شماره  ،61بهار 89

فصلنامه علمي -پژوهشي آموزش علوم دريايي

مؤلفههای رهبری دوسو توان :مطالعه فراترکیب
ثريا قورهجیلي ،6محمدحسین رحمتي ،2جوادپورکريمي

1

چکیده
يکي از رويکردهايي که به تازگي وارد حوزهی مديريت و رهبری شده و به بهترين شکل میتواند باعث برانگیختن و هدايت
نوآوری شود؛ چون قادر است به طور همزمان مهارتهای اکتشافي و بهره بردارانه مورد نیاز فرايند نوآوری را به کار گیرد؛ بحث
رهبری دوسو توان است .اين رهبران برای واکنشها يا تصمیمات خود برخي وقتها؛ گذشته را سرلوحه ی خود قرار ميدهند و
از آنها به عنوان منابع مهم و کلیدی برای حفظ و بقا کسب و کارشان بهره ميبرند (بهرهبرداری) .اين در حالي است که آنها
ميدانند در بازار به شدت رقابتي برای حفظ منابع بايد برای انطباق مؤثر با انعطافپذيری بااليي نگاهي به آينده داشته باشند
(اکتشافي) .مباحث مطرح در اين حوزه به تازگي وارد ادبیات مديريت و رهبری شده است و مدلها و تئوریهای جامعي در اين
زمینه ديده نشده است .هدف پژوهش حاضر شناسايي مؤلفههای رهبری دوسو توان بر اساس پژوهشهای انجام شده در اين
زمینه است که بر اساس روش فراترکیب انجام شده است .يافتههای اين پژوهش نشان ميدهد که رهبری دوسو توان در  1بعد
سازماني با مؤلفههای ظرفیتآفريني سازماني ،نفوذ در ديگران ،مسئولیتپذيری ،اجرای استراتژی ،اشراف بر کل سازمان و
ويژگيهای سازماني؛ بعد محیطي با مؤلفههای تفکر استراتژيک ،آيندهنگاری ،تببین مسیر و توجه به بازار و مشتری و بعد فردی
با مؤلفههای توسعه ظرفیت فردی ،خردمندی و خالقیت طبقهبندی شد.
واژگان کلیدی :رهبری دوسوتوان ،فراترکیب ،بعد فردی ،بعد محیطی ،بعد سازمانی.

تاريخ دريافت مقاله81/62/22 :
تاريخ پذيرش مقاله82/61/62 :
 .6دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی پردیس فارابی دانشگاه تهران.
 .2استادیار مدیریت تحول پردیس فارابی دانشگاه تهران (نویسنده مسئول.) mhrahmati@ut.ac.ir ،
 .1استادیار مدیریت آموزشی دانشگاه تهران.
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مقدمه

کلمه دوسوتواني از دو واژه التین ( )Ambiبه معنای دوسو (دوسمت) و ( )Dexterityبه معنای چیرگي و مهارت (چابکي)
تشکی ل شده است .در سطح روانشناسي و رفتاری ،افرادی که توانايي استفاده از هر دو دست خود با مهارتهای مساوی را دارا
هستند افرادی دوسوتوان نامیده ميشوند (مرادی و همکاران ،6181 ،ص  .)68سازمانها بايد بتوانند از قابلیتهای موجود خود
استفاده و در آن واحد تواناييهای جديد و اساسي کسب کنند ،عالوه بر اينکه وظايف گذشته خود را نیز به طور دقیق انجام
دهند و اين اشاره به بحث دوسوتوان شدن دارد که با عنوان توانايي سازمان در همتراز شدن و موفقیت در مديريت تقاضاهای
تجاری امروز و در آن واحد سازگار بودن با تغییرات محیطي در سالهای اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است .دوسوتواني
شامل بهرهبرداری( 6نوآوری تدريجي) و اکتشاف( 2نوآوری ناپیوسته) است (مارچ .)6886 ،1تاشمن و اوريلي )6881( 1بر مبنای
تحقیقات انجام شده توسط دانکن ( ) 6821اولین کساني بودند که نظريه دوسوتواني سازماني را مطرح کردند .محققان سیر
مراحل توسعه و مفهوم سازی دوسوتواني را در سه مرحله ميدانند .مرحله اول را تعريف اين مفهوم بین سالهای  6881تا
 2661ميدانند .مقاالت نويسندگاني همچون تاشمن و اريلي ( ،)6881آدلر ،1گلدافتاس و لوين ،)6888( 1گیبسون و
بیرکینشاو ،)2661( 2هي و ونگ )2661( 9مقاالت مهمي بودند که به ايجاد ادبیات نظری و به منظور گسترش اين مفهوم
نگاشته شدند .مرحله دوم را مرحله رشد اين مفهوم در سال های  2661تا  2668ميدانند که نويسندگان و محققان به بررسي
نتايج و پیامدها و پیشینه آن در سازمانها و همچنین نقش واسطه يا تعديلگری و سطح تجزيه و تحلیل آن پرداختهاند .مرحله
سوم را مرحله تثبیت و تقويت مفهوم دوسوتواني ميدانند که از سال  2668تا کنون است .در اين مرحله نقشهای اضافي
دوسوتواني ،عوامل ايجاد کننده دوسوتواني و موضوعات مختلف ديگر از جمله رهبری 8دوسوتواني مورد بررسي قرار گرفت.
کلمن و استوکمن 66هم استدالل مي کنند که دوسوتواني به عنوان ظرفیت سازمان ،جهت تعقیب همزمان اکتشاف و بهره-
برداری با کمک انسجام بین تالشهای يادگیرنده و نتايج يادگیری تعريف ميگردد (کلمن و استوکمن.)2666 ،
مارچ معتقد است که بهرهبرداری و کاوش دو فعالیت يادگیری متفاوت اند و سازمان توجه و منابع خود را بین اين دو تقسیم
ميکند؛ سازمان بايد به طور همزمان با کاوش و بهرهبرداری همتراز باشد .بهرهبرداری به فعالیتهای «اصالح ،بهرهوری ،انتخاب
و اجرا» در سازمان گفته ميشود و کاوش با مفاهیمي از جمله «تحقیق ،تغییر ،آزمايش و کشف» همراه است و بنابراين ،الزمه
کاوش و بهرهبرداری ساختارهای سازماني ،استراتژیها و بافتهای سازماني متفاوت است .تمرکز صرف بر بهرهبرداری ممکن
است عملکرد کوتاهمدت به همراه داشته باشد ،اما ميتواند مشکل توانايي تولید بدون تقاضا را ايجاد کند ،چرا که سازمان ممکن
است نتواند به طور کافي به تغییرات محیط واکنش نشان دهد و متقابالً ،تمرکز بیش از اندازه بر کاوش ميتواند به سازمان
کمک کند تا پايه دانش خود را بهبود بخشد ،اما سازمان را به چرخه بيپايان تحقیق و تغییر بيحاصل دچار کند (مارچ،
.)6886
به منظور دوسوتوان شدن اين سازمانهای دوسو توان؛ نیاز به رهبراني با ويژگيهای دوسوتواني است که تغییرات را مديريت
کنند و در عین حال خالقیت و نوآوری را پرورش دهند و سازمانها را در مأموريت ويژه خود آن انطباقپذير و اکتشافي نمايند

