3

مجموع

232

33/3

جنسیت

سن

بی
تقصیمت

برای بررسی فرضیههای تققیق تقلیل مسیر بهکار گرفته شد .بـا توجـه بـه جـدول  9بارهـای
عاملی هر  3شاخص متغیر رهبری اخمقی ،ش
ش

شاخص متغیر بعد شـناختی سـرمایة اجتمـاعی،

شاخص متغیر بعد رابطهای سرمایة اجتماعی ،و چ ار شاخص متغیر بعـد سـاختاری سـرمایة

اجتماعی در سطح خطای  3/35معنادارند ( .)t> /33بنابراین 3 ،شاخص برای برایش مدل ن ـایی
تقت متغیر رهبری اخمقی ،ش

شاخص برای بعد شناختی ،ش

شاخص بعد رابطهای و چ ـار

شاخص برای بعد ساختاری سرمایة اجتماعی در مدل باقی خواهند ماند.

رهبری اخالقی و تأثیر آن بر سرمایة اجتماعی در سازمانهای خدماتی دولتی (مورد مطالعه :سازمان ثبت اسناد 655 ...
جدول  .6بارهای عاملی و نتایج معنیداری شاخصهای متغیر رهبری اخالقی و سرمایة اجتماعی
(بعد شناختی ،بعد رابطهای و بعد ساختاری)

شاخصها

متغيرها

سرپرست من هنگام تصمی گیری میپرسد چه چیزی درست است.
ای نرر سرپرست من ،موفقیت فق توس نتایج بهدست نمینید بلکه ای راه
درست رسیدن م

است.

سرپرست من مجموعهای ای نمونههای نقوة انجامدادن کارها برای اخمقیشدن
رهبری
اخالقی

امور را ارائه میدهد.

بار

متوسط واریانس

عاملی

استخراجشده

3/31
3/353
3/219

سرپرست من بقث اخم ،و اریش کس وکار را با کارکنان مطرح میکند.

3/523

میتوان به سرپرست من اعتماد کرد.
سرپرست من عادانه و متواین تصمی گیری میکند.
سرپرست من یندگی شخصی خود را در شیوهای اخمقی سپری میکند.
سرپرست من کارکنانی که استانداردهای اخمقی را نقض میکند ،تيدی میکند.

3/588
3/588
3/383
3/333

سرپرست من گوش به ننچه کارکنان باید بگویند ،میدهد.
به ور کلی ،کارکنان در این سایمان قابلاعتماد هستند.
روحیة تی در میان کارکنان در این سایمان وجود دارد.
بعد کارمندان در این سایمان یکپارچهاند.
رابطهای کارمندان اعتمادبهنفس نسبت به دیگران در این سایمان دارند.
کارمندان در این سایمان معمواً ممحرة احساس و حال دیگران را میکنند.

3/582
3/2 2
3/221
3/539
3/322
3/132

من میتوان بر کارکنان این سایمان تکیه کن
هر کس در سایمان موافق چو اندای سایمان است.
کارمندان خود را به در گرو رسیدن به هدف سایمان م میدانند.
بعد کارمندان در این سایمان به اهداف سایمان متع د هستند.
شناختی ی هدف موترک در میان کارکنان در این سایمان وجود دارد.
کارمندان با شو،وذو ،دنبال اهداف جمعی و ميموریت هستند.
کارمندان جاه لبی و چو اندای را برای سایمان به ور موابه تقسی میکنند.

3/215
3/533
3/2
3/315
3/338
3/292
3/333

کارمندان در این سایمان ای یکدیگر در هر یمانی ا مع دارند.
در سایمان من کارکنان با میل و رغبت به اشتراکگذاری ا معات با یکدیگر
بعد

انجامدادن وظیفه میکنند.

ساختاری در سایمان من کارکنان انتقادات عقمنی ساینده و بدون عقیدة شخصی مطرح
میکنند.
در سایمان من کارکنان در ارتبا بای و صادقانه با یکدیگر درگیرند.

