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Abstract
Self-efficacy is one of the most important خهدیارآمدک به عشها یکی ا مه ترین مکانن هاک نفهذ
mechanisms of self-influence and one of the
important constructs of positive organizational ،بر خ هد و یکی ا سا ها ک مه ریخار سا مانی مث و گورا
behavior has been less studied despite the  در،ع ی رغ ادم و گ خردگی پژوهشوی در روانششاسوی
antiquity and scope of research in psychology, in جه ک م ایل سا مانی و خصهصا براک ریون مودیرا در
the field of organizational issues, and especially
سا ما ییخر مهرد بررسی دانق ارار گریخه اس ر هدف ا
for managers. The purpose of this combined
research in the first stage, which was conducted  یوه بوا راه ورد، این پژوهشی ترین ی در مرج ه ک نب و
with a qualitative research strategy, is to identify
the components and dimensions of self-efficacy  غشاسووایی مؤافووه هووا و ابعوواد،پووژوهش ینفووی انجووا غوود
of managers of knowledge enterprise خهدیارآمدک مدیرا ی سا ما هواک دانوش بشنوا و عهامول
organizations and the factors affecting it, as well  و نن و پناموودهاک سووا مانی و تووأثنر آ بوور، مووؤثر بوور آ
as organizational consequences and its impact on
 اس ر این امر با اسوخفاد ا، خهدیارآمدک جیعی یاریشا
collective self-efficacy. This was done using
three coding steps and Atlas Qualitative سه مرج ه ک یدگذارک و با یی نور ایو ار تانول ینفوی
Analysis software. Also, an important and
effective category on the self-efficacy of  صهرت پذیری ر هیچشنن مقهاه اک مه و موؤثر بور، اط
individuals in the organization was identified  یوه،خهدیارآمدک ایراد در سا ما با عشها ره رک هیشها
and examined as consistent leadership, which ،ایجاد خه بنشی یرد و با ایوراد هیودای و غوفق دارد
creates optimism and empathy and compassion
with individuals. In the second stage, which is  یوه، ّغشاسایی و مهرد بررسی ارار گری ر در مرج ه ک دو
quantitative, the relationships of the elements of
 روابط عشاصر ااگهک ایخشایی در ااا دو مد، ی یّی اس
the heuristic model were tested in the form of
انوودا گنوورک و معووادات سوواخخارک و بووا اسووخفاد ا
two measurement models and structural
equations using SPSS and AMOS software. For  ارار گریو ر،  مهرد آ مهAMOS  وSPSS نر ای ارهاک
this purpose, a researcher-made questionnaire
 نفور ا204 بدین مشظهر پرسششامه اک ماقق ساخخه منا
was distributed and collected among 204
تاقنقواتی
مدیرا غری هاک دانش بشنا غوهرک ع یوی
managers of knowledge-based companies in
Isfahan Scientific Research Town as a sample. اصفها به عشها نیهنه ته یع و جیوع آورک گردیودر نخوایج
The results of the quantitative test confirmed all
the hypotheses and the sufficient validity of the آ مه ی یّی بنانگر تأیند تیا یرضنات و نن اعخ ار یوایی
research’s conceptual model.
مد مفههمی پژوهش بهدر
Keywords: Managers’ Self-Efficacy, Employees’
جیعوی
خهدیارآمودک
،مودیر
خهدیارآمودک
:کلیدواژه ها
Collective Self-Efficacy, Consistent Leadership,
Knowledge Enterprise Organizations
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مقدمه
1

2

تهجه به جش ههاک مث روا غشاخخیی مدیرا من جی ه خهدیارآمدک آنا  ،در رغود ،تهسوعه،
تهانیشدک و خالان یاریشا و در نخنجه عی کرد سا ما اثرک غگرف داردر پژوهشها بر ارت واب
خهدیارآمدک بهعشها ی سا ک انگن غی جه پنشبنشی عی کرد یارک در مانط یار ،تأینود
دارند (اُ ی یا  ،اردگا و یارامنشگهارک ،2017 ،3راوب و انایه ،2012 ،4چون ،ی وپر و یهرتنشوا،5
7
)2001ر خهدیارآمدک بهعشها عام ی مه براک ای ایش اغخناق یارک 6و به وهد عی کورد غوی ی
ایراد عیل مییشد (سانگ 8و هیکارا )2018 ،ر چرا یوه ب ونارک ا ریخارهواک ان وا بوا سوا و
یارهاک نفهذ بر خهد ،برانگنبخه و یشخور مویغوهند ،و در منوا مکانن و هواک نفوهذ بور خوهد،
هنچکوودا مهوو توور و یراگنرتوور ا بوواور بووه خهدیارآموودک غبصووی نن وو (بشوودورا)1997 ،9ر
خهدیارآمدک ااگههاک یکرک ،ریخارک و هنجانی را در سطهح مبخ ف تجربه ان انی تاو تواثنر
ارار میدهد و تعننن یششد این اس یه آیا ریخارک غروع خهاهد غد یا خنر و اگر غوروع غود
یرد چه مقدار تال براک انجا آ خهاهد داغ و در رویارویی با مشکل چه مقدار اسوخقام ا
خهد نشا میدهد (بشدورا)2006 ،ر
اج اج یارآمدک مدیر 10ع ی رغ اهین و نقش بهس اک آ در عی کرد و مهیقن یاریشا
و سا ما  ،در پژوهش هاک پنشنن ییخر مهرد تهجه و بررسی اورار گریخوه اسو ر عوالو بور ایون،
اهین این مهضهع در عصر دانش ماهر امرو  ،در غوکل نوهیشی ا سوا ما یعشوی سوا ما هواک
دانشبشنا  ،بنشخر اج اج میگرددر هیچشنن در این منا  ،یکی ا مه ترین عهامول اثرگوذار بور
خهدیارآمودک مودیرا  ،سو ره ورک ،ره ورا سووا ما اسو ر بوراک دسو یوابی بوه ایو ایش
خهدیارآمدک مدیرا و اثرات مث آ بر عی کرد ،وجهد ره رک هیشها 11در سا ما امرک ب نار
مهثر میباغد ،چرا یه ایراد پ ا گفخگه با ره ر هیشها اج اج خه بنشی ،12اغخناق و تعهود،13

1. Positive psychological state
2. Self-efficacy
3. Ozyilmaz, Erdogan & Karaeminogullari
4. Raub, & Liao
5. Chen, Casper, & Cortina
6. work engagement
7. job performance
8. Song
9. Bandura
10. Managers' sense of self-efficacy
11. Resonant leadership
12. Optimism
13. engaged
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چااش 1و برایراغخه غد  2مییششد (بهیات ی )2013 ،ر ره را هیشها ا طریق ج امند ،3تهجه
آگاهانه 4و غفق و دا ه ک 5یه در یاریشا غا انخشار میدهشد ،ی سن خ ار غی اهک ایجاد
مییششد (اشکا و تنهارک )2016 ،و یی مییششد تا ایراد بهخریشی یه میتهانشد باغوشد ،بشوهند ،و
اج اج خهد ا تهاناییهایشا را به صهرت م خیر به هد ببششد (بهیات ی و م یی)2006 ،6ر
اذا در این پژوهش ضین غشاسایی عهامل موؤثر ،ابعواد و پنامودهاک خهدیارآمودک مودیرا و
بررسی نقش ره رک هیشها در آ  ،به بررسوی صوا و سوق مود مفهوهمی پوژوهش در منوا
مدیرا ی سا ما هاک پدر اهین دانشبشنا پرداخخه غدر

