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 قدمهم

 و رقزابيي، نزوروري   مزیز   افززای   به كه هایي سازمان ميان هفزایند طور سازماني به یادگيري امروزه

 از رویكردهزاي  مخيلز   پژوهشزرران  و اسز   گرفيزه  قرار ویژه توجه مورد ،مندند عالقه اثربخشي

 (.38، ص8811زاده و همكاران،  جمال)اند  ها را تحليل كرده رن ميفاوتي

طي رن دان  دربزارة اقزداما ،    دانند كه یادگيري سازماني را فرایندي مي( 8811)دف  و ویک 

نظزر   از(. Daft & Weick, 1984, p.284)یابزد   مزي نييجه و ارتباطا  ميان سازمان و محزي  توسز ه   

 ررجریس
اي و رضزایي   افجزه ) یادگيري سازماني فرایند شناسایي و تصزحي  طازا اسز    ( 8891)8

ضزر باعزش شزده اسز      دگرگوني و تغييرا  فزاینده و سریع در عصزر اا (. 188، ص8881ابيانه، 

جاهد و )كنند  را اسال مر  امها براي بقا و رشد طود در فضاي رقابيي، نياز به یادگيري ماد سازمان

از دانز ،   پویا ياینداز فر اس   هاي رموزشي عبار  یادگيري سازماني در محي (. 8818همكاران، 

(. Morales et al., 2008, p.188)شامل طلق و كسز،، انيشزار و اشزيراو، و كزاربرد دانز  اسز        

اي به ایز    گرفيه و هر یک از زاویههاي زیادي تا به اال در زمينة یادگيري سازماني انجام  پژوه 

 De)داند  یادگيري سازماني را تنها مزی  رقابيي پایدار مي( 8811)دي گواس . اس  پرداطيهميغير 

Gauss, 1988, p.70) . دادن  ظرفي  سزازماني بزراي انجزام   یادگيري سازماني را توس ة ( 1008)كيم

بهبود مزی  رقابيي، بهبود ( 8881)چوپاني و همكاران (. Kim, 2003, p.240)داند  اقداما  مؤثر مي

طالقي  و نوروري، بهبود عملكرد سازماني، توس ة دان  سازماني و توس ة سزازماني را از جملزه   

 (. 98، ص8881، رانچوپاني و همكا)اند  هدمزایاي یادگيري سازماني بيان كر

در . دهة اطير توجه زیادي را بزه طزود جلز، كزرده اسز      واژة م نوی  در رهبري م نوي در 

منظور رسيدن به اهداف مورد نظر، توس ة منابع انساني  ها، به محي  ميالطم و ميغير امروزي سازمان

یزک رهبزر از   م نویز  بزراي   و  شدهها محسوب  دان ، مزی  رقابيي سازمان .زیادي دارداهمي  

 .شود مي اصول اساسي مدیری  در نظر گرفيه

                                                           
1. Argyris 



   111        ... واحدهای : مورد مطالعه) سازمانییادگيری  بررهبری معنوی  تأثيرسرمایة اجتماعی در  ميانجیقش نبررسی    
 

 

موضزو  م نویز  در   . اند دانشمندان فراواني دربارة مفهوم م نوی  در علم رهبري ماال ه كرده

همكزاران،  الهزي و   طزاف  )شدن به موضو  عمومي در رفيار سازماني اسز    سازمان در اال تبدیل

كند كه در رن اعضاي سزازمان، ازس م نزاداري     رهبري م نوي دیدگاهي ایجاد مي (.80، ص8818

. كننزد  بزودن مزي   شود، و ااسزاس ميفزاو    شان م نادار مي كنند و در رن زندگي در كار را تجربه مي

انزداز، ایمزان    چشمكه تركيبي از  ،نظریة رهبري م نوي براساس الروي انريزش دروني توس ه یافيه

دف رهبري م نوي، توجه بزه نيازهزاي اساسزي    ه. دوسيي و بقاي م نوي اس  به تحقق هدف، نو 

شزود كاركنزان    بزري موجز، مزي   چني  ره. پيروان اس  تا موجبا  بقاي م نوي رنان را فراهم كند

ها ای  ااسزاس   همچني ، به رن. اهمي  دهند شغل طودم ناي واق ي شغل طود را درو كنند و به 

(. Fry, 2003, p.693)ز اهميز  دارد  دهد كه شغلشان از نظر سازمان و سایر همكزاران نيز   دس  مي

هزاي رهبزري    رهبري م نوي با توس ة انساني و شرای  ميغير و پيچيدة كنوني نسب  به سایر سبک

وجزود طزود را در   طور دروني برانريخيه شوند و همزة   كند افراد به كمک مي تاابق بيشيري دارد و

 (.18، ص8881الواني و همكاران، )كار دطال  دهند 

سزه ب زد   : مزدل رهبزري م نزوي را در هفز  ب زد م رفزي كردنزد       ( 1088)همكزاران  فراي و 

 1عنزوان اب زاد ورودي، دو ب زد عضزوی  و م نزاداري      بزه  8و اميد 1دوسيي نو ، عشق به 8انداز چشم

 Fry et)عنوان اب اد طروجي  به 3و ت هد سازماني9، و دو ب د بازطورد عملكردفرایندي اب ادعنوان  به

al., 2011.) 

كنزد، بزه كارهزا م نزا      هزا را مزن كس مزي    هزاي رن  انداز مقصد واادهاي سازمان و ررمان شمچ

انداز به تصویري از رینده به همراه تفسيري روش   چشم. كند و اميد و ایمان را تشویق مي بخشد مي

                                                           
1. Vision  
2. Altruistic  
3. Hope  
4. Meaning  
5. Performance feedback  
6. Organizational commitment  
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 رهبزران (. Fry et al., 2011, p.259)كنزد   اي اشزاره مزي   تالش افراد براي طلق چني  رینزده  دليلاز 

هاي مشيرو براي كاركنان موجبا  توانمنزدي فزردي، تيمزي و     انداز و ارزش م نوي با ایجاد چشم

، سزالميي و تندرسزيي كاركنزان    كنند كه در نهایز  سزا  رفزاه زیسزيي     ميسازماني رنان را فراهم 

