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 چکیده

که با توجه  استترین منابع کسب و کارهای کوچک های مرتبط با منابع انسانی، یکی از مهم سرمایه
موفقیت آنها در دنیای تجاری امروز کننده  ها یکی از عوامل تضمینمانگونه سازبه ماهیت کاری این

کسب و کارها، به دلیل تعداد کم کارکنان، رهبر نقش پویاتری در فرآیندهای گونه در ایناست. 
گشای سازمان باشد و بستر افزایش سرمایه تواند در استفاده بهینه از منابع انسانی راهسازمانی دارد و می

به این سازمانی را از طریق افزودن ارتباطات اثربخش در سازمان فراهم نماید. در این مقاله و با توجه 
در کسب و کارهای  سرمایه اجتماعیآفرین در ایجاد  رد، به بررسی نقش سبک رهبری تحولرویک

 6بنیان موجود در منطقه های دانش. جامعه آماری این پژوهش، شرکته استکوچک پرداخته شد
این پژوهش توصیفی و گیری در اند. ابزار اندازهتهران بوده که به روش تصادفی انتخاب شده

ه شدها انجام  و گردآوری دادهشرکت توزیع  82کارمند از   901در بین  ، پرسشنامه بوده کهمبستگیه
 4آفرین، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد و نامه رهبری تحولبرای بررسی روایی پرسش است.

ناسایی انداز شچشمو  شناسایی فردیـ رهبری حمایتی  ،بخش، ترغیب منطقیعامل ارتباطات الهام
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دهد که بین ابعاد شدند. نتایج این پژوهش که در سطح فردی صورت پذیرفته است، نشان می
 رابطه مثبت اجتماعی  سرمایهشناسایی فردی، با  ـرهبری حمایتی  ،بخش، ترغیب منطقیارتباطات الهام

میان رهبری دهد که به طور کلی نشان میپیرسون  آزمون همبستگی چنین همدار وجود دارد. معنیو 
 داری وجود دارد.  مثبت و معنی  رابطهنیز،  اجتماعی  سرمایهآفرین و تحول

 ، کسب و کار کوچک.اجتماعی  سرمایه، آفرین تحولرهبری  کلیدواژگان:

  



  251...   سرمایه اجتماعیو  آفرین تحولرابطه رهبری 

 

 مقدمه

های ی مالی، سرمایههاانداز مشخص و سرمایههای امروزی افزون بر چشمدر سازمان 
کنند. برای کسب مزیت سزایی در موفقیت سازمان ایفا میه مرتبط با منابع انسانی نقش ب

اولویت  مرتبط با منابع انسانی درهای کسب و کار، توجه به سرمایه رقابتی پایدار در حوزه
، در چنین هم (.Bontis & Fitz-enz, 2002; McGregor et al.,2004) اول قرار دارد

یاب و ه با ارزش، کمگیرد ک قرار میمزیت رقابتی  میان منابع سازمان، منبعی پایه
این منابع  های مرتبط با منابع انسانی، یکی از(. سرمایهBarney, 1991) باشدتجدیدناپذیر 

 & Jensenموفقیت کسب و کار در دنیای تجاری امروز است )کننده  است که تضمین

Luthans, 2006شود که طالق میها ابین افراد و سازمان اجتماعی به ارتباطات (. سرمایه
آفرینی در فرآیندهای سازمانی دارد کند و قابلیت ارزشاقدامات سازمانی را تسهیل می

(AdlerandKwon, 2002این ارتباطات در قالب شبکه .)  هایی در داخل و یا خارج
ها، به ویژگی افرادی تر عملکرد سازماناز سوی دیگر، بیش پذیرد.سازمان صورت می

(. Zaccaro & Klimoski, 2001:6) کنند، بستگی داردا را اداره میهکه این سازمان
دارند که می از پژوهشگران بیان باشد. برخیها رهبری در سازمان مییکی از این ویژگی

 هاست اثربخشی فرآیندهای سازمانی در ارتباط مستقیم با سبک رهبری سازمان
( Aragon-Correa et al., 2007;Rodríguez, 2005 ) شایان توجه است که رهبری .

 1باشد. بنیس می ارتباط مستقیم در اجتماعی، سرمایهی بهینه از با خلق و یا استفاده سازمان

دارد که نفوذ در افراد و  برقراری ارتباطات در قالب گروه و تیم از جمله وظایف  بیان می
رسد به نظر می ،بنابراینکند. معنی پیدا میاصلی مدیران است که در نقش رهبری مدیر 
در سازمان را باال ببرد  سرمایه اجتماعیکه رهبری اثربخش قادر خواهد بود سطح 

(Bennis,1997:5.) 
 ظاهربر روی سرمایه اجتماعی  دو مشکل  در هنگام بررسی تأثیر انواع سبک رهبری   

تباطات در ار الزم است، سرمایه اجتماعییابی به که به منظور دستاول آن شود؛ می
های سازمانی افزایش یابد. بنابراین و با افزایش ارتباطات، نقش رهبر به قالب شبکه

عظیم  شود و خود رهبر به عنوان یک عضو در شبکه رنگ میعنوان یک فرد کم
دوم  (.Zaccaro & Klimoski, 2001:24ارتباطات ایجاد شده عمل خواهد کرد )

