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 چکيده
رفتاری مدیران برافزایش سرمایه اجتماعی در شرکت توزیع نيروی هدف پژوهش بررسی تأثير سبک

رفتاری مدیران دو متغير اصلی این پژوهش برق استان فارس است. بنابراین، سرمایه اجتماعی و سبک

جامعه آماری مدیران شاغل در این  .اندشدهیبررس بارهنیدراهستند که با استفاده از رویکردهای عمده 

نفر با استفاده از  97 هاآنکه از ميان  نفر بود 130 بربالغ 1394در سال  هاآنشرکت هستند که تعداد 

عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش پژوهش با گيری تصادفی ساده بهفرمول کوکران بر اساس نمونه

با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته  هادادهت. اس معيار هدف کاربردی و ازنظر روش پيمایشی

ضرایب رگرسيون چندمتغير و  ضریب همبستگی پيرسون، آوری و با استفاده از آزمون اسپيرمن،جمع

، الوانی، شيروانی پوتناموتحليل شدند. در این پژوهش نظریات بوردیو، کلمن، آزمون پارامتری تی تجزیه

نظرات ليکرت، مندی، جی لویيس، کلمن، هرسی، بالنچارد، ميلگان ، در ارتباط با سرمایه اجتماعی و 

رفتاری مدیران بررسی و تأثير سرمایه اجتماعی بر رفتار مدیران در  سه دابين و برت  در حوزه سبک

بعد ساختاری، ارتباطی و شناختی در ارتباط با چهار نوع رفتار مدیریت یعنی رفتار آمرانه/استبدادی و 

ی تحقيق نشان داد که بين بعد هاافتهی خيرخواهانه و مشورتی و مشارکتی بررسی شد. –استبدادی 

-استبدادی ی مدیریت استبدادی وهاسبکساختاری و ارتباطی و شناختی سرمایه اجتماعی و 

رفتاری بين سبکخيرخواهانه و مشورتی و مشارکتی ارتباط است. نتایج کلی پژوهش نشان داد که 

 رمایه اجتماعی شرکت رابطه وجود دارد.مدیران و ميزان س

شرکت توزیع نيروی برق »، «رفتاری مدیرانسبک»، «سرمایه اجتماعی» :يديکل واژگان 

 .«فارس»، «استان فارس
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  3 حسين صالحي،  2 مريم اعاليي،  1 کرامت اله راسخ

 .جهرم شناسی،جامعه گروه جهرم، واحد اسالمی آزاد دانشگاه دانشيار 1
 .دانشگاه آزاد اسالمی واحد جهرم شناسیجامعه ارشد کارشناسی آموختهدانش 2
 .معاون خدمات مشترکين شرکت توزیع برق استان فارس 3

 

 نام نويسنده مسئول:
 کرامت اله راسخ

 

 ي مديرانرفتار سبکسرمايه اجتماعي بر  تأثير
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 مقدمه
ها و روابط موجود در مشخصاً شامل موقعيت رفتاری مدیران است. سرمایه اجتماعیهدف پژوهش بررسی تأثير سرمایه اجتماعی بر سبک

کند. ميزان سرمایه یمها، اطالعات، منابع مادی و موقعيت اجتماعی را تسهيل های اجتماعی است که دسترسی افراد به فرصتها و شبکهگروه

 هاشرکتکه افزایش سرمایه اجتماعی در طوریتأثير مثبت دارد، به هاآنها نيز مانند سرمایه اجتماعی فردی بر بهبود کارایی اجتماعی در شرکت

ت که رفتار مدیران در شود. مطالعات گوناگون نشان داده اسیم سبب افزایش همکاری و مشارکت کارکنان درنتيجه انجام بهتر وظایف سازمانی

و تفکر خالق و انگيزش کارکنان و  هاتوانند سبب افزایش تخصص و مهارتافزایش سرمایه اجتماعی سازمانی نقش مهمی دارد. مدیران می

ت توزیع نيروی درنهایت سرمایه اجتماعی افراد شاغل در سازمان شوند. در این پژوهش ما تأثير رفتار مدیران برافزایش سرمایه اجتماعی در شرک

توسعه گونه تحقيقات در ایران از اهميت خاص برخورد است، چراکه ایران در ردیف کشورهای درحالکنيم. اینیمبرق استان فارس را بررسی 

ر این وضعيت و وری و کارایی پائين در مقایسه با جوامع صنعتی است. مدیران در تغييگونه جوامع بهرهقرار دارد. یکی از مشکالت بنيادی در این

های مشابه کننده دارند. بنابراین انجام این پژوهش و پژوهشتبع آن سازمان نقش تعيينافزایش سرمایه اجتماعی افراد شاغل در سازمان به

 (.104:1389فيضی و دیگران ؛ 1390حيدری تفرشی،  ؛ 127:1390رفعت جاه و دیگران،)خصوص در ایران ضروری است به

 

 ان مسئلهيب  .1
رفتار مدیران شرکت توزیع نيروی برق استان فارس در افزایش سرمایه اجتماعی در این شرکت است. با هدف پژوهش بررسی تأثير سبک

استفاده شود که با این  هاییاز نظریهرفتاری مدیران است، سعی شده است که توجه به اینکه پژوهش دارای دو متغير سرمایه اجتماعی و سبک

