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نقش میانجی خودکارآمدی اجتماعی در تاثیر سبک رهبری فرهنگ مدار  

 کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیلبر تاب آوری 
 

 2فتح اله دادگر عربلو ،  1مهدی شیرگیر 
 

 1400 نیفرورد 20:    رشیپذ                                 1399ماه اسفند 2:   افتیدر

 

 چکیده 
با   نقش  تحقیق حاضر  بررسی  اجخودکار  یانجیمهدف  تاث   یتماعآمدي  بر    ریدر  مدار  رهبري فرهنگ 

آوري   کلیه  کارکنان  تاب  را  تحقیق حاضر  آماري  جامعه  گرفت.  اسالمانجام  آزاد  دانشگاه   یکارکنان 
اردب استفاده شده که   لیاستان  استاندارد  از پرسشنامه هاي  داده  آوري  براي جمع  را شامل می شود. 
نفر بودند که    535اد حجم نمونه بر ایاي روش هومن برابر با  ی و پایایی مناسب بودند. تعدداراي روای

ت انتخاب شدند  براي تجزیه و  نمونه گیري تصادفی ساده  از مدل معادالت ساختاري به روش  حلیل 
بر خودکارآمدي اجتماعیتفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان داد که  اس و    رهبري فرهنگ مدار 
 یمعن  ریتأث  کارکنانبر تاب آوري    یخودکارآمدي اجتماعو    اري داردتأثیر معنی د  کارکنانآوري  ب  تا

  نقش   کارکنان  آوري  تاب   بر  مدار   فرهنگ  رهبري   ریتاث  در  یاجتماع  خودکارآمديو همچنین    داري دارد
 .  دارد گري یانجیم

 

 ، تاب آوريدار، خودکارآمدي اجتماعی ، سبک رهبري فرهنگ مرهبریواژه های کلیدی: 

 

 مقدمه 
 و در  کنند  می  بی پناهی  احساس  نامالیمات،  و  خطرها  نامساعد،  شرایط   برابر  در  معموالً  انسانها  امروزه

 نتیجه نتایج  در  نمایند و  تحمل  ناگوار  موقعیت  و  خطرها  برابر  در  که  می کنند  سعی  نیز  بسیاري مواقع
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  به  اجتماعی  ومعل  ة  حوز  در  رایج« اغلب  ادوي این» ج  اجراي  توانایی.  می آورند  دست  به  غیرمنتظرهاي
)    1(. فرویدنبرگر Hamzeh Tehrani et al., 2016دارد )  یا » تاب آوري« نام  انعطاف پذیري  عنوان 
  و   دارند  زا  آسیب  شرایط  مقابل  در  بیشتري  پذیري  انعطاف  آور،  تاب  افراد  که  است  این باور  بر  (،2003

برابر  را  خود جمله    از   متعددي  عوامل  که  ادندتقاع  براین  محققان  اکثر.  ندکن  می   حفظ  شرایط  این   در 
  هاي   نطام  دیگر  حمایت  و  دوستان  و  خانواده  اعضاي  حمایت  اجتماعی،   روانی  درونی  هاي  ویژگی

)  نقش  آوري  تاب  میزان  ارتقاء  و  ایجاد  در  اجتماعی یRahimi et al., 2016دارد   نیاز مهمتر  یک (. 
سازگار  کهانسان    ییتوانا خطر  وثم   يباعث  عوامل  با  شور  تابمی  است  د   & Allister)  آوري 

Kinnon, 2009 نظر  از  چون  می دانند،  الزم  پرستاري و پزشکی  شغلی  موفقیت  براي  (. تاب آوري را 
  براي  زیستی  و  روانی  آسیبهاي  منجر به   و  بود  خواهد  دشوار  بسیار  کار  شرایط   صورت  این  غیر  آنها در

 (. Azizi et al., 2016شد ) خواهد پرستاران

لبه بر موقعیتهاي منفی غآوري فردي توانایی فرد بـراي  تاب( بیان می دارد؛ »2004) انو دیگر 2توگید
آوري شخصی بیـانگر ظرفیـت فـرد   تاب«.  مـوثر در مقابـل مشـکالت و سختیها است  یا سازگاري

ست. تابآوري باالي بـراي تطبیق و سازگاري مثبت و موفقیت آمیز با شرایط سخت و چالشـی زندگی ا 
بهبود روابـط کـاري رضایت شغلیپرست با  کیفیت زنـدگی کاري و کاهش   ،سالمت روان،  رفاه،  اران 

تاب آوري به ظرفیت بازگشت از چالشهاي   (.1398)احمدي و همکاران،  ان آنها مرتبط استترک سازم
مجدد تعادل  به  احساسی  یا  و  مالی  شده  اجتماعی،  تو  اطالق  بیانگر  و  ساست  جهت  فرد  ازش  انایی 

  يبرا  . (Rezaei & Golestaneh, 2013)  نامطلوب است   تگی مجدد در برابر غم، ضربه و شرایط یاف
 .  شودی( استفاده م2003) 3ودسون یاز پرسشنامه استاندارد کونور و د يتاب آور فیتعر

 

   ( Connor & Davidson, 2003 ) یتاب آورشاخص های  – 1جدول

 شاخص  ابعاد مفهوم

ات
ور

ب آ
 ی

ن   
کنا

ار
ک

 

