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طراحی مدل دوسوتوانی سازمانی مبتنی بر رهبری دانشگرا در سازمانهای
خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان

چکیده

عزیزه عزیزیان /0امین نیکپور /2زهرا شکوه /3مهدی محمدباقری4

مقدمه :دوسوتوانی سازمانی و رهبری از عوامل رشد و پیشرفت در سازمانها محسوب میشوند .هدف از این پژوهش طراحی مدل
دوسوتوانی سازمانی مبتنی بر رهبری دانشگرا در سازمانهای خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان است.
روش پژوهش :پژوهش حاضر توصیفی است که به روش پیمایشی انجام شده است و از نظر هدف ،از نوع پژوهشهای
توسعهای ـ کاربردی است .جامعه آماری پژوهش ،کارکنان سازمانهای خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان به تعداد  ۸۵۳۹۱نفر
میباشد که حجم نمونه  ۹۱۵نفر بر اساس  ۹تا  ۸۱برابر تعداد سؤاالت پرسشنامه در نظر گرفته شده است .به منظور تجزیه و
تحلیل دادهها از روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده و ابزار گردآوری دادهها ،پرسشنامههای محقق ساخته رهبری
دانشگرا و دوسوتوانی سازمانی است.
یافتهها :یافتهها ضمن تأیید مدل پیشنهادی ،نشان داد که رهبری دانشگرا بر دوسوتوانی سازمانی و ابعاد آن (اکتشاف و
بهرهبرداری) در سازمانهای خدمات بهداشتی درمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد و تأثیر رهبری دانشگرا بر بُعد اکتشاف بیشتر از
بُعد بهرهبرداری بوده است.
نتیجهگیری :میتوان نتیجه گرفت که رهبری دانشگرا بر دوسوتوانی سازمانی (اکتشاف و بهرهبرداری) تأثیر مثبت و افزایشی
(مستقیم) دارد و توانایی سازمانهای خدمات بهداشتی درمانی برای کشف فرصتهای جدید و همچنین بهرهبرداری از
شایستگیهای موجود در این زمینه و برقراری دوسوتوانی سازمانی ،مستلزم بهکارگیری سبک رهبری دانشگرا در سازمان است.
کلیدواژهها :دوسوتوانی سازمانی ،رهبری دانشگرا ،سازمانهای خدمات بهداشتی درمانی.

 -۸دانشجوی دکتری ،گروه مدیریت دولتی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران
 -2دانشیار ،گروه مدیریت دولتی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست الکترونیک:
nikpour2003@yahoo.com
 -۳استادیار ،گروه مدیریت دولتی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران
 -4استادیار ،گروه مدیریت دولتی ،واحد کرمان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،کرمان ،ایران
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طراحی مدل دوسوتوانی سازمانی

مقدمه
امروزه در پاسخ به رقابت رو به افزایش و محیط در
حال تغییر ،دوسوتوانی سازمانی تبدیل به یک ضرورت
برای سازمانها برای عملکرد بهتر شده است و یکی از
معضالت اساسی فراروی مدیران است[ .]۸دوسوتوانی،
توانایی یک سازمان برای پرداختن به دو هدف ناسازگار
از نظر سازمانی به یک اندازه است[ .]2در سطح
روانشناسی و رفتاری ،افرادی که توانایی استفاده از هر
دو دست خود با مهارتهای مساوی را دارا هستند
افرادی دوسوتوان نامیده میشوند[ .]۳دوسوتوانی
سازمانی به عنوان یک استعاره برای تعریف
سازمانهایی به کار میرود که با کنترل فعالیتهای
کنونی خود به دنبال برآورده ساختن تقاضاهای حاضر
به صورتی کارا و درعینحال گسترش تواناییهای خود
برای پیشبینی و تطبیق با تغییرات آینده میباشند[.]4
دوسوتوانی سازمانی را میتوان به عنوان توانایی
پیگیری همزمان اکتشاف و بهرهبرداری و ایجاد
تغییرات ناشی از اتخاذ فرایندهای متناقض متعدد در
همان سازمان تعریف کرد[ .]۹دوسوتوانی سازمانی با دو
بُعد اکتشاف و بهرهبرداری عملیاتیمیشود[ .]۵اکتشاف
شامل جستجو ،ایجاد تنوع ،ریسککردن ،آزمایش
کردن ،انعطافپذیری ،کشف و نوآوری میباشد[]۷؛ و
دربرگیرنده فعالیتهایی مانند راهاندازی محصوالت یا
خدمات جدید ،ایجاد خطوط توزیع خدمات جدید و
معرفی پارادایمهای جدید است .بهرهبرداری به
فعالیتهایی گفته میشود که بر اصالح ،بهبود
محصوالت یا خدمات موجود ،توسعه خطوط فعلی
خدمات یا توزیع و پاالیش الگوهای موجود تأکید
دارد[ .]۱بهرهبرداری به معنای توانایی بیشینه کردن
عملکرد سازمان در کوتاهمدت با انجام اصالحات جزئی،
اجرای بهتر وظایف ،باال بردن کارایی عملیاتی و قابلیت
اطمینان است[ .]۵هدف دوسوتوانی سازمانی این است
که سازمان بتواند همزمان اکتشاف و بهرهبرداری را
برای دستیابی به انعطافپذیری و کارایی بیشتر در
زمان خود دنبال کند .سازمانهایی که فقط روی
اکتشاف یا بهرهبرداری تمرکز دارند در تعادل بهینه بین
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این دو به دام میافتند و بقای سازمانی طوالنی مدت خود
را به خطر میاندازند؛ بنابراین دوسوتوانی سازمانی یک
وجه تمایز بین موفقیت سازمانی و عدم موفقیت است[.]۸۱
استراتژی دوسوتوانی ،سازمان را قادر میسازد که مقرون
بهصرفه عمل کند ،نیازهای مشتریان مختلف را برآورده
سازد و بقای سازمان را تضمین کند[ .]۸۸ایجاد توازن بین
بهرهبرداری و اکتشاف در حقیقت نیازمند طراحی و اجرای
دقیق ادغام و یکپارچگی در سطوح افقی و عمودی
سازمانها است[.]۸2
برای اکتشاف و بهرهبرداری کارکنان به حمایت قابل
توجه رهبری نیاز دارند و با تمرکز درست بر روی
رهبری ،میتوان توازنی بین ثبات و تغییر ایجاد کرد،
زیرا رهبری از قابلیتهای بسیاری برخوردار است[.]۷
امروزه به مدلها و سبکهای رهبری جدیدی که
متناسب با دانش باشند ،نیاز است .محققان با در نظر
گرفتن الزامات دانش ،رهبری دانشگرا را پیشنهاد
دادهاند[ .]۸۳رهبری دانشگرا ریشه در فلسفه،
روانشناسی و نیز نظریههای مدیریت و تجارت دارد و
منشأ فکری آن به عصر انقالب صنعتی در قرن  ۸۱و
 ۸۵و دیدگاههای مدیریت برمیگردد[ .]۸4رهبری
دانشگرا به عنوان فرایندی تعریف شده است که در آن
رهبر ،اعضای گروه را در فرایند یادگیری مورد نیاز برای
رسیدن به اهداف گروه و یا سازمانی حمایت میکند[.]۸۹
از دیدگاه  Yangو همکاران[ ]۸۵رهبری دانشگرا
ارتقاء یک جهتگیری مثبت به سمت کسب دانش و به
اشتراكگذاری دانش است ،بهطوری که یادگیری مداوم
را ارج نهاده و تجربه ،تخصﺺ و نوآوری را جایگزین
سلسله مراتب سازمانی نماید .برخورداری از رویکرد
رهبری دانشگرا زمینه را برای نوآوری و اکتشاف
محقق میسازد[]۸۷؛ و رهبران دانشگرا پیروان خود را
در مورد چگونگی بهدست آوردن و ادغام دانش که
منجر به اکتشاف و بهرهبرداری موفق از دانش میشود،
راهنمایی میکنند[.]۸۱
از طرفی سازمانهای خدمات بهداشتی درمانی امروزه با
تحوالت گستردهای در حیطه علم ،دانش و فناوری و
مشکالتی در مدیریت این داراییها مواجه هستند[.]۸۵