1 Exploitative
2 Explorative
3 March
4 Tushman &Orilly
5 Adler
6 Goldoftas & Levine
7 Gibson & Birkinshaw
8 He & Wong
9 Leadership
11 Kollmann & Stockmann
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(بنر و توشمان2661 6؛ گیبسون و برکینشاو2661 ،؛ هي و ونگ2661 ،؛ رايش 2و برکینشاو .)2669 ،امروزه نقش مدير به
 .Benner Raischعنوان رهبر به اندازهای اهمیت پیدا کرده است که بخشهای دولتي و خصوصي به دنبال مديراني هستند
که قدرت و توان رهبری سازماني را داشته باشند و رهبران در امر يکپارچه نمودن فعالیتهای مختلف سازمان ،ايجاد هماهنگي
و ارتباط بین واحدهای فرعي و کنترل انحرافها نقشهای مهمي ايفا ميکنند (اسمرياننسب و غالمزاده .)6191 ،رهبران دوسو
توان با چالشهای جالب توجهي مواجه هستند .آنها بايد مسئولیت عملیاتهای روزانه برای واحد خود را گاهي اوقات در يک
مقیاس بسیار بزرگ اجرا کنند ،در حالي که مديريت ارائه خدمات را فراهم ميکنند (پرتگال .)2661 ،1بر اين اساس ،اين
پژوهش به دنبال واکاوی ابعاد و مؤلفههای رهبری دوسو توان مبتني بر پژوهشهای انجام شده در اين زمینه است.
پیشینه تحقیق
با توجه به اين واقعیت که سبکهای رهبری موجود قادر به يکپارچه سازی رفتارهای جدالآمیز مورد نیاز توسط بهره برداری و
اکتشاف نیستند تحقیقات گذشته پیش از اين؛ نیاز به توسعه يک روش جايگزين که به طور مؤثر نوآوری را هدايت کند ،را
تأيید کردند.
با در نظر گرفتن ديدگاه ديالکتیکي نوآوری ،روسینگ1و همکاران ( 2666و  )2666يک مفهوم جديد از رهبری «دوسو تواني»
را معرفي کردند .بلداو 1و همکارانش ( ،)2668و روسینگ و همکارانش اشاره ميکنند که رهبران در زمینه نوآوری بايد قادر به
حمايت کردن از زيردستان باشند و در تالشهای خود به شکل دوسوتواني عمل کنند .برای آنها ،از ضروریترين ويژگيهای
رهبری برای نوآوری؛ پرورش دادن اکتشاف از طريق افزايش اختالف رفتارهای پیروان ،و ترويج بهرهبرداری از طريق کاهش
اختالف رفتارهای پیروان است .و بر پايه ی اين حقیقت است که افزايش اختالف ،هسته اکتشاف است؛ کاهش اختالف هسته
بهرهبرداری در نظر گرفته ميشود (مارچ6886 ،؛ گوپتا ،اسمیت و شالي .)2661 ،1در نتیجه ،روسینگ و همکاران ()2666
فرض ميکنند که رفتار رهبری باز به طور مثبتي با فعالیتهای اکتشافي پیروان در ارتباط است ،در حالي که رفتارهای رهبری
بسته به طور مثبت با فعالیتهای بهره برداری پیروان مرتبط است.
د ر نتیجه ،پرورش افزايش اختالف رفتار پیروان از طريق رفتارهای رهبری باز در شرايطي که وظیفه نوآوری نیاز به اکتشاف
دارد و در نتیجه هنگامي که کارمندان به خالقیت و ايدههای جديد نیازمند ميشوند؛ فرض ميشود که مناسب باشد .در مقابل،
پرورش بهره وری به معني پرورش کاهش اختالف رفتار پیروان است ،در حالي که رفتارهای «بسته» به معنای واقعي رفتارهای
رهبری را که هدفش ساده کردن رفتار پیروان است توصیف ميکنند .بنابراين ،از رفتارهای بسته انتظار ميرود در شرايطي که
پیروان به بهره برداری و اجرای ايدهها توسط وظايف نوآوری نیاز دارند مطلوب باشد (روسینگ و همکاران .)2666 ،جدول 6
اقدامات نمونه برای رفتارهای رهبری باز و بسته را به ترتیب نشان ميدهد (زاچر ،6روسینگ2661 ،؛ روسینگ و همکاران،
.)2666

6 Benner
2 Raisch
1 Portugal
1 Rosing
1 Bledow
1 Gupta, Smith, Shally
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جدول( )1رفتارهای رهبران دوسو توان

رفتار رهبری باز
ايجاد يک فضای بازتأکید بر نیاز و مطلوبیت آزمايش و تشويق تولید خود،ايدههای جديد
دادن فضا برای تفکر و عمل مستقلانگیزه دادن به پیروان برای به چالش کشیدن وضع موجودو اينکه کدام وظايف انجام شده مهم ميباشند
انگیزه دادن به کارکنان که ريسکپذير باشند ،فکر کردنخارج از چارچوب ،و شکستن قوانین به منظور جستجو برای
راهحلهای ديگر
حمايت از تالشها برای به چالش کشیدن روشهای فعليو تحريک توسعه رويکردهای جديد به مشکالت
ايجاد فرهنگ پذيرش اشتباهات و يادگیری از خطاها و درنتیجه نشان دادن تحمل باال برای شکست

رفتارهای رهبری بسته
تکیه بر شايستگيهای آموزش خوب و ايجاد روالهاارتقاء فعالیت کارآمد و طرفداری از قوانینوظايف از پیش مشخص ،تعريف اهداف کاری ويژه ،تنظیمدستورالعملها ،و ارائه دستورالعمل واقعي در مورد اينکه
چگونه وظايف انجام ميشود
نظارت و کنترل حصول به هدفاقدام اصالحيمقابله با ضرب العجلهاو طرفداری از برنامههاتنبیه اشتباهات و شکستتالش برای انجام کار يکنواخت -افزايش سلسله مراتب دقیق