  یگتسیتصور از شا
ي فرد  

 کار  جهینت بدون توجه به  يتالش در هر کار نیشتریب .1

 موانع موجود  رغمیعلاعتقاد به دست یابی به اهداف  .2

 شوند   یکننده م دیکه امور ناام  یوقت یحت نشدن،  وسیمأ .3
  يفرد زیاعتماد به غرا

ی تحمل عاطفه منف  

 

 مواجه با مشکالت  ام مشکالت را دیدن هنگ جنبه خنده دار  .4

 کنار آمدن با استرس  با  تر شدن  يقو .5
   کردن در مواقع حساسو درست  تمرکز ندادن  از دست .6

   ات جدیدرییتغ شدن با سازگار  توانایی .7و   رییمثبت تغ رشیپذ

 
1 Freudenberger 
2 Tugade 
3 Connor & Davidson 
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  ...مدار  فرهنگ یرهبر سبک ریتاث در یاجتماع ی خودکارآمد یانجیم نقش عنوان مقاله :

منیروابط ا  

 
داشتن با یک نفر و کمک خواستن   یمیو صم کیرابطه نزد .8

 در زمان استرس   از او 

 ي هر کاري چاره اندیشی برا .9
 در لحظات استرس و بحران آگاهی الزم  .10 کنترل 

  داشتن يهدفمند رومندیحس ن .11
 ی بر زندگداشتن  کنترل اسحسا .12

 يمعنو راتیتأث
 

مشکالت   يبرا یکه راه حل روشن یوقت ریتقد اخدا ی کمک .13
 وجود ندارد

 بد  ایمصلحت در هر اتفاق خوب  اعتقاد به وجود .14

 ر ناممکنیاعتقاد به کمک خداوند در هر کا .15

 
شود، به عنوان باور فرد در   یمحسوب م  یزشیسازه انگ  کیکه    ي از خودکارآمد   ،یروانشناس  اتیادب  در

شده   فیخاص تعر  فیتکل  کی  زیآم  تیخود به منظور انجام موفق  يها  یستگیها و شا  يمورد توانمند
و    عیبا وقا  يرنحو مؤث  توانند به  ی معتقدند که م  یژگیو  نی(. افراد واجد اMortan et al, 2014است )

چون   تیعموق و  کنند  برخورد  کارها   ها  در  شوند،  موفثق  موانع  بر  کردن  غلبه  در  که  دارند  انتظار 
به خرج م باال عمل م  یاستقامت  اغلب در سطح  (.  Schultz and Schultz, 2011کنند )  ی دهند و 

تماعی  عملکرد باال در  خودکارآمدي اجتماعی به افراد کمک می کند تا مهارت هاي تکانش گري اج
همیاري با افراد نشان    ووهها  یا فعالیت ها، نگرش دوستانه  ماعی عمومی، مشارکت در گرروابط اجت

به    یاجتماع  ي(. خودکارآمدEsen et al, 2013) دهند و در روابط اجتماعی موفقیت آمیز عمل کنند
توانمند  يمعنا از  فرد  در  يادراک  مع  دن یرس  خود  اجتماع  یعاجتما   يارهایبه  ارتباطات    ی و 

 (. Tahmasian and Anari, 2009است)
ادراک   نیو همچن  یدر کنار آمدن با زندگ  تیو قابل  تیکفا  ،یستگیرا احساس شا  يخودکارآمد  باندورا

م از  زندگ  یکنترل  زانیفرد  بر  تعر  شیخو  یکه  )سل  فیدارد،  است  هو  یمانیکرده  در    (.1392  دا،یو 

خودکارآمدي حاضر  با  اجتما  تحقیق  خودک عی  پرسشنامه  از  اجتماعی  استفاده  ( 1989)  1کلنی ارآمدي 

 استفاده می شود.  
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 Chenari and Yousefi, 2014; Sajjadpour etشاخص هاي خود کارآمدي اجتماعی ) -2جدول 

al., 2014 ) 

سبکهاي  صاحب  و  متخصصان  توجه  مورد  مسائل  از  یکی  امروز  شتابان  دنیاي  در   رهبري   نظران، 
 نحوة.  دارد  بستگی  مدیر  شخصیت  ارزشها و  و  باورها  به  غالباً  مدیران  رهبري  سبکهاي.  است  مدیران

که  مسائلی  جمله  از  کارکنان  با  نمدیرا  رفتار  Sidi andدارد)  فراوان  تأثیر  خدمات،  جامنا  در  است 

Izadi, 2010).   ،و   وسایل  و   ورسومآداب   یعنی،  اجتماعی؛ مواریث  از   ايمجموعه   از   است   عبارت  فرهنگ  
  به  عراج تاکنون که بسیاري تعاریف  در خالصه، طوربه . شودمی منتقل دیگر نسل  به نسلی  از که ابزاري
 جنه  دو  داراي  طورکلیبه   فرهنگ   که  رسید  یجهتن  این  به  توان می   است  شده  فرهنگ  مفهوم

 شاخص  ابعاد مؤلفه

 

ی 
اع

تم
اج

ی 
مد

ارآ
دک

خو
 

  

 
قاطعیت 
 اجتماعی

 

 ا گذاشتن حق دیگران حق خود بدون زیر پ توانایی گرفتتن .1
و مناسب با حفظ  ت و عقاید خویش به نحتوانایی ابراز احساسا .2

 حقوق دیگران 
درک و پذیرش اینکه دیگران حق انتخاب در زندگی خود   .3

 دارند. 