3/315

3/358

3/329

3/5
3/29
3/582
3/13
3/52
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برای بررسی همبستگی بین متغیرهای تققیق ضری

همبستگی پیرسون مقاسبه شد .بـا توجـه

به جدول  1ممحره میشود همبستگی پیرسون بین متغیرهای اصلی یعنی متغیـر مسـتقل (رهبـری
اخمقی) و سه متغیر وابستة مدل یعنی (بعد ساختاری ،شناختی و رابطـهای سـرمایة اجتمـاعی) در
سطح خطای  5درصد مثبت و معنادار است.
جدول  .4آزمون همبستگی بین متغیرهای اصلی تحقیق

متغيرهای اصلی و
جمعيتشناختی

رهبری اخالقی

بعد شناختی

بعد رابطهای

بعد ساختاری

-

-

-

-

رهبری اخمقی

*

بعد شناختی

*

3 /3 9

بعد رابطهای

*

3/532

بعد ساختاری

*

3/123

*

3 /2 3

*

3 /3 3

-

*

-

3/55

در سطح  33درصد معنادار است.

پس ای بررسی ای تيثیرگذاری معنادار گویهها بر روی عاملها (مدل اندایهگیـری) و همبسـتگی
درونی بین مواهدات ،فرضیههای پژوه

تقت مدل ساختاری نیمون شد.

0/084

3/335

0/289
Cognitive
r
0/029

Cognitiver

0/171

Rational

9/383

0/000
Leader

Rational

Leader

0/217

3/892

0/047
Construct

Construct

شکل  .5مدل ساختاری پژوهش

شکل  .3مدل ساختاری پژوهش

(ضرایب تأثیر)

(معناداری ضرایب)

رهبری اخالقی و تأثیر آن بر سرمایة اجتماعی در سازمانهای خدماتی دولتی (مورد مطالعه :سازمان ثبت اسناد 652 ...

در شکل  5اثر مستقی متغیرهای پژوه
همان ور که موخص است ضرای

براساس ضـرای

استانداردشـده گـزارش شـده اسـت.

مسیر با  3/ 2 ،3/283و  3/2 2برابر است کـه تـيثیر مثبـت و

معنادار رهبری اخمقی را بر سه بعد سرمایة اجتماعی را نوان میدهد .همـان ـور کـه در شـکل 3
موخص است براساس اینکه مقادیر تی برای هر یـ

ای متغیرهـای تققیـق بیوـتر ای  /33اسـت،

معناداری تيثیر در سطح خطای  3/35تيیید میشود.
برای بررسی کیفیت یا اعتبار مدل ساختاری ،شـاخص اعتبـار اشـتراک 2و شـاخص بررسـی
اعتبار حوو یا افزونگی 9مقاسبه شد .شاخص اشتراک ،کیفیـت مـدل انـدایهگیـری هـر بلـوک را
میسنجد ،شاخص حوو نیز که بـه نن  Q2اسـتون-گیسـر نیـز مـیگوینـد ،بـا درنررگـرفتن مـدل
اندایه گیری ،کیفیت مدل ساختاری را برای هر بلوک درونیا اندایهگیری میکند .مقادیر مثبت ایـن
شاخصها نواندهندة کیفیت مناس
جدول  ،5مقادیر هر ی

و قابلقبول مدل اندایهگیری و ساختاری است .با توجـه بـه

ای شاخصهای مربو به متغیرهای مستقل و وابسته مواهدهشدنی است.

همان ور که ممحره میشود شاخصهـا مثبـت و بزرگتـر ای صـفر مـیباشـند .ای ایـن رو ،مـدل
معادات ساختاری برای بررسی فرضیههای تققیق برایش مناسبی دارد.
جدول  .5شاخص اشتراک ) (CV Comو شاخص حشو )(CV Red

متغيرها

CV.Com

CV.Red

رهبری اخمقی

3/321

3/321

بعد شناختی سرمایة اجتماعی

3/ 52

3/3 2

بعد رابطهای سرمایة اجتماعی

3/2 9

3/338

بعد ساختاری سرمایة اجتماعی

3/923

3/3 2

جدول  3نتایج نیمون فرضیهها را نوان مـیدهـد .رهبـری اخمقـی بـر بعـد شـناختی سـرمایة
اجتماعی با ضری

