فصلنامه مدیریت کسب و کار ،شماره  ،74پائیز9911
رابطه بین مؤلفههای رهبری خدمتگزار با کیفیت زندگیکاری
با نقش میانجی سرمایه اجتماعی
تاریخ دریافت مقاله  11/39/62 :تاریخ پذیرش مقاله 11/37/61 :

مهدی حسین پور
محمد پورداد

9

6

چکیده
پژوهش حاضر با هدف تبیین رابطه بین مؤلفههای رهبری خدمتگزار با کیفیت زندگی کاری با
نقش میانجی سرمایه اجتماعی در میان کارکنان شهرداری شهر کرمانشاه انجام شده است .پژوهش
حاضر به روش آمیخته (کمی و کیفی) انجام شده است .در بخش کمی از ابزار پرسشنامه و در بخش
کیفی از تکنیک دلفی (مصاحبه با خبرگان) استفاده گردید .با استفاده از روش تحقیق توصیفی از نوع
همبستگی 682 ،نفر از کارکنان با استفاده از روش نمونهگیری طبقهای متناسب با حجم بهطور تصادفی
جهت مطالعه انتخاب شدند .برای گردآوری دادههای پژوهش از دو پرسشنامه استاندارد رهبری
خدمتگزار الب ،کیفیت زندگی کاری والتون و سرمایه اجتماعی محققساخته استفاده شده است ،که
پرسشنامه محققساخته از روایی و پایایی مطلوب و مناسبی برخوردار است .روش تجزیه و تحلیل
دادهها ،همبستگی پیرسون با استفاده از نرمافزار  Spss25و معادالت ساختاری با نرمافزار LISREL

میباشد .نتایج به دست آمده گویای آن است که مؤلفههای رهبری خدمتگزار با کیفیت زندگی کاری و
سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنیداری دارد .سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی کاری دارای رابطه
مثبت و معنی داری است .رهبری خدمتگزار با نقش میانجی سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگی کاری
رابطه مثبت و معنیداری دارد.

کلمات کلیدی
رهبری خدمتگزار ،سرمایه اجتماعی ،کیفیت زندگی کاری ،کارکنان شهرداری کرمانشاه
-1گروه مدیریت و کارآفرینی ,دانشکده علوم اجتماعی ,دانشگاه رازی ,کرمانشاه ,ایران(.نویسنده مسئول)
Mahdi.hosseinpour65@gmail.com
-6گروه مدیریت اجرایی ،واحد کرمانشاه ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمانشاه ،ایرانMohammad.pourdad@gmail.com .