عملکرد 
 اجتماعی

 تعامل فرد با محیط خود  .4
 توانایی فعالیت و شکوفایی در محیط کار  .5
 گروههاي اجتماعیتوانایی فعالیت در  .6

ه گرو
اي ه

 اجتماعی

 فعالیت در گروههاي اجتماعی .7
 تعامل با افراد گروه  .8
 برقراري ارتباط با گروه براي تامین نیازها .9

جنبه 
هاي 

دوستی و  
 صمیمیت 

 داشتن روابط دوستانه با همکاران  .10
 داشتن روابط صمیمانه با دوستان  .11
 داشتن روابط دوستانه  هم ساالن   .12

کمک  
کردن یا 

کمک  
 گرفتن

 یگران کمک کردن به د .13
 کمک گرفتن از دیگران .14
فراهم شدن شرایط   یگران در صورت کمک کردن به د .15

 دیگران 
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  ...مدار  فرهنگ یرهبر سبک ریتاث در یاجتماع ی خودکارآمد یانجیم نقش عنوان مقاله :

( موفق ترین کسب و کارها آن هایی 2013)    1به نظر دوگان و مدیا  (. Aboudi et al., 2014)است
یی  خواهند بود که نه تنها تفاوتهاي ظریف موجود در میان فرهنگ ها را درک می کند، به مدیران اجرا

را آموزش می دهند سنت ها و ارزش هاي فرهنگی نقش    خود درک و قدردانی از فرهنگ هاي متمایز
(. با توجه اهمیت منابع  Vazifeh Demirchi et al., 2015   ) مهمی را در سبک رهبري ایفا می کنند

رهبر است.  امروز  دغدغه هاي مدیران  از  یکی  ها  آن  رهبري صحیح  سازمان، ضرورت  در  ي انسانی 
س مرگ  یا  بالندگی  رشد،  حیات،  براي  مهم  شودعنصري  می  محسوب   ,Gholamzadeh)  ازمان 

 يو خواسته   لیکه بر اساس م  يبه نحو  روان، یبر پ  يرگذاریعبارت است از قدرت تأث  يرهبر(.  2012
  نیاست که بتواند با ا  یگوناگون حرکت کنند و رهبر کس  يهاتی خود در جهت تحقق اهداف در موقع

بهره  وها انسان يرویکردن ن جیست از بسرت اعبا يرهبر گریبه عبارت د ای. ردیاد را به کار گفرا وهیش
ن  حیصح  يبردار سبکMotahari, 1991; Quoted from Ghasemi, 2013ی)انسان  ي رویاز   .)  

  ، « گرایی  عقالنیت »  ،«محو  دانایی   مدیریت »  ، «بافت  مدیریت»  بعد  ده  داراي  مدار   فرهنگ  رهبري
  ،«کارکنان  عاطفی  تحمای»  ،«مداري  تعهد»  ،«کارمندمداري»  ،« گرایی  تحول»   ،«زمانیاس  بصیرت»
براي تعریف رهبري فرهنگ مدار از    (.1395  دمیرچی و همکاران،   وظیفه )  باشد  می  « فرهنگی  هوش»

 شده است.  سؤال طراحی  77( با 1395پرسشنامه رهبري فرهنگ مدار وظیفه دمیرچی )

 ( Vazifeh Demirchi et al., 2015نگ مدار )رهف ی رهبر های شاخص -3جدول 

 
1 Duggan Tara, Media Demand 

 شاخص  ابعاد مؤلفه مفهوم

هر
ار  

مد
گ 

هن
فر

ی 
بر

 

 تیریمد
 بافت

مدیریت ارزشها 
و باورهاي 

 سازمانی

 ارزش هاي فرهنگی توسعه   (1
 توجه به باورهاي سازمانی  (2
 حمایت از رفتارها و اقدامات فرهنگی کارکنان (3
 ایجاد تناسب فرهنگی  (4
 اشاعه ارزش هاي فرهنگی  (5

مدیریت میراث 
 فرهنگی سازمان 

 حمایت از عادتهاي مثبت کاري  (6
 نی سوم سازماتوجه به ر (7
 درک فرایندهاي سنتی  (8
 توجه به آداب و رسوم عمومی  (9

 معانی نمادین گذشته توجه به  (10

 توجه به داستانهاي سازمانی  (11

 پایبندي به سنت هاي سازمانی  (12
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 توجه به اصالت (13

اخالق و معنوي  
سازي محیط  

 کار 

 و معنویت اخالق  توجه به (14
 دین مداري  (15
 توجه به ارزشهاي انسانی (16
 ترویج وجدان کاري (17
 تمادسازي عمومیعا (18

 ترویج راستگویی  (19

 اشاعه صداقت و درستکاري  (20

 ایثار و فداکاري ترویج  (21

 تشویق به خوشبینی  (22

 رعایت حقوق دیگران  (23

 عدالت خواهی  (24

 

 اعتباردهی به سازمان (25 تعلق سازمانی 
 مانیتعلق خاطر به تعتبار و شهرت ساز (26
 تعلق خاطر به ارزشها و هنجارهاي سازمانی (27