مبانی نظری
امرو خهدیارآمدک بهعشها یکی ا مه ترین سا هاک ریخار سا مانی مث گرا غشاخخه میغهدر
ریخار سا مانی مث گرا ،مطااعه و یاربرد تهانیشدکهاک مث روا غشاخخی و نقاب اوهت مشوابع
ان انی اس یه اابل تهسعه و اندا گنرک باغشد و بخها براک به هد عی کرد یاریشا  ،آ ها را به
صهرت اثر ببش مدیری یرد (اهتان )2012 ،ر با این رویکرد ،به بررسوی نظورک مفواهن اساسوی
این پژوهش میپردا ی ر

مفهوم خودکارآمدی
ا ااا تاریبی خهدیارآمدک براک نب خنن بار تهسط بشدورا ( )1977مطرح غدر آا ورت بشودورا
ی روا غشاج غشاخخی  -اجخیاعی 7اسو یوه ببواطر تاقنقوات و آثوار درخصوهص نظریوه
یادگنرک اجخیاعی و خهدیارآمدک غشاخخه غود اسو ر وک معخقود اسو یوه در برخوی موهارد،
نخنجهک یشخر خهد ،ب نار اهکتر ا نخایجی اس یه مانط خارج میتهاند در یرد ایجواد نیایود
(به نقل ا هادسه )2016 ،ر به ع ارتی سطح انگن  ،غرایط عاطفی و عی کرد اغباص براساج
آنچه یه آنا باور دارند ،غکل میگنرد تا براساج آنچه وااعا درس اس (بشدورا)1997 ،ر
خهدیارآمدک بهعشها اعخقاد یرد به تهاناییهایش براک دس یابی به سطح خاصی ا عی کرد،
ببشی ا نظریه غشاخ اجخیاعی بشدورا ( )1986دربوار انگنو و ریخوار اسو ر در ایون نظریوه،

1. challenged
2. lifted
3. hope
4. mindfulness
5. Compassion
6. Boyatzis & McKee
7. Cognitive-social psychologist
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خهدیارآمدک خاصّ مربوهب بوه وظنفوه ،1هیورا بوا نظوا هواک هودف یورد ،2انخظوارات نخوایج،3
ت هنلگرها 4و تهاناسا هاک 5مانطیی درک غود و مهانوع مانطوی ،6نقوش ب ونار مهیوی را در
سا ماندهی به ریخار ایفا مییششد (بشدورا)2012 ،ر
پژوهشها ارت اب اوهک منوا خهدیارآمودک و عی کورد را تأینود موینیایود (اهتوان )2008 ،ر
تاقنقات نشا داد اس یه خهدیارآمدک ه پنش منشهک سطهح بااک عی کرد و ه خروجویی
سطهح بااک عی کرد اس (مهریی 7و جان ه )2016 ،8ر اثر موارپنچی یارآمودک -عی کورد 9یوه
براک اوانن بار تهسط انشد ای ،براج و تهماج )1995( 10مطرح غد به این عقند مربهب میغهد
یه عی کرد و خهدیارآمدک رابطه مث و چرخهاک با یکدیگر دارندر

منابع و ابعاد خودکارآمدی
بشدورا ( )1997بنا می یشد یه باورهاک ایراد دربار یارآمدک آ ها تا تأثنر چهار مش ع عید ،
رغد و تاه مییابدر این چهار مش عی اطالعات ،یه ایراد براک اضاوت در موهرد یارآمودک در نظور
موویگنرنوود ع ارتشوود ا  :دسووخاوردهاک عی کووردک 11یووا تجووارب ت و ط ،12تجووارب جانشوونن،13
ترغن سا ک یالمی ،14و جاا هاک ین یهاهژیکی-هنجانی 15ر این مؤافهها به ایراد یی مییششد
تا ب نششد آیا به تهاناییهاک خهد براک انجا ی یار ویژ باور دارند یا نه؟
هیچشنن در نظریه بشدورا ،ابعاد خهدیارآمدک مربهب به عی کرد ،بنشخر به سوه غوکلی
اندا (سطح) ،16ننرومشدک 17و عیهمن  18تعریف غد اس (پچنن) 2016 ،19ر ایون ابعواد
1. specific task-related self-efficacy
2. one’s goal systems
3. outcome expectations
4. facilitators
5. enablers
6. environmental impediments
7. Murphy
8. Johnson
9. efficacy-performance spirals
10. Lindsley, Brass, & Thomas
11. Performance attainment or Performance accomplishment
12. mastery experiences
13. Vicarious experience
14. Verbal persuasion
15. Somatic and emotional states
)16. Magnitude (level
17. strength
18. Generality
19. Patchin
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نقش مهیی در انودا گنورک خهدیارآمودک دارنود :سوطح ،منو ا سوبخی یوار را انودا
می گنرد (مثال آسا  ،مخهسط ،سب ) ،ادر تِ خهدیارآمدک ،یعشی باور یرد م شی بر ایشکوه
اهک یا ضعنف اس براک ایشکه بخهاند وظایف یاریش را دانوق انجوا دهود؟ و عیهمنو ،
مربهب به تعین پذیرک خهدیارآمدک اس ر ایراد میکن اس تشها در یو ا یورو خوهد را
یارآمد بدانشد و در منشه هاک دیگر خنر (بشدورا)1997 ،ر
هیچشنن خهدیارآمدک در منشه هاک مبخ ف مطرح اس  ،یه پوشج جنطوه ک رایوج تور
خهدیارآمدک ع ارتشد ا  :خهدیارآمدک اجخیاعی ،1خهدیارآمدک تاصن ی ،2خهدیارآمدک
هنجانی یا عاطفی ،3خهدیارآمدک ج یانی ، 4خهدیارآمدک خالق5ر

خودکارآمدی مدیر
خهدیارآمدک مدیر ،اضواوت مودیر دربوار ک تهانوایی خوهد بوراک بوه دسو آورد نخوایج
مط هب ا یعاان و مشاری هیگانی یاریشا  ،جخی ایرادک یه انگنو چشودانی ندارنود،
تعریف می غهد (اهتان و پخرسه ) 2002 ،6ر به ع ارت دیگور خهدیارآمودک مودیر بوه بواور
مدیر در مهرد تهانایی هاک خهد در انجا مهیق نقش ها و وظایف مدیریخی اغار موی یشودر
اعخقاد بر این اسو یوه ایون بواور بور یعاانو هواک مودیر و در نخنجوه عی کورد سوا ما
تأثنرگذار خهاهد بهد (اهتان ) 2008 ،7ر خهدیارآمدک مدیر با عی کرد مدیریخی یرد ارت واب
م وقن و غنرم وخقن یووادک دارد (ماسونشاتی ،بو ک و ریو و) 2016 ،8ر هیچشونن باعووث
ای و ایش خهدیارآموودک یاریشووا  9خهاهوود غوودر خهدیارآموودک یاریشووا نن و پناموودهایی
هیچه رضای غی ی ،ای ایش عی کرد یارک و به هد ریخ ارغهروندک سوا مانی را در پوی
خهاهد داغ (ا ی یا و هیکارا ) 2017 ،ر

