
www.jamv.ir  
ISSN: 2645-4572 

 فصلنامه چشم انداز حسابداری و مدیریت

     (                                                                                                                            )جلد دوم1041، پاییز 55، شماره 5دوره 
 

23 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 چکیده
رهبري به عنوان يکي از عوامل مهم و تاثيرگذار بر سازمان ها مورد تحقيق گسترده اي قرار گرفته است. ميزان موفقيت 

پيش تعيين شده، مقدار تالش کارکنان جهت موفقيت سازمان و تاثيرگذار بودن رهبر بر سازمان در رسيدن به اهداف از 
بر  يرهبر يسبک ها ريتاث يبررسهدف اصلي اين تحقيق  کارکنان وابسته به رفتارها و سبک رهبري مي باشد.

مي باشد.  غرب استان مازندران  ياتيکارکنان ادارات امور مال در يشغل يدلبستگ يانجيبا نقش م يسازمان يدوسوتوان
مذکور بوده که به کمک  يکارکنان واحدها يجامعه آمارروش تحقيق در اين مطالعه توصيفي از نوع پيمايشي بوده و 

ابزار  نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. 571متناسب  صيساده با تخص يتصادف يريجدول مورگان و از روش نمونه گ
مارشال  يسبک رهبر(، پرسشنامه 3002) توسط جانسن و همکاران يپرسشنامه دو سوتوانگردآوري داده ها، شامل 

مي باشد. همچنين براي سنجش روايي  (5911) کيپاتريادواردز و کل يشغل يدلبستگو پرسشنامه  (5991) نيساشک
تحليل داده ها، با استفاده از استفاده شده است. روش تجزيه و  PLS پرسش نامه ها از تحليل عاملي تاييدي با نرم افزار

و تحليل معادالت  SPSS اسميرنف،( به کمک نرم افزارو -وفآمار توصيفي و آمار استنباطي)شامل: آزمون کولموگر
و مولفه هاي آن  سبک هاي رهبريانجام شد. يافته هاي تحقيق حاکي از اين است:  PLSساختاري توسط نرم افزار 

دوسوتواني سازماني و دلبستگي شغلي تاثير دارد. همچنين نتايج بر ي( قيتلف، )انسان گرا( آزادمنشانه، گرا( فهي)وظ خودکامه)
 دوسوتواني سازماني داراي نقش ميانجي مي باشد. با  سبک هاي رهبري بين آزمون سوبل نشان داد که دلبستگي شغلي

   سبک هاي رهبري، دوسوتواني سازماني، دلبستگي شغلي. کلیدی: واژگان

 

 مقدمه

 آموزشي سازمان هاي جمله از مختلف هاي عصر حاضر عصر تغيير و تحوالت شديد و شتابنده نام گرفته است. سازمان
 تحوالت و تغيير اين با را خود ناگزيرند  داوم و بقا براي سازمان ها اين. گرفته اند قرار تغييرات اين باد تند مسير در نيز

 روز به نيز را خود افزاري افزاري، نيروي انساني و نرم نمايند و به موازات تغييرات سختسابقه هماهنگ بي  و پرشتاب
 سنتي شيوه هاي که چرا است، اجتناب ناپذير امري سازمان رهبري و مديريت شيوه هاي در تغيير رهگذر اين در. کنند

باشد. رهبري در طول تاريخ يکي از ارکان شي الزم مي بخ اثر فاقد امروزي پوياي و متحول شرايط در رهبري و مديريت
جزء مهمي از مديريت محسوب و  ردمي گي قرار مدنظر کارکرد يک عنوان جوامع بشري بوده است. وقتي رهبري به
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  شغلی دلبستگی میانجی نقش با سازمانی دوسوتوانی بر رهبری های سبک تاثیر

 (مازندران استان غرب مالیاتی امور ادارات کارکنان: موردی مطالعه)

 
 اسگندری شهال

 ايران. )نويسنده مسئول(. محمودآباد، آباد، محمود خزر عالي آموزش موسسه حسابداري، ارشد کارشناسي
sozesabz@gmail.com 

 هدایتی راضیه
 ايران. چالوس، اسالمي، آزاد دانشگاه چالوس، واحد حسابداري، ارشد کارشناسي

r_hedayati63@yahoo.com 

 میرحسینی سیدمحمدرضا
 ايران. محمودآباد، نيما، عالي آموزش موسسه دانشجوي

reza189865@gmail.com 
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 سبک هاي يا راه ها عنوان به مي توان را ها حضور و موجوديت آن در گرو اعمال تعداي مهارت است که اين مهارت
 (. 5292کياکجوري و حاجي نژاد، تلقي نمود ) اصسيدن به اهداف خاد در جهت رافر رهبري

شغلي کارکنان يک سازمان باال باشد، اثر بخشي آن نيز افزايش خواهد يافت. به منظور افزايش  دلبستگيهرچه سطح 
غل يک باور به ش دلبستگيآن نگاهي واقع نگر وهمه جانبه داشته باشيم.  يشغلي بايد به تعيين کننده ها دلبستگيسطح 
کياکجوري و جهاندار، را با اخالق گرايي يکي دانسته اند ) آنقرار دارد و  ياست و علت آن در پيشينه فرد يهنجار
عملکردش را موجب  ايشود که شخص شغلش را معرف خود و کار  ياطالق م يزانيم ايبه درجه  يشغل دلبستگي (.5292
 رشيو پذ يوفادار ،ييچون تعلق خاطر، همنوا ييداند و شغلش را بر حسب اجزا يو اعتبارش م تيثيو کسب ح يسربلند

فرد تا چه اندازه  نکهيا گريبه عبارت د ايرساند.  يبه اعمال تالش مضاعف جهت تحقق انها به انجام م ليااهداف و تم
 (.5292دار، کياکجوري و جهانکند ) يم يبندد و در واقع وقت خودش را با شغلش سپر يدل به کار م يا

 ني. اباشد يم يآسان استفاده از دودست به يبرا يفرد ييعنوان توانا به ،«يدوسوتوان»کلمه  ،يشناس اصطالح دگاهياز د
 ني( منجر به ورود ا5972دانکن ) لهيوس به هياول قاتيکاررفته است. تحق مختلف به يسازمان يها نهيدر زم رايکلمه اخ

 .شد وکار کسب يايدن اتياصطالح به ادب
به سمت  عيحرکت سر ييتوانا»انطباق که بر  تيموضوع قابل ر،ياخ يها در طول سال ياقتصاد تيعدم قطع شيافزا با

تنها  موفق نه يها شرکت حال نيشده است. باا تر تيپراهم اريبس د،ينمايتمرکز م« بازار فرّار ميو تنظ ديجد يها فرصت
و حرکت  ياختصاص يها ييدارا يها ارزش يبردار بهره ييتوانا» ديتالش کنند بلکه با ديجد يها فرصت يبرا يستيبا
 يسازمان يندهايدر فرا يفراوان ييراستا هم يبه معن ييتوانا نيداشته باشد؛ ا زيرا ن« وکار موجود کسب يها مدل يرو
و  ديجد انيمشتر يبرا وسته،يناپ يو نوآور ندهيآ يتنها هدف خود را بر بررس يستيها نبا شرکت گر،يد عبارت به .باشد يم
 يجيتدر راتييبه همراه تغ يموجود تمرکز و نوآور انيدر همان زمان، بر مشتر يستيقرار دهند بلکه، با يانقالب راتييتغ
 ني. اباشد يصورت همزمان م به يانطباق و همسوساز تيقابل ،يمهارت در هر دو سو ييتوانا يدوسوتوان .داشته باشند زين

 يها سازمان قياز طر داريپا يرقابت تيبه مز يابيچراکه دست نديتعادل برقرار نما يبردار اکتشاف و بهره نيب ديها با شرکت
 (. 5299)قديرنژاد و عقاپور،  دهد يدوسوتوان رخ م

 نيا فياز جمله وظاو  باشدي م ييو دارا يامور اقتصاد وزارت رمجموعهيزي اتياذعان نمود از آنجا که سازمان امور مال ديبا
و از  باشدي بر ارزش افزوده م اتيمال يو اجرا ياتيمال ستمينمودن س زهيمکان و ياتينظام مال يو دگرگون اصالحسازمان 

 آن، يشاخصها يمهمترين عامل رشد و توسعه جامعه است و موجب رونق اقتصادي و ارتقا ماليات، پرداخت گريد يسو
به  يقابل توجه کمکهاي تواندي سازمان م نيلذا ا شود،يم يخدمات و عمران و آبادان شيافزا ،يعدالت اجتماع تحقق

آنها  ياعضاء، رفتار سازمان حاالتدر سلوك و  تا است يمناسب يسبک رهبر ازمندين يامر نيجامعه ارائه دهد. تحقق چن
 . دهدي قرار م ريتحت تأث زيرا ن
 زانيم انگرياست که ب يو درون فکر ياخالق ريمتغ کي يشغل يکند که وابستگ يمطرح م نگونهي( ا5912) نيدوب

احساس خواهد  يشغل يشده باشد، احتماال وابستگ يارزش درون نيکه ا يباشد. در هر فرد يفرد م کي يريپذ تيمسئول
مطرح  زي( ن5921در ان قرار گرفته است. الدال ) ردکه ف يو سازمان يشغل يها طيها و مح تيشد، بدون توجه به موقع