 مقاصد سازمان سبت بهبینش ن (28 بصیرت سازمانی 

 سازماندرک درست از الزامات و نیازهاي  (29

 بصیرت در تحلیل هاي سازمان (30

 آگاهی هاي قانونی (31

 آگاهی از رقبا (32
 ترویج پاسخگویی  (33 تعهد مداري

 تعهد به منابع سازمانی  (34

 درک تعهدات  (35

 و کسب دانش  مسئولیت پذیريتوسعه تعهد و  (36

 

 ترویج خوش خلقی  (37 حمایت عاطفی

 ترویج همدلی (38

 حسن معاشرت با افراد (39

 تکریم و احترام کارکنان (40
مدیریت 
دانایی 

 بکارگیري دانش مدیریت (41 مدیریت دانش 

 اثربخش کردن اطالعات  (42
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  ...مدار  فرهنگ یرهبر سبک ریتاث در یاجتماع ی خودکارآمد یانجیم نقش عنوان مقاله :

 ایجاد زمینه استفاده از دانش و تجارب افراد (43 محور

 ایجاد فرصت یادگیري و کسب دانش (44
 توسعه ارتباطات چهره به چهره  (45 گشودگی

 انتقادپذیري (46

 ترویج مشورت پذیري  (47

 گفتگو مداري  (48
 فرصت ها  یادگیري (49 پویایی 

 پرهیز از تحجر فکري  (50
 الگو سازي  (51
 استعداد پروري (52

حمایت از 
 نوآوري

 استفاده از تفکر خالق  (53
 بسترسازي براي نوآوري  (54
 حمایت از نوآوري (55
 ارزش دادن به نوآوري (56

 القیتحمایت از خ (57

 استقبال از تغییرات فن آوري  (58

 
 کات فرهنگیشناخت تمایزات و مشتر (59 هوش فرهنگی 

 تمایزات و تفاوتهاسازگاري و تحمل  (60
 توجه به پیوندهاي فرهنگی  (61

 فهم فرهنگی (62
 حمایت از رویکردهاي فرهنگی (63

 گشودگی در فعالیت ها  (64
 حمایت عاطفی (65 کارمند مداري 

 عدالت در ارزیابی  (66

 ن توجه به رفاه کارکنا (67

 دسترسی برابر به امکانات  (68

 تمرکز روي منابع انسانی  (69
 شیم بخالها (70 تحول گرایی 

 خلق چشم انداز (71

 تصمیم گیري مبتنی بر بصیرت  (72

 کیفیت گرایی (73
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مدیران    انسانی در سازمان، ضرورت رهبري صحیح آن ها یکی از دغدغه هايمیت منابع  با توجه اه

ب می شود)غالم  امروز است. رهبري عنصري مهم براي حیات، رشد، بالندگی یا مرگ سازمان محسو
 يسبک رهبر  ریدر تاث  یاجتماع  يخودکارآمد  یانجینقش ماین تحقیق به بررسی    لذا،  (.  1391زاده،  

 ت. پرداخته شده اس  کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیل يبر تاب آورفرهنگ مدار 
 

 مدل مفهومی تحقیق
 نموده استفاده پژوهش نظري و تئوري مبانی از پژوهش این تئوري چارچوب تدوین در محقق

 ا ومتغیره طراحی در است. مدیریت علم اندیشمندان و نظران صاحب نظریات و هااندیشه  برگرفته از که

) هاآن ابعاد همکاران  و  وظیفه  پرسشنامه  از  مدار  فرهنگ  رهبري  در1395براي  ابعاد   زمینه ( 
اجتماعی نظر  خودکارآمدي  )  اتیاز  همکاران  و  و  1393سجادپور  آور(  نظریات    يتاب  و از  )کونور 

نگ رهف  يرهبر  ،یانجیم  ریعنوان متغبه  یاجتماع  يخودکارآمد  که گردید. استفاده  (2003،    دسونیوید
 پژوهش این است. شده گرفته رظن در مالک  ریعنوان متغبه   يو تاب آور  نیبشیپ  ریعنوان متغمدار به 

بررسی تأثیر رهبري فرهنگ مدار بر تاب آوري با   به گرفته صورت تئوریهاي و فوق مطالب بر با تکیه
 به  توجه  با  ل یاردب  استان   ی کارکنان دانشگاه آزاد اسالمبین  نقش میانجی خودکارآمدي اجتماعی در  

 پردازد. می ذیل نظري چارچوب

 
 تحقیق  ومیمدل مفه  -1شکل 

 شایسته گزینی (74
 هوشمندي در حل مسئله  (75 عقالنیت گرایی  

 پرهیز از رفتارهاي احساي  (76

استقبال فکري ایجاد قرصت یادگیري و کسب  (77
 دانش 

 رهربی فرهنگ مدار 

 

خود کارآمدی  
 یاجتماع

 

 اتب آوری کارکنان 
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  ...مدار  فرهنگ یرهبر سبک ریتاث در یاجتماع ی خودکارآمد یانجیم نقش عنوان مقاله :

  ي خودکارآمد  يگری انجینقش م  یبررس در پژوهش حاضر بر اساس ادبیات و مبانی نظري مطرح شده  
هاي زیر طراحی شده مورد آزمون  فرضیه  کارکنان  يتاب آور  برفرهنگ مدار    يرهبر  تاثیردر    یاجتماع

 ه است. قرار گرفت
 .ري دارددا معنیتأثیر  کارکنان خودکارآمدي اجتماعی بر فرهنگ مدار يرهبر .1
 تأثیر معنی داري دارد. کارکنان يبر تاب آور یاجتماع يخودکارآمد  .2
 تأثیر معنی داري دارد. کارکنان يتاب آور  برفرهنگ مدار  يرهبر .3
  ي گری انجینقش م  نکنا کارتاب آوري    برفرهنگ مدار    يرهبر تاثیر  در    خودکارآمدي اجتماعی .4

 دارد.