                                                                                                                       
1- Bennis 
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های مختلفی کهها، زیر گروه و زیرشبتباطی سازمانی ار، با افزایش وسعت شبکهکه این
ممکن است منافع که  ،(Shaw,1971: 16گیرد )ع مختلفی شکل میدر سازمان، با مناف

با بیان مشکالتی از این  9باشد. زاکارو و کلیموسکیها با اهداف سازمان در تضاد آن
آفرین بتوانند خود را تحولدارند که امکان دارد رهبرانی با ویژگی قبیل، چنین بیان می

های ارتباطی قرار دهند، تضادهای مختلف در سازمان را مدیریت و در مرکز شبکه
نیز  8ایفا کنند. برَس سرمایه اجتماعیکنندگان کسب نقش خود را به عنوان تسهیل

توان می سرمایه اجتماعیهای تدریجی ناشی از معتقد است برای مرتفع سازی آسیب
انبوه نمود که بازسازی اعتماد، ارتباطی های یاء تشکیالت و ایجاد شبکهاقدام به اح

نوعی سازد. این امر بهانتظارات و تعهدات مشترک و هنجارهای مشترک را ممکن می
کند. چنین سازمانی احتماال نیازمند رهبرانی آفرین را آشکار مینیاز به رهبری تحول

نند سازمان را در مسیری فراتر از ترجیحات تواکه میـ  های جمعی را است که ارزش
با توجه به   (.Brass, 2001:147)دهند  می در اولویت قرار ـ شخصی هدایت کنند

سرمایه آفرین و بین رهبری تحول به بررسی رابطه مقالههای پیشین، در این گفته
دارد استانجا و بنا به شود. در ایندر کسب و کارهای کوچک پرداخته می اجتماعی
3موسسه 

FWA  های تجاری هستند که کارهای کوچک، شرکت مقصود از کسب و
کسب و کارهای کوچک (. FWA, 2009) استنفر  91ها زیر تعداد کارکنان آن

آغازین فعالیت خود هستند و از عدم ایفای نقش رهبری  اثربخش  یهادر سال عموماً
شان یاد شده است  موفقیتها، به عنوان عامل اصلی در عدم آن انتوسط مدیر

(Beaver, 2003)گونه کسب و کارها، به دلیل تعداد کم کارکنان، رهبر نقش . در این
ها،  به گونه سازمانهای ارتباطی اینپویاتری در فرآیندهای سازمانی دارد و در شبکه

 شود. تر گسستگی یافت میدلیل نوپا بودنشان،  کم
شرکت از نوع کسب و کار  82آفرین مدیران در این مقاله، سبک رهبری تحول 

در  4رافرتی و گریفینکوچک در سطح فردی، با استفاده از مقیاس و تعریف عملیاتی 
، با چنین هم(. Rafferty & Griffin, 2004) گیردشهر تهران مورد بررسی قرار می

رهبری  بینه به تعریف گوشال به بررسی رابطه ی اجتماعی با توجگیری سرمایهاندازه

                                                                                                                       
1- Zaccaro and Klimoski 
2- Brass 
3- Fair Work Australia 
4- Rafferty & Griffin 
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کارگیری ود و با بهشها پرداخته میگونه شرکتدر این سرمایه اجتماعیآفرین و تحول
دار بین ابعاد معنیو مثبت  بستگی برای تحلیل نتایح پژوهش، وجود رابطههم آزمون

 ,Nahapiet & Ghosal) شودتبیین می سرمایه اجتماعیآفرین و مختلف رهبری تحول

1998.) 

 رینآفرهبری تحول

ها با توجه به سازی و لزوم بازمهندسی سازماننتیجه جهانیها در تغییرات سازمان 
تر شدن ساختار سازمانی و سلسله مراتب، گسترده  کاهش تعداد کارکنان، کوچک

دهنده نیاز بیشتر های بیشتر توسط آنان نشانشدن کار مدیران و لزوم کسب مهارت
بخشی به کارکنان است. این موارد در کنار امهای امروز به انگیزش و الهمانساز

وجبات ظهور م گ( و سادگی رهبری موقعیتی،شکست رهبری قهرمانانه )مرد بزر
 ,Duncan) میالدی فراهم کرد 10و 20های آفرین را در دهه های رهبری تحولنظریه

 برای نخستین بار توسط برنز مطرح شد آفرین تحولمفهوم رهبری (. 2010:130
(Burns, 1978برنارد بس .)مفهوم  مطالعات دیگر،برنز و با الهام از  در ادامه مطالعات 9

آفرین  امروزه نظریه رهبری تحول .(Bass, 1985) را گسترش داد آفرین تحولرهبری 
 Bass)ای در تحقیقات و کاربردهای عملی نظریه رهبری کسب کرده استجایگاه ویژه

& Riggio, 2006:3). آفرین نیازهای پیچیده نیروی کاری را با فراتر ولرهبران تح
سازند. آنها  ای صرف برآورده میرفتن از یک تبادل اجتماعی یا ارتباط معامله

که موجبات سطوح باالتری از ـ  های روانی و بازخوردهای مثبت کارکنان را  انگیزه
  (.Oliver et al., 2011دهند )پرورش می ـ آوردتعهد و همکاری پیروان را فراهم می