رويکرد يکپارچهسازی رفتارهای رهبری باز و بسته ،توجه به اين واقعیت که ترکیبي از رفتارهای رهبری مختلف ضروری است
پیشنهاد داده است .اين رفتارهای متضاد به شیوهای انعطافپذير با خواستههای مربوط به وظايف نوآوری سازگار ميشوند .در
نتیجه ،عالوه بر مشغول شدن در رفتارهای باز و بسته ،روسینگ و همکارانش ( )2666تأکید بر نیاز به انعطافپذيری تغییر بین
رفتارهای باز و بسته دارند «هیچ مدل سیستماتیکي وجود ندارد که نشان دهد چه زماني اکتشاف مفید است و چه زماني
بهرهبرداری مفید است» .اين واقعیت توسط اين ادعا مورد تأکید است که ايدههای خالقانه ميتوانند از بهرهبرداری بهرهمند
شوند (بین 2و همکاران ،) 2666 ،در حالي که اکتشاف نه تنها برای تولید مورد نیاز است ،بلکه برای اجرای ايده هم مورد نیاز
است (ون دی ون .)6888 ،1چي 1اشاره ميکند که ( )2662انعطافپذيری الزم برای تغییر رفتار با قابلیت پرداختن به قطب-
های مديريت و داشتن توانايي های مکمل در مناطق مختلف رهبری است .در اين رابطه ،رهبر بايد قادر به تغییر بین انواع
انعطافپذيری مربوطه باشد که در نظرش به منزله رهبری دوسوتوان است.

شکل()1انعطاف پذيری زمانی
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روش تحقیق
6

اين مطالعه از نوع کیفي است که با استفاده از روش فراترکیب انجام شده است .استفاده از روش فراترکیب برای شناسايي
عوامل کلیدی مرتبط با رهبر دوسو توان بدين صورت است که مشابه فراتحلیل ،فراترکیب برای يکپارچهسازی چندين مطالعه
به منظور ايجاد يافتههای جامع و تفسیری استفاده ميشود.از آنجا که بیشتر مقاالت در زمینهی عوامل کلیدی رهبری دوسو
توان کیفي و کمي هستند؛ از روش فراترکیب به عنوان روشي مناسب برای به دست آوردن ترکیب جامعي از اين موضوع بر
پايهی ترجمهی مطالعههای کمي و کیفي محدود استفاده شده است .فراترکیب عصارهای از تفسیرهای مطالعههای مشابه
نیست ،بلکه يکپارچهسازی تفسیر يافتههای اصلي مطالعات منتخب به منظور ايجاد يافتههای جامع و تفسیری است ،که حاکي
از فهم عمیق پژوهشگر در اين باب است .يعني به جای ارائه خالصه جامعي از يافتهها ،ترکیب تفسیری از يافتهها را ايجاد مي-
کند .فراترکیب با فراهم کردن يک نگرش نظاممند برای پژوهشگران از طريق ترکیب پژوهشهای مختلف ،به کشف موضوعها و
استعارههای جديد و اساسي ميپردازد ،و با اين روش دانش فعلي را گست رش داده و يک ديد جامع و هولوگرافیک را نسبت به
مسائل به وجود مي آورد .فراترکیب مستلزم اين است که پژوهشگر بازنگری دقیق و عمیقي انجام داده و يافتههای پژوهشهای
مرتبط را ترکیب کند .نوبلت و هیر )6899( 2سه فاز اصلي انتخاب مطالعات ،ترکیب ترجمهها و ارائه ترکیب را برای فراترکیب و
باروسو و ساندلوسکي )2661( 1روشي هفت گامي را معرفي ميکنند .به منظور تحقق هدف مقاله محققان پژوهشهای گذشته
در حوزه رهبری دوسو توان را در ايران و جهان مورد کنکاش قرار داده و در اين راه از روش هفت مرحلهای باروسو و
ساندلوسکي استفاده نمودهاند که خالصه اين مراحل در نمودار شماره ( )6مشخص شده است .بر اساس اين نمودار ،مراحل
مبسوط پیادهسازی روش فراترکیب به شرح زير ميباشد:
مرحله اول :تنظیم سؤال تحقیق
برای تنظیم سؤال پژوهش از پارامترهای مختلفي مانند :جامعه مورد مطالعه ،چه چیزی ،چه موقع و چگونگي روش استفاده
ميشود .در اين پژوهش ،سؤال زير مورد کنکاش قرار گرفت :ابعاد و مؤلفههای رهبری دوسو توان کدامند؟
جدول( )2مراحل مبسوط پیادهسازی روش فراترکیب
تنظیم سؤال پژوهش
مروری بر ادبیات به شکل نظاممند
جستجو و انتخاب متون مناسب
استخراج اطالعات متون
تجزيه و تحلیل و ترکیب يافته های کیفي
کنترل کیفیت
ارائه يافته ها

مرحله دوم :مروری بر ادبیات به شکل نظاممند
در اين مرحله ،محققان جستجوی نظاممند خود را بر مقاالت منتشر شده در ژورنالهای مختلف متمرکز ميکنند و واژگان
کلیدی مرتبط را انتخاب ميکنند .حال به منظ ور پاسخگويي به سؤال مطرح شده در مرحله اول اجرای فراترکیب ،محققان با
استفاده از کلیدواژههای :رهبری دوسو توان ،رهبری چیرهدست و اکتشاف و بهرهبرداری در پايگاههای ،Emerald ،Proquest

6 Meta-synthesis
2 Noblit & Hare
1 Barroso & Sandelowski
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 Web of scienceو  SIDو همچنین پايگاه تخصصي  Google scholarبین سالهای  6892تا  2662مقاالت مرتبط را
بررسي کردهاند.
مرحله سوم :جستجو و انتخاب متون مناسب
در اين گام ،محققان در هر بازبیني تعدادی از مقاالت را رد ميکنند ،که اين مقالهها در فرايند فراترکیب مورد بررسي قرار
نميگیرند .در پژوهش حاضر ،فرايند بازبیني به صورت خالصه در شکل  2آورده شده است.
تعداد مقالههای رد شده به
علت عنوان1226

