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چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسي و تبیین ارتباط بین سبک رهبری تحولگرا و تبادلي با درگیر شدن کارکنان در کار
(موردمطالعه :نیروی دريايي رشت) ميباشد .اين پژوهش حاضر کاربردی و از نظر شیوه جمعآوری اطالعات توصیفي از نوع
همبستگي مي باشد .پرسشنامه حاضر از مقاالت اسماعیلي و شريعت نژاد ( )4371و شافلي و همکاران ( )2002استخراج شده
است .از شاخص  CVRجهت روايي و از آلفای کرونباخ جهت پايايي پرسشنامه بهره گرفته شد .جامعه آماری اين تحقیق از
کارکنان نیروی دريايي رشت ميباشند که تعداد کل آنها  628نفر بوده و از اين تعداد با استفاده از فرمول کوکران تعداد 282
نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدهاند ،شیوه نمونهگیری مورداستفاده تصادفي ـ طبقهای ميباشد .با استفاده از روش مدل
يابي معادالت ساختاری و نرمافزار  AMOSدادههای تجزيه و تحلیل شدند .نتايج نشان داد که سبکهای رهبری تحولگرا و
تبادلي با درگیر شدن کارکنان در کار ،رابطه مثبت و معناداری دارند و از میان ابعاد رهبری تحولگرا ترغیب ذهني ،انگیزش
الهامبخش و مالحظات فردی با درگیری کارکنان در کار ارتباط معنيدار داشته و از هر دو بعد رهبری تبادلي يعني پاداشهای
مشروط و مديريت بر مبنای استثنا با درگیری کارکنان در کار ،رابطه معناداری دارند.
واژگان کلیدی :سبک رهبری تحولگرا ،درگیرشدن کارکنان در کار ،رهبری تبادلی
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سبک و نوع رهبری اجرايي در سازمان از راهبردیترين ابزار تعالي يا شکست در سازمانها بهحساب آمده چرا که سلسـله
تصمیمگیریها و سازماندهيهای سازمان تحت اراده و هدايت رهبری امکانپذير شده است .مديران بهعنـوان مرکـز ثقـل
سازماندهي و هدايت سازمانها نقش بسیار حساس و پیچیدهای دارد و تجلي توانمنـدیهـای ذاتـي و اکتسـابي آنـان در
عرصه فعالیتهای سازمانها ،نقش مهمي در نیل به حرکت درآوردن موفق سازمان و ايجاد بهرهوری سـازماني ايفـا کـرده
است .مفهوم رهبری تحولگرا در اصل از نظريه رهبری کاريزماتیک ناشي ميشود و طبق نظـر بسـیاری از صـاحبنظـران،
انگیزش اولیه برای رهبری ،میل به تحول است (چن و همکـاران .)2048 ،در سـازمانهـا ،وجـود رهبرانـي کـه در حقیقـت
توانستهاند چارچوبهای سبک رهبری تحولآفرين را پیاده سازند ،در عمل با توسعه نـوآوری و خالقیـت سـازماني مواجـه
شده و توانستهاند با توجه به بهکارگیری استراتژیهای تغییر و تحول با افزايش همگرايي و توسـعه کـار تیمـي و گروهـي
میزان روحیه کاری را در بین مجموعه کارکنان سازمان افزايش دهند (گارسیا و همکاران .)2042 ،ويژگـي خـا رهبـران
تحولآفرين که سبب توفیق آنان در ايجاد زمینه ارتقاء تحول و نوآوری سازماني شده است ،عبارتاند از گوش دادن ،نفوذ
آرماني بر پیروان ،انگیزش الهامبخش ،تحريک فرهیختگي و آگاهي ،تشويق و ترغیب ،حمايتهای توسعهگرا و غیره (سـلیم-
زاده و همکاران .)4371 ،اين نوع سبک رهبری بر روی افزايش درگیر شدن کارکنان با اهداف سازمانشان تمرکز ميکنـد .يـک
نمونه مرکزی از اين سبک رهبری القاء کردن تصور و ديد سرپرست به کارکنانشان اسـت .گـافمن معتقـد اسـت کـه افـراد در
جامعه نقشهای مختلفي را ميپذيرند که درگیرشدن در يک نقش را دلبستگي خودانگیخته» به نقش و صرف توجه و تـالش
فراوان برای اجرای آن تعريف ميکند( .استیفن پي رابینز )2003 ،4معتقد است که سبک رهبری تبادلي فقط بـه حفـو وضـع
موجود و قدرت و پست و مقام توجه دارد .از کارکنان انجام وظیفه طبق قانون طلب ميشود و درواقع مديران در نقـش تبـادلي
يا عملگرا چیزی (پاداش يا مزد) را در اختیار کارکنان قـرار مـيدهنـد و آنـان نیـز درازای دريـافتي خودکـار و خـدمت اراهـه
ميدهند( .هومريک.)2000 ،2
در دنیای کنوني نیروی انساني مهمترين عامل رشـد و مانـدگاری و مهـمتـرين مزيـت رقـابتي سـازمانهـا بـه شـمار مـيرود.