 

 روش پژوهش 
از   این  را جمع آوري اطالعات تشکیل میکار پژوهشی  ر  هاي هبخش   نیتری اصلیکی  دهد. چنانچه 

ها با سرعت و  گیري از داده   جهینتکار به شکل منظم و صحیح صورت پذیرد کار تجزیه و تحلیل و  
 (. Rahimi et al., 2011: 156دقت خوبی انجام خواهد شد)

می باشد.     تحقیق پیمایشی نوع ز ا دادها يآور گرد  نظر از و است کاربردي هدف  نظر  از  تحقیق  این
 دهند .شاغل در مدارس دولتی شهرستان پارس اباد تشکیل می  کارکنان تحقیق حاضر را يجامعه آمار

( هومن  روش  از  نمونه  حجم  تعیین  که  1384براي  است  شده  اسفاده  مدلیاب(  شناسی  روش  ی  در 
ه گیري شده  ه ازاي هر متغیر اندازب  مشاهده  15تا   5بین    تواند عیین حجم نمونه میمعادالت ساختاري ت

 تعیین شود: 
5q – n- 15 q 

تعداد گویه ها) سواالت( پرسشنامه  و    qکه در آن   نمونه    nتعداد  متغیرهاي مشاهده شده یا  حجم 
است، حجم نمونه این تحقیق حداقل  ا سوال  گویه ی  107داراي    از آنجا که پرسشنامه حاضراست. پس  

 باشد.  می 535
ترین ابزار جمع آوري اطالعات در تحقیقات پیمایشی مورد استفاده  متداول   عنوان یکی ازه  پرسشنامه ب

  سبکهاي استاندارد     داده هاي مورد نیاز از پرسشنامه  آوريجمع  برايو در این تحقیق  گیرد  قرار می 
 یکلن  رداز پرسشنامه استاندا  یاجتماع  يخودکارآمد  يبرا،  (1395)  دمیرچی  فهوظی  مدار  فرهنگ  رهبري

براي    (1989) آورو  دپرسشنامه  از    يتاب  و  کونور  است.  (  2003)  ودسونیاستاندارد  گردیده  استفاده 
نیاز به روایی سنجی نبود و الکن     براي  سنجش پایایی پرسشنامهبخاطر استاندارد بودن پرسشنامه 

 شده است.  دهنشان دا 4استفاده شده است که در جدول شماره  کرونباخزمون آلفاي تحقیق از آ

 جدول آلفای کرونباخ پرسشنامه ها  -4جدول 

 مقدار ضریب آلفاي کرونباخ پرسشنامه

 0.967 رهبري فرهنگ مدار
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 0.893 خودکارآمدي اجتماعی 

 0.811 کارکنان  يتاب آور

 
د که نشان دهنده قابل قبول بودن پایایی می باش 0.7تر از هر پرسشنامه بیش ضریب آلفاي کرونباخ

 می باشد.   ه پرسشنام
 افزار وسیله نرم به   آزمون معادالت ساختاري  یاز آمار استنباط  براي تجزیه و تحلیل فرضیه هاي تحقیق

PLS  .اسفاده شده است 
 

 یافته های تحقیق 
فرضی آزمون  منظور  معاده  به  روش  از  تحقیق  نرمافزار  هاي  از  استفاده  با  ساختاري    smart plsالت 

و  2استفاده می شود. نتایج برآورد مربوط به آزمون فرضیه هاي اصلی و فرضیه فرعی متناظر در شکل 
)حداقل مربعات جزئی( فاقد معیار بهینه سازي شده    PLSنشان داده شده است. مدل سازي مسیري    3

 همین شود به  بهینه مدل از هر قسمت است الزم ، PLS مسیري سازي مدل ساختار بقو کلی است. ط

شاخص نیکویی برازش   و افزونگی شاخص اشتراک، شاخص  سه از  PLS مسیري   سازي مدل در دلیل
(GOFاستفاده می شود. شاخص اشتراک، کیفیت م )  بلوک دل هاي اندازه گیري انعکاسی را براي هر

ص بیان می کند چقدر از تغییر پذیري متغیر هاي مشاهده شده در یک بلوک اخنشان می دهد. این ش
فزونگی، معیار سنجش کیفیت مدل ساختاري براي هر  بلوک از متغیر مکنون تبیین می شود. شاخص ا

ر می دهد و به  اندازه گیري و ساختاري را مدنظر قرااست. شاخص نیکویی برازش هر دو مدل    ان زدرو
  5اي پیش بینی عملکرد کلی به کار می رود. نتایج حاصل براي این مقادیر در جدول  برعنوان معیاري  

ا بر  است  شده  داده  مقادینشان  داري  ها  تمامی  شاخص  توان گفت  می  آمده  بدست  مقادیر  ر ساس 
مدل بصورت  د(. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که  مناسبی می باشند )نزدیک مقدار یک هستن

