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تأثیر رهبری دوسوتوان بر نگرشهای کاری با درنظرگرفتن نقش
تعدیلگر سرمایة اجتماعی و خودکارآمدی


مهدی یزدانشناس

استادیار ،دانشکدة مدیریت و حسابداری ،دانشگاه عالمه طباطبائی ،تهران ،ایران

(تاریخ دریافت6931/40/40 :؛ تاریخ پذیرش)6931/66/39 :

چکیده
هدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر رهبری دوسوتوان بر نگرشهای کاری است که در این رابطه ،به نقش تعدیلکنندة سرمایة اجتماایی و
خودکارآمدی نیز توجه شده است .روش تحقیق از نوع توصیفی  -همبستگی است .کارکنان شرکت ارتباطات زیرسااخت باه تعاداد 6234
نفر جامعة آماری تحقیق را تشکیل دادند که از باین آنهاا نموناهای تصاادفی باه تعاداد  940نفار انتاااش شاد .دادههاای تحقیاق باا
پرسشنامههای استاندارد جمعآوری شد .دادههای جمعآوریشده با روش مدلسازی معادالت ساختاری و با نرمافزار  AMOSتحلیل شاد.
نتایج تحقیق نشان داد رهبری دوسوتوان تأثیر مثبتی بر رضایت شغلی و تعهد یاطفی به ینوان نگرشهای مهم کاری دارد .ضمن اینکاه
یافتهها نشان داد سرمایة اجتمایی و خودکارآمدی نقش تعدیلکنندة مثبت در رابطة یادشده ایفاا مایکنناد .بناابراین ،رفتارهاای رهباری
دوسوتوان در صورت برخورداری کارکنان از سرمایة اجتمایی و احساس خودکارآمدی ،تأثیر مثبت بیشتری بر نگرشهای کاری کارکناان
خواهد داشت.

کلیدواژگان
خودکارآمدی ،رهبری دوسوتوان ،سرمایة اجتمایی ،نگرشهای کاری.

 رایانامة نویسندهyazdanshenas@atu.ac.ir :
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مقدمه
یکی از مهمترین چالشهایی که سازمانها در محیطهای پیچیده و پویا باا نن مواههنادچ چناوننی
ایجاد توازن بین فعالیتهای اکتشافی و نونورانه با فعالیتهاای بهارهبرداراناه اسات .فعالیاتهاا و
توانمندیهای بهرهبردارانه میتوانند به بهبودهای هزئی و تدریجی درون رویههای موهود ساازمان
منجر شوندچ و در نتیجهچ کارایی عملیاتی و سودنوری ثابات و مشصیای را در کوتااهماد

بارای

سازمان به همراه داشته باشند .در مقابلچ فعالیتها و توانمندیهای اکتشافی میتوانند به رویکردهاا
و ایدههای هدیدی منجر شوند و فرصتها و منافع بلندمدتی را برای سازمان فاراهم کنناد .ایجااد
توازن بین این دو دسته از فعالیتها که از نن به دوسوتوانی سازمانی یاد میشود ارتباا م بتای باا
رشدچ نونوری فنی و عملکرد مالی ساازمان دارد ( .)Yan et al., 2016راهکارهاایی کاه بارای ایان
چالش ارائه شده استچ بهطور عمدهچ مبتنی بر بازطراحی ساختارها یاا رو هاای کاار باودهاناد و
کمتر به نقش عوامل انساانی و روانشاناختی توهاه داشاتهاناد .در هماین زمیناهچ نیریاة رهباری
دوسوتوان مطرح شده است .این نیریه بر این منطق استوار است که نشاندادن سبکهاای متاااو
رهبری کافی نیستچ بلکه اصالح و تعدیل منعطف رفتارهای رهبری براساس الزاما

وظاایای کاه

در طی زمان تغییر میکنند و همچنینچ یکپارچهکردن این رفتارهای رهبری بارای ایجااد انساجا و
سازگاری در رویکرد کلی رهبری نیز ضروری است ( .)Rosing et al., 2011برخای تحقیقااتی کاه
دربارة نثار رهبری دوسوتوان انجا گرفتهاندچ رابطة م بات نن را باا عملکارد ماالی (

Probst et al.,

)2011چ نونوری فاردی ()Zacher & Wilden, 2014چ عملکارد نونوراناه ساازمان ()Zuriak, 2017چ
نونوری تیمی ()Zacher & Rosing, 2015چ و بینالمللیشدن شارکت ( )Chebbi et al., 2016نشاان
دادهاند .بررسی تحقیقا

منتشرشده ملی و بینالمللی نشان میدهد پرسشای کاه تااکنون در متاون

نیری تحقیق پاسخ داده نشدهچ این است که رهبری دوسوتوان چه تأثیری میتواند بر ننار هاای
کاری کارکنان دارد .ننر های کاری طی چند دهة اخیر به دلیل نثار مهمی که بر عملکارد نهاایی
1. Ambidexterity
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فردی و سازمانی دارندچ همواره مورد توهه محققان بوده اسات ( .)Dhurup et al., 2016عاالوه بار
اینچ مطالعا