عزیزه عزیزیان و همکاران

مطالعات نشان داده است عدم رهبری دانشگرا و
دوسوتوانی سازمانی بین اعضای سازمان منجر به
افزایش هزینهها در تولید دانش و عدم انتشار بهترین
روشهای کاری در داخل سازمان شده و سازمان را در
حل مسائل و مشکالت خود ناتوان مینماید؛ بنابراین
با توجه به جایگاه ویژه سازمانهای خدمات بهداشتی
درمانی و مشکالت سر راهشان ،اتخاذ استراتژی
دوسوتوانی سازمانی ،میتواند به مدیران این سازمانها
کمککننده باشد؛ زیرا با دنبال نمودن دوسوتوانی
میتوان اکتشاف و بهرهبرداری را همزمان پیاده کرد؛ و
در کوتاهمدت کاهش هزینه را شاهد بود .در بلندمدت
نیز امکان انعطافپذیری و انطباق با شرایط محیطی
فراهم خواهد شد و این مهم میسر نخواهد شد مگر با
کاربست رهبری دانشگرا.
 Jansenو همکاران[ ]2۱در پژوهش خود به این نتیجه
رسیدند که رهبری تحولگرا ،ویژگیهای تیم مدیریت
ارشد را در سازمانهای دوسوتوان افزایش میدهد و
اثربخشی ادغام اجتماعی تیم مدیریت ارشد را تسهیل
میکند Mario .و همکاران[ ]2۸دریافتند که رهبری
دانشگرا بر نوآوری و مدیریت دانش در سازمان تأثیر
مستقیم دارد؛ و اگرچه دانش برای ایجاد و خلق نوآوری
مهم است ولی وجود یک رهبر دانشگرا میتواند در
سازمان باعﺚ ایجاد نوآوری و پیادهسازی مدیریت
دانش شود ،که این به نوبه خود میتواند باعﺚ بهبود
عملکرد سازمان در نوآوری شود Baskarada .و
همکاران[ ]22در پژوهش خود سه مکانیزم سازمانی
(آموزش ،مدیریت عملکرد و مدیریت دانش) را که
رهبران برای ترویج بهرهبرداری به آن متکی هستند و
پنج رفتار (تعهد ،چشمانداز ،ریسکپذیری ،توانمندسازی
و فراگیری) را که رهبران برای ترویج اکتشاف به آنها
تکیه میکنند ،شناسایی کردند .این مکانیسمها و
رفتارها به ترتیب با سبک رهبری مبادلهای و سبک
رهبری تحولگرا سازگار است ]2۳[Coleman .به این
مهم دست یافت که سبک رهبری و مهارتهای
مدیران میتواند بر بهبود و ارتقاء دوسوتوانی سازمانی
تأثیرگذار باشد .محمدی و همکاران[ ]24در پژوهش
/ 32