 ده است.  ش مناسبی براورد

 : شاخص نیکویی برازش5جدول 

 شاخص افزونگی  شاخص اشتراک یا روایی متقاطع   متغیر ها 

 0.57 0.86 خودکارآمدي اجتماعی 

 0.68 0.96 رهبري فرهنگ مدار

 0.70 0.74 آوريتاب 

 GOF 0.51 شاخص نیکویی برازش 

 0.36 ضریب تعیین
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  ...مدار  فرهنگ یرهبر سبک ریتاث در یاجتماع ی خودکارآمد یانجیم نقش عنوان مقاله :

 
 :  ضرایب استاندارد شده مدل تحقیق 2شکل 

 
 ( value - t: معنی داری ضرایب )3شکل 
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  .داري دارد معنی تأثیر اجتماعی خودکارآمدي بر مدار فرهنگ : رهبري1فرضیه 
مـی تـوان گفـت   2براي بررسی فرضیه فوق با استفاده از نتایج براورد مدل مفهومی تحقیق در شـکل

 یخودکارآمـدي اجتمـاع بـر مـدار فرهنـگ رهبريدر تاثیر گذاري  ،مدار  فرهنگ  رهبريیب متغیر  ضر
بـر برا 3بدست آمده براي این ضریب در شکل  tمی باشد. همچنین مقدار آماره  0.527برابر   کارکنان
( مـی 1.96مربوط به ضریب این بزرگتر از مقدار بحرانـی ) tمی باشد. با توجه به اینکه آماره    17.001

.  به داردمستقیم  ریتاث کارکنان یاجتماع يخودکارآمد بر مدار فرهنگ رهبريباشد، نتیجه می شود که 
نیـز   کارکنـان  یاجتماع  خودکارآمدي،    مدار  فرهنگ  رهبري  عبارتی می توان گفت با افزایش )کاهش(

تحقیـق یعنـی »   1توجه به مطالب گفته شده نتیجه می شود که فرضیه  می یابد. با    افزایش )کاهش(
 یمعنـ ریتأثل یاستان اردب  ین دانشگاه آزاد اسالمناکارک  یاجتماع  خودکارآمدي  بر  مدار  فرهنگ  رهبري

 (.6ول پذیرفته می شود )جد 95» با ضریب اطمینان دارد داري

 خودکارآمدی بر مدار فرهنگ رهبری: تاثیر 6جدول

 نتیجه  tمقدار آماره  ضریبمقدار 

 معنی دار 17.001 0.527

 

 .دارد داري معنی رتأثی کارکنان آوري تاب بر اجتماعی خودکارآمدي : 2فرضیه 

مـی تـوان گفـت    2براي بررسی فرضیه فوق با استفاده از نتایج براورد مدل مفهومی تحقیق در شکل  
برابر  کارکنان آوري تاب بر یاجتماع دکارآمديخودر تاثیر گذاري   یاجتماع  خودکارآمديضریب متغیر   

مـی    20.636برابـر    3شکل    دربدست آمده براي این ضریب    tمی باشد. همچنین مقدار آماره    0.591
( مـی باشـد، نتیجـه 1.96مربوط به ضریب این بزرگتر از مقدار بحرانی )  tباشد. با توجه به اینکه آماره  

.  بـه عبـارتی مـی تـوان داردمستقیم   ریتاث کارکنان آوري ابت بر یاجتماع خودکارآمديمی شود که 
نیز افزایش)کاهش( می یابـد.  بـا   کارکناني  آور  تابی،  اجتماع  دکارآمديخو  گفت با افزایش )کاهش(

 تاب بر یاجتماع خودکارآمديتحقیق  یعنی  »  2توجه به مطالب گفته شده نتیجه می شود که فرضیه 
 95«. بـا ضـریب اطمینـان دارد  داري  یمعنـ  ریتـأثل  یـاستان اردب  یاسالم  کارکنان دانشگاه آزاد  آوري

 (.7شود )جدول پذیرفته می 
 

 کارکنان آوری تاب بر اجتماعی کارآمدیود: تاثیر خ7جدول

 نتیجه  tمقدار آماره  مقدار ضریب

 معنی دار 20.636 0.591

 

 .دارد ریدا معنی تأثیر کارکنان آوری تاب بر مدار فرهنگ : رهبری3فرضیه 
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  ...مدار  فرهنگ یرهبر سبک ریتاث در یاجتماع ی خودکارآمد یانجیم نقش عنوان مقاله :

مـی تـوان گفـت    2براي بررسی فرضیه فوق با استفاده از نتایج براورد مدل مفهومی تحقیق در شکل  
برابـر   کارکنـان  آوري  تـاب  بر  مدار  فرهنگ  رهبريدر تاثیر گذاري    مدار  فرهنگ  رهبرير  غیضریب مت

مـی    3.085  برابـر  3بدست آمده براي این ضریب در شـکل    tمی باشد. همچنین مقدار آماره    0.124
ه ( مـی باشـد، نتیجـ1.96مربوط به ضریب این بزرگتر از مقدار بحرانی )  tباشد. با توجه به اینکه آماره  

.  به عبارتی می توان گفـت داردتاثیر مستقیم    کارکنان  آوري  تاب  بر  مدار  فرهنگ  رهبريمی شود که  
)کاهش( می یابد.  با توجه بـه نیز افزایش کارکنانآوري  تاب، مدار فرهنگ  رهبري  با افزایش )کاهش(