افتد که رهبران عالیق  می زمانی اتفاق آفرین تحولرهبری  بسبه اعتقاد  
شان را گسترده و متعالی کنند؛ هنگامی که آنان به آگاه سازی و کسب  کارکنان

پردازند و زمانی که آنان  می رسالت سازمانپذیرش تیم در رابطه با اهداف و 
های شخصی و در جهت منفعت گروهی خواستهکارکنانشان را برای نگریستن ورای 

آفرین با ایجاد تعهد نسبت به  (. رهبری تحولBass, 1985a: 24-32کنند )تحریک می
 اهداف سازمانی و توانمند سازی پیروان در جهت دستیابی به آن اهداف، معنی پیدا

                                                                                                                       
1- Bernard Bass 
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سازمانی آفرین نه تنها بر عملکرد گروهی و (. رهبری تحولYukl, 2009:265) کند می
های کاری شامل رضایت (، بلکه بر خروجیJudge & Piccolo, 2004اثر مثبت دارد )

 ,Avolio & Bassشغلی کارکنان، رضایت رهبران و انگیزش کارکنان اثرگذار است )

داند: نفوذ آرمانی آفرین را دارای چهار مؤلفه کلیدی میبس رهبری تحول  .(1991:2
کنند  می هایی است که رهبران به عنوان بک الگو عمل راه)که بیانگر  9یا کاریزماتیک

)که  8کنند(، انگیزش الهام بخش می شان را جذب های رفتاری است که پیروان یا روش
انداز و اهداف آتی و بخشی به کارکنان از طریق  چشمشامل توانایی رهبر برای الهام

یب و تشویق خالقیت و )به میزان ترغ 3معنابخشی به کار آنهاست(، ترغیب منطقی
های های نو از سوی رهبر، از طریق جستجوی فرضیات و رویکردها در روش ایده

)که بیانگر توجه رهبر به نیازهای پیروانش و  4جدید اشاره دارد( و مالحظات فردی
(. در تعریفی Bass,1985a: 24-32عمل کردن به عنوان یک معلم یا راهنماست( )

انداز  مشترک،  پنج بعد چالشی کردن فرایند، القاء یک چشم 1دیگر نیز کوزس و پوسنر
توانا سازی دیگران برای عمل یا فعالیت، مدل سازی مسیر و دلگرم کردن را به عنوان 

 6(. هاتاالKouzes & Posner, 2003:8کنند) آفرین معرفی می های رهبری تحول مؤلفه

گونه  در مقاله خود اینآفرین را  های ارائه شده جهت سنجش رهبری تحول مقیاس
 (،LBQ) 2(، پرسشنامه رفتار رهبرMLQ) 7برشمرده است: پرسشنامه چند عاملی رهبری

 ( و پرسشنامهLFQ) 90بازخور رهبری پرسشنامه (،LDQ) 1توصیف رهبر پرسشنامه
(. در این پژوهش تعریف TLQ-LVG( )Hautala, 2006)99آفرینرهبری تحول

 ,Rafferty & Griffinد )گیر می گریفین مبنای عمل قراررافرتی و مقیاس عملیاتی و 

ها نقاط ضعف ابعاد معرفی شده توسط بس را بررسی و پنج بعد جدید آن(. 2004
 آفرین معرفی نمودند و بر این اساس مقیاسی جدید با پشتوانهبرای رهبری تحول

، 93ارتباطات الهام بخش، 98تجربی قوی ارائه کردند. این ابعاد عبارتند از: چشم انداز
                                                                                                                       
1- Idealized or Charismatic influence 
2- Inspirational motivation 
3- Intellectual simulation 
4- Individualized consideration 
5- Kouzes & Posner 
6- Hautala 
7- Multifactor Leadership Questionnaire (MLQ)  
8- Leader Behavior Questionnaire (LBQ) 
9- Leader Description Questionnaire (LDQ) 
10- Leadership Feedback Questionnaire (LFQ) 
11- Transformational Leadership Questionnaire (TLQ- LVG) 
12- Vision 
13- Inspirational communication   
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که به صورت زیر تعریف  3، شناسایی فردی8، رهبری حمایتی9ترغیب منطقی
 اند: شده

 های سازمانی؛آل از آینده مبتنی بر محور ارزشچشم انداز: بیان یک تصویر ایده
کننده در مورد سازمان ارتباطات الهام بخش: بیان عبارات و اظهارات مثبت و ترغیب

 شود؛ می نگیزش و اعتمادکه منجر به ا
 رهبری حمایتی: توجه و رسیدگی به پیروان و در  نظر گرفتن نیازهای شخصی آنان؛

ترغیب منطقی: باال بردن میزان آگاهی و توجه کارکنان نسبت به مشکالت و افزایش 
 های جدید و خالقانه؛توانایی آنان در جهت فکر کردن به مشکالت با روش

پاداش )مانند قدردانی و بها دادن به کار کارکنان( در ازای  ارائهشناسایی فردی: 
 دستیابی به اهدافی مشخص.