 نديفرا هيارزش معطوف به کار است که در مراحل اول کي ،يشغل يکننده وابستگ نييتع يکند که عامل اساس يم
از ارزش ها در مورد کار است که  يبعض يساز يدرون ،يشغل يدلبستگ گر،يشود. به عبارت د يشدن حاصل م ياجتماع

 (.5292و جهاندار،  ياکجوريک) مقاوم اند زين رييبل تغو احتماال در مقا رنديگ يم ادي ياول زندگ هافراد در دور
مشغول هستند  تيفعال کيدر آن واحد که به  توانندياست که نم نيامروزي ا ديياز سازمانهاي تول ارييبس يدغدغه اصل

به طور  گرييد تيفعال ايانجام کار  تيقابل ،موجود تهاييو به آن عادت کرده اندبه طور مثال بهره برداري از منابع و قابل
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 جاديتوجه جدي به ا ازمنديدشوار است و ن يتحول نيبه چن يابيکنند. دست جاديرا در خود ا ديمثال کشف فرصتهاي جد
اي که در  ياساس يکرد که نگران اني(  ب5995) . مارچباشديدر سازمان م يسازمان يدوسوتوان اي ييگرا-دو جانبه  تيظرف

 نانيبراي اطم يکاف اريمدت در بهره برد يبقاي طوالن نيمدت است. ا يقلب موسسات اقتصادي وجود دارد، بقاي طوالن
 شوديبه کار گرفته م ندهيدر آ تياز موفق  نانيبراي اطم يجاري و در زمان مشابه در اکتشاف کاف يسودده تياز قابل

به طور  يجيو تدر کاليبه نوآوري راد يابيسازمان براي دست ييبه معناي توانا ي(. دوسوتوان5992يلي)تاشمن و ار
است.  يسازمان يدر طراح رييو انعطافپذ ييو کارا يثبات و انتقال در انطباق سازمان ري،همزمان، اکتشاف و بهره بردا

از  ياريبس .است ريري اجتناب ناپذامروزي ام اييپو اييدر دن يسازمان يسازمانهاي دوسوتوان و در کل توجه به دوسوتوان
 ط،يمح يها يبا پوياي يو عدم همراه يطيمختصات مح رييسازمان ها که سال ها سود آور و موفق بوده اند، با تغ

مهم  ياز جنبه ها يو مرگ روبه رو شده اند؛ به عبارت ديگر يک يداشته باشند و با ورشکستگ ينتوانستند عملکرد مناسب
 يشرايط يطيمح يها ياست. پوياي يطيمح يها يو پوياي طيبا مح برخورد يچگونگ ،يو مؤثر در بهبود عملکرد سازمان

به   .گردد يسازمان م يبرا يکند و باعث به وجود آمدن تهديدها و فرصت هاي يم ليبر سازمان تحم طياست که مح
موجب توجه خاص جوامع و  يو اجتماع ياقتصاد يها نهيعه در زمبشر به رشد و توس ازيو ن يرقابت يوجود آمدن بازارها

دارند و  ينيپاي اريدر کشور ما، عمر بس يديتول يبه خصوص سازمان ها به عملکرد شرکت ها شده است. شرکت ها
توانند  يمانند و نم يباز م دياز تول يطيمح يازها و فرصت هايبه ن يدر پاسخ گوي ياز آن ها به علت ناتوان ياريبس

 يکشور حذف م ديشوند و به تدريج از چرخه تول يخود مغلوب م يرا از خودارائه کنند و در مقابل رقبا يعملکرد قابل قبول
و  رندگانيگ ميگذاران، تصم استيهمواره به صورت يک معضل بزرگ، نظر س ،يديتول يشوند.  نرخ شکست شرکت ها

در  ينقش مهم و اساس يديتول يلب کرده است. همان طور که واحدهااقتصاد هر کشور را به خود ج يمديران بخش ها
به  يدر اقتصاد داشته باشند. در فضا يتوانند نقش منف يکنند، در صورت شکست م يکشورها ايفا م يتوسعه اقتصاد

يابند. امروزه با توجه به توسعه و تنوع  ياهداف خود دست م بهامروز تنها سازمان ها با عملکرد برتر  يشدت رقابت
 يو حت ينهاي تيبوده، موفق يآن ها، شرکت ها در معرض تحول و دگرگون انيرقابت شديد م زيمحصوالت شرکت ها و ن

 يمزيت رقابت يباشد تا بتواند نوع يم يسازمان يدوسوتوان تيسازمان در استفاده از قابل يبه تواناي يسازمان يبقا يگاه
و  ينيب شيپ رقابليانعطاف پذير باشند تا هم تهديدات غ يبايد به اندازه کاف يديتول يازمان خلق کند. سازمان هاس يبرا

متناسب شدن با  يبرا يسازمان يثبات را مديريت کنند. دوسوتوان يب طيموجود در آينده نامطمئن و مح يهم فرصت ها
 (. 5299)قديرنژاد و عقاپور،  مديران امروز است يفرا رو ياساس ياز چالش ها يپرتالطم کسب و کار، يک طيمح

 

 مبانی نظری

 دوسوتوانی سازمانی
 چابکي( مهارت و معناي )چيرگي ( بهدکستريتي) و سمت( دو )دوسو معناي به التين )آمبي( واژه دو از دوسوتواني کلمه

 مساوي هاي مهارت با خود دودست هر از استفادهتوانايي  که رفتاري، افرادي و روانشناسي سطح در. است شده تشکيل

 از بار اولين ( براي5972دانکن ) رابرت. (5291 ،همکاران و )مرادي شوند مي ناميده دوسوتوان افرادي هستند دارا را

 را در سازماني يادگيري (5995مارچ ). کرد استفاده دوگانه ساختار يک توصيف براي راهي عنوان دوسوتوان به ساختار

 سال بيست. شد زمينه يادگيري در زيادي هاي پژوهش شروع نقطه که نمود مطرح بردار بهره و اکتشافي يادگيري قالب

 تغيير فرايند توانند مي ها سازمان چگونه بررسي اينکه به اي مقاله ( در5992اريلي ) چارلز و تاشمن دانکن، مايکل از بعد

 . کردند تمرکزکنند،  اداره را انقالبي تغيير و تکاملي
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 بررسي به اي له در مقا و کردند تمرکز اي زمينه دوسوتواني روي ( بر3001شاو ) بيرکين جوليان و گيبسون کريستينا

 اقتصاد، مديريت، نظرية همچون هايي در رشته محققان. پرداختند سازمان انساني منابع و فردي سطح در دوسوتواني

 به سازمان هاي قابليت توصيف در استعاره يک عنوان به که دوسوتواني اند پذيرفته اخيراً راهبردي مديريت و سازمان

 (.5291ي، ممبين و مرادي پور،ابراهيمشود ) مي گرفته کار

 

 مفهوم دوسو توانی 

 شرکت عملکرد و سازماني پايدار، بقاي رقابتي مزيت با کسب مرتبط و مديريت در جديد مفهومي سازماني دوسوتواني

 . است

 بال دو( اکتشاف) آينده در بقاي و رشد براي از فرصتها استفاده و( بهره برداري) موجود وضع از استفاده براي توانايي

توان  و عملکرد، نوآوري بقا، رشد، افزايش براي محور سازمانهاي تکنولوژ. هستند دوسوتواني سمت به حرکت سازمانها
 . دارند نياز دوسوتواني سازماني پوياي قابليت به امروزي پوياي محيط در رقابت پذيري

 ساختارهاي و باشند داشته عملکرد بهتري دوسوتوان سازمانهاي که دارد وجود اميدواري اريلي، اين و تاشمن اعتقاد به

 محققان توجه سازماني دوسوتواني 5992سال  از قبل تا کنند. کند، تشريح مي کمک ايجاد دوسوتواني به که را سازماني

 در سازماني اريلي، مفهوم دوسوتواني و تاشمن توسط مفهوم اين شدن مطرح بود؛ اما با نکرده جلب خود به را

 زيادي مقاالت بعد به 3001سال  از طوريکه به. گرفت قرار توجه مورد بيشتر خصوص سازمان در شدهانجام پژوهشهاي

 بررسي مقاله فراتحليلي به يک در (،3052) گاپتا و شاو برکين. است درآمده رشته تحرير به محققان توسط زمينه اين در

بعد،  به 3001 از سال که اندداده نشان آنها. اندپرداخته 3053 سال تا 5992 از سال دوسوتواني زمينه در شده کار مقاالت
 موضوعاتي در که دوسوتواني شد مشخص بنيادي تحقيق يک است .در افزايش پيداکرده دوسوتواني زمينه در تحقيقات

 کار به موضوعات ديگر. و فکري نرمافزار، سرمايه جديد، تکنولوژي، توسعه ها، توسعه محصولاستراتژي، شبکه همانند

 (.5292است )خدادادي،  گرفته شده
 

 اهمیت دو سو توانی 
 شده تبديل سازماني هاي پژوهش در نو پديده اي و مکرر موضوع يک به، آن تنوع دليل به سازماني تواني دوسو امروزه
 که چرا مي شود منعکس سازمان در استراتژيک تفکر قابليت از مديران برخورداري به توجه با موضوع اين اهميت است.
 هاي فرصت کشف و موجود هاي فرصت از بهره برداري در را سازمان مديران که است مديريتي قابيلت يک تواني دوسو
 يادگيري. آيند مي شمار به سازماني يادگيري مهم عناصر جمله از اکتشاف و "برداري بهره". سازد مي توامند جديد