 (.90، ص8880همكاران، گيوریان و )افزای  طواهد یاف  

تنهزا بزه پيامزدهاي شخصزي      وی  در محي  كار نهشواهد كنوني گواه ای  واق ي  اس  كه م ن

هزاي سزازماني و قابليز      سودمندي مانند افزای  سالم  جسمي و رواني، بلكه به بهبزود قابليز   

شزود كزه قابليز      وجودرمدن ای  باور در سازمان مي شود و باعش به  یادگيري سازماني نيز منجر مي

ميزي  و   زارعزي )قاي سازمان اهمي  ايزاتي دارد  یادگيري سازماني در شرای  ميالطم امروز براي ب

كزه اكرزر    در ایز  اسز   بنابرای ، بيشيری  ارتباط بزي  ایز  دو مفهزوم    (. 809، ص8888همكاران، 

بزه  . تر و بهير به یادگيري سازماني توجه طاصي دارنزد  هاي سالم رسيدن به سازمانمنظور  مدیران به

ریززان اسزيراتژي بایزد در ارافزة یزادگيري       برنامزه  براي كمک به توس ه و تحول كزار،  و ای  منظور

، 8811، اشزيري و  داودي)هاي طود به اهمي  وجود رهبران م نوي توجه كنند  سازماني در سازمان

 (.31ص

سرمایة اجيماعي مؤثر و رشزنا  وري سازماني اسيفاده از  یكي دیرر از مفاهيم مهم و مؤثر در بهره

ویزژه كاركنزان دانشزي     سزرمایة اجيمزاعي بزراي كاركنزان بزه     ارزش . با دان  روز در سازمان اس 

برگرفيه از ای  اقيق  اس  كه سرمایة اجيماعي منبع اصلي قزدر  بزراي فزرد و دانشزراه اسز       

  (.110، ص8889پور و مالبي،  عالي)

 طریزق سزازمان،   از سازمان دسيرس در ارتباطا  ها و شبكه مجموعة سازماني، سرمایة اجيماعي

 صزميمي   و اب اد اعيمزاد  به ارتباطا  ای  كيفي . سازمان اس  بيرون و درون رن عضايا و مدیران

درون  مزدیران  ارتباطزا   هزا و  شزبكه  مجموعزة سازماني شزامل   درون سرمایة اجيماعي. دارد بسيري

 سزازماني شزامل   بزرون  سزرمایة اجيمزاعي   .رواب  اسز   ای  در اعيماد و صميمي  ميزان و سازمان

 اعيمزاد  ميززان  و (جام زه  و صن   محي )از سازمان  بيرون با مدیران ارتباطا  و ها شبكه مجموعه

 (. 8، ص8880سيدنقوي و ميري، )رواب   ای  در موجود
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انزد، و بزالابع الروهزاي     تاكنون محققان اب اد ميفاوتي را براي سرمایة اجيمزاعي ميصزور شزده   

ناهایپز  و  (. 883، ص8889اران، صمدي مياركالفي و همكز )مفهومي زیادي نيز ترسيم شده اس  

با رویكرد سازماني اب اد مخيل  سرمایة اجيماعي را در قال، سه ب زد سزاطياري،   ( 8881)گوشال 

ب د ساطياري سزرمایة اجيمزاعي شزامل پيونزدهاي موجزود در      : اند اي و شناطيي مارح كرده راباه

ب د . رها، ت هدا  و هوی  اس اي شامل اعيماد، هنجا ب د راباه. شود شبكه و تناس، سازماني مي

 ,Nahapiet & Ghoshal) شزود  هزاي مشزيرو مزي    شناطيي شامل زبان و كدهاي مشيرو و روایز  

1998.) 

 طور جداگانه در زمينة نق  و تأثير رهبري م نوي بزر سزرمایة اجيمزاعي    هاي زیادي به پژوه 

و ( 8888ده و همكزاران،  زا ؛ ميزرو 1081؛ هامر و همكاران، 8881 فروزنده دهكردي و همكاران،)

؛ دهقزان  8880؛ رموزگزار،  8880، داودي و اشزيري )راباة بي  رهبري م نوي و یادگيري سزازماني  

 ,Shafighi؛ Ki Seok, 2011؛ Aydin & Ceylan, 2009؛ 8881؛ رذریزون،  8880ربادي و پيزران،   نجم

 . انجام گرفيه اس ( 2013

اي سزرمایة اجيمزاعي در    سي نقز  واسزاه  ، هدف پژوه  ااضر، برریادشدهبا توجه ماال، 

راباة بي  رهبري م نوي و یادگيري سازماني در واادهاي دانشراهي دانشراه رزاد اسزالمي اسزيان   

 .طوزسيان اس 

 پيشينة تحقيق

هزاي سزرمایة    ارشد طود به ای  نييجه رسزيد كزه مؤلفزه    نامة كارشناسي در پایان( 8819)راد  وزیري 

همچنزي ، نيزای    راباة مرب  وجود دارد، یادگيري سازماني  با ،ی  جم يهو ةجز مؤلف اجيماعي به

هاي سرمایة اجيمزاعي مؤلفزة ت زاون و همكزاري بزا تری  رتبزه را        بي  مؤلفه پژوه  او نشان داد

سرمایة اجيماعي و اب زاد رن بزا یزادگيري سزازماني     به ای  نييجه رسيد كه  (8811)صيادي . داش 

 . نادار دارندراباة مرب ، مسيقيم و م

راباة رهبزري م نزوي و یزادگيري سزازماني در     »در تحقيقي با عنوان ( 8880)داودي و اشيري 

به ای  نييجه رسيد كه راباة مرب  و م ناداري بي  رهبري م نزوي و اب زاد رن بزا    « مدارس ميوساه
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  تحقيق، ب د ت هد بي همچني ، از بي  اب اد ميغير پي . ها وجود دارد یادگيري سازماني در دبيرسيان

 .بيني تغييرا  مربوط به یادگيري سازماني دارد سازماني بيشيری  سهم را در پي 

بزي  رهبزري م نزوي بزا      رابازة  »ارشد طود بزا عنزوان    نامة كارشناسي در پایان( 8880)رموزگار 

مربز    ةباز به ای  نييجه رسيد كه را« شهر شيراز 80  یادگيري سازماني و توانمندسازي دبيران نااية