، الوانی، شيروانی در ارتباط با سرمایه اجتماعی و نظرات ليکرت، پوتنامرسد نظریات بوردیو، کلمن، بيشتری دارند. به نظر میمفاهيم ارتباط 

رفتاری مدیران به نوع با موضوع ارتباط دارند. ما در این مندی، جی لویيس، کلمن، هرسی، بالنچارد، ميلگان ، دابين و برت  در حوزه سبک

هستيم تا  سه بعد ساختاری و ارتباطی و شناختی سرمایه اجتماعی را در ارتباط با چهار نوع رفتار مدیریت یعنی رفتار  پژوهش درصدد آن

 خيرخواهانه و مشورتی و مشارکتی بررسی کنيم. –آمرانه/استبدادی و استبدادی 

 

 قيتحق شناسيروش  .2

رفتاری مدیران قرارمی گيرد و موضوع مورد بررسی در این پژوهش حاضر ازنظر افق زمانی مقطعی است، ازنظر موضوعی در قلمرو سبک

رفتاری مدیران است. قلمرو مکانی شرکت توزیع نيروی برق استان فارس و از نظر قلمرو زمانی، زمان پژوهش تأثير سرمایه اجتماعی بر سبک

گيری تصادفی ساده هست و برای تعيين گيری در پژوهش حاضر روش نمونهبوده است. روش نمونه 1394دوم سال  شش ماهها گردآوری داده

نفر از مدیران شرکت توزیع نيروی برق استان فارس است،  130شد. با توجه به اینکه جامعه آماری تعداد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده 

 پرسشنامه در اختيار مدیران این شرکت قرار گرفت. 100محاسبه و برای اطمينان بيشتر  97فرمول کوکران حجم نمونه با استفاده از 
 

 قينه تحقيشيپ  .3
ی علمی پژوهشی هامجلهکه برخی طوریاست، به گرفتهانجامسرمایه اجتماعی  دربارهی اگستردهدر ایران در چند سال اخير مطالعات 

معمار زاده و دیگران ین حوزه فعال هستند. ما برای پيشگيری از طوالنی شدن مقاله ناچار شدیم فقط به چند نمونه اشاره کنيم. در اعمدتاً 

عرفانيان در مطالعه (. 1388اند )معمارزاده و همکاران، انجام داده« بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد کارکنان»ای با عنوان مطالعه

ای استان فارس را بررسی کرده است. حقيقتيان و دیگران در پژوهش خود به این سرمایه اجتماعی در موفقيت کارکنان برق منطقه خود نقش

يضی و دیگران در ف (.1386زیست رابطه وجود دارد )عارفيان، اند که بين سرمایه اجتماعی با رفتارهای مسئوالنه نسبت به محيطيدهرسنتيجه 

به این نتيجه رسيدند که بين ميزان اعتماد و « رابطه بين سرمایه اجتماعی و مدیریت مشارکتی در دانشگاه علوم پزشکی»نوان پژوهش خود با ع

گل پرور و واثقی در  .(1389مدیریت مشارکتی و همچنين بين صميميت با مدیریت مشارکتی رابطه مستقيم وجود دارد )فيضی و همکاران، 

ها و صنایع سبب کاهش سطح رفتارهای مدنی و سازمانی و افزایش رفتارهای رسيدند که مدیریت استبدادی در سازمان خود به این نتيجه مطالعه

نشان « شناختی رابطه سرمایه اجتماعی با رضایت شغلیبررسی جامعه»پژوهش نوابخش  با عنوان  .(1390شود )گل پرور و واثقی، انحرافی می

يقتيان در تحقيقی با حق (.1391)نوابخش و همکاران،  تنها تحصيالت رابطه معناداری با رضایت شغلی دارد ایداد که  بين متغيرهای زمينه

های بين افراد، به این نتيجه رسيد که سرمایه اجتماعی شامل شبکه« بررسی نقش سرمایه اجتماعی بر رضایت شغلی کارکنان اداره تعاون»عنوان 

تأثير »توان به مطالعات قربانی و رفعت جاه تحت عنوان یمهمچنين (. 1387)حقيقتيان و همکاران،  تاعتماد، مشارکت و تعهد سازمانی اس

 (.1383)عرفانی،  اشاره کرد با جوسازمانی رابطه سبک مدیریت دربارهی عرفانمطالعه و [ 13« ]سرمایه اجتماعی بر ارتقاء شغلی زنان
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 مباني نظري  -4
شناس فرانسوی، جزو بوردیو، جامعه کنيم: بوردیو و کلمن و پونتام و فوکویاما.چهار نظریه اشاره میدر ارتباط با مبانی نظری تحقيق به 

یه اجتماعی حاصل جمع سرماتعریف بوردیو  بر اساسیه اجتماعی پرداخته است. سرماهای ویژگی سامانمندنخستين متفکرانی است که به تحليل 

تر عضویت در یک گروه است. به ی از روابط نهادی شده بين افراد و به عبارت سادهبادوامکيت شبکه منابع بالقوه و بالفعلی است که نتيجه مال

ای از روابط ودیعه طبيعی یا اجتماعی نيست، بلکه چيزی است که در طول زمان برای کسب آن عنوان شبکهیه اجتماعی بهسرمااعتقاد بوردیو، 