 يابي دست در را سازمان جديد دانش ايجاد و مستمر نوآوري طريق از و است ارتباط در متضاد رقابتي اهداف با سازماني
 اهداف بين انطباق نيازمند مدت طوالني موفقيت و بقا براي ها سازمان اساس اين بر. کند مي تشويق رقابتي مزيت به

 در سازمان توانايي توان مي را سازماني تواني دوسو يادگيري، مفهوم به توجه با .(5292 طهارم، يدخدادا) هستند متضاد
 و توانايي چنين از مديران برخورداري. کرد تعريف جديد دانش کشف و موجود دانش از برداري بهره همزمان پيگيري
 رقابتي شرايط به توجه با و يابند دست برتر عملکرد و پايدار رقابتي مزيت به تا کند مي کمک هاسازمان به، قابليتي
 از سازمان در تواني دوسو زمينه يک ايجاد با بنابراين. ببرند پي ها سازمان ساير با مقايسه در خود جايگاه به بتوانند امروزه
 محيطي تغييرات با مواجه براي الزم توانايي از هاسازمان، دوگانه ساختارهاي و ها سيستم فرايندها، از ايمجموعه طريق

 مي وفق پويا محيط تغييرات با را خود ها سازمان ساير با مقايسه در دوسوتوان هايسازمان، واقع در شوند. مي برخوردار
 بقاي الزمه که باشد مي عملکرد ارتقاء و بهبود سازماني هر براي تواني دوسو دستاورد ترين مهم که است پرواضح. دهند
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 در توسعه و بشر رشد به نياز و رقابتي بازارهاي آمدن وجود . به(5292 طهارم، يدخدادا) است رقابتي محيط يک در ها آن
 بسياري است. شده ها شرکت عملکرد به ها سازمان ويژه به و جوامع خاص توجه موجب، اجتماعي و اقتصادي هاي زمينه

 نيز دنيا هايشرکت ترينبزرگ عمر متوسط. روند مي بين از و خورده شکست مدتي از بعد تاسيس تازه هاي شرکت از
 در ها شرکت آنها، ميان شديد رقابت نيز و ها شرکت محصوالت تنوع و توسعه به توجه با امروزه است. پايين بسيار

 هايقابليت از استفاده در سازمان توانايي به هاسازمان بقاي گاهي حتي و نهايي موفقيت، بوده دگرگوني و تحول معرض
 به بايد توليدي هايسازمان کند. خلق سازمان براي رقابتي مزيت نوعي بتواند تا است جديد هايفرصت کشف و موجود
 محيط و نامطمئن آينده در موجود هاي فرصت هم و بيني پيش قابل غير تهديدات هم تا باشند پذيرانعطاف کافي اندازه

 مزيت حفظ جهت در کار و کسب تالطم پر محيط با شدن متناسبب براي سازماني تواني دوسو. کنند مديريت را ثبات بي
 و پيچيده سازماني تواني دوسو به رسيدن و يابياست. دست امروز مديران فراروي اساسي هاي چالش از يکي، رقابتي
 .(5291 همکاران، و ممبيني) است دشوار

 

 سبک های رهبری

 مفهوم رهبری 
شويم که هر يک نياز به اگر ادبيات سازماني را بررسي کنيم با مقوله هاي مهم و اساسي تاثير گذار بر آن مواجه مي

است که در ادبيات سازماني به لحاظ اهميت داراي « رهبري»بررسي جامع از زواياي مختلف دارد. يکي از اين مقوله ها 
 )هاريس، ت که نظر پژوهش گران و متخصصين امر را به خود جلب کرده استباشد و مدت ها اسجايگاه خاصي مي

 از يکي ها رهبري سازمان و مديريت موضوع اخير، هاي دهه در سازمانها در افزون روز تغييرات به توجه (. با3051

 بيشتر .باشدمي سازماني مطالعات در حوزه صاحبنظران از بسياري توجه مورد که است برانگيزي چالش هاي بحث

 توافق باشد،مي تغييرات به اثربخش پاسخ توانايي به وابسته دنياي کنوني در سازمان بقاي که موضوع اين با صاحبنظران

 در اثربخش رهبري مهارتهاي توسعه به وابسته آينده هاي موفقيت سازمان و (، بقاء3051 )بگيرت و همليتون، دارند نظر

ميالدي  5910(. ورود وضعيت حاد رقابتي در دهه 3052؛ پلند،5999برك و همکاران، ) باشندمي سازماني  سطوح تمام
عرصه را بر بسياري از سازمان هاي بزرگ تنگ کرد و درجه اثربخشي توان موجود آنها را براي پاسخگويي به اوضاع 

در تالطم هاي محيطي در  تحول يافته محيطي در معرض چالش قرار داد. از اينرو شمار زيادي از سازمانهاي غوطه ور
صدد بر آمدند تا با وقوف به درجه ناکارآمدي رويکردهاي معمول و متداول رهبري و با تأمل و تجديد نظر در بسياري از 
پيش فرض ها و روش هاي سازماني، در مقام بازسازي و تجديد بناي خود بر آيند و تالش کنند تا با مبادرت به ايجاد 

در شاکله و زير بناهاي سازماني، مزيت هاي راهبردي نويني را به عرصه هاي حاد رقابتي وارد   تغييرات اساسي و تحول
 (.3052 نمايند )روبرگ،

 

 سبک های رهبری 

 خدمتگزاررهبری 
 در خدمتگزار عنوان تحت درمقاله اي ليف گرين رابرت بوسيله 5970بار در سال  نخستين براي خدمتگزار رهبري تئوري

اين سبک از رهبري بيش از آنکه قابل آزمايش و جنبه تئوريک داشته باشد، بيشتر  شد. رهبري ادبيات وارد رهبر نقش
فلسفي است و همچنين به عنوان يک رويکرد بلندمدت، به لحاظ ايجاد تغيير و تحول در زندگي و حيطه شغلي به شمار 

 است آورده "خدمتگزار در نقش رهبر "اي تحت عنوان مقالههاي خودش را در  آيد. او نتيجه نيم قرن تجربيات و يافته   مي
 (.5211رضائيان و همکاران، )
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شود و طبق نظر بسياري از صاحبنظران،  مفهوم رهبري خدمتگزار در اصل از نظريه رهبري کاريزماتيک ناشي مي 
 "رهبري است، فلسفه آن را انگيزش اوليه براي رهبري، ميل به خدمت است. گرين ليف که ابداع کننده چنين سبک 

-کند و رهبران خدمتگزار را چنين تعريف مي بيان مي  "توجه داشتن به ديگران و توانايي باال براي خدمت کردن به آنان

کنند تا  کنند و منافع شخصي را فداي منافع ديگران مي  رساني به ديگران تأکيد مي رهبران خدمتگزار روي خدمت "کند:  
دهد  . او ادامه مي"و اختيار و سالمت بيشتري برخوردار شوند و خودشان تبديل به رهبراني خدمتگزار شوند افراد از درايت

رساني کند   خواهد در ابتدا خدمت شود که در آن فرد ميکه فرايند رهبري خدمتگزار با يک احساس طبيعي شروع مي
 بري کند.شود که افراد را ره سپس با يک انتخاب هوشمندانه، مشتاق مي

 

 تحول آفرینرهبری 
رهبري تحول آفرين اشاره به آن نوع رهبري دارد که در آن رهبران کاريزما دارند و ترغيب ذهني، انگيزش الهام بخش و 

(. رهبران تحول آفرين بينش سازماني پويايي را 3051 بيگره و همکاران،) مالحظه فردي را براي پيروان فراهم مي کند
 )هاول، که اغلب موجب دگرگوني در ارزش هاي فرهنگي مي شود که نوآوري بزرگتر را منعکس کنند به وجود مي آورند

رهبري تحول آفرين همچنين به دنبال پيوند بين عاليق فردي و جمع مي باشند تا به زيردستان اجازه مي دهد  (.3052
 . براي اهداف متعالي تر کار کنند

 

 مولفه های رهبری تحول آفرین 
 نيز نظريه اين ي تشکيل دهنده عناصر عنوان به که عامل يا مؤلفه به چهار شدن عملي براي آفرين تحول رهبري

 ترغيب ذهني، مالحظات فردي.  انگيزش الهام بخش،نفوذ آرماني، عبارتند از:  دارد. اين مؤ لفه ها نياز اند شده شناخته

 

 کاریزماتیکرهبری 
 بودن کاريزما ( به عبارتي3002رهبر )ماهر و ماهر،  رفتارهاي از پيروان درك بر مبتني است صفتي کاريزماتيک رهبري

 رهبر رفتارهاي نتيجه در که است خاصي ويژگي نيست؛ بلکه باشد سازمان در فرد جايگاه نتيجه در که فردي، صفت يک
)کماليان  کرد معرفي هستند، صفات اين دهنده شکل که را رفتاري ي مؤلفه چند توان آيد. بنابراين مي مي وجود به

 طول در بلکه نيست، اجتماعي هاي محيط به منوط رهبري از نوع اين گيري (. شکل5211مهريزي و اسمعيلي گيوي، 
 مثال براي. است ذکر شده نيز تجاري و صنعتي هاي محيط در رهبري از نوع اين آمدن وجود به از هايي تاريخ نمونه