و م ناداري بي  رهبري م نزوي و اب زاد رن بزا یزادگيري سزازماني و توانمندسزازي وجزود دارد و        

بينزي توانمندسزازي و    هاي پژوه  اب اد رهبري م نوي قادر بزه پزي    فرضيهنيای  رزمون براساس 

 . یادگيري سازماني اس 

ق  ميانجي یادگيري سزازماني  بررسي ن»در تحقيقي با عنوان ( 8880) ربادي و پيران دهقان نجم

به ای  نييجه رسيدند كه بي  رهبري م نزوي و یزادگيري   « راباة بي  رهبري م نوي و كاررفرینيدر 

سازماني راباة مرب  و م ناداري وجود دارد، همچني ، یادگيري سازماني نق  ميانجي را در رابازة  

 .رهبري م نوي و كاررفریني سازماني دارد

هزاي سزرمایة    پژوهشي به ای  نييجه رسيد كه بي  همة مؤلفزه  در( 8888)ان زاده و همكار ميرو

 . اجيماعي و یادگيري سازماني راباه وجود دارد

 كننده، سازماني امای  در تحقيقي به ای  نييجه رسيدند كه ساطيار( 8881)چوپاني و همكاران 

محي   فكري، سرمایة اجيماعي، سرمایة سازماني، اعيماد امایيي، سازماني فرهنگ گرا، تحول رهبري

كاركنزان را از عوامزل    توانمندسازي و دان  مدیری  فناوري، انساني، منابع یادگيرنده، كنندة امای 

 .انددهندة یادگيري سازماني بيان كرده افزای 

بي  رهبزري م نزوي و    ارشد طود به ای  نييجه رسيد كه  نامة كارشناسي در پایان( 8881)رذریون 

 . وجود دارد ة مرب  و م نادارراباسازماني یادگيري 

سزرمایة اجيمزاعي بزر     بررسي تأثير»در تحقيقي با عنوان ( 8888)زاده ثمری  و همكاران  اسي 

( اعيمزاد، شزبكه و هنجزار   )به ای  نييجه رسيدند كه سرمایة اجيماعي و اب اد رن « یادگيري سازماني

 .جوانان اسيان گلسيان تأثير مرب  و م نادار داردبر یادگيري سازماني كاركنان ادارة كل ورزش و 

تأثير سرمایة اجيماعي بزر مرالزة رگزاهي از    »در تحقيقي با عنوان ( 8889)نوروزي و همكاران 
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 يسزرمایة اجيمزاع  به ایز  نييجزه رسزيدند كزه     « اال ة نق  ميانجي تسهيم دان م :نياز براي تغيير

گزاارد،   فرایند تحزول سزازمان مزي    نياز براي تغيير در از يو رگاه  بيشيری  تأثير را بر تسهيم دان

از  يبزر رگزاه    تأثير تسهيم دانز   باعش افزای يعنوان ميغير ميانج هب يتأثير مرب  سرمایة اجيماع

و رگزاه    دان تسهيم بر تأثير را بيشيری  يشود، ضم  اینكه ب د ساطياري سرمایة اجيماع تغيير مي

 .گاارد از نياز به تغيير مي

كه سرمایة اجيماعي بزا  اسز ، یزادگيري     هاي كردند در سازمان بيان( 1001) 8وس و لوی كر

تأثير رهبري م نوي بر قابلي  »عنوان  با در تحقيقي( 1008)ریدی  و سيالن . سازماني هم با  اس 

به ای  نييجه رسيدند كزه بزي  همزة اب زاد رهبزري م نزوي و قابليز         « یادگيري سازماني در تركيه

طوري كه رهبري م نوي در سا  م ناداري قابلي  یادگيري  گيري سازماني راباه وجود دارد، بهیاد

 .كند بيني مي سازماني را پي 

راباة عملكرد سزازماني و رهبزري م نزوي،    »در رسالة دكيري طود با عنوان ( 1088)كي سوو 

طزور   بزري م نزوي بزه   به ای  نييجه رسيد كزه ره « م نوی  محي  كار، و فرهنگ یادگيري سازماني

ب زد   ،گزاارد، در بزي  اب زاد رهبزري م نزوي      مرب  و م نادار بر فرهنگ یادگيري سازماني تأثير مي

 . نداش  راباة م نادار م ناداري با فرهنگ یادگيري سازماني

بررسزي نقز  رهبزري م نزوي در     »در تحقيقي با عنوان ( 1081)فروزنده دهكردي و همكاران 

به ای  نييجه رسيدند كه اب اد رهبري م نوي تزأثير م نزاداري بزر    « ها سازمان ایجاد سرمایة اجيماعي

به ای  نييجه رسيدند كه اثر مسيقيم م نویز   ( 8881)قالوندي و همكاران . سرمایة اجيماعي دارند

در تحقيقزي بزا   ( 1081)و همكزاران   هزامر . بر سرمایة اجيماعي مرب  و م نادار اس  در محي  كار

درصد  83به ای  نييجه رسيدند كه رهبري تحولي  «رهبري تحولي با سرمایة اجيماعي راباة»عنوان 

 .كند مي تبيي از واریانس سرمایة اجيماعي را 

كزاررفریني   بررسي راباة بي  رهبري م نزوي و »در تحقيقي با عنوان ( 1088)همكاران  وشفيق 

                                                           
1. Cross & Levin  
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رسزيد كزه رهبزري م نزوي بزر       كنندگي یادگيري سزازماني بزه ایز  نييجزه     سازماني با نق  ت دیل

یادشده همچني  نشان داد یادگيري سزازماني     پژوه كاررفریني سازماني تأثير م ناداري دارد، نيای  

اميركياني و سيوده ررانزي  . دكننده دار در راباة بي  رهبري م نوي و كاررفریني سازماني نق  ت دیل

سزازماني در دانشزراه    وي و ظرفي  یادگيريای  نييجه رسيدند كه بي  اب اد رهبري م نبه ( 1088)

 .راباة مرب  م ناداري وجود داردپيام نور 

هزاي   تأثير سرمایة اجيماعي و سزبک »در تحقيقي با عنوان ( 1083) مرادي و سياري اردبيلي گل

هاي رهبزري و سزرمایة اجيمزاعي بزا یزادگيري       دریافيند كه بي  سبک« بر یادگيري سازماني رهبري