متعددی تأثیر سبک رهبری را بر ننر های کاری بررسی کردهاند کاه نشااندهنادة

اهمیت اثرگذاری سبک رهبری بر ننر های کاری است ( .)Cassar et al., 2017بار ایان اسااسچ
این پرسش مطرح میشود که تأثیرگذاری رهبری دوسوتوان بر ننر های کاری چنونه است؟ در
این بینچ رضایت شغلی و تعهد سازمانی بهعناوان مهامتارین ننار هاای کااری در نیار گرفتاه
میشوند

(2014

 .)Burnheimer,عالوه بر اینچ در تبیین ننر های کاری کارکناان بایاد متغیرهاای

روانشناختی و هامعهشناختی مهم را نیز در نیر گرفت .سرمایة اهتماعی و خودکارنمدی مهمترین
متغیرهای روانشناختی و هامعهشناختی هستند که میتوانند بر ننر های کاری تأثیرگاذار باشاند
(Taylor, 2012; Urban, 2015

&  .)Jonesایادة اصالی نیریاه سارمایة اهتمااعی ایان اسات کاه

شبکههای ارتباطاتیچ منابع ارزشمند تعامال چ هریانهای اطالعاتی و تبااد داناش بارای اع اای
شبکه محسوب میشوند ( .)Kim et al., 2016همانطاور کاه میلار و همکااران ( )51 2اساتدل
میکنند سرمایة اهتماعی میتواند موهبا

ارتقای سرمایة انسانی را فراهم کناد کاه ایان ارتقاا در

ننر های کارکنان نیز میتواند متجلی شود

(2017

 .)Liu,در متون نیاری روانشناسای و هامعاه

شناسی نیز تأثیر سرمایة اهتماعی بر ننر های افراد مورد توهه باوده اسات .بارای م اا چ چناین
تبیین میشود که با نزدیکترشدن روابط بین اع ای یک شبکه و افازایش میازان تعاامال

ننهااچ

سطح سرمایة اهتماعی افراد افزایش مییابد و این وضعیت بر ننر های افراد تأثیرگاذار خواهاد
بود ( .)Jones & Taylor, 2012با ایان حاا چ تحقیقااتی کاه در ایان زمیناه و در حاوزه ساازمان و
مدیریت انجا گرفتهاندچ غالباً بر سطح مشتریان و میرفکنندگانچ یا سطح ملای متمرکاز باودهاناد
(2014

 .)Dinda,از طرف دینرچ احساس خودکارنمدی بهعنوان یک متغیر روانشناختی بسیار مهام

مطرح است که یک باور شناختی و عاطای دربارة شایستنیهای یک فرد و ارزیاابیهاای او بارای
اقدا مطمئن محسوب میشود ( .)Caldwell & Hayes, 2016نتایج تحقیقاتی در زمینة ننار هاای
1. Miller
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کاریچ نشان میدهد متغیرهایی که تااو های فردی را مشصص میکناد تاأثیر شاایان تاوههی بار
سطح ننر های کاری دارند .مطالعة حاضر بر خودکارنمدی بهعنوان متغیری سطح فردی متمرکاز
شده استچ زیرا خودکارنمدی یکی از مهمترین و مایدترین مااهیمی اسات کاه باه شاکل نیاریچ
کاوشی و عملی ماهو سازی شده است ( .)Chaudhary et al., 2012عالوه بر اینچ براسااس نیریاة
حاظ منابع چ باورهای کارکنان دربارة خودکارنمدی بر ادراک و ننر های ننهاا تأثیرگاذار اسات
(2001

 .)Hobfoll,با توهه به ماهو خودکارنمدی و پیامدهای تأییدشدة ننچ میتوان انتیار داشات

احساس خودکارنمدی در وهلة نصستچ بر ننر های افراد مؤثر باشد .با توهاه باه اینکاه رابطاة
سرمایة اهتماعی و خودکارنمدی با ننر های کارکنان قابل تیور اسات و باا عنایات باه تحلیال
نیری رابطة رهبری با ننار هاای کااریچ بررسای نقاش سارمایة اهتمااعی و خودکارنمادی در
اثرگذاری رهبری دوسوتوان بر ننر های کاری میتواند نتاایج مهام و ارزشامندی را باه هماراه
داشته باشد .به عبار

دینرچ تحقیق حاضر به دنبا پاسخ به این پرسش اصالی اسات کاه رهباری

دوسوتوان با ویژگیهای خاص خود بر ننر های کاری کارکناان چاه تاأثیری دارد و اینکاه نیاا
سطح سرمایة اهتماعی و خودکارنمدی کارکنان میتوانند در رابطة یادشده نقش تعادیلگار داشاته
باشند.
مبانی نظری پژوهش
رهبری دوسوتوان

رهبری دوسوتوان نیریة هدیدی در رهبری محسوب میشاود کاه توساط روساین  5و همکااران
(  )51مطرح شد .روسین