26

رابطه بین مؤلفههای رهبری خدمتگزار با کیفیت زندگیکاری /...حسینپور و پورداد
مقدمه
فلسفه وجودی سازمان ،متکی به حیات انسان است .انسانها در کالبد سازمانها روح میدمند ،آن
را به حرکت در میآورند و اداره میکنند .سازمانها بدون وجود انسان نه تنها مفهومی نخواهند داشت،
بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهد بود ،حتی با وجود فناور شدن سازمانها و تبدیل آنها به تودهای از
سختافزار ،درآینده باز نقش انسان مانند عاملحیاتی و استراتژیک در بقایسازمان کماکان باقی خواهد
ماند ،بنابراین منابع انسانی با ارزشترین منبع برای سازمانها هستند (کالرک و همکاران.)6116 ،1
نتایج حاصل از بسیاری از تحقیقات دربارۀ نقش و اهمیت نیروی انسانی در توسعه سازمانها و بعض ًا
رشد جوامع بشری بر این نکته تمرکز دارد که هیچ جامعهای توسعهیافته نیست ،مگر اینکه به توسعه
منابع انسانی خود پرداخته باشد .امروزه محققان به مباحث نیروی انسانی پی بردهاند که نیروی انسانی
واجد شرایط و ماهر ،عامل با ارزش و سرمایهای بیپایان در جهت رشد و توسعهی سازمانها و کشورها
بوده و بزرگترین سرمایه یک کشور و عامل اصلی پیشرفت آن است .اگر در گذشته کار ،سرمایه و زمین
عوامل اصلی تولید به حساب میآمدند ،امروزه تغییرات فناوری ،نیروی انسانی و افزایش بهرهوری
بهعنوان عوامل رشد و توسعه تلقی میشوند (امیریان .)1936 ،در اقتصاد جدید ،راه ،ساختار و مدیریت
سازمانها دچار تغییر و اصالح روابط کارکنان سازمان ،چگونگی توسعه حرفهای آنان ،تحریک شغلی به
عنوان یک شاخص در سازمانها مطرح شده است (ونگ 6و همکاران .)6111 ،بهطوری که نینینگر 9و
همکارانش ( )6111بیان می کنند که نگه داشتن کارکنان واجد شرایط در سازمان ،یک اولویت و یک
چالش برای مدیریت معاصر محسوب میشود ،که بهبود کیفیت زندگی کاری میتواند راهکاری مناسب
برای غلبه بر این چالش باشد .کیفیت زندگی کاری مجموعهای از نتایج مثبت زندگی کاری برای فرد،
سازمان و جامعه است (گانج و دسی .)6112 ،4از آنجا که میان رویههای مدیریت منابع انسانی و
کیفیت زندگی کاری رابطه مستقیمی وجود دارد ،از اینرو حیات مجدد بخشیدن به کارکنان از طریق
ارتقای کیفیت زندگی کاری آنها کلید موفقیت هر سازمانی تلقی میشود (سینوال 2و همکاران.)6113 ،
در واقع کیفیت زندگی کاری مانند یک پدیده ذهنی است که اشاره به رضایت کارکنان دارد و کارکنان
را تحت تأثیر قرار میدهد (لی 2و همکاران6119 ،؛ سیرگی و لی .)6118 ،7عالم و شیخ )6161( 8بیان
کردند که کیفیت زندگی کاری بهعنوان یک فلسفه در نظر گرفته میشود تا با درک بهزیستی
روانشناختی و درگیری و دلبستگی خود ،افراد را در محل کار مؤثرتر جلوه دهد.
یکی از ابعاد مرتبط و اثرگذار بر کیفیت زندگی کاری ،رهبری خدمتگزار است .نظریهپردازان
مدیریت و سازمان قرن بیست و یکم را قرن رهبری برای سازمان میدانند و اعتقاد آنها بر این است که
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رهبری ،عامل اصلی موفقیت سازمانها و جامعه امروزی میباشد .کارکنان به دنبال رهبری هستند که
براساس انگیزش بیرونی ،بتوان د محرکی را برای ایجاد هماهنگی و سازگاری بین اهداف آنان و اهداف
سازمان پدید آورد (یوسفی سعیدآبادی و همکاران .)1983 ،سبک رهبری خدمتگزار ،وقتی که رهبر
خود را در موقعیت خدمت کردن به پیروان و کارکنان زیردست خود قرار میدهد ،قابل تصور است.
خودخدمتی نباید محرک و انگیزه برای رهبر باشد ،بلکه او باید بر قله برنامه انگیزشی باالتر یعنی توجه
و تمرکز به نیاز دیگران صعود کند (گیوکی و همکاران.)1938 ،
در خصوص رهبری ،رویکردهای گوناگونی ارائه شده است که یکی از رویکردهایی که بهتازگی مورد
توجه صاحبنظران حوزه مدیریت قرار گرفته ،رهبری خدمتگزار 3است .نظریه رهبری خدمتگزار برای
نخستین بار در سال  1377توسط گرین لیف 11مطرح شد (قالوندی و همکاران1936 ،؛ فریدل 11و
همکاران6113 ،؛ اندرسون .)6113 ،16فردیکسون معتقد است که مشکل واقعی اداره امور عمومی،
گسیختگی و گسستگی بین سازمانها و کارکنانشان است .در نتیجه آنچه که باید مورد توجه گیرد ،آن
است که چگونه این سیستمها میتوانند بهصورت ارگانیزمی برای توسعه گروه از طریق همکاری،
خادمیت و توازن بین افراد و سیستم عمل کنند .پس میتوان رهبری خدمتگزار را به عنوان الگویی
ویژه برای مدیران سازمانهای عمومی در نظر گرفت (قلیپور و همکاران1988 ،؛ اردالن و همکاران،
 .)1936در راستای مطالب بیان شده میتوان اذعان کرد که بهبود رهبری خدمتگزار میتواند به
بهبودی کیفیت زندگی کارکنان منجر گردد .عالوه بر اثرگذاری رهبری خدمتگزار بر کیفیت زندگی
کاری ،می توان اثرگذاری آن بر سرمایه اجتماعی را نیز تشریح نمود .الزم به توضیح است که سرمایه
اجتماعی هم اثرپذیر است هم اثرگذار؛ به این معنا که از رهبری خدمتگزار اثرپذیر است و بر کیفیت
زندگی کاری اثرگذار است .در واقع بدون توجه به این سرمایه ممکن است نرخ بازگشت سرمایه حاصل
از دیگر سرمایههای موجود کاهش یابد .این مفهوم بهعنوان یک مفهوم محبوب با سرعت فزایندهای
مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است (هانکا و انگبرس .)6117 ،19از نظر بوردیو سرمایه اجتماعی
جمع بالقوه و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه مدوامی از روابط نهادینه شده بین افراد و عضویت
در یک گروه برای دستیابی به منابع آن گروه است (جهانگیری و شکریزاده .)1983 ،با توجه به مطالب
مطرح شده در این پژوهش سعی به پاسخگویی این سؤال است که آیا بین مولفههای رهبری خدمتگزار
با کیفیت زندگی کاری با نقش واسطه سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد؟
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چارچوب نظری
رهبری خدمتگزار
رهبری خدمتگزار بر طیف وسیعی از نتایج سازمانی مثبت ،تأثیرگذار است؛ مانند رفتار شهروندی
سازمانی ،تبادل رهبر -عضو (دال و کورباسیلو )6114 ،و سالمت روانشناختی نیروی کار (ریوکین و
همکاران .)6114 ،همچنین میتوان نظریه یادگیری اجتماعی را بهعنوان پایه نظری ارتباط رهبری
خدمتگزار با رفتارها و نگرش های نیروی کار به شمار آورد .طبق این نظریه ،افراد با نگاه به الگوی خود،
یاد میگیرند .بنابراین ،در سازمان هم افراد با نگاه به رهبر خدمتگزار خود ،یاد میگیرند که نیازهای
دیگران ،اولویتشان باشد و به دیگران خدمت کنند (دمیرتاس .)6112 ،در نتیجه ،طبق این نظریه،
رهبری خدمتگزار ،نگرشهای مثبت مانند مالکیت روانشناختی را در سازمان تولید میکند (ییلدیز و
ییلدیز.)6112 ،
اندیشمندان در معرفی رهبری خدمتگزار به ده مؤلفه اشاره میکنند که عبارتند از :گوش دادن،
همدلی ،التیامبخشی ،آگاهی ،ترغیب ،مفهومپردازی ،دوراندیشی ،نظارت ،تعهد نسبت به رشد افراد و
برقراری ارتباط (ونیستون6114 ،14؛ فریدل و همکاران .)6113 ،اساس رهبری ،توانایی نفوذ در انسانها
است .رهبری ،کوششی برای تأثیر بر افراد یا گروه بدون اعمال قدرت است (ساالری .)1983 ،ایده
رهبری خدمتگزار ،می تواند در چنین بستری از توجه به دیگران شکل گیرد .رهبری باید در ابتدا
نیازهای دیگران را موردنظر قرار دهد ،به همین دلیل تمرکز رهبری خدمتگزار بیشتر بر روی دیگران
است تا بر روی خود .بهطور مفهومی خدمت به دیگران ،انگاره جدیدی که رهبری را انسانیتر مینگرد،
ارتقاء میدهد .مدل رهبری خدمتگزار ابزار موثری برای آزاد کردن افراد از محیطهای سنتی و اعمال
کنترل توسط رهبران میباشد (قالوندی و همکاران1936 ،؛ پارولینی.)6118 ،12
سرمایه اجتماعی
سرمایه اجتماعی بهعنوان نوش داروی دردهای اجتماعی شناخته شده است (فقیهی و فیضی،
 )1982که از ویژگی خودزایی و خود مولدی برخوردار است؛ به این معنا که با استفاده مناسب از آن،
زمینه برای تولید و تقویت آن فراهم میشود؛ در واقع ،نوعی تولید اجتماعی قابل مدیریت به حساب
میآید (حضرتی و ابوالحسن تنهایی .)1988 ،سرمایه اجتماعی مفهومی است که بهویژه با آثار
اندیشمندانی چون بوردیو ،12کلمن 17و پانتام 18در چند دهه گذشته گسترش یافت ،البته دیدگاههای
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این سه ،تمایزات آشکاری باهم دارند ،باب ادوارز و مایکل فولی 13این سه نفر را «سه شاخصه نسبتاً
متمایز» در پژوهشهای سرمایه اجتماعی دانستهاند (نوغانی و اصغرپور ماسوله.)1982 ،
بوردیو به عنوان یکی از پیشگامان بر این باور است که میزان سرمایه اجتماعی که یک فرد از آن
برخوردار است ،بسته به اندازه شبکه ارتباط وی ،میتواند بهطور مؤثری تغییر یابد .از نظر او سرمایه در
سه شکل بنیادی امکان بروز می یابد ،به شکل سرمایه اقتصادی که قابلیت تبدیل شدن به پول را دارد و
ممکن است در شکل حقوق مالکیت نهادینه شود؛ به شکل سرمایه فرهنگی که در شرایط معین ،قابلیت
تبدیل شدن به سرمایه اقتصادی را دارد و ممکن است به شکل کیفیتهای آموزشی نهادینه شود و به
شکل سرمایه اجتماعی که از الزامات اجتماعی ساخته شده و در شرایط معین ،قابلیت تبدیل شدن به
سرمایه اقتصادی را دارد و ممکن است بهصورت عنوان اشرافی یا اصالت خانوادگی نهادینه شود .بوردیو
سرمایه اجتماعی را به سنگدانه ،که با شبکه ارتباط در سازمان مرتبط است و نهادینه شدن این شبکه
به میزان دوام ارتباط میان افراد بستگی دارد؛ تشبیه میکند (اسچولز6118 ،61؛ آریا 61و همکاران،
6112؛ پورتینگا.)6112 ،66
کلمن سرمایه اجتماعی را فرایندهای اجتماعی میداند که با تسهیل کنشهای اعضای خود،
منافعشان را ارتقاء میدهد (برغمدی1987 ،؛ جواهری و باقری .)1982 ،او بر این باور معتقد است که
سرمایه اجتماعی با کارکرد آن تعریف میشود ،سرمایه اجتماعی چیزی واحد نیست ،بلکه انواع چیزهای
گوناگون است که دو ویژگی مشترک دارند :همه آنها جنبهای از یک ساخت اجتماعی را شامل میشوند
و کنشهای معین افرادی را که در درون ساختارند تسهیل میکنند .سرمایه اجتماعی مانند شکلهای
دیگر سرمایه مولد است و دستیابی به برخی اهداف را که در نبودن آن دست نیافتنی خواهد بود،
امکانپذیر میکند (نوغانی و همکاران1988 ،؛ ماجدی و لهسانی.)1982 ،