سازمانهای امروزی در جستجوی بهترينها و پیروزی جنگ استعدادها از هیچ تالشي فروگذار ننموده و همواره ميکوشـند تـا
بهترين و متعهدترين افراد را جذب خود نموده و از آنان در راستای تحقق اهداف خود بهره جويند .چه بسـیارند سـازمانهـايي
که هزينههای هنگفتي را صرف جذب بهترينها ميکنند اما با مديريت ناصحیح ،آنان را در شرايطي قرار ميدهنـد کـه تمـامي
استعداد و انگیزههايشان هرز رفته و نابود ميگردد .تا دهه  ،4760تأکید اغلب سازمانها بر وفاداری کارکنان بـود و کارفرمايـان
از کارکنان انتظار وفاداری و ماندگاری در سازمان را داشتند .امروزه با پیچیدهتر شدن و افزايش رقابت جهاني نیاز به انعطـاف و
تغییرپذيری در سازمانها بیشازپیش نمايانتر شده است .سازمانها کوچکتر شدهاند ،قراردادهای موقـت میـان کارفرمايـان و
کارمندان زيادتر شده و استخدام مادامالعمر رفتهرفته معنای خود را از دست ميدهد .سازمانهای امـروزی بـیشتـر بـه دنبـال
درگیر کردن بیشتر کارکنانشان در کار ميباشند (ولیبرن .)2007 ،3درگیری شغلي بهعنوان يک بازخورد و يک نگـرش شـغلي
مورد توجه محققین قرارگرفته است .درگیری شغلي به درجهای که اشخا به لحاظ روانشناختي با شغل فعليشـان هويـت-
يابي ميکنند ،اشاره دارد .درگیری شغلي بهطور عمده با رضايت از کار ،توان ،فداکاری و دلبستگي تعريف ميشـود .رضـايت از
کار به اين معناست که فرد تا چه میزان کار خود را رضايتبخش و مطلوب بداند .توان ،گويای سطح باالی انرژی انعطافپذيری
رواني در حین کار کردن ،میل بهصرف تالش در کار خود و مقاومت در رويارويي با مشکالت است .فداکاری به معنـای مشـغول
شدن پايدار به کار به همراه احساس اهمیت اشتیاق ،الهام بخشي ،عزتنفس است .دلبسـتگي بـه معنـای متمرکـز و معطـوف
شدن به کار است بهطوریکه فرد در چنین حالتي نسبت به گذر زمان و مشکالتش ناآگاه است (مؤمنپور و همکـاران)2041 ،؛
بنابراين ،ميتوان گفت که درگیری شغلي دارای سه بعد ميباشد -4 .شور و حرارت در کـار :سـطح بـااليي از انـرژی و تحمـل
1 Stifen
2 Homerig
3 wilbourne
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رواني فرد در هنگام کار و تمايل بهصرف تالش در آن کار باوجود سختي -2 .وقف شدن :دلبستگي عمیق با يک کار و احساس
اهمیت ،جديت و چالش در کار -3 .غرق شدن :تمرکز شديد و اشتغال به يک کار با رضايت خاطر و احسـاس شـادی در حـین
کار ،بهطوریکه گذشت زمان برای فرد سريع بوده و جدا شدن او از کـار بـهسـختي صـورت گیـرد .درگیـری شـغلي تـابعي از
شخصیت و فضای سازماني است (شجاعيفر و ناستيزايي .)4378 ،آنقدر که درگیری باعث ميگردد که کارکنان دارای روحیه