تعداد منابعي که يافت شد1916

تعداد مقالههای رد شده از
نظر چکیده 11

کل چکیدههای غربال شده 661

N

تعداد مقالههای رد شده از
نظر محتوا12

تعداد کل مقالههای اولیه96

محتوای مقالههای بررسي شده 19
شکل( )2فرايند بازبینی

به محض اينکه مقاالت برای تناسب با پارامترهای مطالعه بررسي شد ،در قدم بعدی پژوهشگر بايد کیفیت روششناختي
مطالعهها را ارزيابي کند .در فرايند ارزيابي ،پژوهشگران از میان  1916مقاله ،در نهايت  19مقاله برای تجزيه و تحلیل اطالعات
باقي گذاشتند.
مرحله چهارم :استخراج اطالعات متون
در سراسر فراترکیب ،پژوهشگر به طور پیوسته مقاالت منتخب و نهايي شده را به منظور دستیابي به يافتههای درون محتوايي
مجزايي که در آنها مطالعههای اصلي و اولیه انجام ميشوند ،چندين بار مرور ميکند.
مرحله پنجم :تجزيه و تحلیل و ترکیب يافتههای کیفی
هدف فراترکیب ايجاد تفسیر يکپارچه و جديدی از يافتهها ميباشد .اين روش برای شفافسازی مفاهیم ،الگوها و نتايج در
پااليش حالتهای موجود دانش و ظهور مدلهای عملیاتي و تئوریهای پذيرفته شده است .در طول تجزيه و تحلیل ،پژوهشگر
موضوعاتي را جستجو ميکند که در میان مطالعههای موجود در فراترکیب پديدار شدهاند .اين مورد به عنوان بررسي موضوعي
شناخته ميشود .به محض اينکه موضوعها شناسايي و مشخص شدند ،بررسيکننده يک طبقهبندی را شکل ميدهد و طبقه-
بندیهای مشابه و مربوط را در موضوعي قرار ميدهد که آن را به بهترين گونه توصیف ميکند .موضوعها اساس و پايهای را
برای ايجاد توضیحات ،مدلها و تئوریها يا فرضیات کاری ارائه ميدهند .در پژوهش حاضر ،ابتدا تمام عوامل استخراج شده از
مطالعهها به عنوان مؤلفهها در نظر گرفته شده و سپس با در نظر گرفتن مفهوم هر يک از اين کدها ،آنها را در يک مفهوم
مشابه دستهبندی کرده تا به اين ترتیب مفاهیم پژوهش شکل داده شود.
مرحله ششم
در روش فراترکیب محققان رويههای زير را برای حفظ کیفیت در مطالعه خود در نظر ميگیرند:
-6در سراسر تحقیق ،محققان تالش ميکنند تا با فراهم کردن توضیحات روشن و واضح برای گزينههای موجود در تحقیق
گامهای اتخاذ شده را بردارند.
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-2محققان هر دو راهکار جستجوی الکترونیک و دستي را به کار ميبرند تا مقاالت مربوط را پیدا کنند.
-1پژوهشگران روشهای کنترل کیفیت استفاده شده در مطالعههای تحقیق کیفي اصلي را به کار ميبرند.
مرحله هفتم
در اين مرحله از روش فراترکیب ،يافتههای حاصل از مراحل قبل ارائه ميشوند.
جدول ( )3پژوهشهای انجام شده در حوزه رهبری دوسو توان
مؤلفه های شناسايي شده

کد
مقاله

محقق

6

زاچر
()2661

2

توآنلو()2662

آزادسازی ارزشهای سنتي ،فعالسازی ارزش های کارآفريني ،تثبت ارزشهای جديد؛ ارتقا فعالیتهای کارآمد؛
نظارت و کنترل حصول به اهداف؛ مقابله با ضرابالعجلها؛ اقدامات اصالحي؛ تنبیه اشتباهات؛ افزايش سلسله
مراتب؛ يادگیری متناقض؛ پیچیدگي ف عالیت ها در زمینه اکتشاف و بهرهبرداری؛ خلق محیطهای حمايت؛
مديريت تناقضات؛ ايجاد جوی برای تیم که همکاری ،برابری ،يادگیری اشتباه و شادماني را تشويق ميکند؛
دادن فضا برای تفکر و عمل مستقل؛ انگیزه به پیروان برای به چالش کشیدن؛ فکر کردن خارج از چارچوب؛
توانمندسازی اعضای کارکنان؛ نشان دادن قدرداني از عملکرد نوآورانه ،اعمال بارش مغزی و تکنیکهايي که
تعامل گروهي را تشويق ميکند؛ تکیه بر شايستگيهای آموزش خوب ،ايجاد روالها و رويهها و رويکردهای
استاندارد شده؛ ارتقا فعالیت کارآمد؛ نظارت و کنترل دستیابي به اهداف؛ اولويتبندی و فیلتر کردن اطالعات
مربوطه؛ دادن ديد کلي از پروژه و مشخص کردن جهت؛ تالش برای انجام وظايف يکنواخت؛ وظايف از پیش
مشخص و فراهم کردن ساختار در سراسر پروژه و گرفتن تصمیمات مشخص؛ تعريف اهداف کاری مشخص؛
تنظیم دستورالعملها و ارائهی دستورالعمل های مشخص در مورد نحوه انجام وظايف؛ نظارت و کنترل برنامه
زماني؛ توجه به طرحها ،ضرب العجلها

1

روسینگ و همکاران
()2666

ترويج نوآوری ،خالقیت و ريسکپذيری؛ تنظیم دستورالعملهای مشخص؛ نظارت بر دستیابي به اهداف؛ نظارت
بر اقدامات اصالحي؛ الگوی نقش مثبت؛ دادن چشمانداز از آينده؛ تشويق تفکر خالق؛ مديريت تنش ها و
تناقضات؛ هوش هیجاني باال؛ ايجاد جوی برای تیم که همکاری ،برابری ،يادگیری اشتباه و شادماني را تشويق
مي کند؛ دادن فضا برای تفکر و عمل مستقل؛ انگیزه به پیروان برای به چالش کشیدن؛ فکر کردن خارج از
چارچو ب؛ توانمندسازی اعضای کارکنان؛ نشان دادن قدرداني از عملکرد نوآورانه ،اعمال بارش مغزی و تکنیک-
هايي که تعامل گروهي را تشويق ميکند؛ تکیه بر شايستگيهای آموزش خوب ،ايجاد روالها و رويهها و
رويکردهای استاندارد شده؛ ارتقا فعالیت کارآمد؛ نظارت و کنترل دستیابي به اهداف؛ اولويتبندی و فیلتر
کردن اطالعات مربوطه؛ دادن ديد کلي از پروژه و مشخص کردن جهت؛ تالش برای انجام وظايف يکنواخت؛
وظايف از پیش مشخص و فراهم کردن ساختار در سراسر پروژه و گرفتن تصمیمات مشخص؛ تعريف اهداف
کاری مشخص؛ تنظیم دستورالعملها و ارائهی دستورالعمل های مشخص در مورد نحوه انجام وظايف؛ نظارت و
کنترل برنامه زماني؛ توجه به طرحها ،ضرب العجلها