 مدتکوتاهگذاری فردی یا جمعی، آگاهانه یا ناآگاهانه است که مستقيماً در یهسرماجتماعی محصول نوعی یه اسرماباید تالش کرد. به تعبير بوردیو، 

یه اجتماعی نوعی ابزار دسترسی به منابع اقتصادی و فرهنگی از طریق ارتباطات اجتماعی سرماگيرد. پس در خدمت جامعه قرار می بلندمدتیا 

 (.Bordieu, 1986) است

یه اجتماعی و به عملياتی نمودن آن پرداخت. کلمن در مقایسه با بوردیو سرماکلمن نخستين پژوهشگری است که به بررسی تجربی مفهوم 

یه اجتماعی سرمای تعریف جابه. کلمن کرد کاریه اجتماعی استفاده کرد و در چارچوب سنت نظری متفاوتی سرمااز مفاهيم دیگری برای تعریف 

یه اجتماعی بخشی از ساختار اجتماعی است که به کنشگر سرما ی محتوای آن به کارکرد آن توجه کرد. به اعتقاد او،طورکلبهو ماهيت  برحسب

ی، هنجارها و رساناطالعدهد تا با استفاده از آن به منابع خود دست یابد. این بعد از ساختار اجتماعی شامل تکاليف و انتظارات، مجاری اجازه می

یه اجتماعی در ایجاد سرمایه انسانی و سرماکنند. جيمز کلمن به نقش راهایی است که انواع خاصی از رفتار را تشویق کرده یا منع میضمانت اج

یت به این نتيجه رسيد که: درنهایه اجتماعی سرمابود. او در تعریف کارکردی خود از  مندعالقهیه اجتماعی سرماپيامدهای آموزشی و تحصيلی 

 (.Coleman, 1988) کندکنشگران را در درون ساختار تسهيل می جتماعی شامل عناصری از ساختار اجتماعی است که کنشسرمایه ا

که ینامند است؛ یه اجتماعی در سطح ملی عالقهسرمایه اجتماعی رابرت پوتنام است. پوتنام بر تأثير سرماينه درزمسومين متفکر برجسته 

یه اجتماعی مستقيماً تحت تأثير سرمای دموکراتيک و درنهایت بر توسعه اقتصادی دارد. تعریف پوتنام از نهادهابريری تأثیه اجتماعی چه سرما

های همکاری و تعاون سبب افزایش سرمایه اجتماعی شده و گيری شبکهکلمن قرار دارد. پوتنام معتقد است که اعتماد، رعایت هنجارها و شکل

های مشارکت مدنی نظير عمده بين پوتنام با کلمن و بوردیو در این است که پوتنام، شبکه تفاوتکند. ینيل به منافع متقابل را تسهيل م

ها داند. این شبکهیه اجتماعی میسرماها از اشکال اساسی های ورزشی و نظير آنها، باشگاهتعاونی در نظام همسایگی، گرفتهشکلهای انجمن

کنند. او در تحقيق تجربی خود در ایتاليا به این نتيجه رسيد که علت تفاوت عملکرد نهادهای کنش و واکنش متقابل را در جامعه تقویت می

یه اجتماعی سرماد پوتنام، تفاوت در است. به اعتقا« جامعه مدنی»ينه ميزان درزمها سياسی و اقتصادی در نواحی مختلف ایتاليا ناشی از تفاوت آن

یه اجتماعی زیاد دارای اجتماع مدنی سرمایگر، مناطق دارای دعبارتبه است؛« جوامع مدنی»ينه درزمعلت اصلی ایجاد تفاوت بين مناطق مختلف 

اجتماعی اندک هم در عرصه اجتماع  یهسرمازنده و پرشوری و درنتيجه اقتصاد پررونق هستند و نهادهای سياسی فعال دارند، ولی مناطق دارای 

 (.Putnam, 1993) و هم در عرصه اقتصاد و سياست دچار مشکل هستند

معينی از هنجارها یا مجموعه عنوان توان بهی میسادگبهیه اجتماعی را سرما»نویسد: یه اجتماعی میسرمافرانسيس فوکومایا در تعریف 

از دیدگاه  (.1379)فوکویاما،  «که همکاری تعاون ميانشان مجاز است، در آن سهيم هستند يررسمی تعریف کرد که اعضای گروهیغهای ارزش

ينه پيوند و اعتماد بين افراد زمتواند یه اجتماعی در سطح جهانی خانواده است که با ایفای نقش خود میسرماوی یکی از منابع اصلی برای توليد 

یه اجتماعی سرمانماید. يد میتأکیه اجتماعی سرمایه اجتماعی، صرفاً بر خصلت جمعی سرماپردازان دیگر نظریه برخالفرا ایجاد کند. او 

دهند، یه اجتماعی را تشکيل میسرماهاست و نه افراد. هنجارهایی که شالوده این سرمایه متعلق به گروه چراکهیرمجموعه سرمایه انسانی نيست، ز

اند ممکن است به کوچکی دو دوست باشند که با یه اجتماعیسرمايم باشد. گروهی که حامی که بيش از یک فرد در آن سه معنادارنددر صورتی 

تری تمامی یک ملت باشد. به همين نمایند و یا ممکن است در مقياس بزرگای مشترک همکاری میکنند یا در پروژهیکدیگر تبادل اطالعات می