 اجتماعی  سرمایه

از  ـ برای نخستین بار در روانشناسی مطرح شد کهـ  سرمایه اجتماعیاصطالح  
اند، سخن زمان شکل گرفته های ارتباطی شخصی قوی، که در طولاهمیت شبکه

علوم اجتماعی و  یدر حوزه 9110این مفهوم در دهه  (.Sherif et al., 2006) گفت می
سرمایه  .(Adler, 2000) کار برده شددر مطالعات سازمان و مدیریت به به تبع آن، 

سال اخیر این مفهوم به  80یک مفهوم رایج در علوم انسانی امروز است. طی  اجتماعی
که ارتباطات  ،فته استانداز نظری دست یاجایگاه قابل توجهی به عنوان یک چشم

اجتماعی، رفتارهای فردی و جمعی، تغییرات رشد  اقتصادی و مشارکت سیاسی را در 
سرمایه . (Sommerfeldt & Taylor, 2011) کنددو سطح خرد و کالن تشریح می

 Leana) فردی در سطوح مختلفی تحلیل شده است: هم به عنوان یک سرمایه اجتماعی

& van Buren, 1999 هم در سطح سازمانی(، و (Coleman, 1988 ; Ahuja, 2000 ; 

Burt, 2000 ; Subramaniam & Youndt, 2005 ; Tsai & Ghoshal, 1998 ).  
ند. ایافته سرمایه اجتماعیتعریف در ادبیات  91در مطالعه جامع خود،  4آدلر و کاون  

درون یک  یاسرمایه اجتماعی که شود  می تفاوت میان این تعاریف از آنجا ناشی

                                                                                                                       
1- Intellectual simulation  
2- Supportive Leadership 
3- Personal recognition 
4- Adler & Kwon 
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 یشان، یا هر دوها یا بازیگران خارجیشود، یا در روابط میان سازمانسازمان تحلیل می
 بر منابع یا بریا باید  سازمان آن است که تمرکز ناشی ازاین موارد. تفاوت بارز دیگر 

کوهن و به عنوان مثال  .(Adler & Kwon, 2002) باشد سرمایه اجتماعی اثرات
که روابط فعال میان افراد، اعتماد،  ای پدیدهرا به عنوان  اجتماعی سرمایه 9پروساک

سازد، پذیر میها و رفتارهای مشترک و همکاری را امکانشناخت متقابل، ارزش
را یک  سرمایه اجتماعی 8فوکویاما (.Cohen & Prusak, 2001) کنندتعریف می

 آورد فراد را فراهم میی همکاری میان اداند که موجبات ارتقاهنجار غیررسمی می
(Fukuyama, 2001). ارائه شده پانتوماز سوی ترین تعاریف این مفهوم  یکی از رایج 

های اجتماعی، را شامل اشکال زندگی اجتماعی و شبکه وی سرمایه اجتماعی، است
بی به اهداف در راستای دستیا را ثرتر افرادا و اعتقادات، که شرایط همکاری مؤهنجاره

سرمایه اما در این پژوهش به منظور سنجش میزان  داند. می آورد،فراهم میمشترک 
، از مقیاس تهیه شده توسط ناهاپیت و گوشال، که با رویکردی سازمانی به اجتماعی

سرمایه شود. ناهاپیت و گوشال است، استفاده میپرداخته سرمایه اجتماعیبحث 
د در درون، قابل دسترس از طریق و را مجموع منابع بالفعل و بالقوه موجو اجتماعی

 Nahapietنمایند )روابط یک فرد یا واحد اجتماعی تعریف می "شبکه"ناشی شده از 

& Ghosal, 1998 .)شناختی و ساختاری تقسیم  یسرمایه اجتماعی اغلب به دو دسته
سرمایه درحالی که  ؛شناختی شامل هنجارها و اعتقادات است سرمایه اجتماعیشود. می

 ,Chou) گیردهای اجتماعی رسمی و غیر رسمی را در بر میساختاری شبکه جتماعیا

، سرمایه اجتماعیاما ناهاپیت و گوشال با اتخاذ رویکردی سازمانی به مفهوم  .(2006
 کنند: افزایند و این ابعاد را اینگونه تعریف میای را نیز به این ابعاد میبعد رابطه

 اشاره دارد؛ 3ی ارتباطات میان عامالنبعد ساختاری: به الگوی کل

 ی، که بر مبنای سابقه یا تاریخچهی: نوع روابط شخصی میان افراد راا بعد رابطه
 کند؛ می شود، توصیف می تعامالتشان با یکدیگر برقرار

های معانی مشترک در بعد شناختی: اشاره به منابع فراهم کننده تعابیر، تفسیرها و سیستم
 ها دارد.گروه

                                                                                                                       
1- Cohen & Prusak 
2- Fukuyama 
3- Actors 
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 سرمایه اجتماعی یمدل ارائه شده توسط ناهاپیت و گوشال مدلی مناسبی برای مطالعه
لف توضیح های مختیاری از جنبهها بسکه مفهوم سازی آن درون سازمانی است، چرا

. با توجه به (9321سازد )فقیهی و فیضی، شده در آثار قبلی را یکپارچه می داده
گیرد  می مفروضات باال مدل مفهومی زیر پیشنهاد و در این پژوهش مورد بررسی قرار