1

مارچ ()6886

پیگیری همزمان اکتشاف و بهرهبرداری؛ کشف دانش و ارزشهای جديد؛ بهرهبرداری از دانشها و ارزشها؛
کاستن از مقاومت کارکنان در برابر تغییر؛ تثبیت و تقويت ارزشهای جديد

1

شیندلر ()2661

تعادل رفتارهای مختلف رهبری؛ مديريت تناقضات و تضادها؛ سازگاری در پاسخ به تقاضاها و همزمان سازگاری
با تغییرات؛ گسترش منابع مؤثر و کارآمد؛ تأثیرگذاری بر رفتار پیروان؛ انگیزش و ترغیب رفتار دوسوتواني در
پیروان؛ بهبود و گسترش د انش موجود؛ جلوگیری از موفقیت کوتاه مدت و شکست بلندمدت؛ تحريک خالقیت
پیروان؛ بهبود تواناييها و ظرفیتهای موجود؛ پیوند فعالیتهای اجرايي با تفکر؛ حمايت از پیروان؛ ايجاد فضای
باز؛ دادن فضا برای تفکر مستقل؛ تفکر خارج از چارچوب؛ جستجوی راهحلهای مختلف؛ ايجاد فرهنگ پذيرش
اشتباهات و يادگیری از خطاها؛ تأکید بر شايستگيهای آموزش خوب

و

روسینگ

تعادل بین ثبا ت و تغییر؛ افزايش نوآوری و ريسکپذيری؛ تشويق کارکنان به ايده پردازی و کارآفريني؛ نظارت
بر تثبیت ارزش های کارآفريني؛ تسريع گرايش به کارآفريني؛ استقبال از نظرات و ايدهها؛ ايجاد حس تعلق در
کارکنان؛ بررسي راههای جديد به منظور نوآوری و تعادل بین اکتشاف و بهرهبرداری
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1

پروست
()2666

و

همکاران

تعادل میان انجام فعالیتهای جديد و فعلي؛ ادغام تفکر کوتاهمدت و بلندمدت؛ داشتن چشمانداز؛ بهینهسازی و
اجرای فرايندهای کسب و کار فعلي

2

بلداو
()2666

و همکارانش

ارتقای فعالیتهای کارکنان؛ تشويق به جستجوی ايدههای مختلف و جديد؛ ساختاردهي نقشها و روشها؛
الهامبخش تیم؛ ايجاد چشمانداز و نقطهی مشترک؛ انطباقدهنده افراد با تغییر تقاضای کار؛ ساختاردهي و
سادهسازی؛ تحريک فکری و ايجاد محیط حمايتي ،انگیزه ريسکپذيری به کارکنان؛ تفکر خارج از چارچوب
تعیین شده؛ فرهنگ پذيرش اشتباهات؛ مديريت پارادوکس؛ تعادل اکتشاف و بهرهبرداری؛ نیاز به انعطافپذيری
انطباق رويکرد رهبری (دوسو توان) با نوآوری

9

يدالهي فارسي()6186

8

کوينها
()2661

66

بسکارادا

و
6

انگیزه ريسکپذيری به کارکنان؛ تفکر خارج از چارچوبهای تعیین شده؛ جستجوی راه حلهای مختلف؛
ارتباطات شبکهای؛ يکپارچهسازی فعالیتهای متناقض؛ خلق محیطهای حمايتي

همکارانش

انعطاف پذيری تغییر بین رفتارهای رهبری به ظاهر متناقض؛ حفظ انسجام استراتژيک؛ اکتشاف و بهرهبرداری؛
آشتي تناقضات و تعارضات

و همکاران

خلق محیط مورد اعتماد؛ تشويق پیروان به بسط اهداف؛ انگیزه به پیروان؛ نفوذ در زيردستان و برآورده کردن
انتظارات؛ توجه به تفاوتهای فردی؛ تمرکز بر استانداردسازی و رسميسازی ،آموزش و کنترل؛ در عین حال
غیرمتمرکز کردن؛ حمايت از کارکنان برای توسعه ايدهها؛ تشويق افراد به خالق شدن؛ پذيرفتن تغییر؛ ارتقا
بهرهبرداری از طريق آموزش ،مديريت عملکرد و مديريت دانش؛ ارتقا اکتشاف از طريق تعهد ،بصیرت ،ريسک-
پذيری ،توانمندسازی ،و انعطافپذيری

()2661

66

بیسیک ()2666

بازخورد يادگیری؛ انعطافپذيری و کنترل؛ نوآوری افزايشي و راديکال؛ نیاز به ظرفیت سازی دروههای متنوع از
جمله اکتشاف و بهرهبرداری

62

پیروسکاوا ()2661

تمايل به ريسکپذيری؛ تمايل به تحمل ابهام؛ تمايل به نوآوری؛ خودکارآمدی در پیروان

61

هوسمر ()6881

رويکرد بررسي و بهبود مداوم استراتژی؛ بهبود و بررسي مداوم ساختار و سیستم يک سازمان

61

جانسون ()2668

اثرگذاری رو ی يادگیری و نوآوری سازمان؛ بهرهبرداری و کشف امور حیاتي سازمان؛ يادگیری و نوآوری در
سازمان

61

رائو ()2666

رشد اهداف بلندمدت سازمان با حفظ و نگهداری اهداف کوتاه مدت؛ توانايي نفوذ در ديگران

61

همبريک ()6892

توانايي کار در محیط آکنده از ابهام ،پیچیدگي و مملو از اطالعات

62

کويین و بیتي ()2666

ترسیم چشماندازی مشترک برای آينده؛ پیوند دادن فعالیتهای افراد در سازمان با اهداف سازماني؛ ايجاد
بهبود مستمر در سازمان در حین دستیابي به اهداف سازمان

69

کول ()2666

توانايي اثرگذاری بر نظرات ،عقايد ،گرايشها و رفتار سايرين

68

آيرلند و هیت ()6888

پیشبیني کردن آينده؛ تدوين چشمانداز؛ توانايي حفظ و نگهداری انعطافپذيری؛ توانايي در همکاری و
تشريک مساعي با ديگران؛ ايجاد تغییر در سازمان به منظور دستیابي سازمان به آيندهای بهتر

26

فینکلستین ()6881

مسئولیت کلي و سراسری سازمان

26

کانال ()2666

دغدغه در مورد تمام محدوده فعالیتها؛ دغدغه در مورد انتخابهای افراد در رأس سازمان

و

همکاران

تبیین چشمانداز؛ انگیزش و ترغیب افراد به دنبال کردن چشمانداز

22

کرکمن
()2668

21

رائو ()6898

توجه توأم به بقای درازمدت سازمان و پايداری سودآوری کوتاه مدت؛ توانايي تأثیر روزانه بر ديگران