و همکاران (  )51در تحقیق خود به این نتیجه رسیدند که رهباری

دوسوتوان به بهترین شکل میتواند باعث براننیصتن و هادایت ناونوری شاودی زیارا قاادر اسات
بهطور همزمان مهار های اکتشافی و مهار های بهرهبردارانه مورد نیاز فرایند ناونوری را باهکاار
1. Conservation of Resources Theory
2. Rosing
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گیرد .در این سبک از رهبریچ رفتارهای باز رهبر از فعالیتهای اکتشاافی و در مقابالچ رفتارهاای
بستة رهبر 5از فعالیتهای بهرهبردارانه حمایت مایکنناد

(2017

 .)Zuraik,در نهایاتچ روساین

و

همکاران (  )51با ترکیب رفتارهای یادشدهچ رهبری دوسوتوان را به ایان شارح تعریاف کردناد:
«توانایی پرور

هر دو نوع رفتار اکتشافی و بهرهبردارانه در پیاروان از طریاق افازایش یاا کااهش

تغییرپذیری در رفتار ننها و انعطافپذیربودن در تغییر باین ایان دو ناوع رفتاار» (
p.957

 .)2011,زاکر و روسین

Rosing, et al.,

( )51 2در مطالعهای کاه روی  33تایم کااری در اساترالیا انجاا

دادندچ ایدة رهبری دوسوتوان را تأیید کردند .در مطالعهای دینرچ زاکر و همکاران ( )51 2باه ایان
نتیجه رسیدند که اگر رهبران سازمان بتوانند رفتارهای باز و بسته در زماان مناساب داشاته باشاندچ
عملکرد نونوری کارکنان نیز افزایش مییابد .تحقیقاتی که تاکنون دربارة رهبری دوساوتوان انجاا
گرفته اندچ بر نقش نن در عملکرد نونوری متمرکز بوده و به تأثیری که رهبری دوسوتوان مایتواناد
بر ننر های کاری افراد داشته باشدچ نپرداختهاند .با این حا چ مطالعاا

متعاددی در زمیناة تاأثیر

رهبری بر ننر های کاری کارکنان انجا گرفتاه اسات کاه ایادة اصالی هماة ننهاا تأثیرپاذیری
ننر های کارکنان بهعنوان واکنشی به ادراک از رفتارهای رهبران باوده اسات (.)Lee et al., 2015
ننر های کاری میتوانند چارچوب مایدی برای مطالعة ادراک از رفتارهای رهبری و در نهایاتچ
اثربصشی رهبری ترسیم کنندچ زیرا ننر های کاری غالباً نشااندهنادة عوامال ماوقعیتی ماؤثر بار
فرایند ادراک کارکنان از محیط کار هستند (.)Cassar et al., 2017
نگرشهای کاری

تعهد سازمانی و رضایت شغلی بهعنوان مهمترین ننر های کاریچ همواره ماورد توهاه محققاان
بودهاند

(et al., 2012

 .)Judgeدر همة تعریفهای بیانشادهچ رضاایت شاغلی واکنشای عااطای از

سوی فرد در زمینة شغل بوده و به این معناست که فرد تا چاه انادازه شاغل خاود را دوسات دارد
1. Leader`s open behaviors
2. Leader`s close behaviors
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( .)Lambert et al., 2016تعهد سازمانی بهمعنای پیوند کارکنان با سازمان است و شامل انواع تعهاد
عاطایچ تعهد مستمر و تعهد هنجاری است ( .)Allen & Meyar, 1991در باین اناواع تعهادچ تعهاد
عاطای تطابق بیشتری با تعریف بیان شده برای ماهو ننر

دارد و پیامدهای مهمتاری نیاز بارای

کارکنان و سازمان به همراه دارد .به عالوهچ سایر انواع تعهد گاهی ممکن است باا پیامادهای مناای
مانند تحلیلرفتنی و بیعالقنی نسبت به شغل مرتبط باشد ( .)Lee et al., 2015بر هماین اسااسچ
در تحقیق حاضر تعهد عاطای مطالعه شده است .رضایت شغلی و تعهد عاطای هنباههاای نیاری
مشترک زیادی با یکدینر دارند .رضایت شغلی بر ارزیاابی کلای فارد از شاغل و وظاایف شاغلی
دللت دارد و تعهد عاطای به ق او

عاطای فرد نسابت باه کال ساازمان و میازان وابساتنی باه

سازمان اشاره میکند ( .)Cassar et al., 2017بناابراینچ بررسای ایان دو ننار

در کناار یکادینر

میتواند تیویر هامعی از ننر های کاری را ارائه کند.
نقش سرمایة اجتماعی

نیریه سرمایة اهتماعی در چند دهه اخیر اهمیت زیادی یافته است کاه دللات بار اهمیات مناافع
حاصل از شبکههای اهتماعی داردچ زیرا سرمایة اهتماعی به افراد کمک میکند تا از مزایاا و مناابع
ایجادشده در روابط و تعامال

خود بهرهمند شوند ( .)Kim & Kim, 2017بوردیو ( ) 892سرمایة

اهتماعی را براساس روابط و شبکههای اهتماعی تبیین میکند .در ماد بوردیاوچ رواباط افاراد در
شبکه منتج به ارز هاچ هنجارهاچ تعامال