یه اجتماعی در سرماين کارکرد دیگر چنهمظریات فوکومایا در سطح جامعه است. او یه اجتماعی در )بازدهی سرمایه( در نسرمادليل کارکرد 

ی کانون توجه توجهقابل طوربههای اخير جامعه مدنی که در سال»داند: سطح کالن را تقویت دموکراسی پایدار از طریق تقویت جامعه مدنی می

فوکومایا در بحث خود در مورد چگونگی سنجش «  یه اجتماعی استسرمای بوده است، در مقياس وسيعی محصول ساالرمردمهای پردازییهنظر

ها از طریق معيارهای تر است که نبود سرمایهعنوان یک ارزش مثبت سادههای اجتماعی بهی سنجش سرمایهجابهیه اجتماعی معتقد است سرما

 (.1379)فوکویاما،  يدگی خانواده و غيره سنجيده شودپاشازهمائم و سنتی، ناهنجارهای اجتماعی همچون نرخ جر

یی و تحليل شبکه نو نهادگراها و رویکرد شناسی سازماندر ارتباط با رابطه سرمایه اجتماعی و شيوه مدیریت، مطالعاتی در حوزه جامعه

ی هامطالعهخصوص در دو دهه اخير ی بهشناختجامعهبکه یی و تحليل شنو نهادگرااست. در چهارچوب رویکرد  گرفتهانجامی شناختجامعه

با « یشناختجامعهتحليل شبکه »است. رونالد برت یکی از سرآمدان رویکرد  گرفتهانجامرابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت  دربارهی اگسترده

 واردکردنسو با او از یک (.Burt, 1992) اه گسترش دادهای ضعيف و قوی را از دو دیدگهای نفوذ ساختاری، رویکرد ارتباطمفهوم راه واردکردن

دهد که او عمدتاً ها جلب کرد. اشاره برت به این موضوع نشان میهای معين ساختاری شبکهاین مفهوم توجه ما را به مزیت نظارتی برخی جنبه
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توان از این پرسش است که کدام امکانات کنشی را میبه بررسی ساختارهای شبکه از دیدگاه راهبردی عالقه دارد، یعنی او درصدد پاسخ به 

توانند شکل دهند که از طریق هایشان را طوری میساختارها استنتاج کرد. این ویژگی با این پرسش در ارتباط است که چگونه کنشگران شبکه

از ارتباط اجتماعی در قالب اطالعات و امکان های موجود ناشی ین چهارچوب، امکاندر اها به بيشترین منابع ممکن دسترسی پيدا کنند. آن

دهد، بلکه ینمیی برای نظارت در اختيار مدیران قرار هاسرپلنظارت سرمایه اجتماعی کنشگر در این مورد مدیران هستند. سرمایه اجتماعی فقط 

یه اجتماعی سرماها بر این اساس منبع مهم سرپل گذارد تا بر گزینش کنش کنشگران دیگر نظارت داشته باشند.می هاآناین امکان را در اختيار 

 (.383 -381: 1394)کسلر،  هستند

تأثير والدین بر تربيت  دربارهی امطالعهی در شناختجامعهیی نو نهادگراگذار رویکرد يانبنفرانک ر. دابين در کنار جان دبليو مِير یکی از دو 

 مرورزمانبهگذارند که اجتماعی یا پایگاه طبقاتی والدین( تأثيرهایی را میطبقه رای نمونه فرزندان به این نتيجه رسيد که نهادهای اجتماعی )ب

بر ذهن دابين تأثير داشت که در مطالعات بسيار  چنانآناین پرسش  (.Dobbin and Sutton, 1998) شوندفرد می« طبيعی»خصوصيت 

متحده امریکا در اواخر قرن نوزدهم یاالتادر  ازجملهاست در کشورهای مختلف گوناگون او مانند بررسی واگرایی در ميان نخبگان صنعت و سي

پرسش  1«تبعيض مثبت»و « حقوق برابر در استخدام»های یکایی و جنبشآمرهای بزرگ کارکنان در شرکتاداره های مدیریت و تا بررسی روش

یکایی از اواسط آمرهای گيری بخش حقوق کارگران در شرکتاصلی باقی ماند. دابين این مسئله را همراه با جان ساتون با بررسی جریان شکل

ر تحت تأثير رفتار مدیران در ارتباط نزدیک با ساختا هاشرکتبررسی کردند و به نتيجه جدید رسيدند که افزایش سرمایه اجتماعی در  60دهه 

ها کارشان را با نهادها قرار دارد، بنابراین افزایش سرمایه اجتماعی از طریق رفتار مدیران ارتباط نزدیک با ساختار نهادی شرکت مربوط دارد. آن

ارکردی دارند، ک_های عملیزنند، انگيزههایی که در برخی مواقع دست به ابتکار میيه نو نهادگرایانه شروع کردند که بر اساس آن سازمانفرضاین 

دهد. نویسندگان ها مشروعيت میکنند، درنتيجه این عملکرد مثبت قبلی ابتکارهاست که به آنکه دیگران بعداً از همين ابتکارها تقليد میدرحالی

از تأثيرگذاری قواعد  های سازمانی در اثر تصویب قوانين دولتی را ناشییکایی اغلب گرایش دارند، نوآوریآمربه این نتيجه رسيدند که مدیران 