و جسارت در کار باشند ،عدم درگیری باعث ميگردد که کارکنان از نقش خود جدا افتـاده و رفتارهـای کنـاره جويانـه از خـود
نشان داده و در برابر نقش کاريشان موضعي دفاعي به خود بگیرند .بنا بر توضیحات اراههشده سؤاالت اصلي پـژوهش بـه شـر
ذيل هست:
-1آيا بین سبک رهبری تحولگرا با درگیرشدن کارکنان در کار در نیروی دريايي گیالن ارتباط وجود دارد؟
-2آيا بین سبک رهبری تبادلي با درگیرشدن کارکنان در کار در نیروی دريايي گیالن ارتباط وجود دارد؟
متغی ر مستقل در اين تحقیق سبک رهبری است .سبک رهبری عبارت است از الگوهای رفتاری داهمي و مسـتمر کـه افـراد در
هنگام کار از آن استفاده مـيکننـد و بـهوسـیلهی افـراد در مـيشـود .در يـک تقسـیمبنـدی جديـد رهبـران بـه دو دسـته
تقسیمشدهاند ،رهبری تبادلي (مراودهای -عملگرا) و رهبری تحولگرا (تحولآفرين) (مقیمي.)4370 ،
بیشتر تئوریهای رهبری ازجمله تحقیقات دانشـگاه ايـالتي اوهـايو ،الگـوی فیـدلر ،تئـوری مسـیر -هـدف و الگـوی مـديريتي
مشارکتي ،همگي بر رهبری تبادلي (عملگرا) توجه نمودند .اين نوع رهبران پیروان خود را هدايت ميکنند يا آنها را تحريـک
مينمايند و موجب ميشوند که هدفهای سازمان تأمین گردد .آنها رهبراني هستند کـه پیـروان خـود را الهـام مـيبخشـند،
ميتوانند به آنها روحیه بدهند و در مسیری هدايتشان کنند که منافع سازمان تأمین شـود .همچنـین ،ايـن افـراد مـيتواننـد
موجب شوند که زيردستان باروحیهای بسیار باال عمل نموده و اثراتي عمیق بر سازمان بگذارند (رابینز.)4368 ،
درگیری شغلي عبارت است يک حالت ذهني مثبت ،تأمینکننده و مرتبط باکار که باقدرت ،فداکاری و جذب نمود پیدا ميکند
(اسکافلي.)2002 ،4
نوع ديگر رهبران وجود دارند که تحولگرا ميباشند .آنها در باورها ،ارزشها و اهداف پیروان نفوذ ميکنند و بهعنوان قهرمـان
شناختهشده و تأثیر فوقالعادهای در پیروان خود برجای ميگذارند (مقیمي.)4370،
بهرامي و همکاران ( )4371پژوهشي تحت عنوان بررسي رابطهی ابعاد رهبری تحولآفرين و درگیری شغلي کارکنان از ديدگاه
مديران در بیمارستانهای آموزشي شهر يزد در سال  4372را به انجام رساندند .يافتـههـا نشـان مـيدهنـد کـه بـین رهبـری
تحولآفرين و چهار بعد آن (ترغیب ذهني ،انگیزش الهام بخش ،نفوذ آرمـاني ،مالحظـات فـردی) بـا درگیـری شـغلي در چهـار
بیمارستان با  r=289و p=0.01رابطه مثبت و معنيداری وجود دارد .رهبر تحولآفرين در بیمارستانها موجـب بـه وجـود
آوردن تغییرات مثبت در عملکرد پرسنل برای انجام بهتر کارها و تقويت يادگیری و افزايش توانايي کارکنان ميشود.