پانتام در مطالعه خود ،سرمایه اجتماعی را دارای مؤلفههایی میداند از جمله شبکهها ،هنجارهای
مشارکت مدنی و اعتماد به سایر شهروندان ،که این سرمایه بر عکس سرمایههای متعارف دیگر ،یک
کاالی عمومی است که در مالکیت خصوصی قابل بهرهبرداری نیست (موهن 69و همکاران .)6112 ،به
نظر پانتام یک هنجار مؤثر مبتنی بر معامله متقابل عمومی ،احتماالً با شبکههای انبوهی از مبادالت
اجتماعی ،مرتبط است .در جوامعی که مردم مطمئن هستند که اعتماد مورد استفاده قرار نمیگیرد،
بیشتر به مبادله و معامله میپردازند و این مبادالت خود به توسعه هنجارهای متقابل عمومی منتهی
میشود .کنشهای متقابل شخصی ،اطالعاتی را در مورد قابل اعتماد بودن دیگران فراهم میکند که
نسبتاً بیهزینه است .روابط اجتماعی مداوم ،میتواند انگیزههایی برای قابل اعتماد بودن ایجاد کند
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(سردارنیا و همکاران1983 ،؛ امیری و رحمانی1982 ،؛ زاهدی و همکاران .)1988 ،پانتام بیان میکند
که سرمایه اجتماعی ،سود سرمایهگذاری در زمینه سرمایه فیزیکی و سرمایه انسانی را افزایش میدهد
(پیراهری )1988 ،و بهعنوان منبعی برای دستیابی به اهداف ،اجرای پرژوههای گروهی و اجتماعی را
تسهیل میکند (کامران و ارشادی .)1988 ،بر این اساس میتوان شاهد نقش برجسته شبکههای
اعتماد ،به عنوان ساختار کلیدی رشد و توسعه عناصر تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی بود (شریفیان
ثانی و ملکی1982 ،؛ کارپینو.)6118 ،64
کیفیت زندگی کاری
کیفیت زندگی کاری که برای اولین بار بهصورت مستقل در سال  1371مطرح شد ،نگرشی است
که میکوشد تا کیفیت زندگی کاری افراد شاغل را بهبود بخشد و سعی میکند به نیازهای شاغلی که
به نقش یک عامل تولید در کنار دیگر عوامل تولید مانند سرمایه ،تنزل کرده و دچار از خود بیگانگی
شده ،پاسخ دهد (خنیفر و همکاران .)1932 ،برنامههای کیفیت زندگی کاری ،میتواند از طریق ارضای
نیازهای اساسی در حوزههای مختلف زندگی نظیر کار ،سالمتی و ایمنی ،اقتصادی و خانوادگی،
اجتماعی ،خودپنداره واقعی ،دانش ،آگاهی و نگرش مثبت به کار ایجاد نماید (سلطانزاده و همکاران،
1931؛ دانگ .)6117 ،62در واقع برنامههای کیفیت زندگی کاری ،به حوزههای مختلف عینی و ذهنی
مسائل کارکنان میپردازد .کیفیت زندگی کاری فرایندی است که به وسیله آن ،اعضای سازمان از راه
مجاری ارتباطی باز و متناسبی که برای این مقصود ایجاد شده است ،در تصمیمهایی که به
شغلهایشان بهخصوص بر محیط کارشان بهطور کلی اثر میگذارد ،به نوعی دخالت مییابند و در
نتیجه ،مشارکت و خشنودی آنها از کار بیشتر میشود و فشار عصبی ناشی از کار برایشان کاهش
مییابد .در واقع ،کیفیت زندگی کاری نمایانگر نوعی فرهنگ سازمانی است یا شیوه مدیریت است که
کارکنان براساس آن احساس مالکیت ،خودگردانی ،مسئولیت و عزت نفس میکنند (شریفزاده و
خیراندیش .)1988 ،سازمانی که به کیفیت زندگی کاری کارکنان خود ،توجه دارد از مزایای داشتن
نیروی کار توانمند برخوردار خواهد بود که از نشانههای آن می توان به تمایل همکاری با مدیریت ،در
بهبود عملکرد بیشتر نیروی کار نام برد (بهرامزاده و سراج .)1982 ،در واقع ،سازمان ها با اهمیت دادن
به کیفیت زندگی کاری باعث اثربخشی خود میشوند .از کیفیت زندگی کاری تعاریف متعددی توسط
صاحبنظران ارائه شده است از جمله آن ،کیفیت زندگی کاری مجموعهای است از شرایط واقعی کار در
یک سازمان مانند حقوق و مزایا ،امکانات رفاهی ،مالحظات بهداشت و ایمنی ،مشارکت در
تصمیمگیری ،روش مدیریت ،تنوع غنی بودن مشاغل (بودین و هلسس6119 ،62؛ ساداتی.)1936 ،