 .اة م ناداري وجود داردراب ينسازما

رهبزري تحزولي، سزرمایة اجيمزاعي و نزوروري      »در تحقيقي با عنوان ( 1083) چ  و همكاران

رهبري تحولي، سرمایة اجيماعي و نوروري سازماني راباة مرب  يجه رسيدند كه به ای  ني« سازماني

 . و م ناداري وجود دارد

هزاي پزژوه ، ایز  نكيزه مسزيفاد      يريغم زمينزة ا مرور سوابق پژوهشي داطلي و طزارجي در  ب

بزا توجزه بزه طز       .انزد  نشدهگاه در قال، یک مدل ساطياري، بررسي  ميغيرها هيچكه ای   شود  مي

بي  رهبري م نوي و در ای  پژوه  راباة  ،موجود و فقدان دان  كافي در زمينة ميغيرهاي تحقيق

شزود و در همزي  راسزيا     ي مزي گزري سزرمایة اجيمزاعي بررسز    یادگيري سازماني با نقز  ميزانجي  

 :هاي تحقيق به شرح زیر تدوی  شد فرضيه

رهبري م نوي بزر سزرمایة اجيمزاعي واازدهاي دانشزراهي دانشزراه رزاد اسزالمي اسزيان         . 8

 .گاارد مي مرب  م نادار طوزسيان تأثير

واازدهاي دانشزراهي دانشزراه رزاد اسزالمي اسزيان      سرمایة اجيماعي بر یادگيري سازماني . 1 

 .گاارد طوزسيان تأثير مرب  م نادار مي

رهبري م نوي بزر یزادگيري سزازماني واازدهاي دانشزراهي دانشزراه رزاد اسزالمي اسزيان          .8

 .گاارد طوزسيان تأثير مسيقيم و غيرمسيقيم از طریق سرمایة اجيماعي مي

 .شود ترسيم مي 8مدل مفهومي تحقيق به شرح شكل 
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 یقمدل مفهومی تحق. 1شکل 

 تحقيق شناسی روش

رهبري م نزوي بزر یزادگيري سزازماني از مجزراي سزرمایة        هدف اصلي تحقيق ااضر تحليل تأثير

هزا از نزو     تحقيق ااضر از ايش هدف، كاربردي و از ايزش نحزوة گزردروري داده    .اجيماعي بود

جام زة رمزاري تحقيزق شزامل همزة كارمنزدان واازدهاي        . همبسيري اسز   –تحقيقا  توصيفي 

نفر  818بود، براساس جدول مورگان   =N)1890)شراهي دانشراه رزاد اسالمي اسيان طوزسيان دان

 .جنسي  انيخاب شدند ةاي با لحاظ طبق به روش طبقه

ها سه پرسشنامة رهبري م نوي، سرمایة اجيماعي و یادگيري سزازماني   روري داده منظور جمع به

 .كار گرفيه شد به

( 1009)گيري رهبري م نوي پرسشزنامة فزراي و همكزاران     دازهانبراي  :مقیاس رهبری معنوی

 8دوسزيي؛   پرسز  بزراي عشزق بزه نزو       3انداز؛  كار گرفيه شد كه شامل سه پرس  براي چشم به

هاي ایز    پرس  براي عضوی  اس ، همة پرس  8پرس  براي م ناداري؛  8پرس  براي ایمان؛ 

  .لي زیاد تا طيلي كم تنظيم شده اس اي ليكر  ازطي درجه پرسشنامه بر مبناي طي  پن 

پرسشزي ابيلزي   11گيزري سزرمایة اجيمزاعي پرسشزنامة      براي انزدازه  :مقیاس سرمایة اجتماعی

 شناختی

ب د 

 شناطيي
 

 یارابطه

 رديف

 انداز چشم   

 گروهي

 رهبری معنوی

 

 

 دوسيي عشق به نو 

 سازماني
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 ساطياري
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ضزری، پایزایي   . كزار گرفيزه شزد    كه براساس مدل ناهای  و مارشال ساطيه شده اس ، به( 1088)

پرسز    88 د شزناطيي،  پرس  ب 3در ای  پرسشنامه . گزارش شده اس  891/0پرسشنامه برابر با 

 .سنجند پرس  ب د ساطياري را مي 9اي، و  ب د راباه

پرسشي واتكينزز و  18گيري یادگيري سازماني پرسشنامة  براي اندازه :مقیاس یادگیری سازمانی

، یزادگيري سزازماني در   (پرسز   88)كه اب اد یادگيري سازماني در سا  فزردي  ( 8888)مارزیک 

كزار   سنجد، بزه  را مي( پرس  11)يري سازماني در سا  سازماني و یادگ( پرس  3)سا  گروهي 

 .گرفيه شد

 ، شاطص(كرونباخ رلفاي)دروني  همساني اعيبار شاطص مدل نهفيه، هاي عامل اعيبار ت يي  براي

 با نشانررها همة راباة م ناداري دهندة نشان 8 جدول. كار گرفيه شد مرك، به اعيبار ها و گویه اعيبار

 8 جزدول  در .هزا فزراهم شزد    گویزه  اعيبزار  تأیيد براي  زم شواهد بنابرای ،. اس  ربوطم هاي عامل

 .شده اس  داده نشان سه ميغير اصلي براي مرك، اعيبار شاطص و كرونباخ رلفاي ضرای،
 

 های مکنون مقادیر اعتبار همگونی درونی و اعتبار مرکب برای عامل. 1 جدول

 ضعیتو اعتبار مرکب آلفای کرونباخ عامل

 مالوب 193/0 11/0 رهبري م نوي

 مالوب 181/0 13/0 سرمایة اجيماعي

 مالوب 803/0 19/0 یادگيري سازماني

 قاعزدة  راسزاس ب عامزل  سزه  هر. در نوسان اس 19/0تا  11/0بي   كرونباخ رلفاي ضری، مقادیر

 مروني درونيه مالوب وض ي  در دانند،مي مالوب شاطص ای  را براي 9/0برنسيي  كه  و نانالي

نيزز   مركز،  اعيبزار  شاطص ساطياري م اد   مدل در هاعامل براي اعيبار بررسي در اما .دارند قرار

 ایز   دامنزة  .دارند قرار مالوب وض ي  در عامل سه هر دهد نشان مي 8جدول . دارد زیادي اهمي 