21

بول و هوجبرگ ()2666

توانايي تصمیمگیری مؤثر؛ عهدهدار تمرکز و معنادهي به چشمانداز و مأموريتهای يک سازمان؛ خرد رهبری؛
توانايي ايجاد تغییر؛ مشخص کردن چشمانداز سازمان نشأت گرفته از قصد و نیت سازمان؛ رفتار مشتری
مدارانه؛ تمرکز نداشتن بر روی مشتریهای کنوني؛ ظرفیتيابي

21

جان آدير ()2666

رهبری تمام يک سازمان يا کسب و کار؛ مسئولیت پاسخگويي در مورد تمامي رهبران

21

دورسما ()2661

توانايي يکپارچه کردن چشمانداز کوتاه مدت و بلندمدت در سازمان؛ توانايي تأثیرگذاری بر ديگران در
تصمیماتي که توام با افزايش حیات طوالني مدت سازمان ،به حف ظ ثبات مالي کوتاه مدت هم کمک ميکند؛
ايجاد ظرفیت جهت تغییرات در سازمان؛ پذيرش تناقض تغییر/ثبات به منظور درک پیچیدگي تغییر؛ ايجاد
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تعادل بین فعالیتهای جديد و فعلي؛ ايجاد تعادل بین نیازهای متضاد
تشريح صالحیتها و ظرفیت هايي برای به اجرا درآوردن رسالت سازمان ،تشخیص افراد مناسب برای انتقال
ارزش به مشتری؛ نظارت بر انجام فرايندها ،تدوين معیارها و استانداردها در راستای رسالت سازمان؛ تشکیل
گروهها و تیمها در سازمان
نورتون

و

تدوين استراتژی مناسب برای سازمان؛ تبديل استراتژی به فعالیتهای قابل اجرا؛ تحلیل موقعیت کنوني
سازمان و تشريح آن برای اعضای ديگر سازمان؛ متقاعد کردن اعضای سازمان نسبت به تغییر وضعیت کنوني
سازمان

22

کاپالن
()6882

29

سنگه ()6886

احساس بیقراری و ناآرامي در درون خود

28

بلک ()6882

به دست آوردن و به کارگیری اطالعات جديد؛ داشتن روحیه تغییر؛ تنظیم استراتژی مناسب برای سازمان؛
توانايي تقابل با شرايط مبهم؛ ظرفیت برای انجام کار درست در زمان درست

16

ورا و کروسان ()2661

عدم تمرکز و در عین رسميسازی؛ تعادل اکتشاف و بهرهبرداری

16

شريوستاوا ()6891

ارتقا تعادل اکتشاف و بهرهبرداری؛ عدم تمرکز و در عین حال رسميسازی

12

فارجون ()2666

يکپارچهسازی فعالیتهای متناقض؛ مديريت اهداف دوگانه؛ خلق محیطهای حمايتي؛ تعادل اکتشاف و بهره-
برداری

11

تونگ ()2661

هدايت فعالیتهای اکتشافي تا بهره برداری؛ حمايت از حوزه انساني و ساختارها؛ پشتیباني از دوسو تواني و
نظارت و ارزيابي عناصر اکتشاف و بهرهبرداری

11

مايرون،
()2661

ارز

و

ناوه

يادگیری متناقض؛ فرهنگ مديريت اشتباه؛ يکپارچهسازی فعالیتهای متناقض؛ مديريت اهداف دوگانه؛
تخصیص منابع؛ ارتقا اکتشاف و بهرهبرداری؛ خلق محیطهای حمايتي؛ مديريت تناقضات

11

رايش
()2668

و

همکاران

نیاز به رويکردهای مختلف در دو قطب اکتشاف و بهرهبرداری؛ يادگیری متناقض؛ تعیین اهداف بلندمدت و
چالشانگیز؛ هماهنگي اهداف افراد با سازمان؛ فراهم کردن رشد حرفهای باال؛ خوشبیني؛ يکپارچه سازی
فعالیت های متناقض؛ مديريت اهداف دوگانه؛ دنبال کردن طیف وسیعي از نیازها و اهداف؛ میزبان پارادوکس؛
ظرفیت جذب؛ مديريت تناقضات

11

هندريکسون ()2661

و

لوبارت

12

استرنبرگ
()6886

19

کراسو همکاران)2661( ،

نیاز به رويکردهای مختلف در دو قطب اکتشاف و بهرهبرداری؛ توجه به مسائل پیچیده و حل آن؛ يادگیری
متناقض؛ تعیین اهداف بلندمدت و چالش برانگیز؛ هماهنگي اهداف افراد با سازمان؛ فراهم کردن رشد حرفهای
باال؛ خوشبیني؛ نقش حمايتي رهبران؛ انگیزه ريسکپذيری به کارکنان؛ تفکر خارج از چارچوب؛ جستجوی
راهحل های مختلف؛ ارتباطات شبکهای؛ يکپارچه سازی فعالیتهای متناقض؛ مديريت اهداف دوگانه؛ ظرفیت
جذب؛ مديريت تناقضات؛ تعادل و ارتقا اکتشاف و بهرهبرداری؛ ادغام و هماهنگي ذينفعان؛ دنبال کردن طیف
وسیعي از نیازها و فرصتها؛ میزبان پارادوکس؛ پیچیدگي فعالیتها در زمینه اکتشاف و بهره برداری
تمايل به غلبه بر موانع ،تمايل به ريسک پذيری ،تمايل به تحمل ابهام ،و خودکارآمدی
تقويت يادگیری و دانش سازماني

يافتههای تحقیق
از آنجايي که مباحث رهبری دوسو توان از مباحث جديدی است که به تازگي وارد حوزهی رهبری شده و در واقع آخرين سبک
رهبری ميباشد؛ تا کنون مطالعات نظاممندی مشاهده نشده است که به تمامي ابعاد و جوانب موضوع پرداخته باشد و هر يک از
محققین از جنبه خاصي اين موضوع را مورد توجه قرار دادهاند .لذا در اين پژوهش از طريق تحلیل محتوا ،تمامي کدهايي که
محققین مورد توجه قرار دادهاند استخراج شده و در جدول شماره  1نشان داده شده اند .پس از آن کدهای شناسايي شده در
 21مضامین سازنده طبقهبندی شده و سپس در مضامین فراگیر (سازماني ،محیطي و فردی) قرار داده شدند.
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جدول ( )3کدگذاری رهبری دوسو توان بر اساس مطالعات انجام شده
مضامین فراگیر