1. Social Self-efficacy
2. Academic Self- efficacy
3. Emotional Self-efficacy
4. Physical self-efficacy
5. Creative Self- efficacy
6. Luthans & Peterson
7. Luthans
8. Macinati, Bozzi, & Rizzo
9. personnel’s self-efﬁcacy or employee self-efficacy
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رهبری همنوا
1

در سا  2002براک اوانن بار داننل گ ین ،ریچارد بهیات ی و آنی م یی در یخاب خوهد
تا عشها " ره رک اوانه" مفهه " ارت اطات هیشها" ا طریوق هوه هنجوانی 2را معریوی
یردندر ریچارد بهیات ی و آنی م یی در سا  2005در یخاب ره رک هیشها این مفهه را
گ خر دادندر آ ها نشا دادند چطهر ره را مؤثر هه هنجوانی خوهد را بوراک سواخخن
امند مشخرک ، 3غفق و دا ه ک ،تهجه آگاهانه و نشاب در روابط ،به یار می گنرندر
ره رک هیشها ،بر نظریه سرای عاطفی م خشی اس یه معخقود اسو اج اسوات مث و
ایجاد غد به وسن ه ره را هیشها م رک ه خشد و در ایراد ،طشنن اندا (هیشوها) موی غوهد
(اشکا و تنهارک) 2016 ،ر ره رانی یه اادرند در پنروا خهد ا طریق اج اسات مث و بوراک
بهخرین نخایج ایجاد انگن یششد ،به عشها هیشها غشاخخه می غهند (گ ین و هیکارا ،2001 ،
اسکهایر  4و هیکارا ) 2010 ،ر اسکهایر و هیکوارانش ( ) 2010ره ورک هیشوها را بوه عشوها
" ریخار ره رانی یه ا خهد ی سطح بااک هه هنجانی را نشوا موی دهشود و بوا عهاطوف
ایرادک یه در اطراف آنا اند هیاهشگ می باغشد ،و ا هیدای و مدیری عهاطف خهد به طوهر
مؤثر براک ایجاد ارت اطات اهک و اابل اتکا اسخفاد می یششد و ی جوه خوه بنشوی ،ایجواد
می نیایشد" تعریف می یششدر
ره رک هیشها ا سه مؤافه و ج ء اص ی تشکنل غد اس یوه ع ارتشود ا  ":چشو انودا
مشخرک ،5خ ق و خهک به طهر ی وی مث و  6و غوفق و دا وه ک" (بهیوات ی و مو یوی،
 ،2006ماهه  7و هیکارا ) 2014 ،ر برخی نن تهجه به خهد و دیگرا (مانشد تهجه آگاهانوه)
و نن با نشاب بهد را به این مؤافه ها اضایه یرد اند (بهیات ی و هیکارا )2011 ،ر
ره رک می غهد ،یه در جدو غیار 1
به عالو ره رک هیشها غامل چهار غنه و س
نشا داد غد اند و دو غنه ره رک ناهیاهشگ 8را نن در بور موی گنورد یوه در صهرتی یه
بهجا اسخفاد غهند در ره رک هیشها مؤثراند ،در غنر این صهرت اثر مشفی مویگذارندر یکوی
غوونه ره وورک پنشخا انه 9یه براک دسوو یووابی به اسخانداردهاک باا به یاریشا یشا ر وارد
1. Daniel Goleman, Richard Boyatzis, and Annie McKee
2. Emotional intelligence
3. Shared hope
4. SQUIRES
5. shared vision
6. Overall positive mood
7. Mahon
8. Dissonant
9. Pacesetting
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مییشد و ه یشههاک عاطفی یاریشا را ای ایش می دهد و دیگرک غنه ره رک آمرانه 1یه در
آ ره وورا  ،مدیرانی تعنننیششوود براک همووه امهر ه خشد و مشاری وجهد نوودارد (مهنووا،2
 ،2011واگشر )2010ر
جدول  : 1سبک های رهبری همنوا ،واگنر2010 ،3
سبک های رهبری همنوا
آیشد نگر (بصنر

)4

مصادیق
آرمآ هاک مشخرک ،ت هن دانش و نفهذ ،تهانیشدسا ک دیگرا براک
عیل

پنهندجهیانه( 5واب خه)
مربی گر

6

ارت اطات اهک ،ج

اجخیاعی

تهسعه دیگرا  ،یشف اسخعدادهاک بااقه دیگرا یه میکن اس

براک

آنا غشاخخه نشد باغد
دمهیراتن ( 7مرد ساار)

اجیاع ،یار تنیی ،هیکارک ،نهآورک

خردمایه ک بررسی ارت اب منا ره رک هیشها و خهدیارآمدک مدیرا براک نب خنن بوار
در این پژوهش ،به این مهضهع بر می گردد یه در مدت خدم  ،یاریشا و خصهصوا مودیرا
خ خگی هاک ذهشی را تجربه می یششد یه ننا مشد ه دردک ره را و ت کنن غ و اندو ها و
دردهاک ریشه دواند در آنا اس ر اذا سا ما ننا مشد ره رانی با هه هنجانی بواا بوراک
تقهی روجنه ک یاریشا و خهدیارآمدک آنا اس (اشکا و تنهارک) 2016 ،ر ره را هیشها با
پرور امند و تهجه آگاهانه ک هیرا با غفق و دا ه ک ،یرهشگ سا مانی پر جش و جه
و پهیایی ایجاد می یششد  ،یه مهج تقهی خهدیارآمدک ایراد به خصهص مدیرا می گرددر