 آوري ابتـ بـر مدار فرهنگ رهبريتحقیق  یعنی  »  3مطالب گفته شده نتیجه می شود که  فرضیه  
پذیرفتـه   95« با ضـریب اطمینـان  .  دارد  داري  یمعن  ریتأث  کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی استان اردبیل

 (.8شود)جدول می 

 آوری  ابت بر مدار  فرهنگ رهبری: تاثیر 8جدول 

 نتیجه  tمقدار آماره  مقدار ضریب

 معنی دار 3.085 0.124

 

 کارکنااان آوری تاب بر مدار فرهنگ ریرهب تاثیر در اجتماعی : خودکارآمدی4فرضیه 

 دارد گری میانجی نقش
می توان گفت  ضریب  تاثیر غیر مستقیم متغیـر   9براي بررسی فرضیه فوق با استفاده از نتایج جدول  

مـی  0.311برابر  کارکناناز طریق خود کارآمدي اجتماعی   کارکنانآوري    تاب  بر  مدار  نگفره  رهبري
مـی   0.0000برابـر  3ی داري بدست آمده براي این ضریب در شـکل عنباشد. همچنین مقدار سطح م

باشد. با توجه به اینکه سطح معنی داري بدست آمده مربوط به ضریب ایـن کمتـر از  سـطح  خطـاي 
 میـانجی  بـا نقـش  کارکنـانآوري    تـاب  بـر  مـدار  فرهنگ  رهبريشد، نتیجه می شود که  می با  0.05

. با توجه به مطالب گفته شده نتیجه مـی شـود کـه  داردمستقیم  ریتاث کارکنان ی اجتماع خودکارآمدي
کارکنـان  آوري تـاب بر مدار فرهنگ رهبري ریتاث در یاجتماع خودکارآمديتحقیق  یعنی »  4فرضیه   
پذیرفتـه مـی  95« بـا ضـریب اطمینـان  دارد گـري یانجیم نقش آزاد اسالمی استان اردبیلدانشگاه  

 (.9شود)جدول 

 نقش میانجی ن : آزمو 9جدول 

 سطح معنی داري تاثیر غیر مستقیم مسیر 

311/0 تاب آوري  <-خودکارآمدي   <-رهبري فرهنگ مدار    000/0  
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 نتیجه گیری و پیشنهادات 
بررسی   با هدف  اجتماع  یانجیمنقش  تحقیق حاضر  تاث   یخودکارآمدي  بر    ریدر  مدار  رهبري فرهنگ 

انجام گرفت. براي این منظور پرسشنامه هاي   بیلرد کارکنان دانشگاه آزاد اسالمی استان اتاب آوري  
نفر بودند    535استاندارد استفاده شده که داراي روایی و پایایی مناسب بودند. تعداد نمونه مورد مطالعه  

روش   به  گردیدند.که  استفاده  ساده  تصادفی  گیري  معادالت   نمونه  مدل  از  تحلیل  و  تجزیه  براي 
نتای است.  شده  استفاده  که  ج  ساختاري  داد  نشان  آمده  خودکارآمدي بدست  بر  مدار  فرهنگ  رهبري 

 کارکنانبر تاب آوري    یخودکارآمدي اجتماعو    تأثیر معنی داري دارد  کارکنانتاب آوري  و    اجتماعی
دارد  یمعن  ریتأث   آوري   تاب  بر   مدار  فرهنگ  رهبري  ریتاث  در  یاجتماع  خودکارآمديو همچنین    داري 

توان گفت که نتایج این تحقیق  با  می   . با توجه به یافته هاي تحقیق  رددا  گري  یانجیم  نقش   کارکنان
 يدایص،  (  1396)همکاران  و ایمه ،  (  1396)  همکاران   و  یکرم،  (1395)همکاران  و  کارداننتایج تحقیق  

 .دارد  همخوانی( 2014) يسا  یت، ( 1391)
 لذا در این راستا پیشنهاد می گردد: 

 خودکارآمدي بر مدار فرهنگ رهبريداري  بین رابطه مثبت و معنی  آنبا توجه به نتایج تحقیق که در 
 شود که: مشاهده شد، پیشنهاد می  کارکنان یاجتماع

به   کارکنان  تشویق  و  سنتی  يهاارزش  از  گرفتن  صلهجهت فا  کارکنانکردن اطالعات مدیران و    روزبه
ي جدیـد، تشـویق و پـاداش بـه هـاکیکنتفنون و    از  اختیار و استفاده  تفویض  جدید،  يهاحلراه  ارائه

 کـردن  ریـدرگبیشتر به کارکنان با خالقیت و نـوآوري بـاال،    اریاختفکرهاي بدیع و نو، دادن پاداش و  
از پیـروان، ایجـاد آمـادگی  بـاال انتظـارات داشتن بیشتر، مشارکت جهت آینده اندازچشم ارائه و  پیروان

 براي  مناسب  سازمانی  شرایط  ، ایجاد  بخشزش الهامگیان  عامل  تقویت  پذیرش تغییر در کارکنان جهت
 فاصـله  بـودن  حـداقل  مثل  دانش  خلق  دانش،  تسهیم  دانش،  انتقال  قبیل  از  دانش  مدیریت  ابعاد  بهبود

 در دانش مدیریت کارگیريبه اصول ور بودنبهره و  سودمند بودن  ارزش  تقویت  ،  کارکنان  بین  فیزیکی
 مشـکالت و  مسـائل  نمـودن  برطـرف  جهـت  در  مثبـت،  ویژگـی  کی  منزلة  به  سازمان،  کارکنان  میان