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اهداف اساسی یک برنامۀ کیفیت زندگی کاری اثربخش ،بهبود شرایط کاری (بهطور عمده از دیدگاه
کارکنان) و اثربخشی سازمان (از دیدگاه کارفرمایان) میباشد .نتایج مثبت برنامۀ مذکور به وسیله
شماری از مطالعات پیشین حمایت شده است که شامل کاهش غیبت در سازمان ،افزایش رضایت
شغلی ،ایجاد تعادل بین زندگی شخصی و زندگی کاری ،ایجاد رقابت مفید و سازنده بین کارکنان،
امنیت شغلی و اعتماد به مقامات باالتر بیان شده است (اکبری1936 ،؛ سیمون و همکاران6118 ،67؛
ریوال و همکاران.)6113 ،68
پیشینه پژوهش
اشرفی و همکاران ( )1938در پژوهشی به بررسی راهبردهای ارتقای کیفیت زندگی کاری کارکنان
مشاغل دولتی پرداختند .این پژوهش شامل  991نفر از کارکنان شعب یکی از بانکهای دولتی شهر
تهران در سال  1934بود .نتایج نشان داد که عوامل مدیریتی ،ساختاری ،اقتصادی ،اجتماعی،
روانشناختی و عوامل فرهنگی تاثیر معناداری بر کیفیت زندگی کاری داشتند و در زیرمؤلفهها نیز همه
عوامل مورد بررسی ،بهغیر از متغیر پرورش استعداد و مهارت در زیر مؤلفه عوامل مدیریتی و متغیر
تضاد سازمانی در زیرمؤلفه عامل ساختاری ،همگی تاثیر معناداری داشتند.
اردکانی و همکاران ( )1937در مقالهای با هدف تحلیل نقش رهبری خدمتگزار در سکوت سازمانی
با میانجیگری سرمایۀ اجتماعی ،اعتماد سازمانی و عدالت سازمانی میان  617نفر از کارکنان
کتابخانه های عمومی استان یزد به این نتیجه رسیدند که نقش رهبری خدمتگزار بر متغیر میانجی
سرمایۀ اجتماعی مثبت و معنادار است.
فرحبخش و یوسفوند ( )1937در پ ژوهشی به تبیین رابطۀ سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری
در میان  148نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه لرستان پرداختند .نتایج نشان داد که میان سرمایه
اجتماعی و کیفیت زندگی اعضای هیات علمی دانشگاه رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
قنبری و نویدی ( )1932در مطالعها ی با هدف بررسی رابطۀ بین رهبری خدمتگزار و معنویت در
محیط کار با سرمایۀ اجتماعی در میان  132نفر از کارکنان بانک کشاوری استان همدان به این نتیجه
رسیدند که توسعۀ رهبری خدمتگزار در بستر معنویت در محیط کار ،میتواند از عوامل مؤثر بر افزایش
سرمایۀ اجتماعی باشد.
نگیوین و نگیوین )6111( 63در پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و کیفیت
زندگی در ویتنام اظهار داشتند که شواهد تجربی مبنی بر ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و کیفیت
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زندگی در ویتنام وجود دارد و همچنین نشان دادند که سرمایه روانشناختی ،نقش مثبتی در بهبودی
کیفیت زندگی کاری و عملکرد بازاریابان دارد.
روسالن 91و همکاران ( ) 6111در پژوهش خود اشاره کردند که دو متغیر کیفیت زندگی و سرمایه
اجتماعی با یکدیگر ارتباط دارند و بر یکدیگر تأثیر مثبت میگذارند.
فرضیههای پژوهش
فرضیه اصلی
بین مؤلفههای رهبری خدمتگزار با کیفیت زندگی کاری با نقش واسطهای سرمایه اجتماعی رابطه
وجود دارد.
فرضیههای فرعی
 .1بین مؤلفههای رهبری خدمتگزار با کیفیت زندگی کاری رابطه وجود دارد.
 .6بین مؤلفههای رهبری خدمتگزار با سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد.
 .9بین سرمایه اجتماعی با کیفیت زندگیکاری رابطه وجود دارد.
سرمایه اجتماعی
رهبری خدمتگزار
کیفیت زندگی کاری
شکل  : 9مدل مفهومی پژوهش (الب ،9111 ،والتون ،9149 ،نگارنده)9911 ،