روش شناسی تحقیق
نهع پژوهش جاضر ا مشظر هدف ،بشنادک -یاربردک اس  ،و ا نظر ماهن  ،ایخشایی-تهصنفی
ما هب غد و نن رویکردک ینفی-ییی داردر پژوهش هاک آمنبخه ،پژوهش هوایی ه وخشد
یه با اسخفاد ا ترین دو مجیهعه رو هاک پژوهش ییی و ینفوی بوه انجوا موی رسوشدر
راه ردهاک اص ی پژوهش هاک ترین ی چهار گهنه ک طرح تکثر ،طرح نهفخه با آغنانه اک ،طرح
1. Commanding
2. Muna
3. Wagner
4. Visionary
5. Affiliative
6. Coaching
7. Democratic
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هدف تهصنف و ایخشاف
ت ننشی و طرح ایخشایی می باغشدر در پژوهش جاضر ،در گا نب
پدید مهرد بررسی اس ر به یارگنرک اب ار هاک پژوهش ینفی (مانشد بررسی م وانی نظورک،
مشاهد  ،پرسششامه ،مصاج ه وررر) به غشاخ بهخر و یامل تر ا م أاه پژوهش و دسخنابی به
مد مفههمی پژوهش -به ویژ با تهجه به دیدگا هاک خ رگا  -یی غایانی می یشدر پو
دیدگا یل جامعه به مقهاه
ا تهصنف یایی پدید  ،با ت رک به جامعه آمارک ،سعی در ی
مهرد بررسی خهاهد بهدر ا این رو می تها رویکرد پژوهش آمنبخه را در این پژوهش ا نوهع
به پژوهش ینفی پرداخخه می غهد و سپ یا
آمنبخه ایخشایی دان  ،یعشی در گا نب
ییی پژوهش با تهجه به مبخصات و ویژگی هاک آ اجرا می گرددر
ا مشظر چگهنگی گردآورک دادها ،پژوهش جاضر ،پژوهشی مندانی اس ر چورا یوه رو
اص ی گردآورک داد ها ،برگ ارک مصاج ه هاک عینق ینفوی و ننیوه سواخخارمشد بوا مودیرا
غری هاک برتر دانش بشنا ی م خقر در غهرک ع یی تاقنقاتی اصفها در مرج ه ک ینفی و
نن ته یع پرسششامه در بنن مدیرا غری هاک غهرک براک مرج ه ک ییّی ،می باغدر بوراک
انخباب ایراد جه برگ ارک مصاج ه ها ،ا رو نیهنه گنرک نظرک 1اسخفاد غد،یعشی ایرادک
براک مصاج ه ها انخباب غدند یه بخهانشد پاسخ هوا و تصوهرات مفنودک را در راسوخاک تهانود
ااگهک مد نظر به دس دهشدر در ایشجا  21نفر براک برگ ارک مصاج ه ها انخباب غودند ،یوه
تکرار در داد ها و عد دس یابی به مقهاه اک جدیود در مصواج ه هواک آخور ،دا بور اغو اع
نظرک 2بهدر ما انجا مصاج ه ها مخینر و ا  30تا  140دانقه به طه انجامنودر بوه عوالو
پ ا تدوین ااگهک مفههمی خهدیارآمدک مدیرا  ،با رو پنیوایش و بوا اسوخفاد ا ابو ار
پرسششامه ک ماقق ساخخه ،مد و یرضنات برگریخه ا آ مهرد آ مه ار ار گریخشدر جامعه ک
آمارک ،مدیرا ی غری هاک دانش بشنا غهرک ع یی-تاقنقواتی را غوامل موی غود ،یوه بوا
نیهنه گنرک تصادیی  204پرسششامه بنن مدیرا ته یع و جیع آورک گردیدر

تحلیل داده ها
یه به صهرت ینفوی اسو ،
پژوهش جاضر در دو مرج ه اص ی اجرا گردیدر در مرج ه نب
داد ه ا ا طریق مصاج ه گردآورک غد و عهامل ی ندک اسخبراج گردید و به مود ت ودیل
می غهندر در مرج ه دو یه ییّی اس  ،آ مه مد اسخبراج غد صهرت موی گنوردر غوکل
غیار  1یرآیشد ایخشایی و آ مه مد را نشا می دهدر

1. Theoretical sampling
2. Theoretical Saturation
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تف نر

نخایج
ییّی

تا نل داد هاک نخایج
ییّی

گردآورک داد هاک
ییّی

یایخههاک ینفی

گردآورک داد هاک
ینفی

خ ق نظریه براک آ مه

گا
هشخ

گا
هفخ

گا
غش

گا
پشج

گا
چهار

گا
سه

گا
دو

گا
او

شکل  :1فرآیند اکتشافی مدل (کرسول و کالرک)2007 ،

شکلگیری الگوی مفهومی خودکارآمدی مدیران
در این مرج ه پ ا انجا مصاج ههوا ابخودا رم هواک مشاسو بوه ببوشهواک مبخ وف داد هوا
اخخصاص مییابدر این رم ها یا یدها در ااا «مفهه » تعنونن مویغوهند ،یوه آ را «رم گوذارک
با  »1مینامشدر سپ پژوهشگر بوا اندیشوند در موهرد ابعواد مخفواوت ایون مقهاوههوا و یوااخن
پنهندهاک منا آ ها به «رم گذارک ماهرک »2اادا مییشدر سرانجا  ،با «رم گوذارک انخبوابی»3
مقهاهها پاایش می غهند و با طی ایون یرآیشودها در نهایو  ،چوارچهبی نظورک پدیودار مویغوهد
(مهرابی و هیکارا )1390 ،ر در این پژوهش تا نل ینفی داد ها ،طی سه مرج هک موذیهر ،و بوا
یی نر ای ار تانل ینفی اط صهرت پذیری تا در نهای مدای عنشی ا نظریهک خ ق غود
ارایه گرددر
الف) کدگذاری باز
در این مرج ه ضین غشاسایی مفاهن و ویژگیها و ابعواد آ هوا ،مقهاوههواک اوانوه اطالعوات در
خصهص پدید مهرد مطااعه ،بهوسن هک ببشبشدک اطالعات غکل میگنرند (دانایی یرد ،اموامی،
)1386ر درایشجا  135مفهه اص ی 57 ،مؤافهک یرعی و  18مؤافهک اص ی ا مصاج هها اسخبراج
غد ،یه جدو غیار  3ی نهک مهافوه هواک یرعوی و اصو ی غشاسوایی غود را نشوا مویدهودر
هیچشنن در جدو غیار  2بهعشها نیهنه ،مفاهن اص ی و مهافههاک یرعی بوراک غوکلگنورک
مهافهک اص یی "خهدیارآمدک وظایف مدیریخی" را نشا داد ای ر

1. Open Coding
2. Axial Coding
3. Selective Coding
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جدول  :2مفاهیم اصلی و طبقات فرعی و اصلی برای شکلگیری مولفهی اصلی "خودکارآمدی وظایف
مدیریتی"
مفاهیم

کد
S75

باور مدیر ن

طبقه فرعی

به خهد در گ یشش ایراد غای خه

S76

خهدباورک مدیر در تهانایی آمه

S77

اعخیاد به تهانایی خهد در مدیری عی کرد یاریشا

S78

باورمشدک مدیر در هیرا یرد یاریشا با خهد

S79
S80

خهدباورک ن

و تهسعه یاریشا

S81
S82

خهدباورک مدیر در هدفگذارک و برنامهری ک صانح
باور یراگنر تهانایی خالان

S83
S84
S85

خهدیارآمدک
هدای و ره رک

ره رک مشاس

خهدیارآمدک مدیر در نظا دهی و ایجاد هیاهشگی

باور یرد ن

خهدیارآمدک
مدیری مشابع
ان انی

به جه دهی ایراد به سی اهداف سا ما

اعخیاد به خهد در اتباذ س

به را جلیابی نهآورانه براک م ایل مدیریخی

اییا و اعخیاد به خهد در نهآورک و یارآیریشی سا مانی

طبقه اصلی

خهدیارآمدک
وظایف مدیریخی

خهدیارآمدک
برنامهری ک و
سا ماندهی
خهدیارآمدک
خالان و نهآورک

جدول  :3طبقات فرعی و طبقات اصلی شناسایی شده در مرحله کدگذاری باز
طبقات فرعی
تجارب عیهمی ا ی ،تجارب عیهمی ا ی ،تجارب مهیقن
تجارب جانشنن مانطی ،تجارب جانشنن آمه غی
دانش و آگاهی مدیریخی ،تبص
اج اسات و گرایشات مث