مضامین پايه

کدها

فراواني

مضامین سازنده

ويژگيهای
شخصیتي

تمايل به غلبه بر موانعتمايل به تحمل ابهام و خودکارآمدیهوش هیجاني باالتمايل به ريسک پذيریتمايل به نوآوری در پیروانخوش بینيداشتن روحیه تغییرتحريک خالقیت پیروان-توجه به تفاوتهای فردی پیروان

-62-28-11-11-1-12
66-1

9

ظرفیت
جذب

بهبود تواناييها و ظرفیتهای موجودايجاد ظرفیت جهت تغییرات در سازماننیاز به ظرفیتسازی دروههای متنوع ازجمله اکتشاف و بهره برداری
تشريح صالحیتها و ظرفیتهايي برای بهاجرا درآوردن رسالت سازمان

66-21-1

ظرفیت
تنظیم

تعادل بین اکتشاف و بهرهبرداریتعادل بین ثبات و تغییرتعادل رفتارهای مختلف رهبریسازگاری در پاسخ به تقاضاها و همزمانسازگاری با تغییرات

-1-21-6-12-16-16-2

انعطاف-
پذيری

توانايي کار در محیط آکنده از ابهامپیچیدگي و مملو از اطالعات
توانايي ايجاد تغییرانعطافپذيری تغییر بین رفتارهای رهبریبه ظاهر متناقض
-توانايي حفظ و نگهداری انعطاف پذيری

-66-66-8-2-21-61
68

دانشافزايي

کشف و بهرهبرداری از دانش و ارزشهایجديد
مديريت دانشتقويت يادگیری و دانش سازمانياستقبال از نظرات و ايدههابه دست آوردن و به کارگیری اطالعاتجديد

28-6-19-66-1-1

2

خردمندی

خرد رهبری

ظرفیت برای انجام کار درست در زماندرست
-گرفتن تصمیمات مشخص

28

6

خالقیت

تنش خالق

-احساس بیقراری و ناآرامي در درون خود

29

6

بهبود و بررسي مداوم ساختار و سیستم يکسازمان
اثرگذاری روی يادگیری و نوآوری سازمان-بررسي راههای جديد به منظور نوآوری

-6-66-1-28-2-1-61
-2-61-11-66-62-1-1
11

61

توسعه
فردی

ظرفیت

ويژگيهای فردی

سازماني

ظرفیت
سازماني

آفريني

بهرهوری
بهبود
مستمر

و
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نوآوری افزايشي و راديکال و خالقیتايجاد بهبود مستمر در سازمان در حیندستیابي به اهداف
ارتقا اکتشاف و بهره برداریپیچیدگي فعالیتها در زمینه اکتشاف وبهره برداری
پیگیری همزمان اکتشاف و بهره برداری؛توجه به منافع پیروانآزادسازی ارزشهای سنتي و فعالسازیارزشهای کارآفريني

مديريت
تغییر

پذيرش تناقض تغییر/ثباتيکپارچهسازی فعالیت های متناقضمديريت تناقضاتايجاد تغییر در سازمانادغام تفکر کوتاه مدت و بلندمدت-متقاعد کردن اعضا به الزام تغییر

-9-11-11-11-12-21
-1-68-11-11-11-1-2
22

توانمندسازی

تأکید بر شايستگي های آموزش خوبآموزش و کنترلفراهم کردن رشد حرفه ای بااليادگیری متناقضيادگیری از خطاهاارتقای فعالیتهایکارکنان

-2-11-11-66-1-2-1
-11

تشويق تفکر خالقانگیزه ريسکپذيری به کارکنانتأثیرگذاری و نفوذ بر رفتار پیرواناقدامات اصالحيايجاد حس تعلقالهام بخش تیم-تشويق به بسط اهداف

-21-21-1-11-9-2-1
66-6-2

انگیزش
ترغیب

و

نفوذ در ديگران

مسئولیتپذيری

اجرای استراتژی

61

9

66

حمايت از حوزه انساني و ساختارهاخلق محیطهای حمايتي و مورد اعتمادنقش حمايتي رهبران برای توسعه ايدههایکارکنان

-12-66-9-2-11-66-1
-11-11

8

پاسخگويي

مسئولیت پاسخگويي در مورد تماميرهبران

21

6

تبديل
اهداف
سازمان
اهداف
شخصي

به

پیوند دادن فعالیت های افراد در سازمان بااهداف سازماني
هماهنگي اهداف افراد با سازمان-دنبال کردن طیف وسیعي از نیازها و اهداف

11-11-62

يکسان نگری
به حال و
آينده

يکپارچه کردن چشم انداز کوتاهمدت وبلندمدت
-رشد اهداف بلندمدت سازمان با حفظ و

حمايتي

611

61-21

1

2

شماره  ،61بهار 89

فصلنامه علمي -پژوهشي آموزش علوم دريايي
نگهداری اهداف کوتاه مدت
نظارت بر تثبیت ارزش های کارآفرينينظارت و کنترل برنامه زمانينظارت بر اقدامات اصالحينظارت بر انجام فرايندها ،تدوين معیارها واستانداردها در راستای رسالت سازمان
نظارت و ارزيابي عناصر اکتشاف و بهرهبرداری
 -بازخورد يادگیری

11-2-21-1-6

1

اشراف بر کل
سازمان

مديريت
سراسری

رهبری تمام يک سازمان يا کسب و کاردغدغه در مورد تمام محدوده فعالیتهامسئولیت کلي و سراسری سازمان

26-26-21

1

ويژگيهای
سازماني

حوزه
سازماني

عدمتمرکز و رسمي سازی ارتباطات شبکهای؛ -ايجاد فرهنگ پذيرشاشتباهات
تخصیص منابعگسترش منابع مؤثر و کارآمدتحلیل موقعیت کنوني سازمان و تشريح آنبرای اعضای ديگر سازمان
تبديل استراتژی به فعالیتهای قابل اجراساختاردهي و ساده سازیدادن فضا برای تفکر مستقلبهینه سازی و اجرای فرايندهای کسب وکار فعلي
حفظ انسجام استراتژيک -پیوند فعالیتهای اجرايي با تفکر

-11-2-1-11-9-16-16
-8-61-1-2-22

رويکرد بررسي و بهبود مداوم استراتژیدغدغه در مورد انتخابهای افراد در رأسسازمان
تفکر خارج از چارچوبهای تعیین شدهجستجوی راهحلهای مختلفدادن ديد کلي از پروژه و مشخص کردنجهت و آينده
تدوين و ترسیم چشمانداز از آينده-تحريک فکری