مدیریت بهداشت و درمان 0410؛ )0( 03

خود دریافتند که سبک رهبری تحولآفرین بر
دوسوتوانی سازمانی و هوشیاری کارآفرینانه؛ همچنین
دوسوتوانی سازمانی بر هوشیاری کارآفرینانه تأثیر مثبت
و معناداری دارد Alneadi .و همکاران[ ]2۹در پژوهش
خود نتیجه گرفتند که رهبری دانشمحور اثر مستقیم و
غیرمستقیم بر عملکرد سازمانی دارد .گسترش رهبری
دانشمحور بر بهبود رفتار نوآورانه کارکنان تأثیر
میگذارد که در نتیجه عملکرد سازمانی را افزایش
میدهد.
در بررسی مقدماتی ،علیرغم اهمیت موضوع و با وجود
جامعیت مفهوم رهبری دانشگرا و دوسوتوانی سازمانی،
طراحی و پیشنهاد الگویی به عنوان راهنمای عمل برای
برونرفت از وضعیت فعلی و رسیدن به وضعیت مطلوب
در سازمانهای خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان
مورد بررسی قرار نگرفته است؛ و در پژوهشهای
مختلف هر یک از این متغیرها به طور جداگانه بررسی
و تحلیل شدهاند؛ بنابراین ،این تحقیق نوآور با اهمیت
میباشد .نتایج این پژوهش میتواند راهگشای رؤسا و
مدیران سازمانهای خدمات بهداشتی درمانی باشد و به
عنوان یک نسخۀ تجویزی برای سازمانها برای
افزایش قدرت رهبری دانشگرا و تأثیر آن بر
دوسوتوانی سازمانی و در پیادهسازی آن در سازمانها
که همانا یکی از دغدغههای سازمانهای امروزی است،
مورد استفاده قرار گیرد .با توجه به اهمیت و نقش
سازمانهای خدمات بهداشتی درمانی در فعالیتهای
بهداشتی درمانی و از آنجا که هزینههای باالی خدمات
بهداشتی و درمانی اثرات منفی زیادی به دنبال
دارد[ ،]2۵و این که سبک رهبری یکی از عوامل موثر
در افزایش کارایی ،اثربخشی سازمانهاست[،]2۷
همچنین نوآوری موضوع تحقیق و نتایجی که از کاربرد
و پیادهسازی دوسوتوانی سازمانی (اکتشاف و
بهرهبرداری) برای مدیران سازمانهای خدماتی
بهداشتی درمانی حاصل خواهد شد ،ضرورت انجام
پژوهش حاضر مشخﺺ میشود .بنابراین با توجه به
مطالب ذکر شده و نیز ساختاردهی و مدیریت حجم
وسیع و پیچیده اطالعات مربوط به این سازمان ها و
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همچنین وجود خﻸ بحرانی و استراتژیک در زمینه
راهبری ،رهبری دانشگرا و دوسوتوانی سازمانی ،هدف
این پژوهش طراحی مدل دوسوتوانی سازمانی مبتنی بر
رهبری دانشگرا در سازمانهای خدمات بهداشتی
درمانی استانکرمان است.
روش پژوهش
پژوهش حاضر توصیفی است که به روش پیمایشی
(زمینهیابی) انجام شده است است .این پژوهش بر
اساس هدف ،از نوع پژوهشهای توسعهای -کاربردی
است؛ و از حیﺚ افق زمانی از نوع پژوهشهای تک
مقطعی است .جامعه آماری پژوهش جهت آزمون الگو،
کارکنان سازمانهای خدمات بهداشتی درمانی استان
کرمان به تعداد  ۸۵۳۹۱نفر بودند و از آنجا که در این
پژوهش از رویکرد مدلسازی معادالت ساختاری
استفاده شده است حجم نمونه بین  ۹تا  ۸۱برابر تعداد
سؤاالت پرسشنامه در نظر گرفته شد[]۳۷؛ و  ۹۱۵نفر
به عنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند.
در این پژوهش برای طراحی متغیر رهبری دانشگرا و
دوسوتوانی سازمانی از مطالعات کتابخانهای و توزیع
پرسشنامه استفاده شد .بدین ترتیب که ابتدا ابعاد
رهبری دانشگرا و ابعاد و مؤلفههای دوسوتوانی
سازمانی از طریق مطالعات کتابخانهای مورد شناسایی
قرار گرفت ،سپس به منظور تعیین تناسب ابعاد و
مؤلفههای شناسایی شده با متغیر رهبری دانشگرا و
دوسوتوانی سازمانی و همچنین شناسایی ابعاد و
مؤلفههایی که احتماالً در مطالعات کتابخانهای مورد
لحاظ قرار نگرفتهاند ،پرسشنامهای به صورت نیمه باز
در اختیار  2۱نفر از خبرگان آگاه به موضوع (اشخاص
متخصﺺ و مدیران سازمانهای خدمات بهداشتی
درمانی استان کرمان که آشنایی با مباحﺚ مدیریت و
پست مدیریتی دارند و اساتید دانشگاه در رشته مدیریت
منابع انسانی) قرار داده شد و نظرات آنها با استفاده از
فن دلفی فازی اخذ گردید .پس از نهاییسازی ابعاد
رهبری دانشگرا و ابعاد و مؤلفههای دوسوتوانی -
سازمانی 2 ،پرسشنامه دیگر (بهصورت بسته) که شامل
/ 32