دابين و ساتون )همانجا(.  استسبب افزایش سرمایه اجتماعی شرکت شده  هاآنقانونی دولت توجيه نکنند، بلکه ادعا کنند که اقدامات منطقی 

ش کردند اتخاذ این ها تالهای بزرگ، این شرکتو عدم اطمينان حقوقی ناشی از آن برای شرکت« انقالب حقوقی» اصطالحبهرغم دریافتند که به

منظور افزایش کارایی نسبت داده و توجيه کنند. دابين و ساتون در به« مدیریت منابع انسانی»تدابير جدید را به مدیریت شرکت تحت عنوان 

متحده یاالتار های فرهنگی بنيادی دگيریکنند که این سند قوی برای وجود جهتدر جعل سياست صنعتی استدالل می شدهطرحتوافق با افکار 

ترتيب تأثير خصوصيات تاریخی بر مشروعيت روابط استداللی ینابهآن اعتماد به بازار بيشتر از اعتماد به دولت است و  بر اساسامریکاست که 

 (.409: 1394)کسلر،  شودی آشکار میخوببه

کنند، ولی یمی موجود اشبکهگونه مطالعات تأثير رفتار مدیران برافزایش سرمایه اجتماعی را مشروطه به شروط نهادی و اگرچه این

که هر مدیری که از سرمایه اجتماعی بيشتری برخوردار طوریی مدیران را برافزایش سرمایه اجتماعی شرکت انکار کرد، بهرفتارتوان شيوه ینم

تواند باعث افزایش سرمایه اجتماعی در شرکت شود بسيار رو یافتن مواردی که میيت او در کارش به همان نسبت باالتر هست. ازاینباشد موفق

 کردیم. نظرصرفحائز اهميت است. ما با توجه به مطالب باال مدلی تهيه کردیم که به دليل محدود بودن فضای مقاله از آوردن آن 

 

 هاداده وتحليليهتجز  -5 

 هاي توصيفيالف: يافته

های جامعه نمونه یژگیوها از آمار توصيفی و آمار استنباطی به شرح ذیل استفاده شد. برخی وتحليل دادهمنظور تجزیهدر این پژوهش به

تا  31نفر بين  47سال،  30تا  20بين  هاآننفر  25از این جمعيت  نفر زن بودند. 18نفر مرد و  82نفر جمعيت نمونه  100زیر است. از  قراربه

 3ه شرح زیر برخوردار بودند: بباالی پنجاه سال داشتند. تمام مدیریت از تحصيالت باالی دیپلم  هاآننفر  4و  50تا  41بين  هاآننفر  24، 40

سال،  10تا  6نفر بين  27، سابقه کار داشتند سال 5تا  1نفر از جامعه نمونه بين  23يسانس بودند. لفوقنفر  19ليسانس و  78یپلم، دفوقنفر 

 سال سابقه کار داشتند. 30تا  21نفر بين  17و  20تا  11نفر بين  33

 

 استنباطي هاييافتهب: 
 رفتاری مدیرانفرضيه اول: رابطه بين سرمایه اجتماعی و سبک

 رفتاری مدیران(: بررسی رابطه بين سرمایه اجتماعی و سبک1جدول )

 

                                                           
11 Affirmative action 
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 نوع رابطه و اعتبار آن داریسطح معنی د معناداریح پيرسونمقدار همبستگی  متغير/نتایج

 سرمایه اجتماعی
 مثبت و معنادار 000/0 05/0 632/0

 رفتاری مدیرانسبک

 

رفتاری مدیران رابطه سبکدهد که بين سرمایه اجتماعی و آمده نشان میدستبه 99/0که در سطح باالی  632/0مقدار همبستگی 

رابطه مثبت است، بدین معنا که هر چه سرمایه اجتماعی در بين مدیران شرکت توزیع برق استان فارس افزایش یابد  جهت دار وجود دارد.معنی

فرضيه تحقيق یعنی ( 000/0 <05/0) داریمعنیاز حد  داریتر بودن سطح معنیگردد. با توجه به کوچکدر سبک مدیریتی بهبودی حاصل می

 شود.رفتاری مدیران تائيد میرابطه بين سرمایه اجتماعی و سبک

 

 رفتاری مدیراندوم: رابطه بين بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و سبک هيفرض
 

 رفتاري مديران(: بررسي رابطه بين بعد ساختاري سرمايه اجتماعي و سبک2جدول )
 

 نمقدار همبستگی پيرسو متغير/نتایج

 

 

 

 

 

 
 

 نوع رابطه و اعتبار آن داریسطح معنی حد معناداری

 بعد ساختاری
 مثبت و معنادار 000/0 05/0 597/0

 رفتاری مدیرانسبک

 

رفتاری دهد که بين بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و سبکآمده نشان میدستبه 99/0که در سطح باالی  597/0مقدار همبستگی 

ین معنا است که با افزایش بعد ساختاری سرمایه اجتماعی نمره سبک رفتاری مدیران بد و جهت رابطه مثبتدار وجود دارد مدیران رابطه معنی

( فرضيه پژوهش رابطه بين بعد ساختاری 000/0 <05/0) معناداریاز حد  داریسطح معنیتر بودن با توجه به کوچک کنيل کند.افزایش پيدا می