 كزه  شزود مزي  ييجهن مدل اعيبار ارزیابي شاطص سه بررسي در بنابرای ،. اس  80/0تا  19/0 ضری،

 مقزادیر  ساس بر)دروني  همروني اعيبار عاملي، ضرای، اسياندارد م ناداري به توجه با)گویه  اعيبار

 . مناس، اس  مالوب و( 9/0 با ي مقادیر براساس)مرك،  اعيبار و همچني ،( 9/0 با ي

 ميززان  بزه  راهمر روایي .شد بررسيواگرا  و همررا روایي م يار دو ها توس  پرسشنامه روایي
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 كنزد   بيزان مزي   نيزز  واگزرا  روایزي  و كنزد  مزي  اشزاره  بُ د رن تبيي  در یک بُ د هاي شاطص توانایي

 هزاي  سزازه  بزا  تزا  باشند داشيه طود هاي پرس  با بيشيري همبسيري باید پژوه  هاي مدل سازه

 ميغيرهاي به مربوط( شده اسيخراج واریانس ميانري ) AVE م يار همررا روایي ارزیابي براي. دیرر

 (.1جدول ) شد كار گرفيه بهپژوه  

اسز ،   دهبيزان شز   1 جزدول  در كه طور همان. اس  AVE، 1/0قبولي  سا  براي مالو مقدار

 روایزي  كزه  اسز   ایز   مؤیزد  مال،، ای  و بوده بيشير 1/0از  ها سازه به مربوط AVE مقادیر همة

 .اس  قبول اد قابل در ااضر پرسشنامة همرراي

 مزدل  در دیرزر  هزاي  هاي سازه شاطص با سازه یک هاي شاطص تفاو  ميزان واگرا، روایي در

 بزي   همبسزيري  ضزرای،  بزا مقزادیر   سزازه  هر AVE جار مقایسة طریق از كار ای  .شود مي بررسي

 بيشزيري  همبسزيري  طزود  بزه  مربوط هاي با شاطص ها سازه كه صورتي در. شود  مي محاسبه ها سازه

 یزک  كزار  ایز   بزراي  .شزود  مزي  تأیيزد  مدل مناس، روایي واگراي دیرر، هاي سازه با تا باشند، داشيه

 مقزادیر  و اسز   هر سزازه  AVE ضرای، جار ماتریس اصلي قار كه مقادیر داد تشكيل باید ماتریس

 8 جزدول  در مزاتریس  ایز   .اس  دیرر هاي سازه با سازه هر بي  همبسيري ضرای، قار اصلي پایي 

 (.روي قار اصلي ماتریس اس  AVEجار )اس   شده داده نشان
 

 پژوهش متغیرهای شدة استخراج واریانس میانگین نتایج. 2جدول 
 AVE شاخص ردیف

 919/0 رهبري م نوي 8

 913/0 سرمایة اجيماعي 1

 938/0 یادگيري سازماني 8

 
 ها سازه همبستگی ضرایب و AVE جذر مقایسة ماتریس .3 جدول

 رهبری معنوی ة اجتماعیسرمای یادگیری سازمانی متغیرها

 988/0   رهبري م نوي

 999/0 138/0  سرمایة اجيماعي

 919/0 918/0 198/0 یادگيري سازماني
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 بزا  سزازه  رن ضرای، همبسيري از هر سازه AVE جار اس ، مشخص 8 جدول از كه طور همان

 .اس  ها سازه رايواگ روایي قبول بودن قابل از ااكي مال، ای  كه اس  شده بيشير دیرر هاي سازه

هزاي توصزيفي ميزانري  و انحزراف م يزار و در بخز  رمزار         ها رمزاره  وتحليل داده براي تجزیه

 .افزار ليزرل انجام گرف  م اد   ساطياري با نرم سازي اسينباطي مدل

 های تحقيق یافته

ز جام زة  نفزر ا  89در گزروه  )ب د از بررسي پایایي و روایي ابزارهاي پژوه  در ماال ة مقزدماتي  

شزده   پرسشنامة توزیزع  818از بي  . كار گرفيه شد شده در ماال ة اصلي به اصالح، ابزارهاي (رماري

پرسشنامه نزاقص بزوده و كنزار     3 ،ميانای  پرسشنامه عود  داده شد، كه از  881 بي  پاسخرویان

يق بيزان  هاي توصيفي ميغيرهاي تحق  شاطص 1در جدول . شدپرسشنامه تحليل  811گااشيه شد و 

 .شده اس 
 های توصیفی متغیرهای تحقیق  شاخص .4 جدول

 آماره

 نام متغیر 
 انحراف معیار خطای معیار میانگین حداکثر حداقل تعداد

 081/88 911/0 389/38 80 11 811 رهبري م نوي

 111/81 08/8 813/91 888 11 811 سرمایة اجيماعي

 131/80 90/8 199/811 888 11 811 یادگيري سازماني

 روشایز   . كار گرفيزه شزد   م اد   ساطياري به سازي مدلهاي تحقيق  فرضيه رزمونمنظور  به

رشزكار و  )بزي  دو نزو  از ميغيرهزا    منظزور ارزیزابي رابازة     ها اس  كه به تكنيكي براي تحليل داده

كزردن اینكزه    روري اطالعزا ، بزراي مشزخص    ، پزس از جمزع  بنابرای . طرااي شده اس ( مكنون

  تا چه اندازه براي سنج  ميغيرهاي پنهزان قابزل  ( شده ميغيرهاي مشاهده)گيري  هاي اندازه شاطص

رزمزون  طور مجزا  ، بهاند شده كه مربوط به ميغيرهاي پنهان ميغيرهاي مشاهدهقبول هسيند، ابيدا همة 

وه  گيري در مدل مفهومي پزژ  دهندة تأیيد الروهاي اندازه هاي برازش نشان مقادیر شاطص. شدند

تواننزد   شده مزي  گيري ميغيرهاي مشاهده هاي اندازه بودند، كه ای  امر ااكي از ای  اس  كه شاطص
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هزا از طریزق ایز  رزمزون نشزان داد       تحليل داده. قبول سنج  كنند طور قابل  ميغيرهاي پنهان را به