سلطاني و همکاران ( )4371تحقیقي با عنوان نقش سرمايه اجتماعي و رهبری تحولآفرين در ارتقای عملکرد نوآوری بنگـاه را
انجام دادند .نتايج پژوهش نشان داد متغیرهای برونزا (سرمايه اجتماعي و رهبری تحولآفرين) بر مديريت دانش تأثیر مثبت و
مستقیم نميگذارند ،اما متغیرهای برونزا بر يادگیری سازماني و عملکرد نوآوری تأثیر مثبت و مستقیم ميگذارند.
کريمي ( )4371مطالعهای درزمینهی بررسي سبک رهبری تحولگـرا ،حمايـت ادرا شـده بـرای خالقیـت ،هويـت گروهـي و
نوآوری گروهي در بانک توسعه صادرات ايران به انجام رسـاند .نتـايج نشـان داد کـه بـین سـبک رهبـری تحـولگـرا ،حمايـت
ادرا شده برای خالقیت ،هويت گروهي و نوآوری گروهي در بانک توسعه صادرات شهر تهران رابطه مثبت و معنيداری وجـود
دارد.
آقاجاني و شوقي ( )4373پژوهشي با عنوان بررسي تأثیر سبک رهبری مديران بر خالقیت کارکنان (موردمطالعه :صنايع فلـزی
شهر صنعتي کاوه) را اجرا نمودند .نتايج پژوهش تأثیر مثبت و معنادار سبک رهبری مديران را بر خالقیت کارکنـان در جامعـه
پژوهش تأيید کرد.

1. Skafli
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عربیون و همکاران ( )4372پژوهشي با عنوان بررسي تأثیر میانجي گرايش کارآفرينانه بر رابطهی بین رهبری تحولآفرين و
عملکرد سازماني اجرا نمودند .نتايج پژوهش حاکي از تأثیر مثبت و معنادار رهبری تحولآفرين بر عملکرد سازماني از يکسـو و
از سوی ديگر تأثیر معنادار متغیر میانجي گرايش کارآفرينانه بر رابطهی میان اين دو ميباشد.
سندل )2042( 4در پژوهشي به نام رهبری تحولگرا ،درگیری و اجرای کار ،ارتباط بین رهبری تحولگرا و درگیر شدن در کـار
و مشاغل اجرايي را موردمطالعه قرار داده و آن را بهعنوان يک سطح کالن در در متقابل از درگیری افراد و ارتباط آن مدنظر
قرار ميدهد و اينکه چطور رهبران زمینه درگیرشدن در کار را فراهم کرده و توجه افراد را به سمت کارهای ويژه سازمان سوق
ميدهند و از نفوذ و تأثیرگذاری رهبران تحولگرا بر روی فعلوانفعاالت روزانه کارکنان استفاده ميکنند.
پیت رز و واترمن )2042( 2در مقالهای با عنوان نقش و ارتباط مؤثر رهبری تحولگرا در درگیرشدن مستقیم کارکنان در کـار و
فرار از ايستايي کارکنان ميگويند که از خصوصیات ايستايي سازمانها حیرتزده شده اند و به اين نتیجه رسیدهاند که بـهرغـم
تغییر پیوسته شرايط دنیا ،اغلب سازمانها و شرکتها حداقل در  40سال گذشته زندگي ميکنند و حدود  40سـال از شـرايط
دنیا در خصو نحوه درگیرشدن کارکنان در کار عقب هستند .فراهم کردن شرايط جهت درگیرشدن کارکنان در محیط کـار،
نتايج مثبت و شايستهای را ايجاد کرده است ،بهطوریکه افراد را در رسیدن به اهداف سازماني غرق کرده و تالششـان را چنـد
برابر مينمايد .م یزان تمرکز افراد در کار مربوطه بیشتر شده و به همین میزان دقت در انجام آن نیز باال ميرود.