 (.9)شکل 

 پژوهش ی. مدل مفهوم9شکل 

 سرمایه اجتماعیآفرین و رهبری تحول

های های فردی را به فعالیتداند که فعالیتمیکلمن سرمایه اجتماعی را مفهومی  
های صورت گرفته در (. با توجه به پژوهشColeman, 1988کند )جمعی مرتبط می

حوزه سرمایه اجتماعی، هنگامی که افراد با یکدیگر رابطه داشته باشند و یکدیگر را 
ی با هم کار بشناسند، درک کنند، و به هم اعتماد کنند با اثر بخشی و کارایی بیشتر

آن را به عنوان منبعی که در ساختار  9چنین برت (. همBolino, et al., 2002) کنند می
رهبران  چنین زمانی که (. همBurt, 2000) کندشده توصیف میروابط افراد نهفته

های روانی و بازخوردهای مثبت انگیزه و عالیق کارکنانشان را گسترده و متعالی کنند

                                                                                                                       
1- Burt 

 ارتباطات الهام بخش

 ترغیب منطقی

رهبری حمایتی و 
 شناسایی فردی

 چشم انداز

 آفرینتحولرهبری 

 
 اجتماعی سرمایه
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آورد، را فراهم می کاری پیروان موجبات سطوح باالتری از تعهد و هم کارکنان را، که
. با توجه به (Oliver et al, 2011) افتد می آفرین اتفاق ، رهبری تحولدهندپروش 

گیری سرمایه اجتماعی فرضیات ی شکلآفرین و نحوه کارکردها و نتایج رهبری تحول
 شود: می تحقیق به صورت زیر عنوان

آفرین و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود  بین رهبری تحولفرضیه اول: 
 دارد.

بخش و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود فرضیه دوم: بین ارتباطات الهام
 دارد.

 فرضیه سوم: بین ترغیب منطقی و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
هبری حمایتی و شناسایی فردی، با سرمایه اجتماعی رابطه فرضیه چهارم: بین ابعاد ر

 مثبت و معناداری وجود دارد.
 انداز  و سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین چشم فرضیه پنجم:

 روش تحقیق

سرمایه آفرین با ی بین ابعاد رهبری تحولپژوهش حاضر جهت بررسی رابطه 
گیرد. در این بنیان انجام میو کار کوچک و دانش های کسبدر شرکت اجتماعی

 FWAاستاندارد با کسب و کار کوچک  هایپژوهش، مبنای کار برای تعیین شرکت
در فرآیند بنیان، کسب و کارهایی است که های دانش. منظور از شرکتبوده است

. های دانشگاهی دارندهای مبتنی بر تخصصورودی، پردازش و خروجی خود فعالیت
بوده که کمتر تهران  6منطقه های مستقر در آماری این پژوهش، شرکت بنابراین جامعه

دهند. به بیان دیگر در این های تخصصی انجام مینفر پرسنل دارند و فعالیت 91از 
بنیان از نوع کسب و کارهای کوچک های دانشپژوهش مطالعه بر روی شرکت

شده این جامعه آماری با محورهای های ذکر صورت گرفت. با توجه به ویژگی
شرکت  82پژوهش تناسب بیشتری داشت و مورد مطالعه قرار گرفت. در این پژوهش 

که نمونه مورد بررسی با استفاده از روش نمونه گیری مورد بررسی قرار گرفتند. 
ای با توجه به تعداد کارکنان هر شرکت )هر شرکت به عنوان یک طبقه  تصادفی طبقه

چنین در هر طبقه به روش نمونه گیری تصادفی ساده، نمونه  رفته شد( و همدر نظر گ
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از این  گیری انجام گرفت. نفر نمونه 901مورد نظر تعیین شد. بدین ترتیب  مجموعاً از 
دهندگان % پاسخ12% زن بودند. حدود 70/47% از پاسخ دهندگان مرد و 81/18میان 

% از اعضای 49که ـ  پاسخ دهندگان  ای ازدارای مدرک کارشناسی و بخش عمده
 سال بودند. 1تا  9دارای سابقه بین  ـ شدنمونه را شامل می

آفرین به عنوان متغیر مستقل، گیری رهبری تحولدر این پژوهش، برای اندازه 
(، مبنای Rafferty & Griffin, 2004تعریف عملیاتی و مقیاس رافرتی و گریفین )

بخش، ترغیب انداز، ارتباطات الهامبعد چشم 1مقیاس  گیرد. در این عمل قرار می
گونه که بیان شد، شوند. همانگیری میمنطقی، رهبری حمایتی و شناسایی فردی اندازه

معنی بیان عباراتی بخش به ی غایت سازمان، ارتباطات الهامانداز به معنی بیان نقطهچشم
ی حمایتی به معنی توجه به پیروان و انگیزش و اعتماد بین افراد و رهبر دهندهافزایش

دو بعد ترغیب منطقی و شناسایی فردی به ترتیب  چنین هم. استها نیازهای شخصی آن
 شدن با مشکالت و تدارک پاداش اشاره دارد. به باالبردن آمادگی کارکنان برای روبرو

از مقیاس  این پژوهش نیز، بستهاجتماعی به عنوان متغیر وا گیری سرمایهبرای اندازه
ای سه بعد ساختاری، رابطه شود. این مقیاس، دربرگیرندهمی یت و گوشال استفادهناهاپ