-2-1-11-9-2-26-61
-21-22-68-62-1-1

نظارت
مستمر

تفکر
استراتژيک

محیطي

تفکر استراتژيک

هدفگذاری

آيندهنگاری

تبیین مسیر

62

61

تنظیم استراتژی مناسب برای سازمانتنظیم دستورالعملهای مشخصتوجه به طرحها ،ضرب العجلهاايجاد روالها و رويهها و رويکردهایاستاندارد شده

1-2-28

1

عهده دار تمرکز و معنادهي به چشمانداز ومأموريتهای يک سازمان

-21

6

611
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ارتباط با صنعت

توجه به بازار
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تمرکز نداشتن بر روی مشتریهای کنونيتشخیص افراد مناسب برای انتقال ارزش بهمشتری
-رفتار مشتری مدارانه

21-21

2

بحث و نتیجهگیری
همانگونه که مطرح شد ،رهبری دوسو توان از مباحثي است که به تازگي وارد حوزهی مديريت و رهبری شده و تا کنون چه در
مطالعات داخلي و چه مطالعات خارجي ،مقاله ای ديده نشده است که به تمامي ابعاد و جوانب موضوع اشاره کرده باشد .لذا در
پژوهش حاضر از فراترکیب و تجزيه و تحلیل نظرات و مباني موجود در زمینهی رهبری دوسو توان ،به جمعبندی نتايج
مطالعات انجام شده در اين حوزه پرداخته و رهبری دوسو توان را در ابعاد فردی ،محیطي و سازماني در نظر گرفته است .نتايج
پژوهش نشان ميدهد که بعد سازماني در رهبری دوسوتوان بیش از ديگر ابعاد مورد توجه قرار ميگیرد و پس از آن ابعاد
محیطي و فردی مهم هستند .در واقع مهمترين وجه پس از ايجاد سازمان دوسوتوان توجه به بعد سازماني و محیطي در
سازمان است.
رهبر دوسو توان در بعد سازماني؛ به بررسي راههای جديد و نوآورانه و بهبود و بهرهوری مستمر ميپردازد .رهبر دوسوتوان از
يکپارچه کردن فعالیتها ی متناقض و مديريت تغییر بهره ميگیرد و همچنین پیروان خود را به تفکر خالق و ريسکپذيری
تشويق و تمجید مي کند .رهبر دوسو توان همچنین به توانمندسازی کارکنان و آموزش و ارتقا يادگیری آنها و ايجاد زمینههای
حمايتي و خلق محیطهای حمايتي برای کارکنان و نظارت مستمر بر فعالیتهای و کارآفريني آنها را بر عهده ميگیرد .اين
رهبران رهبری و مسئولیت کلي و سراسری سازمان را بر عهده ميگیرند .توجه اصلي اين بعد به نفوذ و ايجاد انگیزه در
کارکنان ،مديريت تغییر و بهرهوری و بهبود مستمر ميباشد.
رهبر دوسوتوان در بعد محیطي؛ اين رهبران ،رهبراني آيندهنگر هستند و به تنظیم استراتژیهای مناسبي برای سازمان مي-
پردازند و به تفکر استراتژيک و تدوين چشمانداز برای سازمان ميپردازند و در واقع عهدهدار تمرکز به سوی مأموريت های
سازمان هستند .بايستي فرهنگ پذيرش اشتباهات را در سازمان حکمفرما کنند .از جمله مهمترين توجهات در اين بعد تفکر
استراتژيک ميباشد.
رهبری دوسوتوان در بعد فردی؛ اين رهبران قادر به تحمل ابهام ،ريسکپذيری و تمايل به نوآوری ميباشند .به تفاوتهای
فردی پیروان توجه کرده و ظرفیتها را برای ايجاد تغییر در سازمان به وجود ميآورد و به تبادل بین فعالیتهای اکتشافي و
بهرهبرداری ميپردازد .رهبر دوسو توان به تقويت يادگیری و مديريت دانش و استقبال از ايدهها ميپردازد .رهبر دوسو توان در
محیطهای آکنده از ابهام قادر به توانايي کار ميباشد و فردی است که احساس تنش خالقي داشته و از ظرفیتها برای انجام
کار درست در زمان درست بهره ميگیرد .ظرفیت جذب و ظرفیت تنظیم و انعطافپذيری از جمله مهمترين اين دستاوردها
ميباشد.
پیشنهادها
بر اين اساس پشنهاد مي شود جهت ايجاد رهبری دوسو توان در سازمان در ابتدای امر به دنبال تربیت اين رهبران بود .چرا که
يکي از مهمترين ابعاد رهبری دوسو توان توجه به ويژگيهای شخصیتي و اخالقي رهبر ميباشد .رهبر دوسو توان الزم است از
ويژگيهايي مانند :تمايل به غلبه بر موانع؛ تمايل به تحمل ابهام و خودکارآمدی؛ هوش هیجاني باال؛ تمايل به ريسک پذيری؛
تمايل به نوآوری در پیروان؛ خوشبیني؛ داشتن روحیه تغییر؛ تحريک خالقیت پیروان و توجه به تفاوتهای فردی پیروان بهره-
مند باشد .از طرف ديگر پیشنهاد ميشود زمینهی بیشتری از مديريت تغییر و يادگیری سازماني ،دانشافزايي و مديريت دانش؛
آيندهنگاری و تفکر استراتژيک فراهم شود و به اتخاذ رويکرد مشورتي و مشارکتي در تصمیم گیریها توجه شود .همچنین
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 طبق تحقیقات انجام شده هیچ. خالقیت و کارآفريني مؤثر ميباشد،جهت رشد رهبری دوسو توان در سازمان؛ توجه به نوآوری
 توسط محقق يافت نشد و از اين لحاظ مقاله،مقالهای که با اين جامعیت به بررسي ويژگيهای رهبران دوسو توان پرداخته باشد
.دارای نوآوری ميباشد
. بررسي میزان به کارگیری اين سبک رهبری در سازمانهايي است که اين نقش را دارند،پیشنهاد برای پژوهشهای آتي
. نوآوری و کارآفريني و توانمندسازی میتواند مورد مطالعه قرار گیرد،همچنین تأثیر اين سبک رهبری بر میزان خالقیت
همچنین پیشنهاد عملي پژوهش در نظر گرفتن ويژگيهای رهبری دوسوتوان در شرايط احراز شغل مديران است و در طراحي
فرايندهای تحويل پست مديريت به اين موضوع بايد توجه گرديده و در سپردن مسئولیت به تجربهها و تخصصهای آنها دقت
الزم به عمل آيد و توانمندسازی رهبران بايد مورد توجه جدی قرار گیرد و در نهايت اينکه سازمانها میتوانند به بررسي تأثیر
.وجود ويژگيهای رهبری دوسو توان بر موفقیت سازمان بپردازند
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