 کاريزماتيک رهبر يک عنوان به توانست بود و فروش خريد به مشغول تجاري محيط يک در که برنسون نام به شخصي
 در و کند کسب زيادي هاي موفقيت توانست هم باز صنعتي، هاي کارخانه احداث بعدها با شخص اين. کند پيدا محبوبيت

 شود. شناخته رهبر کاريزماتيک عنوان به نيز اين محيط

 

 دلبستگی شغلی
ها و اهداف سازماني، داراي انگيزه قوي و متعهد و متمايل به حفظ و  کارکناني نيازمندند که سازگار با ارزشها به  سازمان

ادامه عضويت سازماني باشد. فراتر از شرح وظايف مقرر و معمول خود به کار و فعاليت بپردازند؛ کارکناني که بخواهند و 
 افي سازماني مشغول به کار باشند.بتوانند بيش از مقدار معمول براي دستيابي به اهد

ير انگيزشي متغ، يک شده وضعدر اقتصاد که براي بسيج کامل منابع انساني قوانين سازماني  مخصوصاًشغلي  دلبستگي
ي سطح طورکل به(، 3005(، )گوري، 3003(، به نقل از )ورك استادي، 3001مورد عالقه سازماني است. )بوزينلوس، 
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 مؤثرشغلي در اثربخشي و عملکرد سازماني  دلبستگياينکه  به خاطرمداران است  ياستسيران و مورد عالقه مد دلبستگي
يک نگرش يک متغير مهم در به  عنوان بهشغلي  دلبستگي(. 5921(؛ به نقل از )آرگريس، 3009است. )ورد و بارك، 

امل اساسي و مهم در زندگي اغلب شغلي يک ع دلبستگي(. 3001ي سازماني است )آلن کوماران، اثربخشحداکثر رساندن 
شوند قرار  يا از آن بيزار مي بسته دلي که به کار ا درجهعاطفي تحت تأثير  ازنظرمردم است زيرا کارکنان در محيط کاري 

شغلي هم بر فرد و هم بر سازمان تأثير  دلبستگيي طورکل به(. 5921(؛ به نقل از )آرگريس، 3009گيرند )ورد و بارك،  مي
کليدي براي گشودن انگيزش کارمند و افزايش توليد محسوب شده  عنوان بهشغلي  دلبستگييد سازماني از دگذارد.  مي

شغلي  دلبستگيشود.  و از ديد فردي کليدي براي انگيزش عملکرد و رشد فردي و رضايت در محل کار محسوب مي است
ساختن تجربه کاري، در اثربخشي سازماني، توليد روحيه  بامعناعميق در کارشان و  طور بهدن کارمندان از طريق درگير کر

 (.3007کند )براون،  کارمندي کمک مي

 

 تفاوت دلبستگی شغلی با دلبستگی کاری
هاي  توانند از هم جدا شوند زيرا در محيط واضح مي طور بهتوانند  (، دلبستگي شغلي و کاري مي5913با توجه به کانونگو )

شوند. دلبستگي کارمند در شغلش بيشتر به محيطي که شغل او نيازهايش را  متفاوت ادراك مي صورت بهکاري و شغلي 
 (.3009يسکاو ساين، جگيرد ) موقعيتي تحت تأثير قرار مي ازنظربيشتر  کهکند بستگي دارد؛ به اين معنا  برآورده مي

شود و دلبستگي شغلي  است و بيانگر ارزشي است که فرد براي کار و کارکردن قائل مي تر گستردهمفهوم دلبستگي کاري 
(، دلبستگي کاري 5913(. کانونگو )5212پور،  ، به نقل از قلي5913خاص است و به شغل فعلي فرد اشاره دارد )کانونگو، 

هاي  شوند و در مقايسه با ديگر جنبه کارشان هستند و با آن شناسايي ميبه  مند عالقهي طورکل بهي که افراد ا درجهرا 
 (.3009کند )جيسکاو ساين،  شان مشغول با آن هستند، تعريف مي يزندگ

اينکه دلبستگي کاري يک اعتقاد هنجاري درباره ارزش کار در زندگي فرد است و بيشتر يک عملکرد از شرطي  به خاطر
که  يدرصورت(، 3009به نقل از جيسکاو ساين، 5279گذشته فرد است )الوي، اورت و فلين،  يري فرهنگيپذ جامعهشدن و 

 (.5217يجادشده است )اميدي ارجنگي، اهمزمان  طور بهدلبستگي شغلي يک باور توصيفي است که 

 

 پبشینه پژوهش
 يتهايو قابل يسازمان يدوسوتوان يرهاي: نقش متغيعملکرد نوآور نييتب( در تحقيقي به بررسي 5100آژنگ و شاکري )

 هيو دو فرض ياصل هيدو فرض دييتا انگريها ب هيداده ها در قالب آزمون فرض ليو تحل هيتجز جينتاپرداختند.  ايپو يابيبازار
وجود داشت، ضمن  يرابطه معنادار آمار يو عملکرد نوآور ينوآور يدوسوتوان نيکه ب بيترت نيپژوهش بود، بد يفرع

ابعاد اکتشاف و  نيبوده است. الزم بذکر است که ب دارمعنا زين يو عملکرد نوآور ايپو يابيبازار يتهايقابل نيرابطه ب نکهيا
وجود  يآمار داريدر تمام شعب بانک ملت استان رابطه معن زين يبا عملکرد نوآور ينوآور يدوسوتوان رياز متغ يبهره بردار

 دارد.
 يانجيبا نقش م يشغل يتحولگرا بر دلبستگ يرهبر ريتاث( در تحقيق خود به بررسي 5100دخت هاشمي و اميرکبيري )

 يپژوهش نشان داد که رهبر يها افتهختند. ياپرد غرب تهران( ياتي)مورد مطالعه: اداره امور مال يساختار يتوانمندساز
 کي، تحردارد. بعد ارتباطات الهام بخش ريتاث يساختار ينمندسازتوا يانجيم ريبا نقش متغ يشغل يتحول گرا بر دلبستگ

 يبر دلبستگ يساختار يتوانمندساز يانجيرمينقش متغ قيو چشم انداز از طر يتيحما يرهبر ،يشناخت شخص ،يفکر
 دارد. ريتاث يشغل يتحول گرا بر دلبستگ يدارد. همچنن رهبر ريکارکنان تاث يشغل
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معلمان شهر  يشغل يبا دلبستگ يو توانمند ساز يهوش معنو نيارتباط ب( در تحقيق خود به بررسي 5100زنگنه و زنگنه )
و  يهوش معنو نيوجود دارد. ب يارتباط معنادار يو توانمندساز يهوش معنو نينشان داد: ب قيتحق جينتاپردختند.  رشت

 تيوجود دارد و در نها يارتباط معنادار يشغل يو دلبستگ يتوانمند ساز نيمشاهده شد؛ ب يارتباط معنادار يشغل يدلبستگ
 باشند. يم يلشغ يدلبستگ يبرا يمناسب يشگويپ يو توانمند ساز يهوش معنو
 کارکنان يبا بهداشت روان رانيمد يرهبر يسبک ها نيرابطه ب يبررس( در تحقيق خود به بررسي 5100شهيدي )
و ضابطه مدار به  ياستبداد يرهبر يداشته که هر چه از سبک ها دينکته تاک نيش بر اپژوه نيا يبه طور کلپرداخت. 

کارکنان کاسته شده و از لحاظ  يو روان ياز مشکالت روح ميو رابطه مدار برو يمشارکت يرهبر يسمت سبک ها
 يهمبستگ ،يسبک از رهبر نيکه در ا يي. از آن جارنديگ يقرار م يبهتر تيو وضع تيدر موقع يو بهداشت روان يسالمت
در  انهيو مشارکت جو مانهيصم يو اعتماد به مرئوسان در حد کمال است و رابطه ا نانيرسد، اطم يم يبه حد اعل يگروه

 يو بهداشت روان رانيمد يرهبر يسبک ها نيرابطه ب يشود. هدف پژوهش حاضر بررس يآنان برقرار م نيتمام امور ب
 نيو تدو ينظر يمبان نهياطالعات در زم يباشد. جهت گردآور يم يباشد. روش پژوهش از نوع مرور يمکارکنان 

مقاالت،  ،يمدارك و متون نظر ،يو خارج يهمانند کتب و مجالت داخل ياز منابع کتابخانه ا ق،يتحق يچارچوب تئور
 استفاده شد. ينترنتيمنابع ا نيها و همچن شيهما

ها  افتهي پردختند. يشغل يبر دلبستگ يتيشخص يها يژگيو ريتاث( در تحقيق خود به بررسي 5100گرگاني و حسن زاده )
 نشان داد:

رابطه  يشناس فهيو وظ ييابعاد برون گرا نيب يندارند. ول يدار يمعن يرابطه  يو سازگار رشيپذ ت،يابعاد عصب نيب -5 
 .وجود دارد يدار يمعن

)برون  تيشخص يها يژگيو گريد نيوجود ندارد. اما ب يمعنادار يرابطه  يشغل يبا دلبستگ رشيو پذ تيعصب نيب -3 
 تيشخص يها يژگيو گريد نيوجود ندارد. اما ب يرابطه معنادار يشغل ي( با دلبستگيشناس فهيو وظ يازگارس ،ييگرا