تمیس و بکر )2044( 3در پژوهشي با عنوان اينکه آيا رهبری تحولگرا ،درگیر شدن کارکنان در کار روزانه را افزايش ميدهـد،
دريافتند که اين سبک رهبری بر روی افزايش درگیرشدن کارکنان با اهداف سازمانشان تمرکز کرده و يک نمود مرکزی از ايـن
سبک رهبری ،القاء کردن تصور و ديد سرپرست به کارکنان ميباشد.
جیمز ادوارد )2007( 1در پژوهشي با عنوان ارتباط بین سبک رهبری تحولگرای افسران و سطو درگیرشدن کارکنان دريافت
که رهبری تحولگرا دارای اثرات مثبت بر روی کارکنان بخصو يگانهای نظامي ميباشد و آنها به سبک رهبری
تحولگرای افسران و درگیرشدن در کار ارتباط ميدهد.
مک فارلین و سويیني )4772( 1ميگويند که تحقیقات نشان ميدهد که درگیرشدن کارکنان در کار با عوامل مهم سازماني
همچون رضايت شغلي و تعهد سازماني ارتباط مستقیم داشته و رهبری تحولگرا در اين میان ميتواند با استفاده از دو برگ
خريد باال ،نحوه و میزان درگیرشدن کارکنان را افزايش دهد.
چهارچوب نظری ،يک الگوی مفهومي است مبني بر روابط تئوريک میان شماری از عواملي که در مورد مسئله پژوهش
بااهمیت تشخیص داده شدهاند .بهطور خالصه ،چهارچوب نظری از پیوندهای دروني میان متغیرهايي که سرانجام در پويايي
موقعیت مورد بررسي نقش دارند ،گفتوگو ميکند .پديد آوردن چنین چهارچوب مفهومي به ما کمک ميکند تا روابط خاصي
را در نظر بگیريم و آنها را بیازمايیم و در خود را در زمینهی پوياييهای موقعیتي که قرار است پژوهش در آن صورت گیرد،
بهبود بخشیم .بدين گونه است که چهارچوب نظری ،بنیان تمام تحقیق را تشکیل ميدهد (سکاران.)4370 ،
متغیر وابسته ،8متغیری است که مشاهده يا اندازهگیری مي شود تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود .متغیر
وابسته که مهمترين متغیر در اين پژوهش است ،درگیرشدن کارکنان در کار است.
درگیرشدن کارکنان در کار مفهومي است که اخیراً وارد مباحث سازماني شده است و بیش از دو دهه از ظهور آن نميگذرد.
کارکنان درگیر در کار معموالً پرانرژی و فعال هستند ،بهطور مثبتي با کار ارتباط برقرار کرده و سعيشان بر اين است که
کارشان را بهطور اثربخشي به انجام برسانند .واژه درگیرشدن در کار در فرهنگ لغت به معنای مختلفي همچون نامزد شدن،
تعهد ،التزام ،اشتغال ،استخدام و درگیری ترجمهشده است .کان )4770( 9اولین کسي بود که مفهوم درگیری شغلي را وارد
1 Beker
2 Pitrose & Waterman
3 Temis & Beker
4 Jamz Edward
5 Mcfalin& Sueini
6 Dependent Variable
7 Kan
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محیطهای کار ميکرد .به نظر کان ،کارکنان سازمان نیز در يک نقش کاری ممکن است درگیر بوده يا درگیر نباشند .وی
درگیر شدن در کار را وضعیتي روانشناختي که در آن فرد خود را مطیع و تحت امر نقش کاریاش در سازمان درآورد ،تعريف
ميکند .درگیری در کار باعث ميشود که کارکنان دارای روحیه و جسارت در کار باشند و عدم درگیری باعث ميشود که
کارکنان از نقش خود جا افتاده و در برابر نقش کاريشان موضعي دفاعي به خود بگیرند (پاور.)2040 ،4