تـيثیر  ،3/283تـيثیر مسـتقی و معنـاداری ( )t> /33دارد (تيییـد فرضـیة اول).
1. Cross-validation
2. CV-Communality
3. CV-Redundancy
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همچنین ،رهبری اخمقی بر بعد رابطهای سرمایة اجتماعی با ضری

تيثیر  ،3/ 2تـيثیر مسـتقی و

معناداری ( )t> /33میگذارد (تيیید فرضیة دوم) .در ن ایـت ،رهبـری اخمقـی بـر بعـد سـاختاری
سرمایة اجتماعی با ضری

تيثیر  ،3/2 2تيثیر مستقی و معناداری ( )t> /33میگذارد (تيیید فرضـیة

سوم).
جدول  .3روابط میان متغیرها بر اساس فرضیات مطرحشده

روابط ميان متغيرها

ضریب تأثير نسبت بحرانی

نتایج

تيثیر رهبری اخمقی بر بعد شناختی سرمایة اجتماعی

3/283

3/335

تيیید فرضیه

تيثیر رهبری اخمقی بر بعد رابطهای سرمایة اجتماعی

3/ 2

9/383

تيیید فرضیه

تيثیر رهبری اخمقی بر بعد ساختاری سرمایة اجتماعی

3/2 2

3/892

تيیید فرضیه

بحث و نتیجه
یکی ای موکمت اساسی که اخیراً ایران با نن دستوپنجه نرم میکند ،بیماری اخـتمات ارتبـا ی
است (رنانی .) 989 ،این بیماری گریبانگیـر حیطـههـای درونسـایمانی و بـرونسـایمانی ،حتـی
ارتبا ات رویمرة مردم شده است .در این راستا ،بقث اخم ،و سرمایة اجتماعی مطرح مـیشـود.
در سالهای اخیر با توجه به نرخ رشد منفی سرمایة اجتماعی میتوان متوجه شد که توجه کمی بـه
سرمایههای اجتماعی شده است (باستانی و ریمی 939 ،؛ رنانی 931 ،؛ یبیری و پورفـائز.) 931 ،
ای رفی ،بـهدبیـل نثار ویژهای که رفتار رهبران بر رفتار پیـروان مـیگـذارد ،توجــه و مطابعــات
سب هایی کـه رهبـران بهکار میگیرند ،اهمیـت دارد ،ییـرا بـا مطابعـة رفتــار رهبــران مـیتـوان
نثار احتمابی نن را بـر سـایر متغیرهـای سـایمانی بررسـی کـرد .نیـ پـی و همکـاران ( ) 935در
پژوهوی نوان دادند سب

رهبری اخمقـی بـا سـرمایة اجتمـاعی معلمـان رابطـة معنـاداری دارد.

همچنین ،پاستوریزا و نرینو ( )23 9نوان دادند رهبری اخمقی سرپرستان تيثیر شایان تـوج ی بـر
ابعاد ساختاری ،رابطهای و شناختی سرمایة اجتماعی می گذارد .بـا بررسـی دقیـقتـر متـون نرـری
تققیق ،خأل تققیقاتی در این حویه نمایانتر میشود ،ییرا پژوهوی سایمانهای دوبتی بهخصوص
سایمان ثبت اسناد و اممک که ی

سایمان دوبتی است ،و خ موی نن نهتن ا بـر کارکنـان

بر عامة مردم تيثیر میگذارد ،نپرداخته است.

بلکـه
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با توجه به بزوم بررسی رهبری اخمقی بهعنـوان یکــی ای سـب هـای رهبــری و همچنــین،
عامـلی اثرگـذار بـر متغیرهـای سـایمانی ،در این مقابه تيثیر رهبری اخمقی بر توبید سـرمایههـای
اجتماعی بررسی شد .به این منرور تيثیر رهبری اخمقـی را بـر سـه بعـد سـرمایة اجتمـاعی (بعـد
شناختی ،بعد ساختاری و بعد رابطه) بررسی شد و نوان داده شد که رهبری اخمقـی بـر سـه بعـد
سرمایة اجتماعی تيثیر مثبت و معنادار دارد .در ن ایت ،میتوان گفت تيثیر رهبری اخمقی بر توبیـد
سرمایة اجتماعی معنادار و مثبت است .با موخصشدن تـيثیر رهبـری اخمقـی بـر توبیـد سـرمایة
اجتماعی ،میتوان گفت با توجه به میزان مطابقـت رفتـار رهبـر بـا ابعـاد رهبـری اخمقی ،چگونه
رهبران سایمانها بـا رفتـار خـود میتوانند حداقل بـر رشد همدبی ،اعتمـاد و موـارکت کارکنـان
خـود مؤثر باشند و این تيثیر و تيثر میتواند دوسویه باشد .این مطل