 شود.رفتاری مدیران تائيد میسرمایه اجتماعی و سبک

 

 رفتاری مدیران: رابطه بين بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و سبکسومفرضيه 
 

 رفتاري مديرانرابطه بين بعد ارتباطي سرمايه اجتماعي و سبک ( بررسي3جدول )
 

 مقدار همبستگی پيرسون متغير/نتایج
 

 نوع رابطه و اعتبار آن داریسطح معنی حد معناداری

 بعد ارتباطی

 مثبت و معنادار 000/0 05/0 665/0
 رفتاری مدیرانسبک

 

رفتاری مدیران دهد که بين بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و سبکآمده نشان میدستبه 99/0که در سطح باالی  665/0مقدار همبستگی 

( فرضيه رابطه بين بعد ارتباطی سرمایه 000/0 <05/0) معناداریاز حد  داریسطح معنیتر بودن با توجه به کوچک کهدار وجود دارد رابطه معنی

  شود.تائيد می رفتاری مدیراناجتماعی و سبک

 

 رفتاری: رابطه بين بعد شناختی سرمایه اجتماعی و سبکچهارمفرضيه 
 

 رفتاري مديرانرابطه بين بعد شناختي سرمايه اجتماعي و سبک بررسي (4جدول )
 

 مقدار همبستگی پيرسون متغير/نتایج
 

 نوع رابطه و اعتبار آن داریسطح معنی حد معناداری

 بعد شناختی
 مثبت و معنادار 000/0 05/0 528/0

 رفتاری مدیرانسبک
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رفتاری مدیران بين بعد شناختی سرمایه اجتماعی و سبکدهد که آمده نشان میدستبه 99/0در سطح باالی  که 528/0مقدار همبستگی 

( فرضيه رابطه بين بعد 000/0 <05/0) معناداریاز حد  داریسطح معنیتر بودن باشد. با توجه به کوچکرابطه معنادار و جهت رابطه مثبت می

 شود.رفتاری مدیران تائيد میشناختی سرمایه اجتماعی و سبک

 

 رفتاری مدیران و سرمایه اجتماعیبينی سبک: پيشپنجمفرضيه 
 

 رفتاري مديران بر سرمايه اجتماعيتأثير سبک ( بررسي5جدول )
 

 F R 𝐑𝟐 داریسطح معنی tمقدار آماره  ضریب بتا B رفتاری مدیرانسبک

    000/0 092/11  926/63 مقدار ثابت

 010/0 616/2 482/0 755/0 بعد ساختاری

 003/0 -087/3 656/0 -152/1 بعد شناختی 514/0 717/0 731/13

 000/0 965/4 869/0 766/0 بعد ارتباطی

 

متغيرهای مستقل بعد ساختاری، بعد شناختی و بعد ارتباطی سرمایه   𝑹𝟐خصوص ضریب ( در5شماره )بر طبق اطالعات مندرج در جدول 

شناختی و بعد ارتباطی  رفتاری مدیران توسط مدل رگرسيونی با متغيرهای بعد ساختاری، بعدواریانس سبک 4/0 گفت که توانیماجتماعی 

آمده است؛ بدین معنا که مجموعه دستبه 51/0در این پژوهش  باشدیمکه شاخص برازندگی مدل رگرسيونی 𝑹𝟐  مقدار .شودیمتبيين 

 ماندهیباق 0 /49ی مابقو  دینمایماز تغييرات با واریانس متغير وابسته یعنی سبک مدیریتی را تبيين 1/0ی مستقل وارد معادله شده، رهايمتغ

)مدل رگرسيونی( شدهارائهبتا در بعد ساختاری سرمایه اجتماعی در مدل مقدار . گرددیممتغيرهای دیگری که در این مدل نيامده تبيين  لهيوسبه

 003/0یداریمعن و سطح656/0. مقدار بتا در بعد شناختی است داریمعنکه جهت رابطه مثبت و 01/0یداریمعنو سطح 482/0برابر است با 

یعنی رابطه  باشدیم 000/0داری و سطح معنی869/0. و در آخر مقدار بتا بعد ارتباطی باشدیمدار و مثبت د؛ بدین معنی که رابطه معنیباشیم

 .باشدیمدار  قوی و مثبت معنی

 : ارتباط بين سرمایه اجتماعی و رفتار استبدادی مدیرانششمفرضيه 
 

 ( بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و سبک استبدادي مديران6)جدول 
 

حد  همبستگی پيرسونمقدار  متغير/نتایج

 معناداری

 نوع رابطه و اعتبار آن داریسطح معنی

 رفتار استبدادی مدیران
 منفی و معنادار 000/0 05/0 -422/0

 سرمایه اجتماعی

 

ها که بين سبک استبدادی مدیران و سرمایه اجتماعی آن دهدآمده نشان میدستبه 99/0در سطح باالی  که 0-/422مقدار همبستگی 

گویان افزایش یابد از تمایل به شيوه اداره رابطه معنادار و جهت رابطه معکوس است. بدین معنی که هر چه سرمایه اجتماعی در بين پاسخ

( فرضيه رابطه بين سرمایه اجتماعی 000/0 <05/0) معناداریاز حد  داریسطح معنیتر بودن گردد. که با توجه به کوچکاستبدادی کاسته می