یشی ،آگاهی و مهارت اجخیاعی

 ،گرایش هاک مشفی اج اسی و عاطفی ،سالم و
به ی خی ج یی

طبقه اصلی
تجارب پنشنن
تجارب جانشنن
دانش و آگاهی
جاات ین یهاهژیکی-
عاطفی

ویژگیهاک غبصنخی ذاتی ،ویژگیهاک غبصنخی ایخ ابی

غبصن

مهارتهاک یاریشا  ،جیای یاریشا  ،آرما ی مشخرکِ یاریشا

ویژگیهاک یردسخا

درجه جیای مدیرا ارغد ،یشارهاک درو سا مانی ،من ا صینین و تعارض ،یار
گروهی و مشاریخی ،اخخنار غی ی ،غای خهساارک سا مانی

جه سا ما

تشاس روانی -غبصنخی با غیل ،تشاس مهارت – اسخعداد با غیل

تشاس غی ی

دریای داگرمی و تشهیق مانطی ،سر نش مانطی

ترغن اجخیاعی

یشارهاک یرهشگی-اجخیاعی ،مادودی مشابع و مهانع ااخصادک ،یشارهاک سناسی
مانطی

یشارها و مادودی هاک
مانطی

به غای خگیهاک خهد ،باور
مهیقن  ،مث نگرک پایدار ن
باور هینشگی ی
خهدتهانیشدک هاک مخشهع ،خهدآگاهی عا  ،اج اج یفای نف

خهدیارآمدک عا مدیر

خهدیارآمدک مدیری مشابع ان انی ،خهدیارآمدک هدای و ره رک ،خهدیارآمدک

خهدیارآمدک وظایف
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طبقات فرعی

طبقه اصلی

برنامه ری ک و سا ماندهی ،خهدیارآمدک خالان و نهآورک

مدیریخی

خهدیارآمدک خُ رگی تبصصی ،خهدیارآمدک اید پردا ک دانش ماهر

خهدیارآمدک یشی

مهیقن  ،ت رک خهدباورک مدیر به یاریشا ،
باور تهانیشدک جیعی ،باور یراگنر ی
مشابع خهدیارآمدک گروهی

خهدیارآمدک جیعی
یاریشا

امند ببشی و ایجاد چش اندا مشخرک ،هیدای و غفق  ،خ ق و خهک مث
ت رک آ
مشاری سا مانی ،سهدآورک ،ی
رغد رغ

و

هدف ،بهر ورک سا مانی

غی ی ،به هد دسخاوردهاک غی ی ،دس یابی به خهدغکهیایی غی ی،
ای ایش تعهد غی ی

ره رک هیشها
یارآمدک سا مانی
ارتقاک عی کردهاک غی ی

ب) کدگذاری محوری
1

در ایشجا بهوسن هک مقای ه م وخیر مفواهن بوا یکودیگر یوه آ را «رو تط نوق موداو » ننو
میگهیشد ،منشه هاک مشخرک مفاهن  ،یشف غد و امکا ط قهبشدک آ ها یورآه خهاهود آمود
(مهرابی و هیکارا )1390 ،ر به عالو این مرج ه به این دانول ماوهرک نامنود غود اسو یوه
یدگذارک جه ماهر ی مقهاه تاقق مییابد (اسخراوج و یوهربنن)1998 ،ر مقوهات غشاسوایی
غد در این پژوهش به غرح ذیلاند:
 )1پدیدهی محوری

2

در این پژوهش بر اساج تیری مهضوهع پوژوهش بور خهدیارآمودک مودیرا و هیچشونن تأینود
مصوواج ه غووهندگا  ،مقووهات خهدیارآموودک عووا موودیر ،3خهدیارآموودک وظووایف موودیریخی و
خهدیارآمدک یشی مدیر ،در ااا مقهاهک اص یی خهدیارآمودک مودیر ،بوهعشوها پدیود ماوهرک
پژوهش انخباب گردیدر
 )2عوامل مؤثر
این عهامل به صهرت ع ّی بر پدید ک ماهرک تأثنر میگذارنودر بور م شواک یایخوههوا ،مقهاوههواک
تجارب پنشنن یرد ،تجارب جانشنن ،دانش و آگاهی ،جاات ین یهاهژیکی -عواطفی ،ویژگویهواک
غبصنخی ،ویژگیهاک یردسخا  ،جه سا ما  ،تشاس غیل ،ترغنو اجخیواعی ،یشوارها و مهانوع

1. Constant Comparison
2. core category or phenomenon
3. Manager general self-efficacy
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مانطی بهعشها عهامل مؤثر غشاسایی گردیدندر هیچشنن این عهامل خهد به سوه دسوخه تق ون
گردیدند :عهامل یردک ،عهامل سا مانی و عهامل مانطیر
 )3رهبری همنوا
مقهات امند ببشی و ایجادچش اندا مشخرک ،هیدای و غفق  ،خ وق و خوهک مث و و ت ورک
آ  ،یه در یدگذارک با و ا داد هاک ماجصل ا مصاج هها ،اسخبراج گردیدند ،بر اساج ادبنوات
پژوهش و نن منشههاک مشخرکغا اابل ط قهبشدک در مقهاهک اص ی ره رک هیشها میباغشدر
 )4خودکارآمدی جمعی کارکنان
یکی ا مقهاههایی یه پدید ک ماهرک بهصهرت اابل مالجظهاک آ را تا تأثنر اورار مویدهود،
خهدیارآمدک جیعی یاریشا اس یه بر پنامدها نن تأثنر گذار اس ر
 )5پیامدها
1

مقهاه هاک یارآمدک سا مانی ،ارتقاک عی کردهاک غی ی و پهیایی سا مانی بوهعشوها پنامودهاک
پدید ماهرک غشاسایی گردیدندر نه تشها پدید ماهرک ب که مقهات عهامول موؤثر و ننو مقهاوه
خهدیارآمدک جیعی یاریشا این پنامدها را تا تأثنر خهد ارار میدهشدر
ج) کدگذاری انتخابی
یدگذارک انخبابی یرآیشد یکپارچه سا ک و به هد مقهاههاسو توا در نهایو بوراک تشوکنل یو
آرایش نظرک ب رگتر ،یکپارچه غوهند ،بوهطوهر ک یوه نخوایج تاقنوق غوکل نظریوه پنودا یششود
(اسخراوج و یهربنن)1998 ،ر پ ا پایا این مرج ه باید چارچهب نظرک ههیدا گردد (مهرابی و
هیکارا )1390 ،ر در این مرج ه براک ارایهک نظریه معیها ا نیوهدار اسوخفاد مویغوهدر غوکل
غیار  2ااگهک خهدیارآمدک مدیرا بر اساج رویهک سه مرج هاک یدگذارک دراین پوژوهش ،را
روای مییشدر

1. Organizational Dynamic

172

یص شامه مشاور غی ی و سا مانی /دور  ،12غیار  /44پاین 1399

غشاسایی و ار یابی پنش آیشدها و پنامدهاک خهدیارآمدک مدیرا با نقش ره رک هیشها در سا ما هاک دانشبشنا