نوان مـیدهـد هنگـامی کـه

بین این سرمایههای انسانی بقث اخم ،مطرح باشد ،این سرمایهها به سرمایههای اجتماعی تبـدیل
میشود .که در ن ایت ،سب

ایجاد همگرایی میان کارکنان و مدیران میشود و این همگرایی سـب

وحدت در مقابل کثرت میشود که سرانجام با نگاه سیستمی میتوان دید که موج
که اثر نن بیوتر ای جم اجزاست که در ن ایت ،ی
در این پژوه

کلی مـیشـود

رابطة برد را میان کارکنان ایجاد میکند.

دو مقدودیت وجود داشت .یکی ای مقدودیتهای پژوه

این بود که بسیاری

ای پرس های پرسونامهها با توجه به موضوع پژوه  ،قضاوت دربارة رفتار و عقاید مدیریت بـود؛
کارمندان ای ترس بایخورد نتایج به مدیریت یا ابمغشدن پرسونامه ای ـرف مـدیریت مقافرـهکـار
بودند و همین امر امکان دارد روایی پاسخها را با سوگیری همـراه کنـد .ای ایـن رو ،بـرای رفـ ایـن
مقدودیت پیون اد میشود پژوه های موابه با روشهای دیگر اندایهگیری تکرار شود .مقدودیت
دیگر این پژوه

خودگزارشدهی شرکتکنندگان اسـت .مطابعـاتی ای ایـن دسـت بـه دبیـلهـای

مختلف ،مثل خطاهای اندایهگیری ،عدم خویوتننگری و ...ممکـن اسـت سـوگیری داشـته باشـند.
پیون اد میشود برای حل این موکل با توجه به ماهیت پژوه های همبستگی ب تر است ،روشهای
تققیق کیفی بهکار گرفته شود .ای رف دیگر ،با توجه بـه اینکـه ابگـوی رهبـری اخمقـی ای منـاب
خارجی برگرفته شده است ،باید ابتدا در بومیسایی و ایجاد ابگوی رهبـری اخمقـی بـا توجـه بـه
نمویههای اسممی و ایرانی تمش شود امکان تعمی دادن این نتایج با توجه به فرهنـ

بـومی بیوـتر
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باشد .پیون ادهای م

کاربردی که بیوتر با استناد به یافتههای این پژوه

مطرح میشـوند ،عبـارت

است ای:
 .نمویش م ارتهای برقراری ارتبا برای مدیران و سرپرستان؛
 .2ایجاد واحدی برای تقلیل و تفسیر اصول اخمقی و انتقال یافتههـا بـه مـدیران و کارکنـان ،و
نرارت و داوری میان ننها و انتخاب افرادی مناس
 .9تقویت فرهن

برای این منرور؛

سایمانی مبتنی بر اخم ،مانند ن ادینهکردن قوانینی که در نن اصـول اخمقـی

یکی ای معیارهای اصلی انتخاب مدیران باشد؛
 .1احترامگذاشتن به قضاوت اخمقی مدیران و کارکنان؛
 .5برقراری خطو ارتبا ی موخص و مقرمانه برای افوای انقرافات نرام اخمقی؛
 .3فراه کردن فرصتهای بیوتر برای مدیران جوان در مقایسه با همتاهای باسابقه ،برای تصدی
پستهای مدیریتی؛
 .2گماردن مدیرانی که به اصل موارکت کارکنان و کار

گروهی اعتقاد داشته باشند.
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