و تعهدا

مشترکی میشود که بهطور بالقوه مایتوانناد

دسترسی به منابع مصتلای مانند حمایت عاطایچ اطالعاتی و یا ابزاری را فراهم کنناد (
2016

& Alvarez

 .)Romani,ناهاپیت و گوشا  ) 889( 5نیز سرمایة اهتماعی را مجموع منابع بالاعل و باالقوه

موهود و کسبشدنی در شبکههای روابط یک فرد یا یک واحد اهتماعی تعریف مایکنناد .بارای
سرمایة اهتماعی سه بعد رابطهایچ شناختی و ساختاری معرفی شده است ( .)Liu, 2017ایدة اصالی
1. Bourdieu
2. Nahapiet & Ghoshal
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نیریة سرمایة اهتماعی عبار
اطالعا

833 

اسات از اینکاه شابکههاای رواباط زمیناة تبااد ارزشامند مناابعچ

و دانش را برای اع ای شبکه فراهم میکنند ( .)Kim et al., 2016بنابر مباحث یادشدهچ و

بر اساس دیدگاه سطح خرد اندیشمندانی مانند بوردیوچ و ناهاپیت و گوشا که سرمایة اهتماعی را
منبعی در سطح فردی در نیر میگیرندچ در مطالعة حاضر نیز سرمایة اهتماعی در سطح فردی مورد
توهه بوده است که بهمعنای شبکهای از روابط فرد تلقی شده و ارزشمندی نن در منابعی است کاه
فرد میتواند از شابکههاای یادشاده باه دسات نورد ( .)Pena-Lopez & Sanchez-Santos, 2017از
طرف دینرچ توهه به این نکته بسیار ضروری است که سارمایههاای اهتمااعی ارزشامند کارکناان
می تواند سازمان را قادر به کسبچ ترکیب و بازترکیبچ نزادساازی مناابع و بازساازی قابلیاتهاای
سازمان در پاسخ به پویاییهای محیط کند ( .)Lee et al., 2017اگرچه اخیراً نیریه سرمایة اهتماعی
مورد توهه اندیشمندانی قرار گرفته است که به ماهیت اهتمااعی ساازمان و نحاوة بهارهگیاری از
سرمایة اهتماعی برای افزایش بازده اقتیادی تأکید میکننادچ تااکنون در ساطح ساازمان مطالعاا
چندانی دربارة تأثیر سرمایة اهتماعی بر ننر های کاری کارکنان انجا ننرفته است .با توهاه باه
ابعاد رابطه ایچ شناختی و ساختاری سرمایة اهتماعی و مباانی نیاری ننچ و باا توهاه باه تعریاف
ماهومی ننر های کاریچ به نیر میرسد سرمایة اهتماعی بتواند در کنار سایر متغیرهای ساازمانی
بر ننر های کاری کارکنان تأثیرگاذار باشاد .باا توهاه باه تحلیلای کاه از تأثیرگاذاری رهباری
دوسوتوان بر ننر های کاری بیان شدچ میتوان این فرض را مطرح کرد که درصاور

باالباودن

سطح سرمایة اهتماعی کارکنانچ ننناه رهبری دوسوتوان میتواند تأثیر م بت بیشتری بر ننر های
کاری کارکنانچ مانند رضایت شغلی و تعهد سازمانی داشته باشد.
نقش خودکارآمدی

ایدة خودکارنمدی نصستینبار توسط رابر

وایت ( ) 828و در نیریة اننیز

اثر 5ماهاو ساازی

1. Robert White
2. Effectance Motivation
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شد .وایت ( ) 828بر وهود یک اننیز

درونی (اننیزة اثر) که بهطور تدریجی و در اثر تعامل باا

محیط شکل میگیردچ تأکید داشت .وی معتقد بود در اثر این تعاملچ تجربهای شاکل مایگیارد کاه
میتوان نن را با عنوان احساس کارنمدی یا شایستنی توصیف کارد .متعاقبااً بانادورا ( ) 811ایان
ماهو را با نا خودکارنمدی و به عنوان باورهای افراد درباره توانمندیهای خود برای اعما کنتر
بر رویدادهایی تعریف کرد که بر زندگی ننها تأثیر میگذارند .بنابراینچ خودکارنمدی را مایتاوان
دیدگاه خو بینانه و مبتنی بر اعتماد به ناس افراد در مواههه با فشارهای خاص زنادگی تعریاف
کرد ( .)Rutherford et al., 2017تعریف باندورا از خودکارنمدی براساس نیریة شناخت اهتمااعی
تحلیل میشود .در این نیریهچ عوامل میانفردی شامل عوامال شاناختیچ عااطای و بیولاو یکی باه
همراه رفتارهای افراد و عوامل محیطی در تعامل با یکدینر بارهم اثرگاذار مایشاوند (