مدل مفهومی فوق ،براساس فرضیههای پژوهش طراحی گردیده است و نشاندهندۀ این است که
میان رهبری خدمتگزار با کیفیت زندگی کاری و سرمایه اجتماعی رابطه وجود دارد .همچنین میان
سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری ارتباط معناداری وجود دارد.
جامعه آماری و نمونه گیری
جامعه آماری موردنظر شامل  1161نفر از کارکنان شهرداری کرمانشاه است که با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفی متناسب با حجم طبقه 682 ،نفر به عنوان نمونه جهت مطالعه انتخاب شدند .حجم
نمونه در تکنیک دلفی شامل  7نفر از صاحبنظران بود .برای تعیین حجم نمونه موردنظر با توجه به
حجم جامعه آماری از فرمول کوکران استفاده شده است .ابزار گردآوری دادههای پژوهش تکنیک دلفی
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(مصاحبه با خبرگان) و پرسشنامههای رهبری خدمتگزار الب ( ،)1333سرمایه اجتماعی محققساخته و
کیفیت زندگی کاری والتون ( )1379است که در ذیل تشریح شدهاند.
روش پژوهش
روش تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی است .منطق اجرای پژوهش از نوع آمیخته (کیفی
و کمی) است .در بخش کیفی از ابزار مصاحبه با استفاده از تکنیک دلفی (مصاحبه با خبرگان) استفاده
شده است و در بخش کمی از ابزار پرسشنامه استفاده گردید.
الف) روش تکنیک دلفی :در این روش برای متغیر سرمایه اجتماعی پرسشنامهای محققساخته
طراحی شد که جهت روایی این پرسشنامه نیاز به نظرسنجی از خبرگان بود .در همین راستا  2نفر از
صاحبنظران حوزۀ مربوطه مشخص گردیدند و پرسشنامه سرمایۀ اجتماعی میان آنها توزیع شد تا
نظرات خود را در خصوص سؤاالت پرسشنامه ابراز نمایند .در ابتدا  62سؤال مطرح شد که بعد از
بررسیهای به عمل آمده  61سؤال نهایی گردید.
ب) پرسشنامه رهبری خدمتگزار الب ( :)1333این پرسشنامه در برگیرنده  21گویه با  2زیرمقیاس
شامل ارزش دادن به افراد ،برقراری روابط دوستانه ،فراهم نمودن زمینه رهبری و به اشتراک گذاشتن
رهبری ،توسعه افراد و نشان دادن اعتماد است که از طیف لیکرت تشکیل شده است و میزان رهبری
خدمتگزار را مورد سنجش قرار میدهد ،روایی پرسشنامه توسط صاحبنظران مورد تایید و پایایی آن با
استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برابر با  1/87محاسبه گردید.
ج) پرسشنامه سرمایه اجتماعی محققساخته :این پرسشنامه در برگیرنده  61گویه است که گویهها
ال مخالفم) تشکیل شده است .شیوۀ نمرهگذاری به
از طیف لیکرت (کامالً موافقم ،موافقم ،مخالفم و کام ً
ترتیب طیفها از  4به  1است .حداقل نمره  61و حداکثر نمره  81است .روایی پرسشنامه از طریق
تکنیک دلفی (مصاحبه به خبرگان) مورد تایید و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 1/78
محاسبه گردید.
د) پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون ( :)1379این پرسشنامه شامل موارد پرداخت منصفانه و
کافی ،محیط کار ایمن و بهداشتی ،تامین فرصت رشد و امنیت مداوم ،قانونگرایی در سازمان کار،
وابستگی اجتماعی زندگیکاری ،فضای کلی زندگی ،یکپارچگی و انسجام اجتماعی در سازمان کار و
توسعه قابلیتهای انسانی است .این پرسشنامه در برگیرنده  94گویه است و بهگونه تفکیکی و با
استفاده از مقیاس پنج درجهای لیکرت کیفیت زندگی کاری را مورد سنجش قرار میدهد ،پایایی این
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پرسشنامه  1/829گزارش شده است.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری  SPSS25و  LISRELدر دو سطح توصیفی و
استنباطی انجام شد .در سطح توصیفی از آمارههایی نظیر میانگین و انحراف استاندارد ،کجی و
کشیدگی و در سطح استنباطی از آزمونهای ضریب همبستگی پیرسون بهره گرفته شده است،
همچنین برای تعیین میزان و قدرت توان تاثیر ابعاد رهبری خدمتگزار و سرمایه اجتماعی بر کیفیت
زندگی کاری ،از تحلیل مسیر براساس نرمافزار آماری  LISRELاستفاده شده است.
یافتههای پژوهش
در جدول 1شاخصهای توصیفی متغیرها شامل میانگین ،انحراف استاندارد ،چولگی و کشیدگی
ارائه شدهاند.
جدول  :9شاخصهای توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