رهبری همنوا
عوامل مؤثر (زمینهای)

امند ببشی و
ایجادچش اندا مشخرک
هیدای و غفق
خ ق و خهک مث و
ت رک آ

–

خودکارآمدی مدیر

خودکارآمدی
جمعی کارکنان

خودکارآمد
عوامل سازمانی

ی عام

ویژگیهاک
یردسخا
جه سا ما
تشاس غی ی

مدیر

خودکارآمدی
تخصصی مدیر

عوامل محیطی
ترغن اجخیاعی
یشارها و مهانع
مانطی

خهدیارآمدک
وظایف
مدیریخی
خهدیارآمدک
یشی

پیامدها
یارآمدک
سا مانی
ارتقاء
عی کردهاک
غی ی

شکل  :2الگوی خودکارآمدی مدیران با رویکرد رهبری همنوا

فرضیههای پژوهش
در این پژوهش بر اساج ااگهک ارایه غد و به مشظهر انجا پژوهشهاک ییّوی ،یرضونههواک یور
اابل ارایه ه خشد:
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یرضنه ک 1ر عهامل منشه اک بر خهدیارآمدک مدیر اثر داردر
یرضنه ک  1-1ر تجارب پنشنن ا عهامل یردک ،بر خهدیارآمدک مدیر اثر داردر
یرضنه ک  2-1ر تجارب جانشنن ا عهامل یردک ،بر خهدیارآمدک مدیر اثر داردر
یرضنه ک  3-1ر دانش و آگاهی ا عهامل یردک ،بر خهدیارآمدک مدیر اثر داردر
یرضنه ک  4-1ر جاات ین یهاهژیکی – عاطفی ا عهامل یردک ،بر خهدیارآمدک مدیر اثور
داردر
یرضنه ک 5-1ر ویژگی هاک غبصنخی ا عهامل یردک ،بر خهدیارآمدک مدیر اثر داردر
یرضنه ک 6-1ر ویژگی هاک یردسخا ا عهامل سا مانی ،بر خهدیارآمدک مدیر اثر داردر
یرضنه ک  7-1ر جه سا ما ا عهامل سا مانی ،بر خهدیارآمدک مدیر اثر داردر
یرضنه ک  8-1ر تشاس

غی ی ا عهامل سا مانی ،بر خهدیارآمدک مدیر اثر داردر

یرضنه ک  9-1ر ترغن

اجخیاعی ا عهامل مانطی ،بر خهدیارآمدک م دیر اثر داردر

یرضنه ک  10-1ر یشارها و مهانع مانطی ا عهامل مانطی ،بور خهدیارآمودک مودیر اثور
داردر
یرضنه ک  2ر اتباذ س

ره رک هیشها تهسط ره را سا ما  ،بر خهدیارآمدک مدیر اثور

داردر
یرضنه ک  3ر ر اتباذ س

ره رک هیشها تهسط مدیرا  ،بر خهدیارآمدک جیعی یاریشا

اثر داردر
یرضنه ک  4ر خهدیارآمدک مدیر بر خهدیارآمدک جیعی یاریشا اثر داردر
یرضنه ک  5ر خهدیارآمدک مدیر بر پنامدهاک سا مانی اثر داردر
یرضنه ک  1-5ر خهدیارآمدک مدیر بر یارآمدک سا مانی اثر داردر
یرضنه ک  2-5ر خهدیارآمدک مدیر بر ارتقاک عی کردهاک غی ی اثر داردر
یرضنه ک  3-5ر خهدیارآمدک مدیر بر پهیایی سا مانی اثر داردر
یرضنه ک  6ر خهدیارآمدک جیعی یاریشا بر پنامدهاک سا مانی اثر داردر
یرضنه ک  7ر پنامدهاک سا مانی بر خهدیارآمدک مدیر اثر داردر

تحلیل آماری و آزمون فرضیات
با تهجه به جامعه آمارک یعشی مدیرا غری هاک دانوش بشنوا م وخقر در غوهرک ع یوی-
تاقنقاتی اصفها و با اسخفاد ا یرمه یهیرا  ،تعداد نیهنوه هوا  203نفور تعنونن گردیودر
بدین مشظهر  220پرسششامه به صهرت تصادیی ساد منا مودیرا غوری هوا (مودیرعامل،
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مدیر داخ ی ،مدیر یرو

و مدیر پروژ ) ته یع غد ،یه در نهای

بوا پنگنورک هواک چشودبار

 204پرسششامه یامل جیع آورک گردیدر
هیچشنن پرسششامه ک مذیهر به عشها اب ار گردآورک داد ها در مرج ه ییوی ،غوامل 86
گهیه ک نهایی بهد ،یه براک ار یابی  18مؤافه ک اص ی مد ی به دس
نن آ مه یرضنات ،به وسن ه ماققنن تدوین گردیدر براک ی
سشجه ،پرسششامه براک  6تون ا اسواتند مودیری

آمد در مرج وه ا ول ،و
اطینشا ا روایی ماخهاک

و روانششاسوی ارسوا و پو

با خهرد ،برخی گهیه ها جذف و اصالجات پنششهادک خ رگا صهرت پذیری ر جه
ا پایایی پرسششامه ا ضری

ا دریایو
اطینشا

آا فاک یرون ا اسخفاد غد ،یه عدد بااک  0/75بوراک هیوه ک

مخینرها دا بر پایایی سشجه بهدر
براک تا نل داد ها ،ابخدا ویژگی جیعن غشاخخی پاسخ دهشدگا غشاسایی غد و سوپ
آمار تهصنفی مخینرهاک اندا گنرک غد ارایه گردیدر در این مرج ه من ا مشاس
یشندگی ی ی( بنن  +1/96و  ) -1/96براک هر ی

چهاگی و

ا مخینرها ،نشوا دهشود ته یوع نرموا

داد ها بهدر سپ  ،ا ل ا انجا تا نل هاک آمارک و آ مه یرضنات ،آ موه تطوابق ته یوع
یهایهگروف – اسینرنهف (آ مه پنش یرض ط نعی بهد ته یع مخینرهاک واب خه در سطهح
مبخ ف عامل) و وضعن

ته یع داد ها ا نقطه نظر رعای

پنش یرض نرماانخه بوهد داد هوا

براک تا نل داد ها انجا گری ر نخایج مقدار سطح معشی دارک را براک تیا مخینرها ب رگخور
ا مقدار خطاک  0/05نشا داد ،در نخنجه یرض صفر آ مه (نرما بهد ته یوع مخینور)رد
نشد درنخنجه هیه ک مخینرها داراک ته یع نرما ه خشدر مااس ات یاد غود بوا نور ایو ار
 SPSSانجا گریخه اس ر
در ادامه ،مد پنششهادک تاقنق در ااا

دو مد اندا گنرک و ساخخارک با اسوخفاد ا

نر ای ار  AMOSن به  24مهرد تج یوه و تا نول اورار گریو ر بودین صوهرت یوه مود
اندا گنرک تاقنق با اسخفاد ا تا نل عام ی تأیندک جه
روایی سا ها ار یابی غد و پ