قيم رهبري م نوي بزر سزرمایة اجيمزاعي، و سزرمایة اجيمزاعي بزر یزادگيري سزازماني تزأثير مسزي          

ها نشان داد رهبري م نزوي بزر یزادگيري سزازماني در واازدهاي       همچني ، تحليل داده. گاارند مي

دانشراهي دانشراه رزاد اسالمي اسيان طوزسيان تأثير مسيقيم، و از طریق سزرمایة اجيمزاعي تزأثير    

 . دهد مدل ساطياري را در اال  ضرای، اسياندارد نشان مي 1شكل . گاارد غيرمسيقيم مي

 
 استاندارد ضرایب در حالت ساختاری مدل. 2شکل 

پنهزان بيرونزي اب زاد رهبزري م نزوي شزامل       ميغيزر  ( ميزان بارگااري یزا تزأثير  )ميزان  مبداي 

 91/0« عضزوی  »، 91/0« م نزاداري »، 38/0« ایمان»، 18/0« دوسيي عشق به نو »، 91/0« انداز چشم»

بزر   91/0گيزرد و در مجمزو     نزوي شزكل مزي   ها ميغير رهبزري م   اس ، كه از تجميع ای  شاطص

ميغيزر عشزق بزه    . گزاارد  بر یادگيري سازماني تأثير مسيقيم و مربز  مزي   88/0سرمایة اجيماعي، و 

ميززان  مبزداي   . كنندة با تری  شد  انسجام دروني در ميغير پنهان بيرونزي اسز    دوسيي بيان نو 

، و 80/0« اي رابازه »، 11/0« شزناطيي » ميغير پنهزان درونزي بزراي اب زاد سزرمایة اجيمزاعي شزامل       

ميغير سزرمایة  . گيرد ها ميغير سرمایة اجيماعي شكل مي كه از تجميع ای  شاطص 19/0« ساطياري»
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ميززان  مبزداي   . كنندة با تری  رقم شد  انسجام دروني در ميغير پنهان دروني اس  اي بيان راباه

 19/0« سزازماني »، و 11/0« گروهي»، 88/0« فردي»ميغير پنهان دروني براي یادگيري سازماني شامل 

ميغيزر سزا  فزردي    . گيزرد  ها ميغير یادگيري سزازماني شزكل مزي    اس  كه از تجميع ای  شاطص

 . كنندة با تری  رقم شد  انسجام دروني در ميغير پنهان دروني اس  بيان

 معناداری دعداا در حالت پژوهش ةشد آزمون اصلی مدل .3شکل 
 

 مدل برازش های شاخص بررسی

كزار   هزاي برازنزدگي بزه    ها، تركيبي از شاطص براي ت يي  كفای  برازندگي الروي پيشنهادي با داده

ویژه نسب  مجزاور   هاي برازندگي به بيان شده اس ، شاطص 9طور كه در جدول   همان. گرفيه شد

، 801/0برابزر  ( GFI) ، شزاطص نيكزویي بزرازش   (9تزا   1مالو ) 118/8كاي به درجة رزادي برابر 

برابر ( IFI)اي  ، شاطص برازندگي مقایسه193/0برابر  (AGFI)یافيه  شاطص نيكویي برازش ت دیل

و ریشة طااي تقری، ميزانري  مجزاورا     883/0برابر  (CFI)، شاطص برازندگي افزایشي 883/0

(RMSEA)  مناسزبي   دهد مدل نهایي بدون نياز به اصزالح برازنزدگي   اس  كه نشان مي 099/0برابر

 .اس  م نادار P<09/0مدل در سا  همچني ، همة رواب  موجود بي  ميغيرها در . دارد
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 شدة برازش مدل تحقیق حاضر های محاسبه شاخص. 5جدول 

 شده مقدار محاسبه قابل قبول ةدامن شاخص

NFI  801/0 10/0بيشير از 

CFI 80/0 883/0 و بيشير 

IFI 80/0 883/0 و بيشير 

χ
2
    9-1 118/8 

RMSEA 01/0-0 099/0 

GFI 801/0  8به  نزدیک 

AGFI 193/0  8به  نزدیک 

Chi-Square 89/91 وابسيه به اجم نمونه 

توان بيان كرد ایز  مزدل    ای  مدل مالوب اس ، مي« شاطص نيكویي برازش»از رنجا كه مقدار 

كنندة اثر مسيقيم رهبزري م نزوي    يانرمده ب دس  ميزان ضری، به. برازش قابل قبولي با واق ي  دارد

دهد ميغير رهبري م نوي  همچني ، ضرای، نشان مي. بر یادگيري سازماني و سرمایة اجيماعي اس 

گزاارد، اثزر غيرمسزيقيم     از طریق ميغير سرمایة اجيماعي بر یادگيري سازماني اثزر غيرمسزيقيم مزي   

از تزأثير مسزيقيم   ( =Y 91/0×31/0)ي رهبري م نوي از طریق سرمایة اجيماعي بر یادگيري سزازمان 

 . بيشير اس ( =88/0Y)رهبري م نوي بر یادگيري سازماني 

 .بيان شده اس  3هاي تحقيق در جدول  نيای  رزمون فرضيه
 

 های اول و دوم تحقیق نتایج آزمون فرضیه. 6جدول 

 نتیجه β t-value R2  مسیر مستقیم

 تأیيد فرضيه 81/0 39/88 91/0  سرمایة اجيماعي   رهبري م نوي

 ضيهفرتأیيد  81/0 83/81 31/0  یادگيري سازماني  سرمایة اجيماعي

در رزمزون  ( -t < 83/8 >83/8) 39/88بزا   رو مقزدار بحرانزي برابز     β =91/0با توجه به اینكزه  

 ارقر تأثير تح  را سرمایة اجيماعي مالو ميغير تواندرهبري م نوي مي بي  پي  فرضية اول، ميغير

ضری، ت يي   ،همچني  .شود مي تأیيد فرضيه ای  89/0 اطمينان با نييجه، در. كند تبيي  را رن و دهد
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 غيزر مسزيقل  سرمایة اجيماعي توسز  مي  ةوابسي يردرصد از تغييرا  ميغي 81ای  اس  كه  كنندة بيان