میانگین

انحراف استاندارد

چولگی

کشیدگی

رهبری خدمتگزار
سرمایه اجتماعی
کیفیت زندگی کاری

9/12
6/31
9/18

1/63
1/94
1/48

1/64
-1/12
-1/67

-1/16
1/13
-1/14

جدول :6آزمون نرمال بودن دادهها
متغیر

آماره آزمون

سطح معناداری

رهبری خدمتگزار
سرمایه اجتماعی

1/211
1/231

1/122
1/171

کیفیت زندگی کاری

1/122

1/181

با توجه به نرمال بودن دادهها با سطح معناداری بیشتر از  1/12نشان دهندۀ آن است که متغیرها از
دادهها نرمال برخوردارند ،که درهمین راستا از آزمون پارامتریک همبستگی پیرسون استفاده شده است.
جدول  : 9ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
ردیف

متغیرها

1

1

رهبری خدمتگزار

1

6

سرمایه اجتماعی

**1/26

1

9

کیفیت زندگی کاری

**1/23

**1/72

*p<0.05
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6

1

** p<0.01
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با توجه به جدول  9رابطه رهبری خدمتگزار ( )1/23و سرمایه اجتماعی ( )1/72با کیفیت زندگی
کاری در سطح  1/11مثبت و معنیدار میباشد .رابطه رهبری خدمتگزار ( )1/26با سرمایه اجتماعی در
سطح  1/11مثبت و معنیدار میباشد .آزمون الگوی نظری پژوهش و برازش آن با دادههای گردآوری
شده ،با روش بیشینه احتمال و با استفاده از نرم افزار لیزرل نسخه  8/8انجام شد .در شکل  6الگوی
آزمون شده پژوهش حاضر ارائه شده است.
نتایج حاصل از آزمون  KMOنشان داد که آماره آزمون برابر با  1/713بهدست آمده است ،بنابراین
حجم نمونه برای تحلیل عاملی اکتشافی کافی و مناسب است.

شکل  : 6الگوی آزمون شده پژوهش در حالت معنیداری

شکل  : 9الگوی آزمون شده پژوهش در حالت استاندارد
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طبق اطالعات شکل  ،6اثر مستقیم مؤلفههای رهبری خدمتگزار (ارزش دادن به افراد ،برقراری
روابط دوستانه ،فراهم نمودن زمینه رهبری و به اشتراک گذاشتن رهبری) بر سرمایه اجتماعی و کیفیت
زندگی کاری در سطح  1/111مثبت و معنیدار است .اثر مستقیم سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی
کاری در سطح  1/111مثبت و معنیدار است .اثر غیر مستقیم مؤلفههای رهبری خدمتگزار (ارزش
دادن به افراد و به اشتراک گذاشتن رهبری) با نقش واسطهای سرمایه اجتماعی ،بر کیفیت زندگی
کاری در سطح  1/111مثبت و معنیدار است.
جدول : 4مشخصههای برازندگی انطباق
AGFI

GFI

CFI

RMSEA

X2/df

1/82

1/36

1/34

1/178

6/32

برای بررسی میزان برازش مدل آزمون شده مطابق جدول  ،4از شاخصهای معرفی شده توسط
کالین )6111( 91استفاده شد .این شاخصها شامل  X2/d.fکه مقادیر کمتر از  9قابل پذیرش هستند،
شاخص نیکویی برازش ،)GFI( 96شاخص برازش تطبیقی )CFI( 99که مقادیر بیشتر از  1/3نشانگر
برازش مناسب الگو هستند ،شاخص نیکویی برازش تعدیل یافته )AGFI( 94که مقادیر بیشتر از 1/8
قابل قبول است و مجذور میانگین مربعات خطای