 رابطه معنادار وجود دارد. يشغل ي( با دلبستگيشناس فهيو وظ يسازگار ،يي)برون گرا
که  افتيمهار  در گاهيو جا يشغل يبا دلبستگ يتعهد رابطه ا انيتحت عنوان رابطه م ي(، در پژوهش3030ماهان )مک 

 شيمهار به صورت ثابت حفظ شود سن پ گاهيکه جا يباشند و زمان يم يمهار هر دو وابسته به تعهد عاطف گاهيسن و جا
 شد. افتيرابطه معنادار  يو تعهد عاطف يدلبستگ وهيش نيب جهيماند در نت يم يباق يکننده مهم تعهد عاطف ينيب

پاداش  نيکه، ب افتيدست  جهينت نيبه ا يشغل يپاداش با وابستگ نيتحت عنوان رابطه ب يقي(، در تحق3030) نگريالسچ
 وجود ندارد. يپرستاران رابطه ا يشغل يو وابستگ

نفــر از  12ي بر رو يو نوآور تيخالق ــن،يآفر تحول يعنوان رهبر( در تحقيق خود با 3030گاموسلوق و ايبسيو )
آن  جيانجام شد که نتا هيدر کشور ترک R&D يرکتهاش ر از کارکناننف 522و  يافزار ک نرمکوچ يرکتهاش رانيمد

از  يحاک ج،ينتا نيهمچن .دارد ريتاث يو هم سازمان يطح فردکارکنان هم در س خالقيت نيآفر تحولي نشان داد رهبر
 . وجود دارد يارتباط مثبت و معنادار زين يسازماني و نوآور نيآفر تحول يسبک رهبر نيبود که ب نيا

که  مي کنند اني، بندهي: گذشته، حال و آيسازمان يدوسوتوانبا عنوان:  يگريدر پژوهش د( 3030اوريلي و تاشمن )
از عملکرد،  يذهن يبا رشــد فروش، نرخها يمثبت طور و به شودي م دارينامطمئن پد يها طيدر مح يسازمان يدوسوتوان

 رانيمحققان و مد بهي سازمان يت. آنها معتقدند مطالعات دوسوتوانشرکت در ارتباط اس يبقا و بازار يارزشگذار ،ينوآور
ذاتا مدت  در کوتاه ينظر آنها دوسوتوان . بهاموزنديرا ب ازمانهاس در يبردار اکتشاف و بهره يت تا چگونگکمک کرده اس

 است. نگرانه ندهيانداز آ دو برابر و چشم نهيو هز تالشمستلزم  و ناکارآمد بوده
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  پژوهشی هاهیفرض

  کلیفرضیه 

غرب استان   ياتيدر کارکنان ادارات امور مال يشغل يدلبستگ يانجيبا نقش م يسازمان يبر دوسوتوان يرهبر يسبک ها
 دارد.  ريمازندران تاث

 های اختصاصیفرضیه

 غرب استان مازندران یاتیدر کارکنان ادارات امور مال یسازمان یبر دوسوتوان یرهبر یسبک ها -1

 تاثیر دارد. 
 غرب استان مازندران  ياتيدر کارکنان ادارات امور مال يسازمان يبر دوسوتوان گرا( فهي)وظ خودکامه يسبک رهبر -5-5

 تاثير دارد. 
 غرب استان مازندران  ياتيدر کارکنان ادارات امور مال يسازمان يبر دوسوتوان )انسان گرا( آزادمنشانه يسبک رهبر -3-5

 تاثير دارد. 
 تاثير دارد.  غرب استان مازندران  ياتيدر کارکنان ادارات امور مال يسازمان يبر دوسوتوان يقيتلف يسبک رهبر -2-5

 

تاثیر  غرب استان مازندران یاتیدر کارکنان ادارات امور مال یشغل یبر دلبستگ یرهبر یسبک ها -2

 دارد. 
تاثير  غرب استان مازندران  ياتيدر کارکنان ادارات امور مال يشغل يبر دلبستگ گرا( فهي)وظ خودکامه يسبک رهبر -5-3

 دارد. 
تاثير  غرب استان مازندران  ياتيدر کارکنان ادارات امور مال يشغل يبر دلبستگ )انسان گرا( آزادمنشانه يسبک رهبر -3-3

 دارد. 
 تاثير دارد.  غرب استان مازندران  ياتيدر کارکنان ادارات امور مال يشغل يبر دلبستگ يقيتلف يسبک رهبر -2-3

 

 غرب استان مازندران یاتیدر کارکنان ادارات امور مال یسازمان یدوسوتوانی بر شغل یدلبستگ -3

 تاثیر دارد. 

 

 تحقیق روش
 مطالعه روش هاي از پژوهش اين در اينکه به توجه با و باشد حيطه تحقيقات کاربردي ميپژوهش حاضر از نظر هدف در 

توان بيان کرد که پژوهش حاضر بر اساس ماهيت و روش، يک  استفاده شده است، مي روش ميداني نيز و کتابخانه اي
 است. همبستگي -پژوهش توصيفي

ل داده اند که تعداد آنها با يامور مالياتي غرب استان مازندران تشکه کارکنان ادارات يق حاضر را کليتحق يجامعه آمار
 نفرمي باشد. 311شده،  يآورتوجه به اطالعات جمع

 کمک به متناسب تخصيص با ساده تصادفي گيري نمونه روش از تحقيق، اين در مطالعه مورد جامعه از گيري نمونه براي
 . شد توزيع آنها بين پرسشنامه که شده انتخاب آماري نمونه عنوان به نفر 571 تعداد و شد استفاده مورگان جدول
 باشد. يم يبر حداقل مجذورات جزئ يمبتن يمعادالت ساختار يابيبر اساس مدل نيز  ها هاي تجزيه و تحليل داده روش
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 تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها

 سبک های رهبری
افراد و انگيزش آنان به طوري است که از روي ميل، عالقه و با  منظور از سبک رهبري به طور عام، تاثيرگذاري بر

 يسبک رهبر يرمتغ(. در اين تحقيق، 5213)هوي و ميکسل،  يابي به هدف هاي گروهي تالش کننداشتياق براي دست
  باشد.  يم يقي)انسان گرا( و تلف گرا(؛ آزادمنشانه يفه)وظ خودکامه يسه بعد سبک رهبر يدارا

( طراحي و اعتباريابي شده است، پرسشنامه با ابعاد سبک رهبري 5991) رهبري توسط مارشال ساشکين پرسشنامه سبک
سؤاالت سبک رهبري بر اساس نظر باردنز و متزکاس )انسان گرا( و تلفيقي استفاده شد.  )وظيفه گرا(؛ آزادمنشانه خودکامه

 .  است يدهگرد يمتنظ تيکرل يا ينهپنج گز ياسسؤال است و در قالب مق 37است که شامل 
 

 دوسو توانی سازمانی

 توانند يکه م ييها سازمان يعنياکتشاف و استخراج است؛  نيتوازن ب يدر مورد دوسوتوان فيتعر نيتر قابل قبول
عنوان کشف  موضوع به نيمارچ به ا مزيرا کشف کنند. ج ديجد يها موجود خود را استخراج و همزمان فرصت يها تيقابل

 .کند ياشاره م يميقد يو استخراج مسائل قطع دياحتماالت جد
. دهندي م يپرسشنامة دو سوتوان يا هگوي 51 سواالت به کارکنان که است اي نمره يدو سوتوان پژوهش منظور از نيا در

 .شده است يبعد طراح 3سوال و در  51 ي، دارا3002ال توسط جانسن و همکاران  در س يدو سوتوان پرسشنامه استاندارد

 

 دلبستگی شغلی
کند يا ميزان اهميتي  ي ميهمانندسازروحي با کارش  ازنظرشود که شخص  ي گفته ميا درجهي شغلي به ميزان بستگ دل

ي به شغل عبارت است از تعهد فرد به مجموعه بستگ دل (.3009که فرد براي کارش قائل است )اسپنس و همکاران، 
هايي براي رسيدن به هدف تلقي  وسيله عنوان بههدف و  عنوان بهخاصي از تکاليف است که نقش عملکرد مثبت در آن 

؛ گيرد مورد آزمون از طريق عملکرد در نقش شغلي خاصي قرار مي نفس عزتي شغلي با اين نوع از تعهد بستگ دلشود.  مي
ي شغلي عبارت از بستگ دلفانس  ازنظربنابراين ؛ ارزشيابي دروني و به محصول بيروني نقش عملکرد است ببرحس که

 (.5292گذارد )اسدي،  فرد تأثير مي بر خودانگارهميزاني است که در آن شکست و موفقيت در ايفاي نقش شغلي 
نمره گذاري ماده هاي اين پرسشنامه نيز بر ( ساخته شده است. نحوه 5911) اين پرسشنامه توسط ادواردز و کليپاتريک

 درجه اي انجام مي پذيرد. 1اساس مقياس ليکرت و از نوع 

 