دهنده معکوس بودن رابطه بين این دو متغير است شود. همچنين عالمت منفی در ضریب همبستگی نشانو سبک استبدادی مدیران تائيد می

 به این مفهوم که با افزایش یکی دیگری کاهش ميابد.
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 خيرخواهانه مدیران -استبدادی : ارتباط بين سرمایه اجتماعی و رفتارهفتمفرضيه 
 

 خيرخواهانه مديران-(: بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و رفتار استبدادي7جدول )
 

 نوع رابطه و اعتبار آن داریسطح معنی حد معناداری مقدار همبستگی پيرسون متغير/نتایج

 خيرخواهانه مدیران-رفتار استبدادی
 معنادار مثبت و 000/0 05/0 516/0

 سرمایه اجتماعی

 

خيرخواهانه مدیران و سرمایه  -بين سبک استبدادیدهد که آمده نشان میدستبه 99/0در سطح باالی  که 516/0مقدار همبستگی 

( فرضيه 000/0 <05/0) معناداریاز حد  داریسطح معنیتر بودن ها رابطه معنادار و جهت رابطه مثبت است. با توجه به کوچکاجتماعی آن

یعنی با افزایش سرمایه اجتماعی سبک خيرخواهانه مدیران ؛ شودخيرخواهانه مدیران تائيد می -رابطه بين سرمایه اجتماعی و سبک استبدادی

 نيز افزایش ميابد.

 : ارتباط بين سرمایه اجتماعی و رفتار مشورتی مدیرانهشتمفرضيه 
 

 و رفتار مشورتي مديران ( بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي8جدول  )
 

 نوع رابطه و اعتبار آن داریسطح معنی حد معناداری مقدار همبستگی پيرسون متغير/نتایج

 رفتار مشورتی مدیران
 مثبت و معنادار 000/0 05/0 704/0

 سرمایه اجتماعی

 

 معناداریاز حد  داریسطح معنیتر بودن که با توجه به کوچک دهدآمده نشان میدستبه 99/0در سطح باالی  که 704/0مقدار همبستگی 

مفهوم  نیبد باشد.جهت رابطه از نوع مستقيم می که شود.( فرضيه رابطه بين سرمایه اجتماعی و رفتار مشورتی مدیران تائيد می000/0 <05/0)

 .شودیمها به سبک مدیریت مشورتی بيشتر که با افزایش سرمایه اجتماعی در بين پاسخگویان تمایل آن

 

 : ارتباط بين سرمایه اجتماعی و رفتار مشارکتی مدیراننهمفرضيه 
 

 (: بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و رفتار مشارکتي مديران9جدول )
 

 نوع رابطه و اعتبار آن داریسطح معنی حد معناداری پيرسونمقدار همبستگی  متغير/نتایج

 رفتار مشارکتی مدیران
 مثبت و معنادار 000/0 05/0 770/0

 سرمایه اجتماعی

 

رابطه ها مشارکتی مدیران و سرمایه اجتماعی آن که بين رفتار دهدآمده نشان میدستبه 99/0در سطح باالی  که 770/0مقدار همبستگی 

سرمایه اجتماعی مدیران باالتر باشد مدیران بيشتر تمایل به رفتار مشارکتی  هر چه معنادار وجود دارد و جهت رابطه مثبت است. بدین معنی

( فرضيه رابطه بين سرمایه اجتماعی و رفتار مشارکتی 000/0 <05/0) معناداریاز حد  داریسطح معنیتر بودن دارند. که با توجه به کوچک

 شود.مدیران تائيد می
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 : تفاوت رفتار مدیریتی بين زنان و مردانهمدفرضيه 
 

 رفتار مديران زن و مرد(: بررسي تفاوت بين سبک10جدول )
 

 نتيجه آزمون داریسطح معنی داریحد معنی مقدار آماره تی

 رد فرضيه 315/0 05/0 237/21

 

نيست.  هاآنی مدیران و تحصيالت رفتارسبکی بين ارابطهالزم بيشتر است، بنابراین  حدنصاب( از 315/0 >05/0) دارميزان سطح معنی

 علت آن است که سطح تحصيل مدیران در این تحقيق بسيار نزدیک است.

 

 رفتاری مدیرانرابطه سن و سبک :یازدهمفرضيه 
 

 رفتاري مديران( : بررسي رابطه بين سن و سبک11جدول )
 

 نوع رابطه و اعتبار آن داریسطح معنی حد معناداری مقدار همبستگی پيرسون متغير/نتایج

 رفتاری مدیرانسبک
 عدم رابطه 99/0 05/0 -005/0

 سن

 

معناداری از حد  داریسطح معنیتر بودن با توجه به بزرگ که دهدآمده نشان میدستبه 99/0در سطح  که -005/0مقدار همبستگی 

 باشد.جهت رابطه از نوع معکوس می البته شود.رفتاری مدیران در شرکت رد می( فرضيه رابطه بين سن و سبک99/0 >05/0)

 

 رفتاری مدیرانارتباط بين تحصيالت و سبک دوازدهم: فرضيه
 

 رفتاري مديران( : بررسي رابطه بين تحصيالت و سبک12جدول)
 