مدیریت بهداشت و درمان 0410؛ )0( 03

سؤالهای عمومی و تخصصی است ،طراحی و اجرا
شده است که اعتبارسنجی مدل دوسوتوانی سازمانی
مبتنی بر رهبری دانشگرا در سازمانهای خدمات
بهداشتی درمانی استان کرمان را مورد آزمون قرار داده
است؛ بدین ترتیب که یکی از این دو پرسشنامه ،متغیر
رهبری دانشگرا را در جامعه مورد مطالعه مورد ارزیابی
قرار خواهد داد و پرسشنامه دیگر ،متغیر دوسوتوانی -
سازمانی را در جامعه مورد مطالعه مورد ارزیابی قرار
خواهد داد.
پرسشنامه رهبری دانشگرا :پرسشنامه رهبری
دانشگرا شامل  ۳۵سؤال بوده که بر اساس طیف ۹
درجهای لیکرت تنظیم شده است .این پرسشنامه
رهبری دانشگرا را از طریق ابعاد آن مورد ارزیابی قرار
میدهد که سؤالهای  ۸تا  ۵برای سنجش بُعد
جهتیابی یادگیری ،سؤالهای  ۷تا  ۸۱برای سنجش
بُعد ایجاد فضای حمایتی از یادگیری ،سؤالهای  ۸۸تا
 ۸4برای سنجش بُعد حمایت از فرایند یادگیری در
سطح فردی و گروهی ،سؤالهای  ۸۹تا  ۸۷برای
سنجش بُعد عمل در نقش الگو ،سؤالهای  ۸۱تا 2۱
برای سنجش بُعد آموزش دانشگرا ،سؤالهای  2۸تا
 2۳برای سنجش بُعد ادغام دانش و نوآوری ،سؤالهای
 24تا  2۵برای سنجش بُعد تحریک انتشار دانش،
سؤالهای  2۷تا  2۵برای سنجش بُعد مهارتهای
رهبری ،سؤالهای  ۳۱و  ۳۸برای سنجش بُعد حمایت
از تسهیم دانش ،سؤالهای  ۳2و  ۳۳برای سنجش بُعد
ارزیابی عملکرد بر مبنای تسهیم دانش و سؤالهای ۳4
تا  ۳۵برای سنجش بُعد پاداش مبتنی بر تسهیم دانش
میباشند.
پرسشنامه دوسوتوانی سازمانی :پرسشنامه
دوسوتوانی سازمانی شامل  ۷۱سؤال بوده که بر اساس
طیف  ۹درجهای لیکرت تنظیم شده است .این پرسشنامه
دوسوتوانی سازمانی را از طریق ابعاد و مؤلفههای آن یعنی
اکتشاف (مدیریت اکتشاف ،چشمانداز اکتشاف ،ساختار
ارگانیک ،رهبری آیندهنگر و مشارکتی ،تغییر در کیفیت،
کشف دانش و روشهای جدید ،یادگیری دوحلقهای،
نوآوری رادیکالی ،ارائه خدمات و محصوالت جدید ،ورود
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به زمینههای فناوری جدید ،تحول در سازگاری سازمانی و
نظارت کم و غالباً متمایل به نتیجه) و بهرهبرداری
(مدیریت بهرهبرداری ،چشمانداز بهرهبرداری ،ساختار
مکانیکی ،رهبری آمرانه و از باال به پائین ،بهبود کیفیت و
کاهش هزینهها ،مدیریت دانش ،یادگیری تکحلقهای،
نوآوری افزایشی ،ارتقاء خدمات و محصوالت ،فناوریهای
پایدار ،استمرار و ثبات در سازگاری سازمانی و نظارت جامع
و غالباً متمایل به روشها) مورد ارزیابی قرارمیدهد که
سؤالهای ۸تا  ۳۹برای سنجش بُعد اکتشاف و سؤالهای
 ۳۵تا  ۷۱برای سنجش بُعد بهرهبرداری میباشند.
برای سنجش روایی محتوایی پرسشنامههای رهبری
دانشگرا و دوسوتوانی سازمانی از نظرات  ۹نفر از همان
خبرگانی که در ساخت مدل به روش دلفی فازی مشارکت
داشتهاند ،بهره گرفته شده است .بدین ترتیب که با ارسال
پرسشنامه برای آنها ،از آنها درخواست شد که نظرات خود را
در رابطه با سؤالهای پرسشنامه و تناسب آنها را با
فرضیههای پژوهش با استفاده از گزینههای کامالً نامناسب،
نامناسب ،نسبتاً مناسب ،مناسب ،کامالً مناسب که به ترتیب
دارای ارزش عددی معادل ۸۱۱% ،۷۹% ،۹۱% ،2۹% ،۱%
هستند ،ارائه نمایند؛ که پس از بررسی ،روایی پرسشنامه
رهبری دانشگرا برابر با ()۱/۱۱۳؛ و روایی پرسشنامه
دوسوتوانی سازمانی برابر با ( )۱/۱۷4محاسبه گردیده است.
برای سنجش پایایی پرسشنامههای رهبری دانشگرا و
دوسوتوانی سازمانی از آلفای کرونباخ استفاده شده است.
پایایی پرسشنامه رهبری دانشگرا با استفاده از آلفای
کرونباخ  ۱/۵۷۳و پایایی پرسشنامه دوسوتوانی سازمانی
 ۱/۵۷2محاسبه شده است.
معیار ورود به پژوهش ،اشتغال در سازمانهای خدمات
بهداشتی و درمانی استان کرمان بود .معیار خروج از پژوهش
عدم تکمیل پرسشنامهها بود .مالحظات اخالقی پژوهش
حاضر به شرح ذیل بودند :تمامی افراد به صورت کتبی
اطالعاتی در مورد پژوهش دریافت کرده و در صورت تمایل
در پژوهش مشارکت مینمودند .این اطمینان به افراد داده
شد که تمام اطالعات محرمانه هستند و برای امور پژوهشی
مورد استفاده قرار خواهند گرفت .به منظور رعایت حریم
خصوصی ،نام و نام خانوادگی شرکت کنندگان ثبت نشد.
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در نهایت مدل مفهومی دوسوتوانی سازمانی مبتنی بر
رهبری دانشگرا در سازمانهای خدمات بهداشتی درمانی
استان کرمان ارائه و در جامعه مورد نظر به آزمون گذاشته
شده است .در این پژوهش به منظور تجزیه و تحلیل دادهها
از روش آمار توصیفی و استنباطی (آزمون  tتک نمونهای،
تحلیل عاملی تأییدی و مدلسازی معادالت ساختاری) و از
نرمافزارهای  Spssو  Amosاستفاده شده است.
یافتهها
نتایج حاصل از جدول  ۸نشان میدهد  -pمقدار
( )۱/۱۱۸رهبری دانشگرا کوچکتر از سطح معنیداری
( )۱/۱۹است؛ لذا میتوان گفت در جامعه مورد مطالعه
متغیر رهبری دانشگرا در سطح مطلوب بوده و وضعیت
این متغیر در جامعه مورد مطالعه باالتر از سطح متوسط
مورد سنجش قرار گرفته است ( -p>۱/۱۹مقدار).
همچنین نتایج جدول  ۸حاکی از آن است که  -pمقدار
جهتیابی یادگیری ( ،)۱/۱۱۸ایجاد فضای حمایتی از
یادگیری ( ،)۱/۱۱۸حمایت از فرآیند یادگیری در سطح
فردی و گروهی ( ،)۱/۱۱۸عمل در نقش الگو (،)۱/۱۱۸
آموزش دانشگرا ( ،)۱/۱2۵ادغام دانش و نوآوری
( ،)۱/۱۱۸تحریک انتشار دانش ( ،)۱/۱۱۸مهارتهای
رهبری ( ،)۱/۱۱۸حمایت از تسهیم دانش (،)۱/۱۱۸
ارزیابی عملکرد بر مبنای تسهیم دانش ( )۱/۱۱۸و
پاداش مبتنی بر تسهیم دانش ( )۱/۱۱۸کوچکتر از
سطح معنیداری ( )۱/۱۹است؛ لذا میتوان گفت در
جامعه مورد مطالعه ابعاد رهبری دانشگرا در سطح
مطلوب بوده و وضعیت ابعاد مذکور در جامعه مورد
مطالعه باالتر از سطح متوسط مورد سنجش قرار گرفته
است ( -p>۱/۱۹مقدار).
نتایج حاصل از جدول  ،2نشان میدهد  -pمقدار
( )۱/۱۱۸دوسوتوانی سازمانی کوچکتر از سطح
معنیداری ( )۱/۱۹است؛ لذا میتوان گفت میتوان
گفت در جامعه مورد مطالعه ،متغیر دوسوتوانی سازمانی
در سطح مطلوب بوده و وضعیت این متغیر در جامعه
مورد مطالعه باالتر از سطح متوسط مورد سنجش قرار
گرفته است ( -p>۱/۱۹مقدار) .همچنین  -pمقدار