 یافته های پژوهش

 پایایی پرسشنامه
 ها پرسشنامه پایایی (:1)جدول 

ضريب آلفاي 
 کرونباخ

 خرده مقياس

 گرا( فهي)وظ خودکامه يسبک رهبر 711/0

 )انسان گرا( آزادمنشانه يسبک رهبر 793/0

 يقيتلف يسبک رهبر 752/0

 سبک هاي رهبري )متغير مستقل( 122/0
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 دوسوتواني سازماني )متغير وابسته( 151/0

 دلبستگي شغلي )متغير ميانجي( 110/0

 است لذا پايايي پرسش نامه ها تاييد مي گردد. 7/0چون ضرايب به دست آمده بزرگتر از 

 

 شناختیاطالعات جمعیت 
 501) درصد 20را مردان با  يدرصد فراوان نيشتريب تينفر از پاسخدهندگان از نظر جنس 571 انيدر پژوهش حاضر، از م

درصد به خود اختصاص داده  1517با  نيرا متأهل يدرصد فراوان نيشتريبه خود اختصاص داده بودند. از لحاظ تأهل، ب نفر(
 التيتحص زانيسال بود. از نظر م 10تا  20 يبه گروه سن علقدرصد مت 11با  يدرصد فراوان نيشتريبودند. از لحاظ سن ب

از لحاظ سابقه  نيبودند. همچن سانسيدرصد مربوط به افراد داراي مدرك تحصيلي ل 7111بيشترين درصد فراواني با 
 داشتند.  هسال سابق 50تا  1 يسابقه کار يبود که دارا يدرصد مربوط به افراد 11از  شتريب يدرصد فراوان نيشتريب يکار

 

 آزمون فرضیات حاصل از مدل ساختاری

غرب استان مازندران   ياتيدر کارکنان ادارات امور مال يسازمان يبر دوسوتوان يرهبر يسبک هافرضیه اصلی اول: 

  دارد. ريتاث
 (مسیر  t مقدار) متغیرهای پژوهش شده آزمون (: مدل1نمودار )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ضرایب مسیر و آماره آزمون  فرضیه اصلی اول (:2)جدول 

 نتيجه tآماره  ضريب مسير مسير 

 تاييد 31711 01513 يسازمان يدوسوتوان <-گرا(  فهي)وظ خودکامه فرضيه فرعي اول:

 تاييد 31152 01311 يسازمان يدوسوتوان <-)انسان گرا(  آزادمنشانه فرضيه فرعي دوم:

 تاييد 51993 01115 يسازمان يدوسوتوان <- يقيتلف فرضيه فرعي سوم:

 تاييد 31307 01192 دوسوتواني سازماني <- سبک هاي رهبري فرضيه اصلي اول:

 

 ريغرب استان مازندران تاث ياتيدر کارکنان ادارات امور مال يشغل يبر دلبستگ يرهبر يسبک هافرضیه اصلی دوم: 

  دارد.
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 (مسیر  t مقدار) متغیرهای پژوهش شده آزمون (: مدل2نمودار )

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ضرایب مسیر و آماره آزمون  فرضیه اصلی دوم (:3)جدول 
 نتيجه tآماره  ضريب مسير مسير 

 تاييد 31191 01091 يشغل يدلبستگ <-گرا(  فهي)وظ خودکامه فرضيه فرعي چهارم:

 تاييد 31195 01512 يشغل يدلبستگ <-)انسان گرا(  آزادمنشانه فرضيه فرعي پنجم:

 تاييد 31790 01321 يشغل يدلبستگ <- يقيتلف فرضيه فرعي ششم:

 تاييد 31102 01510 يشغل يدلبستگ <- سبک هاي رهبري فرضيه اصلي دوم:

 

 ريغرب استان مازندران تاث ياتيدر کارکنان ادارات امور مال يسازمان يبر دوسوتوان يشغل يدلبستگفرضیه اصلی سوم: 

 دارد.
 (مسیر  t مقدار) متغیرهای پژوهش شده آزمون مدل (:3) نمودار
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 ضرایب مسیر و آماره آزمون  فرضیه اصلی سوم (:0)جدول 

 

 

در کارکنان ادارات  يشغل يدلبستگ يانجيبا نقش م يسازمان يبر دوسوتوان يرهبر يسبک هافرضیه کلی تحقیق: 

 دارد. ريغرب استان مازندران تاث ياتيامور مال
 (مسیر  t مقدار) متغیرهای پژوهش شده آزمون (: مدل0نمودار )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 فرضیه کلی تحقیق (: ضرایب مسیر و آماره آزمون5)جدول 

 
 Pمقادير  Tآماره  (STDEVاستاندارد )انحراف  ضريب مسير

 0.000 30.122 0.029 0.717 دوسوتواني سازماني <-دلبستگي شغلي 

 0.012 2.222 0.017 0.319 دلبستگي شغلي <-سبک رهبري 

 0.053 1.555 0.521 0.051 دوسوتواني سازماني <-سبک رهبري 

هاي سبک هاي رهبري و دلبستگي شغلي با دوسوتواني ريمتغ نيب يرهايتست مس يت يون هامبا توجه به آنکه آز
 ينمود. برا يبررس يانجيم ريبه عنوان متغدلبستگي شغلي را  ريمتغ يتوان اثر گذار يگردد لذا مي م دييتاسازماني 

 .ميکن يسوبل استفاده م ناز آزمو يانجيممتغير اثر  نيتخم
 

 آزمون سوبل 

 نتيجه فرضيه

آزمون  جهينت
-Zسوبل )

value) 

استاندارد مربوط  يخطا
 ريمتغ انيم ريبه مس

 (*Sbو وابسته ) يانجيم

استاندارد مربوط  يخطا
 ريمتغ انيم ريبه مس

 (*Sa) يانجيمستقل و م

 ريمس بيمقدار ضر
 يانجيم ريمتغ انيم

 (*bو وابسته )

 ريمس بيمقدار ضر
مستقل و  ريمتغ انيم

 (*a) يانجيم

  يانجيم ريمتغ
 يمعن ريتاث يدارا

 باشد يدار م

311202 01029 01017 01717 01319 

 نتيجه tآماره  ضريب مسير مسير 

 يدتاي 211502 01793 دوسوتواني سازماني <- دلبستگي شغلي فرضيه اصلي سوم
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بزرگتر از  Z-valueکه  يشود و در صورت يم سهيمقا 5192بخش، قدر مطلق عدد حاصل از آزمون سوبل با عدد  نيدر ا
 گردد. يم دييتا يانجيم ريمتغ ريتاث يدار يباشد، معن 5192

 

 سایر یافته های تحقیق

 نرمال بودن متغیرهای پژوهشاسمیرنوف جهت بررسی  -آزمون کولموگروف
H0: کنند. مي پيروي نرمال توزيع از تحقيق متغيرهاي 

H1 :کنند. نمي پيروي نرمال توزيع از تحقيق متغيرهاي 
 اسمیرنف متغیرهای تحقیق-جدول آزمون کولموگروف (:5)جدول 

 نتيجه کلموگروف اسميرنوف Z سطح معني داري متغيرها

 نرمال 01253 01117 سبک هاي رهبري

 نرمال 01107 01123 دوسوتواني سازماني

 نرمال 01902 01211 دلبستگي شغلي

صفر  هيفرض رشيشده است که نشان از پذ 01/0از  بزرگتر ي متغيرهادار يمعن سطح مقدار 2 نتايج جدول به توجه با
  .دنکن يم يروينرمال پ عيموردنظر از توز يرهايمتغ يعني باشد يم
 

 و پیشنهادهای پژوهشبحث، نتیجه گیری 
ادارات امور در  يدلبستگ يانجيبا نقش م يسازمان يبر دوسوتوان يرهبر يسبک ها ريتاث پژوهش حاضر با هدف بررسي

به رشته ي تحرير در آمد. بر همين مبنا با توجه به ادبيات موضوعي و تحقيقات الزم و  غرب استان مازندراني اتيمال
 خودکامهکافي مدل مفهومي طراحي شد. بر اساس اين مدل چندين عامل مورد آزمون قرار گرفتند که عبارت بودند از: 

 ششو   ياصل هيفرض سهو  يکل هيفرض کبر همين مبنا در اين پژوهش ي ي.قيتلفو  )انسان گرا( آزادمنشانه، گرا( فهي)وظ
غرب  ياتيادارات امور مال ي بيان گرديد و جهت بررسي هريک از فرضيات پرسشنامه اي در بين کارکنانفرع هيفرض

 توزيع گرديد.استان 

 

در کارکنان ادارات امور  يسازمان يبر دوسوتوان يرهبر يسبک هاپژوهش حاضر عبارت بود از اينکه  فرضیه اصلی اول

 يرهبر يسبک ها. اين فرضيه مورد آزمون قرار گرفت و يافته ها نشان داد که دارد ريغرب استان مازندران تاث  ياتيمال
نتايج تحقيق  مثبت و معناداري دارد. ريغرب استان مازندران تاث  ياتيدر کارکنان ادارات امور مال يسازمان يبر دوسوتوان

( همخواني دارد.  بنابراين در 5299( و محمدي و همکاران )5292حاضر با نتايج تحقيق مجيدي ليف شاگرد و همکاران )
گذار بر آن  ريتاث يمهم و اساس يبا مقوله ها ميکن يرا بررس يسازمان اتياگر ادبتبين فرضيه فوق مي توان گفت که: 