آن ، حمایـت از   انحصـار  بجـاي  خـود  دانـش  اشـتراک  در  کارکنان  تشویق  و  فرهنگ  ایجاد  همکاران،
 مشـارکت و گراییجمع به کارکنان آوري، تشویقن و استقبال از تغییرات فنارزش دادن به آنوآوري و  

 از کارکنـان توسـعه و دارد، آموزش  کارکنان  بر  مستقیم  راث  که  تصمیماتی  بخصوص  هاگیريتصمیم  در
 متناسـب رفتار و سازمان و  جامعه  بر  حاکم  هايباارزش  هاآن  آشنایی  منظوربه  هاکارگاه  برگزاري  طریق
 کلیـه  و  کـارگروهی،  مشـارکت،  بـه  هاآن  تشویق  و  آشنایی  همچنین  و  سازمان؛  موردپذیرش  گبافرهن
 مطمـئن و سـازمان  ترپـایین  سطوح  مدیران  با  ارشد  مدیران  نزدیک  اطتبار  و  کاري، حضور  هايمهارت
تفریحـی، مهیـاکردن شـرایط ازنظر رفـاهی و    کارکنانشان، توجه به رفاه  شغلی  امنیت  از  هاآن  نمودن

 و همچنین ترفیع آنان. کارکنانزم براي دسترسی برابر به امکانات و عدالت در ارزیابی ال
آوري  تـاب بـر یاجتمـاع خودکارآمـديداري بـین آن رابطه مثبت و معنی دربا توجه نتایج تحقیق که 

 شود که :شد،  پیشنهاد می  مشاهده  کارکنان
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توانند با افزایش مهـارت قاطعیـت در مثال می  را افزایش دهند براي  رکنانکاقاطعیت اجتماعی در بین  
 کارکنـانن طریـق تـاب آوري ایـرا افزایش دهند تا از    کارکناناعتماد به نفس و عزت نفس    کارکنان

افزایش یابد،  زمینه الزم فعالیت افراد در گروههاي اجتماعی را فراهم کنند، به کارگروهی در سـازمان 
براي تأمین برخی نیازها بـا یکـدیگر ارتبـاط آزادانـه برقـرار کننـد. اجازه دهند    کارکنانو به    بها دهند

برقراري ارتباط میان مـدیر خود داشته باشند که با    انکنکارپیشنهاد می شود مدیران ارتباط نزدیکی با  
باعث مدیر و سازمان  و افراد سازمان، دلگرمی بیشتر افراد به کار و سازمان و افزایش وابستگی افراد به

در سازمان شود.؛ افراد سازمان را تشویق کنند تا در انجام کارها بـه یکـدیگر   کارکنانتاب آوري    بهبود
رت نیاز از همکاران خود براي بهتر انجام دادن کارهـا کمـک بگیرنـد و احسـاس صوکمک کنند و در  

ایی فعالیت و فرد با محیط کار خود، توانزمینه هاي الزم براي تعامل  همیاري در گروه را تقویت کنند،   
د در محیط کار و توانایی فعالیت افراد در گروههاي اجتماعی را که تشکیل دهنده بع  کارکنانشکوفایی  

 نیز بهبود یابد. کارکنانعملکرد اجتماعی هستند را افزایش دهند تا از این طریق تاب آوري 
آوري   تـاب  بـر  مـدار  گفرهنـ  رهبـريداري بـین  مثبت و معنی  با توجه نتایج تحقیق که در آن  تاثیر

 شود که:مشاهده شد، پیشنهاد می  کارکنان
نسـبت بـه   کارکنانی، ایجاد احساس تعلق در  نیزگ  ستهیشا  به  توجه  ،براي افزایش تاب آوري کارکنان

گرایـی توسـط   تیکمجاي  ، کیفیت گرایی بهآنان  از  یعاطف  تیحما  و  کارکنان  رفاه  به  توجهسازمان و  
پذیري در بـین کارکنـان، تکـریم و احتـرام و حـس پاسـخگویی و مسـئولیتمدیران سازمان، ، ترویج  

و ارزش دادن بـه فرهنـگ   کارکنـاني فرهنگی بین  اهتفاوت، توجه به تمایزات و    کارکنانحمایت از  
 فراهم شود. کارکنانآوري  تابافزایش  موجباتآنان را افزایش دهند تا 
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The mediating role of social self-efficacy in culture-

oriented leadership style impact on teacher’s resilience 

in Parsabad city 
 

 

Mehdi Shirgir, Fathollah Dadgar Arabloo 
 
 

 

Abstract 

The aim of this study was to investigate the mediating role of social 

self-efficacy in culture-oriented leadership style impact on teacher’s 

resilience in Parsabad city. The population were all public-school 

teachers in Pars Abad city. Standard questionnaires were used to 

collect data that had good validity and reliability. The number of 

sample sizes according to Hooman method was equal to 535 people 

who were selected by simple random sampling method. Structural 

equation model was used for analysis. The results showed that 

culture-oriented leadership has a significant effect on social self-

efficacy and teacher resilience and social self-efficacy has a 

significant effect on teachers' resilience and also social self-efficacy 

mediates the effect of culture-oriented leadership on teacher 

resilience . 
 
Keywords: leadership, social self-efficacy, culture-oriented 

leadership style, resilience 

 
 

 