 چنین همکند. . بعد ساختاری به الگوی ارتباطات میان افراد اشاره میاستو شناختی 
اند داشته یکدیگرکند که افراد در طول زمان با ای به روابط شخصی اشاره میبعد رابطه

های تعابیر، تفسیرها و سیستم بعد شناختی، نشان دهنده منابع فراهم کننده و سرانجام
 .استمعانی مشترک در گروه 

ها از روش تحلیل عاملی اکتشافی با چرخش برای بررسی روایی پرسشنامه 
آفرین، با استفاده از آزمون واریماکس استفاده شد. در مورد مقیاس رهبری تحول

%   1/69های استخراج شده حدود  سه عامل برای چرخش انتخاب شد. عامل 9سنگریزه
 دهد. می ایج تحلیل عاملی را نشان( نت9کنند. جدول ) می تبیین واریانس را از

  

                                                                                                                       
1- scree test   
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 آفریننتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه رهبری تحول .9جدول

 نام عامل بار عاملی سوال
1 .TL-Inspirational communication.1 951/1 

 TL-Inspirational communication.2 992/1 .۲ بخشارتباطات الهام
۳. TL-Inspirational communication.3 539/1 
1. TLis1 TL-Intellectual stimulation.1 543/1 

 ترغیب منطقی
۲. TLis1 TL-Intellectual stimulation.3 924/1 

1. TLpr1 TL-Personal recognition.1 794/1 

شناسایی فردی و رهبری 
 حمایتی

۲. TLpr1 TL-Personal recognition.2 465/1 
۳. TLpr1 TL-Personal recognition.3 999/1 
4. TLsl1 TL-Supportive leadership.1 922/1 
۵. TLsl1 TL-Supportive leadership.2 719/1 
۶. TLsl1 TL-Supportive leadership.3 954/1 

1. TLvi1 TL-vision.1 532/1 
 TLvi1 TL-vision.2 529/1 .۲ اندازچشم

۳. TLvi1 TL-vision.3 977/1 

 
اجتماعی نیز سه عامل برای چرخش انتخاب شد.  چنین، در مورد مقیاس سرمایه هم 

( نتایج 8کنند. جدول )را تبیین می %  از واریانس 4/61های استخراج شده حدود  عامل
است که یک سوال به دلیل نداشتن  الزم به ذکردهد.  می تحلیل عاملی را نشان

از  1/0خوانی در بعد مورد نظر، و یک سوال به دلیل داشتن بار عاملی کمتر از  هم
 تحلیل حذف شد.

 سرمایه اجتماعینتایج تحلیل عاملی اکتشافی برای پرسشنامه  .2جدول

 نام عامل بار عاملی والس

1 .SC-cognitive.1 951/1 

 اجتماعی سرمایه

۲. SC-cognitive.2 996/1 
1 .SC-relation.1 513/1 
۲ .SC-relation.2 563/1 
۳. SC-relation.3 999/1 
1 .SC-relation4 719/1 
۲. SC-relation.5 944/1 

1. SC-structure.1 953/1 

۲. SC-structure.2 539/1 
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فرین و آی رهبری تحولنامهسوال از پرسش 9شایان توجه است که بعد از حذف  
این دو مقیاس محاسبه شد  کرونباخ اجتماعی، ضریب آلفای دو سوال از مقیاس سرمایه

بودن این ضرایب،  7/0که طبق نظر نونالی باالتر از  ،بودند 28/0و  24/0 که به ترتیب،
 (.Nunnally, 1994:261) گیری داردنشان از اعتبار مقیاس اندازه

 هاتجزیه و تحلیل داده

بودن  ها ابتدا باید از نرمالبرای  انتخاب آزمون مناسب برای  تجزیه و تحلیل داده 
-موگرافشد. بدین منظور از آزمون کولل میتوزیع آماری سواالت اطمینان حاص

 گذارد.( نتایج این آزمون را به نمایش می3جدول ) .استفاده شد 9یک بعدی اسمیرنوف

2اسمیرنوف*ـ  نتایج آزمون کولموگراف .3جدول 
 

 داریسطح معنی ابعاد بعد/ متغیر

 آفرینتحول رهبری

 90/9 اندازچشم

 ۲۳/9 بخشارتباطات الهام

 11/9 ترغیب منطقی

 11/9 رهبری حمایتی و شناسایی فردی

 ۳1/9 اجتماعی سرمایه اجتماعی سرمایه

 .باشدمی 9۵/9سطح خطا  *

 داریچه سطح معنی، چنانK-Sتوان اذعان داشت که در آزمون به طور کلی می 
( نمایان 3. چنانچه در جدول )توزیع آماری متغیرها نرمال است باشد، 01/0از  باالتر

 . باشد آماری متغیرهای پژوهش، نرمال می است، توزیع
که و نیز نظر به این بودهکه توزیع آماری متغیرهای پژوهش نرمال  با توجه به این 

در ، (Starkweather, 2010کنند )می تری را ارائههای پارامتری، نتایج دقیقآزمون
زمونی پارامتری ی بین ابعاد پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون که آرابطهتحلیل 

                                                                                                                       
1- One Sample Kolmogorov-Smirnov 
2- Kolmogorow-Smirnow (K-S) 
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گذارد. یش میبستگی پیرسون را به نمانتایج آزمون هم (4جدول )است، استفاده شد. 
اجتماعی به نمایش  آفرین و سرمایهتحولبستگی بین ابعاد رهبری در این جدول، هم

اجتماعی به طور  آفرین با سرمایهبین رهبری تحول چنین، رابطه همگزارده شده است. 
 کلی نمایان است.