 .شود  تبيي  مي( رهبري م نوي)
، (t < 83/8 >83/8) 83/81ر بحراني برابر با و مقدا  β =31/0همچني ، با توجه به ضری، تأثير 

 و دهزد  قزرار  تأثير تح  یادگيري سازماني را مالو ميغير تواند سرمایة اجيماعي مي بي  پي  ميغير

ضزری،   ،همچنزي  . شزود  مزي  تأیيزد  فرضية دوم تحقيق 89/0 اطمينان با نييجه، در. كند تبيي  را رن

 يزر مسزيقل  توسز  ميغ  (یادگيري سزازماني )ر وابسيه يغيدرصد از تغييرا  م 81 دهد  نشان ميت يي  

 .شود تببي  مي( سرمایة اجيماعي)

 .بيان شده اس  9نيای  رزمون فرضية سوم، در جدول 
 

 آزمون فرضیة سوم تحقیق. 7جدول 

 (مستقیم و غیرمستقیم)مسیر 
 اثر مستقیم و غیرمستقیم

R2 نتیجه 
 β  یمعنادارسطح 

 سرمایة اجيماعي     

 

 رهبري م نوي     یادگيري سازماني

898/0 09/0>P 81/0 تأیيد 

 فرضيه

 P 8/0<09/0 88/0 یادگيري سازمانيرهبري م نوي

ضری، تأثير غيرمسيقيم رهبري م نزوي بزر یزادگيري سزازماني بزا نقز         9توجه به جدول  با

 نزوي بزر یزادگيري    ، همچنزي ، تزأثير مسزيقيم رهبزري م    898/0ميانجي یادگيري سازماني برابر بزا  

شزده بزراي تحليزل     گزارش شده اس  كه مقزدار سزا  م نزاداري رزمزون محاسزبه      88/0سازماني 

اس ، در نييجه، فرضية سوم تحقيزق تأیيزد شزده اسز  و رهبزري       09/0مسيرهاي یادشده كمير از 

 .گزاارد  م نوي بر یادگيري سازماني تزأثير مسزيقيم و غيرمسزيقيم از طریزق سزرمایة اجيمزاعي مزي       

 یادگيري سزازماني  ةر وابسييدرصد از تغييرا  ميغ 8ای  اس  كه  كنندة ضری، ت يي  بيان ،همچني 

درصد از تغييرا  رن به طور غيرمسزيقيم   81و ( رهبري م نوي)مسيقل  ميغيرطور مسيقيم توس   به

 .شود تبيي  مي از طریق ميغير سرمایة اجيماعي
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 بحث و نتيجه 

ير رهبري م نوي بر یادگيري سازماني بزا نقز  ميزانجي سزرمایة     هدف پژوه  ااضر، بررسي تأث

هزا   نيزای  تحليزل داده  . اجيماعي در واادهاي دانشراهي دانشراه رزاد اسالمي اسيان طوزسيان بود

ایز  نييجزه پزژوه  بزا     . گاارد طور م نادار بر سرمایة اجيماعي تأثير مي نشان داد رهبري م نوي به

و  ، هزامر (8881)، قالونزدي و همكزاران   (1081)ردي و همكزاران  نيای  تحقيقا  فروزنزده دهكز  

هاي مخيلفي تزأثير رهبزري    پژوه  در. همسو اس ( 1083)چ  و همكاران و ، (1081)همكاران 

ها و هنجارهاي در سازمان اثبا   گيري قال، فكري، ارزش م نوي بر افزای  ت هد سازماني و شكل

كه وجود م نوی  در سزازمان، ارتباطزا    كرد ای  نكيه توجه  در تبيي  ای  یافيه باید به. شده اس 

وجودرمدن یک نزو    دهد و باعش به افزای  ميكاري را هاي  ذهني و م نوي ميان كاركنان در گروه

 . شود سازمان مي رثار باعش افزای  سرمایة اجيماعيشود، ای   وجدان قوي در كاركنان مي

. گزاارد  یة اجيماعي بر یادگيري سازماني تأثير مسيقيم ميها نشان داد سرما همچني ، تحليل داده

، كزروس و لزوی    (8888)زاده و همكاران ، ميرو(8819)راد   هاي وزیري نيای  ای  یافيه با پژوه 

مزرادي و   ، و گزل (8889)نزوروزي و همكزاران    ،(8888)زاده ثمزری  و همكزاران    ، اسي (1001)

توان گف  از رنجزا كزه امزروزه دانز       مي سير ای  یافيهدر تف. همسو اس ( 1083)سياري اردبيلي 

شود، سرمایة اجيماعي در كنار سایر عوامل نقز  بسززایي در    ها محسوب مي مزی  رقابيي سازمان

و بنابرای ، سرمایة اجيماعي در توس ة دانز    كند گيري و شكوفایي یادگيري سازماني ایفا مي شكل

ها را تبدیل به سزازمان دانز     ا نق  مؤثري دارند و سازمانه سازماني و یادگيري سازماني، سازمان

هایي كزه الرزوي رفيزاري قزوي وجزود دارد، رفيارهزاي مشزيرو و         اس  و در سازمانمحور كرده 

وجزود رمزده، كزه     هاي اجيماعي طالصي بزه  ها سرمایه هنجارهایي شكل گرفيه اس  كه به دنبال رن

 . توس ة یادگيري سازماني تشویق و یاري كند توانسيه اس  افراد را در تسهيم دان  براي

اي سزرمایة اجيمزاعي در    تری  هدف پژوه  ی ني بررسي نق  واسزاه  در نهای ، بررسي مهم

دهندة تأثير مسيقيم و غيرمسيقيم رهبري م نزوي بزر    تأثير رهبري م نوي بر یادگيري سازماني نشان

عنزوان   توانزد بزه   د سرمایة اجيماعي ميپس از تأیيد برازش مدل مشخص ش. یادگيري سازماني بود
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هزاي    نيای  ای  پژوه  با یافيزه . قرار دهد را تح  تأثيروم یادشده هكنندة راباة دو مف ميغير ت دیل

، (1088)، كزي سزوو   (1008)، ریدی  و سيالن (8888)زاده و همكاران  ميرو، (8819)راد   وزیري

مزرادي و سزياري اردبيلزي     ، گزل (1088)ران شفيق و همكا ،(1081)فروزنده دهكردي و همكاران 