تقریب92

( )RMSEAکه مقادیر کمتر از 1/18

نشانگر برازش مناسب الگو هستند.
یافته ها نشان داد که رهبری خدمتگزار با کیفیت زندگی کاری ارتباط مستقیم و معناداری دارد.
همچنین میان رهبری خدمتگزار و سرمایه اجتماعی ارتباط معنادار و مثبتی وجود دارد .در نهایت بین
سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی کاری ارتباط مثبت و مستقیم وجود دارد.
نتیجهگیری
نتایج تجزیه و تحلیل فرضیههای پژوهش نشان داد که بین مؤلفههای رهبری خدمتگزار با سرمایه
اجتماعی و کیفیت زندگیکاری رابطه مثبت و معنیدار وجود دارد .یوسفی سعیدآبادی و همکارانش
( )1983گزارش کردند که بین رهبری خدمتگزار با کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معنیداری
وجود دارد .همچنین در مطالعه قالوندی و همکارانش ( )1936و قنبری و نویدی ( )1932رابطه مثبت
و معنی داری بین رهبری خدمتگزار و سرمایه اجتماعی گزارش شد .این نتایج میتواند با یافتههای این
بخش ا ز پژوهش همسو باشد .همچنین نتایج نشان داد که اثر سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی کاری
مثبت و معنیدار است .همچنین مشخص شد که تاثیر مؤلفههای رهبری خدمتگزار با نقش میانجی
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سرمایه اجتماعی بر کیفیت زندگی کاری مثبت و معنیدار است .قالوندی و همکارانش ( )1936در
پژوهشی گزارش کردند که رهبری خدمتگزار با نقش میانجی سرمایه اجتماعی میتواند بر معنویت در
محیط کار ،اثر مثبت و معنیداری داشته باشد .این نتایج با یافتههای پژوهش حاضر همسو میباشد.
در راستای نتایج به دست آمده ،میتوان بیان کرد که رهبران ،میتوانند عامل تمایز در سازمان
باشند .در واقع رهبران ،به پیروان خود چنین القا میکنند که راه مطلوب را تشخیص دهند و از آنان
می خواهند که در جهت تشخیص رهبر خود و برای رسیدن به وضعیت مطلوبی که وی مشخص کرده
است ،تالش کنند که این امر در سبک رهبری خدمتگزار هم قابل مشاهده است .هدف اصلی این
سبک ،ایجاد بهبودهایی در رهبری سازمانها و در شرایط محیطی مختلف میباشد .برای اینکه شخص
مدیر ،ویژگیهای خدمتگزاری را داشته باشد ،نمیتوان چنین ویژگیهایی را به او دیکته کرد ،به این
خاطر پیشنهاد میگردد با مدلسازی ویژگیها و خصوصیات رهبران خدمتگزار ،میتوان به انجام
چنینکاری مبادرت کرد .لذا میتوان بهوسیله الگوسازی صفات و ویژگیها ،این سبک را در میان
مدیران و رهبران سازمانها توسعه داد .تهیه و تدوین برنامههای آموزشی به منظور توسعه و پرورش
مهارتهای رهبری خدمتگزار و ارائه امتیازات ویژه به مدیرانی که بتوانند این دورهها را با موفقیت پشت
سر بگذارند ،حائز اهمیت است و میتواند در اثربخشی مدیران ،بسیار کارآمد باشد .مدیران با نشان دادن
ویژگیهای رهبری خدمتگزار ،باعث بهوجود آمدن جو اعتماد ،روحیه همکاری ،مساعدت و  ...در
سازمانها میشوند .مدیران میتوانند با انجام رفتارهایی از قبیل :رعایت اصول اخالقی ،برقراری روابط
خوب ،ارزش قائل شدن به تفاوتهای فردی و فرهنگی ،صادقانه خود را ارزیابی کردن ،شنونده و سنگ
صبور کارکنان بودن ،نیازهای کارکنان را به نیازهای خود مقدم داشتن ،برنامهها و اهداف روشنی برای
کارکنان ترسیم کردن ،استفاده از روابط دوستانه به جای قدرت رسمی و رفتارهایی از این دست،
میتوانند باعث شوند که کارکنان در جهت اهداف و اصول سازمان حرکت کنند .در مقابل ،عناصر
سرمایه اجتماعی از جمله عنصر شناختی به ایجاد چارچوب مرجع برای مشاهده و تفسیر کارکنان از
محیط میپردازد .این عنصر میتواند در بحث و تبادلنظر بین اعضاء ،بستری مناسب برای تبادل تجربه
را به وجود آورد .همچنین عنصر ساختاری بهعنوان مبنای سرمایه اجتماعی ،اشاره به عواملی نظیر
وظیفهشناسی ،حس همکاری ،نکتهسنجی ،قابلیت و طرز تلقی کارکنان دارد و عنصر ساختاری سبب
میشود که سازمانها تا حد زیادی به توانایی و مسئولیتپذیری کارکنان برای ایجاد درآمد و رشد و
همچنین ،بهبود کارایی و بهرهوری متکی شوند .در نتیجه با شرایطی که رهبری خدمتگزار و عناصر
سرمایه اجتماعی فراهم خواهند کرد ،می توان شاهد افزایش کیفیت زندگی کاری در میان کارکنان بود.
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در این خصوص میتوان شاهد بود که در سازمان ،نظام پرداختی و حقوق دریافتی ،با معیارهای
موردنظر کارکنان و پرداختهای حقوق مشاغل دیگر ،سازگاری و مطابقت داشته باشد ،از نظام پرداختی
سازمان تساوی درون سازمانی استنباط شود ،سازمان در تصمیمگیری با استناد به قانون ،آئیننامهها و
دستورالعملهای داخلی سازمان را مدنظر قرار دهد .سازمانها میتوانند با تدارک فرصتهای رشد از
طریق سیستم کارراهه شغلی؛ مسیر پیشرفت شغلی ،شرایط ارتقاء و حرکت کارکنان را در این مسیر
مشخص نمایند ،بهگونهای که فرد بتواند مسیر آینده شغلی خود را در ذهن تصور نماید .همچنین الزم
است سازمان ،گام هایی حمایتی را در جهت تضمین امنیت برای افراد بردارد .در مورد توسعه
قابلیت های انسانی ،استفاده از طیف وسیعی از مهارتها ،باعث خودگردانی و خودکنترلی کارکنان
سازمان خواهد شد ،در نتیجه سازمانها میتوانند از اثرات مثبت آن بهرهبرداری نمایند .همچنین در
سازمان با نظرخواهی از کارکنان و بهکاربستن و استفاده از نظرات کارشناسی آنان جهت حل مشکالت،
باعث خواهد شد که آنان ادراکات مناسبی از مسئولیت اجتماعی در سازمان را داشته باشند و برای
مشکالت ،بتوانند راهحلهای اصولی و کارشناسی شده ارائه نمایند و در نهایت مدیران باید با ایجاد جو
مناسب کاری ،محیط کاری بهداشتی و ایمن با شرایط استاندارد باال و عواملی از این قبیل ،به ادراک
کارکنان و برداشت آنها از محیط سازمانی و نقش و تصویری که کارکنان از سازمان در ذهن دارند،
توجه داشته باشند؛ زیرا قضاوتهای متخصصان در مورد شرایط عینی و قابل مشاهده سازمانی ،تابع
برداشتها و تفسیرشان از محیطهای سازمانی است که این امر میتواند بر کیفیت زندگی کاری آنان
تأثیر داشته باشد.
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