 *پیرسونمبستگی اطالعات آماری مربوط به آزمون ه .4جدول
رهبری 

 آفرینتحول
سرمایه 
 اجتماعی

(4) (3) (2) (9) 
 

96۶1** 96۳4** 96۳۲** 9641** 96۲0** 1 
ضریب 
 همبستگی

-ارتباطات الهام( 9)

 بخش

9699 9699 9699 9699 9699  
سطح معنی 

 داری

96۶۶** 961۳* 9649** 964۶** 1  
ضریب 
 همبستگی

 ترغیب منطقی( 2)

9699 969۲ 9699 9699   
سطح معنی 

 داری

96.0** 964۶** 96۳1** 1   
ضریب 
 همبستگی

رهبری حمایتی و  (3)
 شناسایی فردی

9699 9699 9699    
سطح معنی 

 داری

96۵0* 96۲4۲ 1    
ضریب 
 همبستگی

 انداز( چشم4)

9699 96۵۲     
سطح معنی 

 داری

1 96۳.**     
ضریب 
 همبستگی

 آفرینرهبری تحول

 9699     
سطح معنی 

 داری

 .دار استمعنی 9۵/9در خطای  *دار است/معنی 91/9در خطای  **
 

تر از سطح خطا باشد، کم داریچه سطح معنیبستگی پیرسون، چناندر آزمون هم 
دهد، ( نمایش می4گونه که جدول )دار است. همانشده معنیبستگی محاسبهضریب هم

مایتی و شناسایی فردی با منطقی، رهبری ح بخش، ترغیببین ابعاد ارتباطات الهام
تر، این ابعاد در افزایش . به بیان بهوجود دارددار مثبت و معنی ای رابطه اجتماعی سرمایه
انداز رهبری داری بین بعد چشممعنی چنین رابطه هم. هستنداجتماعی موثر  سرمایه
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ی آماری، باالتر بودن نبهی اجتماعی یافت نشد. دلیل این امر از ج آفرین و سرمایهتحول
 . استدرصد   1داری از مقدار خطای سطح معنی

آفرین به صورت کلی و سرمایه اجتماعی، حولشایان توجه است که بین رهبری ت 
 32/0. این رابطه با ضریب استدرصد برقرار  11دار در سطح اطمینان مثبت معنی رابطه

رهبری که تاثیر سه یعد از حال اشته شده است. ( به نمایش گذ4در جدول )
ین هر یک از ا بود که رتبه می اجتماعی نمایان شد، بهتر آفرین بر روی سرمایه تحول

استفاده شد. این . بدین منظور از آزمون فریدمن متغیر وابسته روشن شودبر روی  ابعاد
 08/0داری برای آن درصد انجام گرفت و سطح معنی 11اطمینان  آزمون در فاصله

تر از سطح اطمینان باشد، داری کمچه سطح معنیبه شد. در آزمون فریدمن، چنانمحاس
توان نتیجه گرفت که نمره حداقل یک متغیر در بین متغیرهای مستقل در تبیین متغیر می

گین به دست آمده در آزمون، میان ت. در این پژوهش و بر اساس نمرهتر اسوابسته بیش
از دو بعد دیگر یعنی ترغیب منطقی،  84/8میانگین  نمرهبخش با رتبه ارتباطات الهام

 ، باالتر است.72/9و  17/9های میانگین رهبری حمایتی و شناسایی فردی با نمره

 گیریبحث و نتیجه

اجتماعی در  سرمایهآفرین و بین رهبری تحول این پژوهش، با هدف بررسی رابطه 
بستگی آمده از آزمون همکسب و کارهای کوچک انجام گرفت. نتایج به دست

 32/0بستگی درصد و  با ضریب هم 11مثبت در سطح  پیرسون نشان داد که رابطه
ان تواند به عنوآفرین میگر آن است که رهبری تحولوجود دارد. این ضریب نشان

همانطور که قبالً بیان شد سازمانی از  اجتماعی عمل کند. کننده در ایجاد سرمایهتسهیل
تماعی برخوردار است که کارکنان در مراودات با یکدیگر و در ارتباط با سرمایه اج

سازمان از سهولت، سادگی و انعطاف بسیار باالیی برخوردار باشند، سرمایه اجتماعی 
باشد که روابط و تعامالت افرادی را که  می شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی

ر شکل های سرمایه، مولد و زاینده کند و مانند دیگ می درون ساختار هستند تسهیل
 پذیر است و دستیابی به اهداف معینی را که در نبودن آن دست یافتنی نبودند، امکان

ای که  (، که رهبری تحول آفرین با حمایت ها و نوع رابطهcoleman, 1988) سازد می
آن  کند و اهداف فردی آنان را در جهت اهداف کلی و در قالب می با کارکنان برقرار
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طور  این نتیجه همانتواند در ایجاد این سرمایه مهم یاری رسان باشد.  می تعریف کند،
نفوذ در افراد و  برقراری ارتباطات در کند:  را تایید می بنیسکه قبال بیان شد، گفته 