Bandura,

 .)1977براساس نیریة شناخت اهتماعیچ خودکارنمدی یک فردچ خاواه واقعای و صاحیح باشاد و
خواه غیرواقعی و نادرستچ مبتنی بر مجموعهای از منابع اطالعاتی شامل تجارب مربو به مهاار
و خبرگی فردچ تجارب مربو به مشااهدة عملکارد دینارانچ متقاعادکردن کالمای و دینار اناواع
تأثیرگذاریهای اهتماعی و حال

روانشناختی و عاطای است که بر ارزیابی فرد از توانمندیهاا

و نقایص خود و همچنینچ تحلیل شرایط متغیر محایط تأثیرگاذار مایشاوند (

Deuling & Burns,

 .)2017اخیراً با بسط نیریة باندورا ماهو خودکارنمدی عمومی بهعنوان باور یا ادراک فارد درباارة
توانمندی یا شایستنی کلی او مطرح شاده اسات ( .)Kakoudakis et al., 2017بناابراینچ مایتاوان
فرض کرد که خودکارنمدی میتواند بر ننر های مهم کاری فرد مانناد رضاایت شاغلی و تعهاد
سازمانی مؤثر باشد .از طرف دینرچ نقش تعدیل کنندة خودکارنمادی را مایتاوان براسااس نیریاة
هویتیابی اهتماعی 5تبیین کرد .نشاورث و میل ) 898( 3در این نیریه اساتدل مایکنناد افارادچ
خود و دینران را بر مبنای میزان سازگاری و تناسب ویژگیهای فردی طبقهبندی میکنند .مطابق با
1. Social Cognitive Theory
2. Social Identity Theory
3. Ashforth & Mael

تأثیر رهبری دوسوتوان بر نگرشهای کاری با درنظرگرفتن نقش تعدیلگر سرمایة اجتماعی و خودکارآمدی

838 

این نیریهچ شمیر و همکاران ( ) 883استدل کردند که تیمیم افراد برای پیروی از رهبر فرایندی
فعا است که مبتنی بر میزان ادراک ننها از سازگاربودن ارز ها و رفتارهای رهبر باا ارز هاای
خودشان است .بنابراینچ براساس ایدة اصلی نیریة هویتیابی اهتماعی میتوان این فرضایه را نیاز
مطرح کرد که باور خودکارنمدی میتواند تأثیرگذاری رفتارهای رهبری دوسوتوان را بر ننر های
کارکنان تعدیل کندچ زیرا وقتی پیروان از سطح باور خودکارنمدی بالتری برخوردار باشندچ تناساب
بیشتری با رفتارهای رهبری دوسوتوان احساس خواهند کرد و این وضعیت به افزایش نثاار م بات
رهبری دوسوتوان بر ننر های کاری کارکنان کمک خواهد کرد .براساس مباحث یادشادهچ ماد
ماهومی تحقیق مطابق با شکل ترسیم میشود.
سرمایة اهتماعی
تعهد عاطای
رهبری دوسوتوان
رضایت شغلی
خودکارنمدی
شکل  .1مدل مفهومی تحقیق

روش پژوهش
پژوهش حاضر از نیر ماهیتچ تحقیقی توصیای همبستنی و از نوع تحقیقا

پیمایشی است و باه

لحاظ هدفچ تحقیقی کاربردی محساوب مایشاود .رهباری دوساوتوان باا پرسشانامة  9گویاهای
روسین

و همکاران (  )51سنجیده شاد .تعهاد عااطای باا پرسشانامة نلان و ماییار) 88 ( 5چ
1. Shamir
2. Allen & Meyer
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رضایت شغلی براساس پرسشنامة راسل و همکاران ()5112چ خودکارنمدی با پرسشانامة چان 5و
همکاران ( )511چ و سرمایة اهتماعی با پرسشنامه چو و چان )5119( 3سنجیده شدند .مقیاس همة
پرسشنامههای یادشاده لیکار
پرسشنامه هاچ نیرا

و طیاف پانجگزیناهای باود .باهمنیاور اطمیناان بیشاتر از روایای

برخی استادان رشتة مدیریت دربارة پرسشنامههای یادشده بهکاار گرفتاه شاد.

همچنینچ از ننجا که ضرایب نلاای بالتر از 1/1چ پایایی ترکیبی بالتر از  1/2و روایی همنرا باالتر
از  1/2نشاندهندة تأیید پایایی و روایی ابزار تحقیاق اساتچ براسااس هادو

چ پرسشانامههاا از

روایی و پایایی مناسب برخوردارند .هامعة نماری این تحقیق شامل همة کارکنان شرکت ارتباطاا
زیرساخت است که تعداد کل ننها  251نار است .براساس فرمو تعیین حجم نموناه از هامعاة
نماری محدودچ حجم نمونة تحقیق  311نار تعیین شد .پرسشانامة تحقیاق باین نموناهای تیاادفی
توزیع شد .رو

انتصاب نمونة تیادفی براساس شمارة پرسنلی کارکنان انجا گرفات .در نهایاتچ

 311پرسشنامة تکمیلشده برای تجزیهوتحلیل بهکار گرفته شد .برای نزمون فرضیههاای تحقیاق و
مد سازی معاادل