طراحی مدل دوسوتوانی سازمانی

( )۱/۱۱۸بُعد اکتشاف کوچکتر از سطح معنیداری
( )۱/۱۹است؛ بنابراین اکتشاف در سطح مطلوب بوده و
وضعیت بُعد مذکور در جامعه مورد مطالعه باالتر از
سطح متوسط مورد سنجش قرار گرفته است
( -p>۱/۱۹مقدار)؛ اما برای بُعد بهرهبرداری  - pمقدار
( )۱/۸۵۳بزرگتر از سطح معنیداری ( )۱/۱۹است لذا
در سطح نامطلوب (پایینتر از سطح متوسط مورد
سنجش) قرار گرفته است ( -p<۱/۱۹مقدار).
همچنین میتوان گفت در جامعه مورد مطالعه-p ،
مقدار مؤلفههای چشمانداز اکتشاف  ،ساختار ارگانیک،
رهبری آیندهگر و مشارکتی ،تغییر در کیفیت ،کشف
دانش و روشهای جدید ،یادگیری دوحلقهای  ،نوآوری
رادیکالی ،ارائه خدمات و محصوالت جدید ،ورود به
زمینههای فناوریهای جدید ،تحول در سازگاری
سازمانی ،نظارت کم و غالباً متمایل به نتیجه ،بهبود
کیفیت و کاهش هزینهها ،مدیریت دانش ،ارتقاء خدمات
و محصوالت ،فناوریهای پایدار و ثبات و استمرار در
سازگاری سازمانی کوچکتر از سطح معنیداری ()۱/۱۹
است لذا میتوان گفت وضعیت مؤلفههای مذکور در
جامعه مورد مطالعه باالتر از سطح متوسط مورد سنجش
قرار گرفته است و در سطح مطلوب بوده است
( -p>۱/۱۹مقدار) .اما  -pمقدار مؤلفههای مدیریت
اکتشاف ( ،)۱/2۹2مدیریت بهرهبرداری (،)۸/۱۱۱
چشمانداز بهرهبرداری ( ،)۱/۵۱۵ساختار مکانیکی
( ،)۱/۹4۱رهبری آمرانه و از باال به پایین (،)۱/۱۳۳
یادگیری تکحلقهای ( ،)۱/۳2۵نوآوری افزایشی
( )۸/۱۱۱و نظارت جامع و غالباً متمایل به روشها
( ) )۱/۸22بزرگتر از سطح معنیداری ( )۱/۱۹است لذا
این مؤلفهها در سطح نامطلوب (پایینتر از سطح
متوسط مورد سنجش) قرار گرفته است (-p<۱/۱۹
مقدار).
قبل از بررسی الگوی پیشنهادی و فرضیههای پژوهش،
ابتدا پیشفرضهای معادالت ساختاری (غربال کردن
دادهها ،نرمال بودن توزیع خطاها ،استقالل خطاها و
عدم همخطی چندگانه) مورد بررسی و تأیید
قرارگرفتهاند .مقدار شاخﺺهای برازش ،نشاندهنده
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مناسب بودن الگوی پیشنهادی پژوهش است،
(شاخﺺهای برازش مدل پیشنهادی پژوهش در جدول
 ۳ارائه گردیده است).
نتایج ارائه شده در جدول  4و نمودار  ،۸نشاندهنده
رابطه معنادار بین رهبری دانشگرا با دوسوتوانی
سازمانی است ( .)β=۱/۵2۷ ،p=۱/۱۱۸با توجه به مثبت
بودن ضریب مسیر ،این رابطه از نوع افزایشی (مستقیم)
است .بدین معنی که با افزایش و بهبود در اجرای
رهبری دانشگرا ،زمینه افزایش دوسوتوانی سازمانی
فراهم میشود .بر اساس مقدار ضریب تعیین (۳۵ ،)R2
درصد از تغییرات دوسوتوانی سازمانی توسط رهبری
دانشگرا تبیین میشود.
همچنین نتایج حاصل نشاندهنده رابطه متغیر رهبری
دانشگرا با اکتشاف ( )β=۱/۹2۱ ،p=۱/۱۱۸و
بهرهبرداری ( )β=۱/۳۹4 ،p=۱/۱۱۸در سطح  ۹درصد
معنیدار است و مثبت شدن ضرایب مسیر نشان
میدهند که رهبری دانشگرا بر سازههای مورد بررسی
تأثیر افزایشی (مستقیم) داشته است.
بحث و نتیجهگیری
پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل دوسوتوانی
سازمانی مبتنی بر رهبری دانشگرا در سازمانهای
خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان انجام شد.
یافتههای حاصل از پژوهش ،نشان دهنده مناسب بودن
مدل پیشنهادی است و اینکه رهبری دانشگرا بر
دوسوتوانی سازمانی و ابعاد آن یعنی اکتشاف و
بهرهبرداری تأثیر مثبت و افزایشی (مستقیم) دارد و تأثیر
رهبری دانشگرا بر بُعد اکتشاف بیشتر از بُعد
بهرهبرداری بوده است .سازمانهای خدمات بهداشتی
درمانی برای بقاء ،رشد ،بهبود عملکرد ،نوآوری و توان
رقابتپذیری و برای بیشینه کردن کارایی و اثربخشی
خود به قابلیت دوسوتوانی سازمانی نیاز دارند و تحقق
همزمان هر دو فعالیت اکتشاف و بهرهبرداری ،مستلزم
ساختاری است که هر دو قابلیت (ساختار ارگانیک برای
اکتشاف و ساختار مکانیکی برای بهرهبرداری) را در خود
جای داده باشد .رهبری دانشگرا که ترکیبی از دو