است که در  «يرهبر»مقوله ها  نياز ا يکيمختلف دارد.  يايجامع از زوا يررسبه ب ازين کيکه هر  مي شويمواجه م
امر را  نيگران و متخصص شو مدت ها است که نظر پژوه ي باشدم يخاص گاهيجا يدارا تيبه لحاظ اهم يسازمان اتيادب

موضوع مديريت و رهبري سازمان با توجه به تغييرات روز افزون در سازمانها در دهه هاي اخير، . به خود جلب کرده است
 .  باشد نظران در حوزه مطالعات سازماني مي ها يکي از بحث هاي چالش برانگيزي است که مورد توجه بسياري از صاحب

 

در کارکنان ادارات امور  يشغل يبر دلبستگ يرهبر يسبک هاپژوهش حاضر عبارت بود از اينکه  فرضیه اصلی دوم

 يرهبر يسبک ها. اين فرضيه مورد آزمون قرار گرفت و يافته ها نشان داد که دارد تاثير غرب استان مازندران  ياتيمال
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نتايج تحقيق حاضر با مثبت و معنادار دارد.  ريغرب استان مازندران تاث  ياتيدر کارکنان ادارات امور مال يشغل يبر دلبستگ
همخواني دارد. بنابراين در تبيين اين فرضيه  (3059و احمد ) حاسان( و 5100ي )ريرکبيو ام يدخت هاشمنتايج تحقيق 

. است يسازمان يمهم در به حداکثر رساندن اثربخش ريمتغ کينگرش  کيعنوان  به يشغل يدلبستگمي توان گفت که: 
تحت  يزنظر عاطفا يکار طيکارکنان در مح راياغلب مردم است ز يو مهم در زندگ يعامل اساس کي يشغل يدلبستگ

هم بر فرد و هم بر  يشغل يدلبستگ يکل طور به. رنديگ يقرار م شوند يم زارياز آن ب ايبسته  که به کار دل يا درجه ريتأث
 ديتول شيکارمند و افزا زشيگشودن انگ يبرا يديعنوان کل به يشغل يدلبستگ يسازمان دي. از دگذارد يم ريسازمان تأث

. شود يدر محل کار محسوب م تيو رضا يو رشد فرد لکردعم زشيانگ يبرا يديکل يفرد ديمحسوب شده است و از د
 يدر اثربخش ،يدر کارشان و بامعنا ساختن تجربه کار قيطور عم کردن کارمندان به ريدرگ قياز طر يشغل يدلبستگ
 يمرتبط با کار مانند دلبستگ يها و ادراك مدل نگرش ليوتحل هيتجز. کند يکمک م يکارمند هيروح ديتول ،يسازمان

 . هستند ياتيمهم و ح يکارکنان مخصوصاً در بخش رفتار سازمان زشيو انگ يو تعهد سازمان يشغل تيرضا ،يشغل

 

در کارکنان ادارات امور  يسازمان يبر دوسوتوان يشغل يدلبستگپژوهش حاضر عبارت بود از اينکه  فرضیه اصلی سوم

بر   يشغل يدلبستگ. اين فرضيه مورد آزمون قرار گرفت و يافته ها نشان داد دارد ريتاثغرب استان مازندران  ياتيمال
نتايج تحقيق حاضر با  مثبت و معنادار دارد. ريتاثغرب استان مازندران  ياتيدر کارکنان ادارات امور مال يسازمان يدوسوتوان

 يسازمان يدوسوتوانيين فرضيه مي توان گفت که: همخواني دارد. بنابراين در تب (5100زنگنه و زنگنه )نتايج تحقيق 
بقا، رشد، بهبود عملکرد،  يسازمان برا کي. دباشيمرتبط م ياست که با عملکرد سازمان تيريدر مد ديجد يمفهوم
 يسازمان يدارد. موضوع دوسوتوان ازين يسازمان يدوسوتوان تيبه قابل يکنون يايپو طيدر مح يريو توان رقابت پذ ينوآور

تنوع آن، به  ليبه دل " يسازمان ي. امروزه دوسو توانداستيجد يو اکتشاف فرصت ها دموجو ياز فرصت ها يبهره بردار
 يموضوع با توجه به برخوردار نيا تيشده است. اهم ليتبد يسازمان ينو در پژوهش ها يا دهيموضوع مکرر و پد کي

 رانياست که مد يتيريمد لتيقاب کي يشود چرا که دوسو توان يدر سازمان منعکس م کيتفکر استراتژ تياز قابل رانيمد
و اکتشاف  "يبهره بردار"سازد.  يتوامند م ديجد يموجود و کشف فرصت ها ياز فرصت ها يرا در بهره بردار زمانسا

متضاد در ارتباط است و از  يبا اهداف رقابت يسازمان يريادگي. نديآ يبه شمار م يسازمان يريادگياز جمله عناصر مهم 
اساس  نيکند. بر ا يم قيتشو يرقابت تيبه مز يابيسازمان را در دست  ديدانش جد جاديمستمر و ا ينوآور قيطر

 . اهداف متضاد هستند نيانطباق ب ازمنديمدت ن يطوالن تيبقا و موفق يسازمان ها برا

 

در  يشغل يسازمان يدوسوتوان با يرهبر يسبک ها بين يشغل يدلبستگپژوهش حاضر عبارت بود از اينکه  فرضیه کلی

مورد آزمون قرار گرفت و  هيفرض نيا داراي نقش ميانجي مي باشد.غرب استان مازندران  ياتيکارکنان ادارات امور مال
در کارکنان ادارات  يشغل يسازمان يبا دوسوتوان يرهبر يسبک ها نيب يشغل ينشان داد دلبستگ ي آزمون سوبلها افتهي

بنابراين در تبيين فرضيه فوق مي توان گفت که:   باشد. يم يانجينقش م يغرب استان مازندران دارا ياتيامور مال
و چطور کار و  يکار طيرابطه با مح کيعنوان  شغلشان را به ننديب ياست که چطور مردم م نيا يشغل يدلبستگ

در  يگانگي. بکنند ياز هدف م يگانگيدارند، احساس ب ينيپائ يشغل يدلبستگ که ياست. کسان ختهيباهم درآم شان يزندگ
و آنچه در شغل انجام  «يزندگ»عنوان  خودشان را به ننديب يچطور کارکنان م نکهيا نيسازمان با احساس جداگانه ب

 . همبسته هستند گريکديدر شغل با  يدر کار و دلبستگ يگانگي. بدهند يم
توان به شرح ذيل خالصه  اند را مي که در اين تحقيق براي محقق بسيار قابل لمس و محسوس بودههايي  اهم محدوديت

 کرد:
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را تحت غرب استان مازندران  ياتيادارات امور مال: محدود بودن جامعه آماري در دست محقق که فقط از نظر مکانی

 تأمل نمود. ها بايد قدري پوشش قرار داد زيرا که جهت بسط دادن آن به کل سازمان

 

توانست داراي ابعاد  : محدود بودن زمان تحقيق، با عنايت به اينکه تحقيق حاضر بر حسب موضوع مياز نظر زمانی

ها و همچنين انجام مطالعات مقدماتي و بررسي ساير تحقيقات براي انجام  آوري پرسشنامه وسيعي باشد لذا توزيع و جمع
که اين امر مستلزم وقت زيادي مي باشد که متاسفانه به دليل معين بودن طول تحقيق مذکور امري اجتناب ناپذير است 

 شود.  هاي اصلي قلمداد مي ايام تحصيل براي محقق يکي از محدوديت

 

 پیشنهادهای تحقیق

  ياتيدر کارکنان ادارات امور مال يشغل يدلبستگ يانجيبا نقش م يسازمان يبر دوسوتوان يرهبر يسبک ها فرضیه کلی:

 دارد. ريغرب استان مازندران تاث
پيشنهاد  يشغل يدلبستگ يانجيبا نقش م يسازمان يبر دوسوتوان يرهبر يسبک هابا توجه به نتايج تحقيق و تاثير 

 گردد: مي
از دانش  يهمزمان بهره بردار يريگيسازمان در پ ييتوان توانا يرا م يسازمان يدوسو توان ،يريادگيبا توجه به مفهوم 

کند تا به  يها کمک م به سازمان ،يتيو قابل ييتوانا نياز چن رانيمد يکرد. برخوردار فيتعر ديموجود و کشف دانش جد
 ريبا سا سهيخود در مقا گاهيامروزه بتوانند به جا يرقابت طيو با توجه به شرا ابنديو عملکرد برتر دست  داريپا يرقابت تيمز

ها و  ستميس ندها،ياز فرا اي مجموعه قيدر سازمان از طر يدوسو توان نهيزم کي جاديبا ا نيراببرند. بناب يسازمان ها پ
 هاي شوند. در واقع، سازمان يبرخوردار م يطيمح راتييمواجه با تغ يالزم برا ييناتوا از ها دوگانه، سازمان يساختارها

دستاورد  نيدهند. پرواضح است که مهم تر يوفق م ايپو طيمح راتييسازمان ها خود را با تغ ريبا سا سهيدوسوتوان در مقا
  .است يرقابت طيمح کيآن ها در  يباشد که الزمه بقا يبهبود و ارتقاء عملکرد م يهر سازمان يبرا يدوسو توان

 

غرب استان مازندران   ياتيدر کارکنان ادارات امور مال يسازمان يبر دوسوتوان يرهبر يسبک ها دو فرضیه اصلی اول:

 دارد. ريتاث
 گردد: پيشنهاد مي يسازمان يبر دوسوتوان يرهبر يسبک هابا توجه به نتايج تحقيق و تاثير مثبت 

از مهمترين ابعاد  يکي اين رهبران بود. چرا که تيامر به دنبال ترب يدوسو توان در سازمان در ابتدا يجهت ايجاد رهبر
مانند:  ويژگيهايي است از الزمرهبر ميباشد. رهبر دوسو توان  اخالقيو  تييشخص يژگيهادوسو توان توجه به وي يرهبر

به  تمايل ؛يباال؛ تمايل به ريسک پذير جانييهوش ه ؛يتمايل به غلبه بر موانع؛ تمايل به تحمل ابهام و خودکارآمد
 منده بهر روانيپ يفرد يو توجه به تفاوتها روانيپ تيتحريک خالق ر؛ييتغ هيداشتن روح ني؛يخوشب روان؛يدر پ ينوآور
 باشد.