نزمون مد ماهومی رو

سااختاری و نار افزارهاای  Amos 22و

SPSS 22

بهکار گرفته شد.
جدول  .1ضرایب پایایی پرسشنامههای تحقیق

ضریب

پایای

روایی

آلفا

ترکیبی

همگرا

تعهد عاطای

1/125


1/923

1/212

رهبری دوسوتوان

خودکارنمدی

1/853

1/8

1/223

رضایت شغلی

1/9

1/988

1/21

پرسشنامه

سرمایة اهتماعی

پرسشنامه

ضریب

پایای

روایی

آلفا

ترکیبی

همگرا

1/8 1

1/8 2

1/212

1/859

1/922

1/219

1. Russell et al.,
2. Chen
3. Chow & Chan
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یافتههای پژوهش
از میان پاسصنویان  93درصاد مارد و  1درصاد زن بودناد .ضامناً  52درصاد از کارکناان دارای
سن 51تا  58سا چ  39درصد  31تا  38سا چ  59درصاد  21تاا  28ساا چ و  8درصاد  21ساا و
بیشتر بودند .ساطح تحیایال

 22/2درصاد کارکناان دیاپلم و فاو دیاپلمچ  2 /1درصاد نن هااچ

کارشناسیچ و  5/8درصد کارشناسیارشد و بالتر بودند .همانطور که بیان شدچ برای نزمون ماد و
فرضیههای تحقیق رو

مد سازی معادل

ساختاری بهکار گرفتاه شاد .بادین منیاورچ نصساتچ

تحلیل عاملی برای گویههای هر یک از متغیرها انجا گرفت .بههاز گویاة هشاتم متغیار رضاایت
شغلیچ سایر بارهای عاملی بالتر از  1/2بودند .این گویه از تحلیلهای بعادی کناار گذاشاته شاد.
شکل  5مد ساختاری تحقیق را نشان میدهد.

شکل  .2مدل ساختاری تحقیق

شاخصهای براز
براز

محاسبه شده برای مد نزمون شدة تحقیاق نشاان مایدهناد ماد تحقیاق

مطلوبی با دادههای همعنوریشده دارد .هدو  5شاخصهاای باراز

تحقیق را نشان میدهد.

ماد نزماونشادة
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جدول  .2شاخصهای برازش مدل آزمونشده

نوع شاخص نام شاخص
مطلق

مقدار استاندارد شاخص

مقدار محاسبهشده

نتیجه

P-value

بیشتر از 1/12

1/11

قابل قبو

TLI

بیشتر از 1/8

1/855

قابل قبو

CFI

بیشتر از 1/8

1/831

قابل قبو

RMSEA

کمتر از 1/19

1/122

قابل قبو

CMIN/DF

کمتر از 2

/855

قابل قبو

PCFI

بیشتر از 1/2

1/939

قابل قبو

PNFI

بیشتر از 1/2

1/191

قابل قبو

تطبیقی

مقتید

ضرایب رگرسیونی و مقادیر بحرانی محاسبهشده فرضیههای تحقیق را تأیید میکنناد .براسااس
سطح معناداری  2درصدچ مقاادیر بحرانای ( )CRبایاد بیشاتر از  ± /82باشاد .همچناینچ ضارایب
معناداری کمتر از  1/12نشاندهندة تأییاد فرضایه اسات .هادو  3ضارایب معنااداریچ ضارایب
رگرسیونی و نتیجة نزمون را نشان میدهد.
جدول  .3نتایج آزمون فرضیههای تحقیق

از

به

رهبری دوسوتوان رضایت شغلی
رهبری دوسوتوان

تعهد عاطای

ضریب رگرسیونی مقادیر بحرانی ( )CRضرایب معناداری ( )Pنتیجه
1/251

9/513

1/11

تأیید

1/212

9/128

1/11

تأیید

به منیور نزمون نقش تعدیلکنندگی متغیرهای سرمایة اهتماعی و خودکارنمادی در اثرگاذاری
رهبری دوسوتوان بر تعهد عاطای و رضایت شغلیچ ضروری است اثار تعادیلکننادگی متغیرهاای
یادشده بهطور مجزا محاسبه شود .بنابراینچ باید چهار متغیر تعدیلکننده نزمون شاود .نتاایج نهاایی
خروهی نر افزار  AMOSبرای بررسی نقش متغیرهای تعدیلکننده در هدو  2بیاان شاده اسات.
نتایج بررسی نقش تعدیل کنندة متغیرهای سرمایة اهتماعی و خودکارنمدی را تأیید میکند .البته باا
توهه به معناداربودن اثر رهبری دوسوتوان بهعنوان متغیر مستقل بر تعهد عاطای و رضایت شاغلی
بهعنوان متغیرهای وابسته و معنادارماندن این اثر با ورود متغیار تعادیلگارچ در هماة ماوارد متغیار

835 

تأثیر رهبری دوسوتوان بر نگرشهای کاری با درنظرگرفتن نقش تعدیلگر سرمایة اجتماعی و خودکارآمدی