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سبک رهبری تحولگرا و مبادلهای است ،جهت
دستیابی دوسوتوانی سازمانی (اکتشاف و بهرهبرداری)،
تأثیر دارد؛ زیرا رهبران تحولگرا فرهنگهای باز،
ساختارهای ارگانیک و روشهای انعطافپذیر را ترجیح
میدهند؛ در حالی که رهبران مبادلهای فرهنگهای
بسته ،ساختارهای مکانیکی و سیستمها و روشهای
سخت را ترجیح میدهند .در ادامه یافتههای حاصل از
آزمون فرضیههای پژوهش با نتایج پژوهشهای
مختلف مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفت که به شرح
ذیل است:
یافته پژوهش حاضر نشان داد که رهبری دانشگرا بر
دوسوتوانی سازمانی در سازمانهای خدمات بهداشتی
درمانی استان کرمان تأثیر مثبت دارد .این یافته با
نتیجه پژوهش  Shehzadو همکاران[ ]2۵همخوانی
دارد .آنها معتقدند که رهبران دانشگرا ،کارکنان را در
مورد چگونگی به دست آوردن و گردآوری دانش
راهنمایی میکنند که منجر به اکتشاف و بهرهبرداری
مؤثر از دانش میشود .همچنین رهبران دانشگرا
اکتشاف دانش از فناوری جدید و همچنین استفاده و
بهرهبرداری از این ساختارهای فنی جدید را تشویق
میکنند ]۳۱[Smith & Tushman .در تحقیق خود به
این نتیجه رسیدند که دستیابی به دوسوتوانی نیازمند
یک شناخت متناقض بین مدیران ارشد است و هرکدام
میتواند به وسیله یک رویکرد رهبری مرکزی (تأکید بر
یکپارچگی تیم ،پشتیبان مربیگری) یا رویکرد تیم
محور (تسهیم مدلهای ذهنی) دنبال شود .رهبری
دانشگرا ترکیبی از سبکهای رهبری تحولگرا و
مبادلهای همراه با انگیزش و ارتباطات است[ .]۳۸هر دو
سبک رهبری تحولگرا و مبادلهای ،به ترتیب اکتشاف
را تقویت کرده و از بهرهبرداری حمایت میکنند و بر
دوسوتوانی سازمانی تأثیر میگذارد[]۷؛ بنابراین منطقی
است که نتیجه بگیریم رهبری دانشگرا میتواند بر
دوسوتوانی سازمانی تأثیر مثبت بگذارد ،زیرا سبکهای
رهبری تحولگرا و رهبری مبادلهای از عوامل اصلی در
ساخت رهبری دانشگرا هستند و ایجاد محیطی از
طریق رهبری دانشگرا که از فعالیتهای اکتشاف و
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بهرهبرداری قدردانی میکند ،شرط ضروری مدیران
برای پیادهسازی و بهبود دوسوتوانی سازمانی است.
یافته دیگر پژوهش نشان داد که رهبری دانشگرا بر
اکتشاف در سازمانهای خدمات بهداشتی درمانی استان
کرمان تأثیر مثبت دارد .این یافته با نتایج پژوهش
 Shehzadو همکاران[ ]2۵همخوانی دارد .آنها دریافتند
که رهبری دانشگرا در سازمانهای بهداشتی و دارویی
مهمترین منبعی است که میتواند سازمان را از طریق
ابتکارات مدیریت دانش به هدف خود در اهداف رقابتی و
نوآورانه برساند .همچنین جعفری و همکاران[ ]۸۷بیان
میکنند که برخورداری از رویکرد رهبری دانشگرا،
زمینه را برای نوآوری و اکتشاف محقق میسازد.
یافته دیگر پژوهش نشان داد که رهبری دانشگرا بر
بهرهبرداری در سازمانهای خدماتی بهداشتی درمانی
استان کرمان تأثیر مثبت دارد .این یافته با نتایج
پژوهشهای  Yasirو همکاران[ ]۳2و Rehman
و  ]۳۳[ Ighbalهمخوانی دارد .آنها در تحقیقات خود
دریافتند که رهبری دانشگرا یک محیط قوی ایجاد
میکند که میتواند اعتماد افراد را افزایشدهد و سطح
اعتماد باال باعﺚ افزایش اشتراك دانش و افزایش
بهرهوری میشود.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که رهبری دانشگرا بر
دوسوتوانی سازمانی (اکتشاف و بهرهبرداری) تأثیر مثبت
و افزایشی (مستقیم) دارد و توانایی سازمانهای خدمات
بهداشتی درمانی برای کشف فرصتهای جدید و
همچنین بهرهبرداری از شایستگیهای موجود در این
زمینه و برقراری دوسوتوانی سازمانی ،مستلزم به
کارگیری سبک رهبری دانشگرا در سازمان است.
پژوهش حاضر مانند هر پژوهش علمی دیگر با
محدودیتهایی نیز روبرو بوده است .این پژوهش بر روی
کارکنان سازمانهای خدمات بهداشتی درمانی استان