 نوع رابطه و اعتبار آن داریسطح معنی حد معناداری مقدار همبستگی پيرسون متغير/نتایج

 رفتاری مدیرانسبک
 عدم رابطه 71/0 05/0 03/0

 تحصيالت

 

( فرضيه رابطه بين 71/0 >05/0داری )معنیاز حد  داریسطح معنیتر بودن آمده، که با توجه به بزرگدستبه 03/0مقدار همبستگی 

 شود.مدیران در شرکت رد میرفتاری تحصيالت و سبک
 

 رفتاری مدیرانارتباط بين سابقه کار و سبک سيزدهم:فرعی فرضيه 
 

 رفتاري مديران(: بررسي رابطه بين سابقه کار و سبک13جدول )
 

 نوع رابطه و اعتبار آن داریسطح معنی حد معناداری مقدار همبستگی پيرسون متغير/نتایج

 رفتاری مدیرانسبک
 عدم رابطه 32/0 05/0 09/0

 سابقه کار

 

( فرضيه رابطه بين سابقه 32/0 >05/0معناداری )از حد  داریسطح معنیتر بودن آمده، که با توجه به بزرگدستبه 09/0مقدار همبستگی 

 شود.رفتاری مدیران در شرکت رد میکار و سبک
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 گيرييجهنتبحث و  

( 1388رفتاری مدیران تأیيد شد. این نتيجه با پژوهش  معمار زاده و دیگران )بين سرمایه اجتماعی و سبکاول مبنی بر رابطه  هيفرض

رفتاری مدیران معنادار محاسبه شد. این نتيجه با پژوهش فرضيه دوم رابطه بين بعد ساختاری سرمایه اجتماعی و سبکهمپوشانی دارد. در 

رفتاری مدیران همخوانی دارد. موضوع فرضيه سوم رابطه بين بعد شناختی سرمایه اجتماعی و سبک( 1389فيضی و دیگران )و  (1386) عرفانيان

رفتاری مدیران از آزمون همبستگی پيرسون بود. این رابطه نيز تائيد شد. در فرضيه چهارم رابطه بين بعد ارتباطی سرمایه اجتماعی و سبک

( 1391و  همکاران )  آمده از پژوهش نوابخشدستابطه وجود دارد. این نتيجه با نتایج بهاستفاده شد و مشخص شد که بين دو  این متغير ر

رفتاری مدیران نيز تائيد شد. همچنين فرضيه ششم مبنی بر رابطه همخوانی دارد. فرضيه پنجم مبنی بر ارتباط بين سرمایه اجتماعی و سبک

یی مدیریت کاراوس مشاهده شد، به این معنا که مدیریت استبدادی تأثير منفی بر بين سرمایه اجتماعی و سبک استبدادی مدیران رابطه معک

همخوانی دارد. فرضيه هفتم مبنی بر رابطه بين سرمایه اجتماعی و سبک خيرخواهانه ( 1390)  دارد. این پژوهش با نتایج پژوهش گل پرور و واثقی

های با توجه به نوع داده (.1381)اسدی زاده و دیگران،  و استون هماهنگی داردهی هونگ پارک  مدیران نيز تائيد شد. این نتيجه با پژوهش 

مورد تحليل در فرضيه هشتم جهت بررسی وجود رابطه بين سرمایه اجتماعی و سبک مشورتی مدیران از آزمون همبستگی پيرسون استفاده شد 

داری مشاهده شد. این نتيجه با نتایج سرمایه اجتماعی و سبک مشورتی رابطه مثبت و معنیوتحليل اطالعات بين آمده از تجزیهدستنتایج به که

های مورد تحليل در فرضيه نهم جهت بررسی وجود با توجه به نوع داده  .همخوان است( 1389) جهانگيری و شکری زاده  هاپژوهشحاصل از 

وتحليل اطالعات آمده از تجزیهدستنتایج به ن همبستگی پيرسون استفاده شد کهرابطه بين سرمایه اجتماعی و سبک مشارکتی مدیران از آزمو

فرضيه دهم تفاوت بين داری وجود دارد. ما در نشان داد که بين این دو متغير رابطه مثبت و معنی( 1389)گران فيضی و دیدر راستای تحقيق 

روی برق استان فارس بررسی کردیم. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که رفتاری مدیران در بين زنان و مردان را در شرکت توزیع نيسبک

فرضيه موضوع  .سو استهم (1383) عرفانی بامطالعهمدیران زن و مرد  در شرکت وجود ندارد. این نتيجه  رفتاریسبکداری بين تفاوت معنی

رفتاری داری بين سابقه کار و سبکز این بررسی نشان داد که رابطه معنیرفتاری مدیران بود. نتایج حاصل اسيزدهم رابطه بين سابقه کار و سبک

 (.1384)فيلد،  زمان تجربه مدیران با کارایی مدیریت آنان ارتباط مستقيم نداردمدیران وجود ندارد. جان فيلد نيز به این نتيجه رسيد که مدت
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های مدیریتی و تحليل اثربخشی سبک ، بهار(1381) هاشمی اصغریعلمحرم زاده و سيد   و مهردادحسن  اسدی، [1]
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 ياستسدر توسعه و  زن ير سرمایه اجتماعی بر ارتقای شغلی زنان،تأث ، بهار(،1390) یقربانیم و سميه مر جاه، رفعت [13]
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