تعدیلکنناده اثار تعادیلکننادگی هزئای دارد .ضارایب رگرسایونی مشاصصشاده در هادو 2چ
نشاندهندة میزان اثر متغیر تعدیلکننده است.
جدول  .4نتایج آزمون متغیرهای تعدیلگر

متغیر
وابسته
تعهد عاطای

متغیر مستقل
رهبری
دوسوتوان

رضایت

رهبری

شغلی

دوسوتوان

تعهد عاطای

رهبری
دوسوتوان

رضایت

رهبری

شغلی

دوسوتوان

ضریب

مقدار بحرانی

ضریب

رگرسیونی

()CR

معناداری ()P

سرمایة اهتماعی

1/251

2/121

1/11

تأیید

سرمایة اهتماعی

1/291

8/ 21

1/11

تأیید

خودکارنمدی

1/292

2/158

1/11

تأیید

خودکارنمدی

1/223

9/2

1/11

تأیید

متغیر تعدیلگر

نتیجه

نتیجهگیری
در مطالعة حاضر نحوة تأثیرگذاری رهبری دوسوتوان بر ننر های کاری بررسی شد کاه در ایان
رابطه نقش سرمایة اهتماعی و خودکارنمدی کارکنان نیز مورد توهاه قارار گرفات .نتاایج تحقیاق
نشان داد رهبری دوسوتوان میتواند تأثیر م بتی بار رضاایت شاغلی و تعهاد ساازمانیچ باهعناوان
ننر های مهم کاری کارکنان داشته باشاد .عاالوه بار ایانچ مشاصص شاد سارمایة اهتمااعی و
خودکارنمدی تأثیر یادشده را بهطور م بتی تعدیل میکنندی به این معنا که رهبری دوساوتوان تاأثیر
م بت بیشتری بر ننر های کارکنانی دارد که از سرمایة اهتماعی و احساس خودکارنمدی بالتری
برخوردارند .به عبار

دینرچ این کارکنان تمایل بیشتری به رفتارهای دوسوتوان رهباران و مادیران

سازمان از خود نشان میدهند.
یافته او تحقیق حاضر مشصص کرد رفتارهای رهبری دوساوتوان اهمیات و تاأثیر زیاادی در
شکلگیری ننر های کاری م بت کارکنان دارد .باه نیار مایرساد رهباران دوساوتوان باهدلیال
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ویژگیهای الها بصشی خود که در اثر بروز متعاد رفتارهای ترغیبکنندة اکتشافی و بهارهبرداراناه
شکل میگیرد میتوانند ننر های مهم کاری کارکنان مانند رضاایت شاغلی و تعهاد ساازمانی را
بهطور م بتی تحت تأثیر قرار دهند .ضمن اینکه این تأثیر م بت میتواناد در کناار وهاود احسااس
شایستنی افراد در انجا دادن وظایف متنوع سازمانی و تأمین انتیارا

دوهانبة مدیران و همچناینچ

در اثر برخورداری نن ها از سرمایة اهتماعی بالتر موهب افزایش رضایتمندی ننها در شغل شاود
و تعهد عاطای بیشتری در ننها نسبت به سازمان ایجاد کند .نکتة مهم اینکاه براسااس یافتاههاای
تحقیقچ رهبری دوسوتوان تأثیر تقریباً یکسانی بر میزان رضایت شغلی و تعهد عااطای کارکناان در
سازمان مورد مطالعه داشاته اسات .هماانطاور کاه روساین

و همکااران (  )51مطارح کردناد

رفتارهای رهبری دوسوتوان در دو دستة رفتارهای باز و بسته قابل تقسایم هساتند .اهاازهدادن باه
انجا دادن کار به رو های مصتلفچ تشویق اهراییکردن ایدههای متاااو چ باراننیصتن افاراد باه
ریسکپذیریچ فراهم کردن امکان تاکر و عمل مستقالنهچ پذیرفتن خطاها و تشویق افراد به یادگیری
از خطاها و اشتباها چ مهم ترین رفتارهای باز رهبری دوسوتوان محسوب میشوند .از طرف دینرچ
پایش و کنتر میازان تحقاق اهادافچ اساتقرار رو هاای کااری مشاصصچ انجاا دادن اقاداما
اصالحیچ کنتر رعایت مقررا چ توهه به انجا دادن کار به شکل واحد و پایبنادی باه طارحهاا و
برنامهها از مهم ترین رفتارهای بسته رهبری دوسوتوان میباشند .بنابراینچ درنیرداشتن این دو دسته
از رفتارها و تال

برای نشاندادن این رفتارها توسط رهبران سازمان مایتواناد در اساتقرار سابک

رهبری دوسوتوان در سازمان مؤثر باشد.
به لحاظ نیریچ تحقیق حاضر را میتاوان باه عناوان بساط ماد رهباری دوساوتوان و تبیاین
سازوکارهای تعدیلکنندة سرمایة اهتماعی و خودکارنمدی برای افازایش رضاایت شاغلی و تعهاد
عاطای کارکنان قلمداد کرد .تحقیق حاضر نشان داد رهبری دوسوتوان یک متغیار پایشباین قاوی
برای ننر های کاری کارکنان محسوب میشود .نتایج این تحقیق با ایادة اصالی نیریاة شاناخت
اهتماعی سازگار است و میتواند به توسعة کاربردهای نیریه یادشده کمک کند .ایدة اصلی نیریاة
شناخت اهتماعی عبار