کرمان انجام شده است و ممکن است نتایج پژوهش بر
روی جوامع آماری دیگر متفاوت باشد؛ لذا بایستی در
تعمیم نتایج آن به سایر سازمانها و استانها باید احتیاط
نمود .در این پژوهش به دلیل محدودیتهای زمانی و
هزینه و همچنین امکانناپذیری پوشش همه کارکنان
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سازمانهای خدمات بهداشتی درمانی ،اقدام به
نمونهگیری شد که این امر در تعمیمپذیری نتایج خلل
ایجاد میکند .همچنین از ابزار پرسشنامه استفاده شده
است که احتمال سوءگیری در پاسخدهی وجود دارد .با
توجه به نتایج این پژوهش ،پیشنهاد میشود در
پژوهشهای آتی از روشهایی مانند مصاحبه برای
جمعآوری دادهها استفاده شود.
با توجه به این که نتایج نشان داد رهبری دانشگرا بر
دوسوتوانی سازمانی تأثیر مثبت میگذارد ،پیشنهاد –
میگردد که سازمانهای خدمات بهداشتی درمانی
استان کرمان ،افرادی را برای پستهای مدیریتی
استخدام کنند که دانشگرا هستند و منابع کافی برای
بروز و نشان دادن رفتار دانشگرا در اختیار آنها قرار
دهند .البته این مهم بستگی تام به وجود ساختارمند
شیوهنامههای مناسب انتخاب مدیران رهبری دانشی
برای واحدهای تحت پوشش دارد .با توجه به ابعاد
شناساییشده برای رهبری دانشگرا به مدیران توصیه
میشود که از طریق کاربست رفتارها و فعالیتهایی
همچون روشن نمودن برنامههای آتی سازمان ،کمک
به زیردستان در شناخت مهارتهای مورد نیاز آنها در
محیط کار آینده ،ارائه بازخورد مناسب از عملکرد
کارکنان ،برخورد سازنده با اشتباهات و مشکالت کاری،
حمایت از جو مبتنی بر اظهارنظر و تصمیمگیری
مشارکتی ،توجه به ایدهها و نظرات کارکنان ،تشویق و
قدردانی از دستاوردهای مثبت کارکنان و نشان دادن
تعهد به تغییرات مثبت ،زمینه کسب ،نگهداری ،اشتراك
و کاربرد دانش در سطح سازمان را فراهم آورند.
با توجه به این که نتایج نشان داد رهبری دانشگرا بر
اکتشاف تأثیر مثبت میگذارد ،پیشنهاد میشود مدیران،
کارکنان را در مورد چگونگی به دست آوردن و
گردآوری دانش راهنمایی کنند .همچنین مدیران
اکتشاف دانش از فناوری جدید را تشویق کنند؛ و
شرایطی برای فعالیتهای تحقیق و توسعه برای
فرآیندهای خالقانه ایجاد کنند.
با توجه به این که نتایج نشان داد رهبری دانشگرا بر
بهرهبرداری تأثیر مثبت میگذارد ،پیشنهاد میشود
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مدیران ،دانش را برای بهبود مستمر و توسعه تغییرات
محصوالت ،فرآیندها و خدمات جاری به کار گیرند؛ و با
استفاده از ذخایر دانش موجود خود ،شایستگیهای
موجودشان را از طریق تکرار افزایش دهند.
تشکر و قدردانی
این مقاله برگرفته شده از رساله دکترای نویسنده اول
در دانشگاه آزاد اسالمی واحد کرمان است که در نامه
شماره  ۸۵/۳۱/۱۹۸42تاریخ  ۸۳۵۵/۸۱/۸۸در شورای
پژوهشی و کمیته اخالق این دانشگاه به تصویب و
تایید رسیده است .از تمامی افرادی که در این پژوهش
ما را یاری رساندند ،نهایت تشکر و قدردانی میشود.
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جدول  - 0بررسی وضعیت متغیر رهبری دانشگرا و ابعاد آن در سازمانهای خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان
میانگین نظری = ۳/۱۱
انحراف معیار
میانگین
بُعد
-pمقدار
آماره t
۱/۱۱۸
۸۸/۱۱۱
۱/۹۵
۳/2۹
رهبری دانشگرا
۱/۱۱۸
۵/۳۸
۱/۱۹
۳/۳۳
جهتیابی یادگیری
۱/۱۱۸
۹/۱۸
۱/۱۹
۳/۸۱
ایجاد فضای حمایتی از یادگیری
۱/۱۱۸
۷/2۳
۱/۵۸
۳/2۷
حمایت از فرآیند یادگیری در سطح فردی و گروهی
۱/۱۱۸
۱/۵۸
۱/۵۳
۳/۳۳
عمل در نقش الگو
۱/۱2۵
۸/۵۹
۸/۱2
۳/۱۱
آموزش دانشگرا
۱/۱۱۸
۵/۸۵
۱/۵۸
۳/2۳
ادغام دانش و نوآوری
۱/۱۱۸
۸۳/4۷
۱/۷۵
۳/44
تحریک انتشار دانش
۱/۱۱۸
۱/4۹
۱/۵2
۳/۳2
مهارتهای رهبری
۱/۱۱۸
۵/۷۷
۱/۵4
۳/2۵
حمایت از تسهیم دانش
۱/۱۱۸
۹/۵۵
۱/۵۳
۳/2۳
ارزیابی عملکرد بر مبنای تسهیم دانش
۱/۱4۷
۸/۵۱
۸/۱۱
۳/۱۷
پاداش مبتنی بر تسهیم دانش