 

 ريغرب استان مازندران تاث  ياتيدر کارکنان ادارات امور مال يشغل يبر دلبستگ يرهبر يسبک ها فرضیه اصلی دوم:

 .دارد
 گردد: پيشنهاد مي به مسئوالن يشغل يبر دلبستگ يرهبر يسبک هابا توجه به نتايج تحقيق و تاثير مثبت 
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مهمي  ريبازخورد، متغ کيعنوان  به يشغل يمفهوم دلبستگمديران به مفهوم دلبستگي شغلي توجه داشته باشند چرا که 
سازمان باال باشد،  کيکارکنان  يشغل ي. هر چه سطح دلبستگکند يسازمان کمک م ياثربخش شياست که به افزا

نگر  واقع يآن نگاه يها کننده نييبه تع ديبا يشغل يسطح دلبستگ شيمنظور افزا . بهافتيخواهد  شيافزا زيآن ن ياثربخش
 يو فضا تياز شخص يتابع يشغل يدلبستگ دگاهيد نينگرتر مختلف، واقع يها دگاهيد ني. در بميجانبه داشته باش همه و

  .است يسازمان

 ريغرب استان مازندران تاث ياتيدر کارکنان ادارات امور مال يسازمان يبر دوسوتوان يشغل يدلبستگ فرضیه اصلی سوم:

 .دارد
 گردد: پيشنهاد مي يسازمان يبر دوسوتوان يشغل يدلبستگبا توجه به نتايج تحقيق و تاثير مثبت 

 فيوظا تيو ماه يشخص اتيبه شغل به خصوص يدلبستگمديران و رهبران شرکت ها و سازمان توجه داشته باشند که 
به رشد و اعتقاد به اخالق  ازياند از: سن، ن به شغل عبارت يدر دلبستگ يشخص يها يژگيو نيتر مرتبط است. مهم يکار
رشد،  يازهاين يارضا يبرا يو فرصت کاف شمار يو چالش ب تيدارا بودن مسئول ليبه دل ديکارگران مسن شا ،يسنت يکار
متمرکز، فرهنگ مشترك، چشمانداز مشترك و  رياند. داشتن يک ساختار غ بسته به شغل خود دل شتريب طورمعمول به

و اعتماد به هم وابسته  يبانيمطرح کردند. انضباط، کشش، پشت يدوسوتوان يديرا به عنوان منابع کل انعطافپذير مديران
 يبايد برا يهر چهار ويژگ ليدل نيبه هم باشند،ي جايگزين م رقابليهستند که غ يا نهيزم مکمل يهايهستند و ويژگ

با داشتن يک  يديتولي عمل کردن، فراهم شود. شرکتها يکسب و کار به منظور دوسوتوان شدن و به خوب دواح يک
 . کنند ليرا تسه يبه دوسوتوان يدستياب تواننديم بودن مديران يچشمانداز مشترك، استخدام و انتخاب، آموزش و حرفها

 

 منابع 
 تأثير دوسوتواني سازماني بر عملکرد صنايع توليدي:  ،(5291) ،ممبيني، يعقوب ،مرادي، محمود ،مصطفي پور، ابراهيم

 .72-12، صص 21، شماره 9، دوره بررسي نقش پويايي هاي محيطي
 رانيدب نيآن ب سهيو مقا يشغل يو دلبستگ يارتباط تعهد سازمان ي(، بررس5212) ،يپور، مهد طالب ،فرشاد ،يامام 

  .23-51 شماره دوازدهم، صص يه مشهد، پژوهش در علوم ورزشگان هفت ينواح يها مرد آموزشگاه يبدن تيترب
 شرکت  يمورد مطالعه ؛يسازمان يبه نوآور شيبا گرا نيتحول آفر يرهبر نيرابطه ب يبررس ،(5290)، دريح ،يچوپان

 .ارشد دانشگاه تهران ينامه کارشناس انيالبرز، پا  مهيب  يسهام
 ييبر پاسخگو يارتباط يو مهارت ها نيتحول آفر يرهبر ري(، تاث5292) ،داوود ،ياکجوريک ،هينژاد، سم يحاج 

ارشد، دانشگاه آزاد  ينامه کارشناس انيسالمت استان مازندران(، پا مهي)مورد مطالعه: کارکنان ادارات ب يسازمان
 .واحد چالوس ياسالم

 عيو ارتباط آن با عملکرد در صنا يسازمان يسنجش دوسو توان يبرا يارائه چارچوب ،(5292) ،طهارم، سارا يدخدادا 
 .النيدانشگاه گ ،يو علوم انسان اتيدانشکده ادب ،يصنعت تيريارشد، رشته مد ينامه کارشناس انيپا ،يخدمات

 در  نيتحول آفر ينقش رهبر ،(5291)، سجاد ،عبداله پور، مهدي ،مهذبي، هانا ،اصالني ،ساري، مهدي ،خيرانديش
1 شماره   7 دوره ،يانتظام يرويمنابع در ن تيري، مدياجتماع تيمسئول يانجيبا مطالعه نقش م يسازمان تيهو يارتقا

 .521-552، صص 5
 ارايه الگوي شکل گيري رهبري کاريزماتيک در  ،(5211) ،يعل ،يمي، ابراهدرضايحم ،يويگ يلي، اسمعيعل ان،يرضائ

  .10-21ص ص ،2، شماره 5مديريت دولتي، دوره يه سازمان از ديدگاه مديريت برنامه ريزي راهبردي، نشر
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 بر  يسازمان يدو سوتوان ريتاث يبررس ،(5291) ،محمود ،يانياحمدپور دار ،يسلطانعل ،ياريشهر ،يمصطفديس ،يرضو
 .712-727 ، صص1، شماره 1 ، دورهينيتوسعه کارآفر يپژوهش يفصلنامه علم ،يراهبرد ينيکارآفر

 و کارکنان با  يعلم ئتيه ياعضا ران،يمد يشغل يارتباط دلبستگ ي(، بررس5212) ،فرشاد ،يامام ،يمهد پور، طالب
مجموعه مقاالت  ،يو علوم ورزش يبدن تيسراسر کشور، پژوهشکده ترب يبدن تيترب يها دانشکده يابعاد جو سازمان

 .شيک يو علوم ورزش يبدن تيترب يالملل نيب شيهما نيششم
 يرهبر يمولفه ها ييشناسا يبررس ،(5299)، رضا ،يدآباديسع يوسفي، محمد ،يصالح، جعفر ،دئفه يعسکر 

 .353-300صص  ،55دوره   شاپور، يآموزش جند ار در آموزش و پرورش استان تهران، توسعهخدمتگز
 ،يانجيبا نقش م يبر عملکرد سازمان يسازمان يدوسو توان ريتاث ي(، بررس5299) ،جعفر دينژاد، س يريقد ،فرناز عقاپور 

 .محمود آباد مايارشد، دانشگاه ن ينامه کارشناس اني: شرکت کاله آمل(، پاي)مطالعه مورد يو هوش رقابت ييبازارگرا
 در  نينو يبه عنوان مفهوم يسازمان يدوسوتوان نييتب ،(5291) ،عقوبي ،ينيممب ،يمصطف مپور،يمحمود، ابراه ،يمراد

 .59-55، صص 92شماره  سال دهم، ،يفصلنامة رشد فناور ان،يدانش بن يسازمان ها تيريمد
 ،نينـو يبه عنوان مفهوم يسازمان يدوسوتوان نييتب ،(5292)، عقوبي ،ينيممب ،يمصطف مپور،يابراه ،محمود مرادي 

 .37-51، صص 10 مارهرشد فناوري، سال دهم، ش ،انيبن سازمانهاي دانش تيريددر م
 دانشگر  يروهاين يسازمان يبر رفتار شهروند نيتحول آفر يرهبر ريتأث يبررس ،(5295)، و همکاران يرکماليم

 .511-521 ص، ص5، شماره 3دوره  ران،ينفت ا يشرکت مل
 ينگر در بهبود بهره ور ندهيآ ينقش رهبر نيي( تب5291)، رضا ،قياسي، پرويز ،آهي، محسن ،اکبري، هاني ،نيکوکار 

شماره   ،51 (، دورهيانتظام تيري)مطالعات مد يانتظام تيريمد ي، پژوهش هايتعهد سازمان يگريانجيبا م يسازمان
 .533-505، صص 5
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