معنی قالب گروه و تیم از جمله وظایف اصلی مدیران است که در نقش رهبری مدیر 
. (Bennis,1997:5)شود  می ه باال بردن سرمایه اجتماعی سازمانکند و منجر بپیدا می

تلف رهبری بستگی ابعاد مخنکات قابل توجه در نتایج این پژوهش، ضرایب هم
این ابعاد  اول که از بررسی رابطه میانی . نکتهاستاجتماعی  آفرین با سرمایه تحول

 آفرین با سرمایهاز رهبری تحول اندازبین بعد چشم ای معنادار مشخص شد، نبود رابطه
های توان گفت که در شرکت اجتماعی در این تحقیق است. در تبیین این نتیجه می

آینده انداز  چشمبحث بنیان مورد بررسی، مفاهیم مربوط به کسب و کار کوچک دانش
 از مقصدی که سازمان به سمت آن گام بر سازمان، به معنای داشتن درکی روشن

اجتماعی به آن  ؛ بلکه سرمایهدکنی اجتماعی را تضمین نمیرمایهیجاد سادارد،  می
بخش، ترغیب منطقی، رهبری حمایتی و شناسایی فردی چیزی که به ارتباطات الهام

بخش در بین سه بعد ارتباطات الهام که رتبهنکته بعد آن. ه استوابست ،شودمرتبط می
آفرین تاکید  تحول ه نوعی بر این بعد رهبریبرَس نیز بتاثیرگذار از همه باالتر است. 

را نیازمند رهبری  سرمایه اجتماعییابی به مزایای کند، هنگامی که دستمی
ای عمل کند های مشترک ایجاد کند و همچون هسته داند که ارزشآفرینی می تحول

 مشترک بهره گیرند سرمایه اجتماعیکه اعضا پیرامون آن جمع شده و از 
(Brass,2001:147 .) شاید بتوان این قضیه را با ماهیت کار کسب و کارهای کوچک

 ها، پیچیدگی کار و مشکالت زیادبنیان تبیین نمود. به بیان دیگر، در این شرکتدانش
ها و کند که انگیزهتر میدر فرآیند عملیات، این نیاز را برای کارکنان پررنگ

بعد دیگر رهبری تحول آفرین که با  د.هایی در جهت حل مسئله از رهبران بگیرن مشوق
باشد در تحلیل چنین  سرمایه اجتماعی رابطه مثبت  و معناداری دارد ترغیب منطقی می

توان گفت که چون چنین شرکت هایی، بنیان کار و فعالیت خود را مبتنی  می ای رابطه
د، ارائه دهن بر دانش و تخصص کارکنان خود که آنان نیز افراد دانشی هستند قرار می

های آنان در جهت حل مسائل و مشکالت کاری  های کاری و افزایش توانایی آگاهی
تواند بهترین شیوه در پذیرش رهنمودهای مدیران باشد. با توجه  می ای خالقانه به شیوه

دهند نوع هدفی که مدیران برای کارکنان در  می ها ارائه به نوع خدماتی که این شرکت
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ایست برای آنان چالشی باشد چرا که دانش و آگاهی تخصصی ب می گیرند، نظر می
باشد. مدیریت با توجه به نیازهای  کارکنان در تعیین اهداف کاری تعیین کننده می

های مرتبط با اهداف و میزان دستیابی کارکنان به  ها و پاداش کارکنان و ارائه پرداخت
چنین مدیرانی که  آورد. همتواند بهترین حمایت را از کارکنان به عمل  اهداف می

گیرند، با ایجاد روابطی  می اصول اخالقی را در عملکرد ها و تصمیمات سازمانی به کار
(. یکی از 433-438: 9322)الوانی،  کنند مبتنی بر اخالقیات، سرمایه اجتماعی ایجاد می

ر در باشد که این ام این اصول توجه به منافع عامه کارکنان و همکاری جمعی آنان می
 کند. شناسایی فردی و رهبری حمایتی مدیران نمود پیدا می

هایی نیز وجود داشت. برای نمونه، بهتر به نظر در حیطه این پژوهش محدودیت 
، در سطح سازمان بررسی سرمایه اجتماعیآفرین و رسید که رابطه بین رهبری تحول می
در  سرمایه اجتماعیآفرینی مدیران الزم بود با مقادیر شد. به عنوان مثال درجه تحولمی

آوری های جمعشد. با توجه به محدودیتها مقایسه میمیان کارمندان یکایک شرکت
رسد که بهتر است به نظر می چنین همها در این پژوهش از سطح فردی استفاده شد. داده

است، به صورت جداگانه ها دارنده شرکت هایی که مدیر آندر تحقیقات آتی، شرکت
ها متفاوت سازمان آفرینانه و سبک رهبری در این گونهبررسی شوند. زیرا نقش تحول

تواند سرآغازی برای توجه به های این پژوهش مییافته این، با وجود رسد.به نظر می
سرمایه کار برای افزایش راه آفرین و ارائهو رهبری تحول سرمایه اجتماعیمفهوم 

 در کسب و کارهای کوچک تلقی شود. عیاجتما
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