جدول  - 2بررسی وضعیت مؤلفههای متغیر دوسوتوانی سازمانی در سازمانهای خدمات بهداشتی درمانی استان کرمان
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مؤلفه

میانگین

انحراف معیار

دوسوتوانی سازمانی
اکتشاف
مدیریت اکتشاف
چشمانداز اکتشاف
ساختار ارگانیک
رهبری آیندهگر و مشارکتی
تغییر در کیفیت
کشف دانش و روشهای جدید
یادگیری دو حلقهای
نوآوری رادیکالی
ارائه خدمات و محصوالت جدید
ورود به زمینههای فناوریهای جدید
تحول در سازگاری سازمانی
نظارت کم و غالباً متمایل به نتیجه
بهرهبرداری
مدیریت بهرهبرداری
چشمانداز بهرهبرداری
ساختار مکانیکی
رهبری آمرانه و از باال به پایین
بهبود کیفیت و کاهش هزینهها

۳/۸2
۳/22
۳/۱۳
۳/۸۵
۳/۸۱
۳/2۸
۳/4۷
۳/۸۷
۳/۱۵
۳/۳۳
۳/2۱
۳/22
۳/2۵
۳/4۸
۳/۱۳
2/۱۹
2/۵۸
۳ /۱۱
2/۵۵
۳/2۸

۱/۹4
۱/۹4
۱/۵۳
۱/۵2
۱/۵۳
۱/۱2
۱/۵۵
۱/۷۵
۱/۵2
۱/۱۳
۱/۵4
۱/۱۷
۱/۱۱
۱/۷۹
۱/۷۵
۱/۵۳
۱/۵2
۱/۱۱
۱/۵۷
۸/۱۱
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میانگین نظری = ۳/۱۱
آماره t

-pمقدار

۹/۵۸
۵/۵۵
۱/۵۷
4/۵۱
4/۷۵
۵/۸۷
۸۸/۷۱
۹/۳۹
2/4۱
۵/4۵
۷/۵۵
۵/۸۱
۱/۱۷
۸۳/۸۱
۱/۱۷
-4/۱۱
-2/۳۱
-۱/۸۱
-۱/۵۷
۹/۸۷

۱/۱۱۸
۱/۱۱۸
۱/2۹2
۱/۱۱۸
۱/۱۱۸
۱/۱۱۸
۱/۱۱۸
۱/۱۱۸
۱/۱۱۱
۱/۱۱۸
۱/۱۱۸
۱/۱۱۸
۱/۱۱۸
۱/۱۱۸
۱/۸۵۳
۸/۱۱۱
۱/۵۱۵
۱/۹4۱
۱/۱۳۳
۱/۱۱۸
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مدیریت دانش
یادگیری تک حلقهای
نوآوری افزایشی
ارتقاء خدمات و محصوالت
فناوریهای پایدار
ثبات و استمرار در سازگاری سازمانی
نظارت جامع و غالباً متمایل به روشها

۳/۱۱
۳/۱2
2/۱4
۳/۸۳
۳/2۹
۳/۸۸
۳/۱۹

۸/۵2
۱/44
-4/۸۸
۳/۳۹
۵/۸۳
2/۱۹
۸/۸۷

۱/۵۵
۱/۵4
۱/۵2
۱/۵۹
۱/۵۵
۱/۵4
۱/۵4

۱/۱2۱
۱/۳2۵
۸/۱۱۱
۱/۱۱۸
۱/۱۱۸
۱/۱۱2
۱/۸22

جدول  - 3شاخصهای برازش مدل پیشنهادی پژوهش

شاخﺺ
کای اسکوئر بهنجار شده )(CMIN/DF
شاخﺺ نیکویی برازش )(GFI
شاخﺺ نیکویی برازش اصالح شده )(AGFI
شاخﺺ برازش هنجار شده )(NFI
شاخﺺ برازش افزایشی )(IFI
شاخﺺ تاکر -لوئیس )(TLI
شاخﺺ برازش تطبیقی )(CFI
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد )(RMSEA

حد قابلقبول
برابر یا کوچکتر از ۳
برابر یا بزرگتر از ۱/۵
برابر یا بزرگتر از ۱/۵
برابر یا بزرگتر از ۱/۵
برابر یا بزرگتر از ۱/۵
برابر یا بزرگتر از ۱/۵
برابر یا بزرگتر از ۱/۵
برابر یا کوچکتر از ۱/۱۱

مقدار گزارش شده
۳/۵4۵
۱/۵۱2
۱/۱۱۷
۱/۱۵۳
۱/۵۱۱
۱/۱۱۵
۱/۵۱۱
۱/۱۵4

جدول  -4بررسی تأثیر رهبری دانشگرا بر ابعاد دوسوتوانی سازمانی در سازمانهای خدمات بهداشتی درمانی

فرضیههای پژوهش
رهبری دانشگرا ← دوسوتوانی سازمانی
رهبری دانشگرا← اکتشاف
رهبری دانشگرا← بهرهبرداری
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ضریب مسیر
۱/۵2۷
۱/۹2۱
۱/۳۹4

آمارهt
۸۸/۵۱۸
۸۳/۵۳۹
۵/۸2۸

-pمقدار
۱/۱۱۸
۱/۱۱۸
۱/۱۱۸

عزیزه عزیزیان و همکاران

نمودار  -0نتایج مدلسازی معادالت ساختاری
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Introduction: organizational ambidexterity and leadership are considered factors of
growth and development in organizations. The purpose of this study was to design an
organizational ambidexterity model based on knowledge oriented leadership in health
care service organizations in Kerman province.
Methods: The present study is descriptive which has been done by survey method. Also
in terms of purpose, this study is developmental- applied research. The statistical
population of the study is employees of health care service organizations in Kerman
province that the sample size of 586 people is based on 5 to 10 times the number of
questions in the questionnaire. In order to analyze the data, descriptive and inferential
statistical methods were used and the tools of data collection are researcher-made
questionnaire of knowledge oriented leadership and organizational ambidexterity.
Results: Findings while confirming the proposed model, showed that knowledge
oriented leadership has a positive and significant effect on organizational ambidexterity
and its dimensions (exploration and exploitation) in health care organizations and the
effect of knowledge oriented leadership on the dimension of exploration has been more
than the exploitation dimension.
Conclusion: It can be concluded that knowledge-oriented leadership has a positive and
increasing (direct) effect on organizational ambidexterity (exploration and exploitation)
and the ability of health care service organizations to discover new opportunities and
also exploit existing competencies in this context and establishment of organizational
ambidexterity requires the use of knowledge-oriented leadership style in the
organization.
Keywords: organizational ambidexterity, knowledge-oriented leadership. Health care
service organizations.
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