بررسی برا

مد و پایوایی و

ا سشجش مد اندا گنرک ،مد ساخخارک با تهجه به مد

پنششهادک تاقنق ارایه گردیدر در ایشجا ا تا نل عامل تأیندک جه

سشجش یرضنات یا به

ع ارت دیگر بررسی رابطه ک بنن مخینرهاک مکشه و آغکار در یر ببش هاک مد مفهوهمی
تاقنق اسخفاد غد اس ر تا نل عام ی تأیندک یه به وااع ب وط تا نول عوام ی معیوهای
اس  ،یکی ا اج اک مه مد سا ک معادات ساخخارک اس

یه در آ یرضنه هواک معنشوی

دربار ساخخار بارهاک عام ی و هی خگی هاک مخقابل بنن مخینرها مهرد آ مه ارار می گنردر
تا نل عامل تأیندک اادر به غشاسایی مد اندا گنرک و تعننن اعخ ار یا روایی و اعخیاد یوا
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پایایی در بررسی روابط بنن مخینرهاک مکشه و مخینرهاک آغوکار اسو

(یالنخورک)1388،ر

بشابراین ار یابی ببش اندا گنرک مد باید مقد بر ار یابی ببش ساخخارک مد باغدر
ره رک هیشها تهسط ره را سوا ما

غکل غیار  3مد اندا گنرک تأثنر اتباذ س

بر خهدیارآمدک مدیر (یرضنه ک )2را به عشها نیهنه ،نشا می دهدر با تهجه به غکل ،هیه ک
گهیه ه اک مخینرهاک مکشه مد در سوطح ( ) 0/05داراک تفواوت معشوادار ا صوفر ه وخشدر
بارهاک عام ی نن در هیه این گهیه ها مشاس
س

اس ر ط ق مد برا غی منو ا توأثنر اتبواذ

ره رک هیشها تهسط ره را سا ما بر خهدیارآمدک مدیر  40درصد اس  ،یه چوه

سطح معشی دارک آ ییخر ا  0/05اس  ،اذا این ضری
گف

تأثنر معشی دار اس  ،پ

موی توها

یرضنه ک ماققنن مهرد تأیند اس ر
هیچشنن غاخ

هاک برا

این مد (مد اندا گنرک یرضنه  ،) 2مقوادیر پنشوشهادک

اابل ا ه را برآورد می یششد( RMSEA= 0/05 ،x2/df= 3/02 :ریشه دو

براک برا

منووانگنن مربعووات خطوواک بوورآورد)( CFI= 0/61 ،غوواخ
برا

(غاخ

هشجار غد )( NNFI=0/85 ،غاخ

بوورا

تط نقووی)NFI=0/75،

توهیر-اوهین )( IFI=0/62،غواخ

ای ایشی)( RMR= 0/04 ،ریشه دو منانگنن مربعات باانیاند )ر با تهجه به مشاس

برا

بهد غاخ

هاک برا

ط ق مقادیر نرما ذیر غد مد یهق ا برا

اس ر ا سهیی دیگر مقدار ضری

مشاس ی برخهردار

ههاخر در سطح  0/05جج نیهنه  40نفر را براک بررسوی

این مد یایی نشا می دهدر به این ترتن

یفای

جج نیهنه ( ) 204ایون پوژوهش تأینود

می گرددر
مد هاک اندا گنرک براک ی نه یرضنات و غاخ

هاک مربهطوه ،هیگوی دا بور تأینود

دیگر یرضنات ماققنن اس ر
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شکل  :3مدل اندازه گیری تأثیر اتخاذ سبک رهبری همنوا توسط رهبران سازمان بر خودکارآمدی مدیر

بعد ا تأیند ابعاد ی عامل ،پایایی و روایی مد انودا گنورک بوا اسوخفاد ا تا نول عوام ی
تأیندک ،مد ساخخارک مهرد بررسی ارار گری ر مد ساخخارک به مشظهر بررسی روابوط گروهوی
چشدگانه ا مخینرهاک مکشه در مد برآورد گردیدر در وااع در مد ساخخارک هودف تشوبن
این م أاه اس یه آیا روابط تئهری یه بنن مخینرهاک مکشه در مرج ه تدوین چارچهب مود
مفهیهمی مدنظر بهد به وسن ه داد ها تأیند میغهد یوا نوه (یالنخورک )1388؟ غوکل غویار 4
برا مد ساخخارک مد مفههمی تاقنق را نشا میدهدر
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با تهجه به مد ساخخارک رابط بنن مخینرهاک مکشه مود در سوطح ( )0/05داراک تفواوت
معشادار ا صفر ه خشدر بارهاک عام ی نن در ایثر این مخینرها ا  0/3بنشخر و اذا مقدار مشاسو ی
دارند ،ی ذا ط ق مد برا غی می تها گف مد مفههمی پنشوشهادک ا اعخ وار یوایی برخوهردار
اس ر هیچشنن جدو غیار  4غاخ هاک برا مد ساخخارک را نشا میدهود یوه هیگوی
مقادیر پنششهادک براک برا اابل ا ه را برآورد مییششدر
جدول  :4شاخص برازش مدل ساختاری
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شاخصها