است از اینکه عوامل شناختی و ادراکیچ رفتار و همچنینچ عوامل محیطی

در تعامل با یکدینرند و بر هم اثر متقابل دارند .نتایج تحقیق حاضر نیاز نشاان داد ادراک افاراد از
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سبک رهبری دوسوتوان در کنار سطح برخاورداری افاراد از سارمایة اهتمااعی و همچناین ادراک
ننها از میزان خودکارنمدی بر ننر های کاری ننها تأثیرگذار است .عالوه بار ایانچ در توضایح
تأثیر م بت رهبری دوسوتوان بر ننر های کاری و براساس ایدة اصلی نیریة هویتیابی اهتماعی
نیز میتوان گات رهبران دوسوتوان بهطور مؤثری مجموعهای از رفتارهای متناوع تحاو نفارین و
ت بیت کننده را براساس شرایط از خود نشان میدهند که این تناوع رفتارهاا مایتواناد متناساب باا
ننر های متنوع کارکنان مصتلای باشد که در سازمان با رهبر در تعاملاند .بنابراینچ میتوان به این
نتیجه مهم رسید که با توهه به دستهبندی رفتارهای رهبری دوسوتوانچ این سبک از رهباری حتای
بیشتر از سایر سبکهای رهبری بتواند در شکلگیری ننر هاای کااری م بات در کارکناان ماؤثر
باشد .البته تحقیقاتی که دربارة پیامدهای رهبری دوسوتوان انجا گرفتهانادچ مانناد تحقیاق زاکار و
ویلدن ()51 2چ تحقیق زاکر و روسین

( )51 2و تحقیاق زاکارچ رابینساون و روساین

()51 2چ

همنی بر تأثیر رهبری دوسوتوان بر رفتارهای کاری افراد متمرکز بودهاند و تحقیق که تأثیر رهبری
دوسوتوان بر ننر های کاری را بررسی کرده باشدچ یافت نشد.
با توهه به یافتههای تحقیق حاضر دربارة تأثیر م بت رهبری دوسوتوان بر ننر های کااری و
نقش تعدیل کنندگی سرمایة اهتماعی و خودکارنمدیچ میتوان پیشنهاد کرد که سازمانها برنامههای
توسعة مدیریت و رهبری سازمان را بر ایدهها و رفتارهای رهبری دوساوتوان متمرکاز کنناد و باه
دنبا ایجاد یا پرور

رفتارهای مذکور در مدیران سطوح مصتلف باشاند .ضامن اینکاه مادیران و

رهبران سازمانها عالوه بر نشاندادن رفتارهای رهبری دوساوتوان و تأکیاد مناساب و مقت ای بار
رفتارها و اقداما

اکتشافی و بهرهبردارانه باید برای بهبود احساس خودکارنمدی کارکنان و افزایش

سطح سرمایة اهتماعی ننها نیز تال

کنند تا نثار همافزای این اقداما

باعث ارتقای ننر هاای

کاری م بت در کارکنان شود .بیشکچ ننر های کاری م بات تاأثیر شاایان تاوههی بار عملکارد
مطلوب کارکنان و سازمان خواهد گذاشت.
تحقیق حاضر تحقیقی مقطعی بود که در یک بازة زمانی محدود و مشصص انجا گرفت .ضمن
اینکه قلمرو مکانی نن به یک سازمان مشصص محدود است .بنابراینچ در تعمیم یافتههاای تحقیاق
باید احتیا کرد .عالوه بر اینچ برای همعنوری دادهها صرفاً ابزار پرسشانامه باهکاار گرفتاه شاد.
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محدودیتهای ذاتی موهود در پرسشنامه میتواند محدودیتی برای این تحقیق محسوب شاود .باه
عالوهچ در تحقیق حاضر نقش متغیرهایی مانناد سانچ هنسایت و وضاعیت اساتصدامی در رواباط
ماروض در مد تحقیق مورد توهه قرار ننرفت .با توهه به اهمیت رهباری دوساوتوان و کمباود
تحقیقا

میدانی در زمینة پیامدهای نن به محققان نتی توصیه میشود تأثیر رهبری دوسوتوان را بر

سایر ننر های کاری و همچنینچ رفتارهای کاری مورد مطالعه قرار دهند .انجا تحقیقاا

طاولی

و در قلمروهای مکانی گستردهترچ و با بهکارگیری رو های متنوعتر همعنوری دادهها میتواند به
یافتههای بسیار مهمی دربارة رهبری دوسوتوان و تأثیر نن در عملکرد نهایی ساازمان منجار شاود.
ضمن اینکه درنیرگرفتن تااو های شصیایتی و همعیات شاناختی کارکناان در رواباط یادشاده
میتواند رهنمودهای عملی مهمی را برای مدیران مطرح کند.
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