 . همسو اس ( 1083)، و چ  و همكاران (1083)

 پيشنهادهای تحقيق

تأثيرگااري رهبري م نوي بر یادگيري سازماني را روش   زمينة در شواهد دیرري پژوه  ای  نيای 

 : شود  ه ميپيشنهادهاي ذیل ارافیادگيري  ها براي توس ة بنابرای ، به مدیران دانشراه. كرد

 سازمان؛  دوسيي درون نو  فرهنگ هاي ارتباطي بي  افراد و رواج توس ة شبكه -

ریزي و هدفرزااري سزازمان و گسزيرش روايزة      گيري، برنامه مشارك  كاركنان در تصميم -

 همكاري و مساعد  در سازمان؛ 

 طلق فرهنگ و جو سازماني كه به ایجاد فضاي م نوي شود؛ -

اجبارهاي سازماني، با مهم و ارزشمنددانسي  كار هزر   درنظرگرفي  ونها، بد مدیران دانشراه -

بلكزه ایز     كزرد،  تنهزا ااسزاس شایسزيري    ها نه در سازمان باعش شوند كه رن یک از افراد،

 دارد؛ اجيماعي ارزش یا م نا كار، دس  رورند كه رن ااساس را به

 .ها رن اطييارا  به تفویض گيري و دادن كاركنان در تصميم مشارك  -
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 منابع و مآخذ

راباة رهبري م نوي و یزادگيري سزازماني بزا رضزای  شزغلي در      (. 8881)رذریون، سيد امراله  .8
ارشد مدیری  رموزشزي، دانشزكدة    نامة كارشناسي پایان. وپرورش دهدش  م لمان ادارة رموزش

 . علوم تربييي، دانشراه رزاد اسالمي وااد مرودش 

 رمزادگي  و سزازماني  یزادگيري  ميزان  راباة(. 8881)، و رضایي ابيانه، ندا اكبر اي، سيد علي افجه .1

 ،18، سزال (تحزول  و بهبود)مدیری   ماال ا  نامة فصل. بيمه هاي در شرك  تغيير براي كاركنان

 .188-119، صفحا  90شمارة 

 مزدل  ارافزة (. 8881)الواني، سيد مهدي، م مارزاده طهران، البرزي، محمود، و كاظمي، اسزي    .8

 .18-10، صفحا 8، شمارة 9، دورة مدیری  دوليي. ایران اداري نظام در م نوي رهبري

، تدبير. سرمایة اجيماعي، اصل محوري توس ه(. 8818)الواني، سيد مهدي، و شيرواني، عليرضا  .1

 .38-91، صفحا  819شمارة 

ندسزازي دبيزران   بي  رهبري م نوي با یادگيري سزازماني و توانم  راباة (. 8880)رموزگار، مریم  .9
ارشد مدیری  رموزشي، دانشكدة علوم تربييي، دانشراه  نامة كارشناسي پایان .شهر شيراز 8 نااية 

 .رزاد اسالمي وااد مرودش 

(. 8818) سزجاد  یاهزک، و اسزما،،   سزيده  ،جاهد، اسين لي، اسزيني شزاوون، امزي ، اسزيني     .3

 كنفزرانس  دومزي   .هزا  انسزازم  اجيمزاعي  توسز ة سزرمایة   و افز   در موثر رموزشي هاي روش

 .، تهران8818، سال رموزش مدیران المللي بي 

 سازماني هوش راباة بررسي(. 8811)و سي ، محمداسي   زاده، محمد، یونس، غالمي، جمال .9

 و اسزالمي  رزاد دانشزراه  یزک  مناقزة  هيئ  علمي اعضاي و كاركنان بي  در سازماني یادگيري و

، 8، سزال  رموزشزي  مزدیری   و رهبزري  نامزة  فصل. ازمانيیادگيري س جه  ارتقاي الرویي ارافة

  .38-13، صفحا  1شمارة 

 بزا  هزا؛  سزازمان  در یزادگيري  افزای (. 8881)پور، مریم  چوپاني، ايدر، سياد ، علي، و كاظم .1

 . 91-90، صفحا  38، شمارة نشریة  سييک ایران. رن بر مؤثر سازماني عوامل بر دكيتأ
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بررسزي  (. 8888) تزورج ، با ني زاده بي زاده، محمدصادق، و قلي  زاده ثمری ، تورج، اس اس  .8

كزل ورزش و جوانزان اسزيان    ادارة : مزورد ماال زه  )تأثير سرمایة اجيماعي بر یادگيري سازماني 

 .808-881، صفحا  8ة ، شمار8، دورة مدیری  سرمایة اجيماعي(. گيالن

در  سازماني یادگيري و م نوي بريره راباة(. 8880)عز   اميرمحمداسي ، و اشيري، داوودي، .80

 .31-98، صفحا  8، شمارة 9، دورة رموزشي مدیری  و رهبري نامة فصل. مدارس ميوساه

بررسي نق  یادگيري سازماني بر رابازة بزي    (. 8880)ربادي، عامر، و پيران، محمد  دهقان نجم .88

 .9-18فحا  ، ص898شمارة  هاي جهان بيمه، تازه. رهبري م نوي و كاررفریني سازماني

بررسزي تزأثير   (. 8888) مرام، سحر، اامدي، مزریم، و ايزدري، فزافزه    ميي ، اس ، نيک زارعي .81

مزدیری   . هاي رهبري م نوي بر قابلي  یادگيري سازماني در پژوهشراه اوزه و دانشراه مؤلفه

 .809-811، صفحا  1، شمارة 8، سال در دانشراه اسالمي

رفزری  در توسز ة سزرمایة     نقز  رهبزري تحزول   (. 8880) سيدنقوي، ميرعلي و ميري، محبوبه .88

 هزاي  پژوه (. شرك  نف  و گاز پارس: ماال ة موردي)اجيماعي با تأكيد بر عدال  سازماني 

 .8-11، صفحا  89، شمارة 1، سال نف  صن   در انساني منابع و مدیری 

اواتي، رمضان صمدي مياركالفي، اسي ، صمدي مياركالفي، امزه، بساامي، مس ود، و غالمي  .81

تأثير سرمایة اجيماعي بر توس ة فرایند كاررفریني سازماني كاركنان ادارة پسز  اسزيان   (. 8889)
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