مقدارمجاز

اعداد بدست آمده

نتیجه

Chi-square/df

3>x2>5

4/51

برا

مشاس

RMSEA

0/05>RM>0/08

0/13

برا

مشاس

CFI

بااتر ا 0/9

0/95

برا

مشاس

NFI
TLIیاNNFI

بااتر ا 0/9

0/95

برا

مشاس

بااتر ا 0/9

0/87

برا

مشاس

IFI

بااتر ا 0/9

0/89

برا

مشاس

RMR

ییخر ا 0/05

0/028

برا

مشاس

HOELTER

درسطح 0/05

47
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شکل  :4برازش مدل ساختاری خودکارآمدی مدیر ،عوامل زمینهای ،رهبری همنوا ،خودکارآمدی جمعی
کارکنان و پیامدهای سازمانی
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نتیجهگیری
در راسخاک تاقق اهداف و پاسخ به سهاات پژوهش ،پژوهشوی ترین وی ا نوهع ایخشوایی ،انجوا
گری ر در مرج هک ینفی مدای با اج اک یر اسخبراج غد:
مقولهی محوری :باور و اطینشا مدیر به تهانیشدکهاک خهیش در انجوا مهیوق نقوشهوا و
وظووایف خووهد ،جه و ی و مهیقن و سووا مانی ا طریووق مشوواری هیگووانی یاریشووا  ،یعشووی
خهدیارآمدک مدیر ،بر اساج مصاج هها ،بهعشها مقهاهک اص ی پژوهش اتباذ گردیدر اسوخفاد ا
1
خهدیارآمدک مدیر بهعشها ماوهر اصو ی پوژوهش در تاقنقواتی مثول نورک توهرج و وات وه
( ،)2013ینشگ )2009( 2و اهتان و پخرسه ( )2002صهرت پذیریخه بهد ،یه ا ایون جنوث ایون
پژوهش با آ ها مطابق داردر اا خه بررسی خهدیارآمدک ره رک 3مخینورک رایوجتور در مطااعوات
ا ی اس یه برخی ا آنها بدین ارارند :پاگ ن  2010( 4و  ،)2002مهریی و جان وه (،)2016
چه 5و هیکارا ( )2015و یرایی 6و هیکارا ()2018ر
عوامل زمینهای (مؤثر) :این عهامل به این سها پاسخ میدهشد یه مدیرا بور چوه اساسوی
باور یارآمدک را در خهد غکل می دهشد و هیچشنن چه عهام ی مهجو ایو ایش و یوا یواهش آ
میگرددر واضع نظریه ک خهدیارآمدک ،آا رت بشدورا ،چهار مش ع اص ی براک غکلگنرک و رغود و
نیه خهدیارآمدک در یرد معریی یرد  ،یه در پنشنشه پژوهش معریی غدندر ا این جنوث عهامول
یردک مؤثر غشاسایی غد در این پژوهش و نن ی عامل مانطی ،یامال با پوژوهشهواک بشودورا
مطابق داردر هیچشنن دیگر عهامل غشاسایی غد مهثر بر خهدیارآمدک مدیر در اینجوا بوا ایون
پژوهشها هیبهانی دارد :چه وهیکارا ( )2015بوا اغوار بوه اسوخقال ا عهامول جهسوا ما و
تشاس غی ی و نن اج اج غای خگی ا عهامل ویژگیهاک غبصنخی ،ونگ 7و هیکارا ()2012
با اغار به نقش آمه ا عهامل دانش و آگاهی ،سااخ من و ااها  )2002( 8با اغوار بوه نقوش
جیای اجخیاعی ،سن رت 9و هیکارا ( )2016با اغار به برنامههواک تهسوعه ا عهامول دانوش و
آگاهی و نن اغار به چااشهاک غی ی ا عهامل تشاسو غوی ی ،موهریی و جان وه ( )2016بوا
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اغار به نقش آمه و تهسعه ،تهماج )2015( 1با اغار بوه درگنورک غوی ی ا عهامول تشاسو
غی ی ،و دیشخر 2و هیکارا ( )2011با اغار به برنامههاک آمه غی ا عهامول دانوش و آگواهی،
اهتان و پخرسه ( )2002با اغار به تعهد غی ی یاریشا ا عهامل ویژگیهاک یردسخا  ،هاسوکه
و اندرج )2017( 3با اغار به ویژگیهاک غبصنخیر
رهبری همنوا :ره را هیشها با ایجاد چش اندا مشخرک ،برارارک هیدای و دا ه ک ن و
به ایراد ،و دارا بهد خ ق و خهک مث و ت رک آ  ،یضایی در سا ما ایجواد موییششود یوه در
عنن پهیایی می ه ا انگن و اعخیاد مخقابل منا ایراد اس  ،یه این یضا به تهانیشدسوا ک ییو
یرد  ،مهج ای ایش روجنه ک ایراد و به هد عی کردغا و نهایخا رضای غوی ی مویگورددر ایون
مهارد باعث تقهی خهدیارآمدک مدیرا در سطهح مبخ ف و مهج ای ایش خهدیارآمدک جیعی
یاریشا میغهدر این نخایج با پوژوهشهواک واگشور ( ،)2010اسوچنشگر 4و هیکوارانش (،)2014
باویا ،ونگ و اسچنشگر ،)2015( 5بایر ،)2015( 6اشکا و تنهارک ( ،)2016ه خهانی داردر
خودکارآمدی جمعی کارکنان :اطینشا یاریشا به ااب ن هاک گرو براک ی و مهیقنو
در جه عی کردک خاص ،مخأثر ا خهدیارآمودک مودیرا و هیچشونن وجوهد ره ورک هیشوها در
سا ما اس ر پژوهشی یه ا ال رابطه منا ره رک هیشها و خهدیارآمدک یاریشا را بررسی یرد
باغد ،یای نشد ،اا خه در تاقنقی وانگ 7و هیکارانش ( ،)2015وجهد رابطه منا ره رک اخالای
یه ا برخی نظر ات غ نه ره رک هیشها اس و خهدیارآمدک یاریشا را تأیند یرد اند ،یه ا این
ااا با پژوهش جاضر مطابق مییشدر هیچشنن در ارت اب بنن خهدیارآمدک مدیر یوا ره ور بوا
خهدیارآمدک یاریشا  ،نخایج این پژوهش با نخایج پژوهش یرایی و هیکوارا ( ،)2018مطابقو
داردر
پیامدها :خهدیارآمدک مدیر ه بهطهر م خقن و هو ا طریوق ایو ایش یارآمودک جیعوی
یاریشا باعث به هد عی کرد سا ما مویگورددر در رابطوه بوا ارت واب خهدیارآمودک یاریشوا و
عی کرد سا ما  ،یایخه هاک این پوژوهش بوا تاقنقوات بوراو  ،)2003( 8جایهب ون و اندرسوه
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( ،)2016و نن یات ناو و ایور  )2005( 1یوه بور ارت واب خهدیارآمودک یوردک و خهدیارآمودک
جیعی با عی کرد گرو صواه گذاغوخشد ،تشاسو وجوهد داردر بوه عوالو در پوژوهشهوایی مثول
تاقنقات اُ ی یوا  ،اردگوا و یوارامنشگهارک ( ،)2017داگور 2و هیکوارا ( ،)2015راوب و انوایه
( ،)2012چوون ،ی ووپر و یهرتنشووا ( )2001رابطووهک خهدیارآموودک یاریشووا بووا به ووهد برخووی ا
عی کردهاک غی ی مثل اغخناق سا مانی ،تعهد غی ی ،رضای غوی ی ،عی کورد یوارک وررر تأینود
غد اس ر در مهرد ارت اب خهدیارآمدک مدیر یا ره ر با عی کرد سا ما  ،یایخههاک ایون پوژوهش
با نخایج نرک تهرج و وات ه ( )2013و سانگ و هیکارا ( ،)2018هیبهانی وجهد داردر ا به
ذیر اس پژوهشهاک ب نارک رابطوه ک خهدیارآمودک ره ورک بوا اثرببشوی ره ورک را یوه بور
پنامدهاک سا مانی مهثر اس  ،تأیند یرد اند و ا این نظر با پوژوهش جاضور مطابقو موییششود،
مانشوود :انووج ،انووگ و چووا  ،)2008( 3اندرسووه  4و هیکووارا ( ،)2008ع ووی هابووامه 5و هیکووارا
()2018ر
هیچشنن بر اساج مد مذیهر ،یرضناتی م خبرج گردید یه در مرج هک ییّی این یرضنهها
براک آ مه مد پژوهش و نن ای ایش روایی نظریهک جاصل ا مرج هک ینفی ،موهرد بررسوی و
آ مه ارار گریخشدر نخایج آ مه بنانگر تأیند تیوا یرضونات و بوه ت وع آ تأینود نظریوه و مود
م خبرج بهدر به عالو در این مرج ه مود سواخخارک پوژوهش یوه روابوط چشدگانوه مخینرهواک
پژوهش را بررسی مییرد ،مد مفههمی پژوهش را داراک اعخ ار یایی ار یابی نیهدر
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