رهبری تحولگرا يکي از پارادايمهای رهبری در روانشناختي سازمان است که موردتحقیق گستردهای قرارگرفته است .رهبری
تحولگرا ،رضايت زيردستان و اعتماد به آنها به رهبری و بهعالوه تعهد عاطفي آنها را افزايش ميدهد .رهبراني که رفتارهای
تحولآفرين از خود نشان ميدهند ،مجموعهای از نتايج مثبت را در سازمان ايجاد ميکنند .يکي از داليل موفقیت سازمانهای
بزرگ اين است که کارکناني دارند که فراتر از وظايف رسمي خود تالش مينمايند .تحقیق نشان ميدهد که سبک رهبری
تحولگرا چگونه بر درگیر کردن روزانه افراد نفوذ و تأثیر دارد .برابر تئوریهای مديريتي ما پیشبیني ميکنیم که سبک
رهبری تحولگرا با کارکنان درگیر در شغل از طريق انديشه فلسفه خوشبیني بهصورت روزبهروز رفتار ميکند .نقش رهبری
تحولگرا با درگیری کارکنان در کار بهصورت روزمره نتیجه و اثر مثبت داشته است .رهبری تحولگرا تعريفي است بهعنوان
رفتار يک رهبر که بر هنجارها و ارزشهای کارکنان تأثیر مثبت داشته و به آنها انگیزه ميدهد و آنها را تحريک ميکند تا بر
اساس انتظارشان کار کنند .اين نوع سبک رهبری بر روی افزايش درگیر شدن کارکنان با اهداف سازمانشان تمرکز ميکند.
بس )4761( 2يک نمونه مرکزی از اين سبک رهبری القاء کردن تصور و ديد سرپرست به کارکنانشان است.
درگیری در کار بهعنوان يک نیروی بالقوه اجرايي کارکنان در مديريت سازماني پديدار و مطر شده است .رشد بدنه سازمان
منوط به ارتباط بین درگیری کارکنان در کار و نتايج سازماني آن ميباشد (ريتو.)2006 ،3
(استیفن پي رابینز )2003 ،معتقد اند که سبک رهبری تبادلي فقط به حفو وضع موجود و قدرت و پست و مقام توجه دارد .از
کارکنان انجاموظیفه طبق قانون طلب ميشود و درواقع مديران در نقش تبادلي يا عملگرا چیزی (پاداش يا مزد) را در اختیار
کارکنان قرار ميدهند و آنان نیز در ازای دريافتي خودکار و خدمت اراهه ميدهند (هومريگ.)2000،
متغیر مستقل 1بهگونهای مثبت يا منفي بر متغیر وابسته تأثیر ميگذارد؛ يعني ،وقتي متغیر مستقل وجود داشته باشد ،متغیر
وابسته نیز وجود دارد و هر مقدار افزايش در متغیر مستقل روی دهد ،در متغیر وابسته نیز افزايش يا کاهش روی خواهد داد.
بهبیانديگر ،دلیل تغییر در متغیر وابسته را بايد در متغیر مستقل جستوجو کرد (سکاران.)4370 ،
متغیر مستقل در اين تحقیق سبک رهبری است .سبک رهبری عبارت است از الگوهای رفتاری داهمي و مستمر که افراد در
هنگام کار از آن استفاده ميکنند و بهوسیلهی افراد در ميشود .در يک تقسیمبندی جديد رهبران به دو دسته
تقسیمشدهاند ،رهبری تبادلي (مراودهای -عملگرا) و رهبری تحولگرا (تحولآفرين) (مقیمي.)4370 ،
بیشتر تئوریهای رهبری ازجمله تحقیقات دانشگاه ايالتي اوهايو ،الگوی فیدلر ،تئوری مسیر -هدف و الگوی مديريتي
مشارکتي ،همگي بر رهبری تبادلي (عملگرا) توجه نمودند .اين نوع رهبران پیروان خود را هدايت ميکنند و يا آنها را
تحريک مينمايند و موجب ميشوند که هدفهای سازمان تأمین گردد .رهبراني هستند که پیروان خود را الهام ميبخشند،
ميتوانند به آنها روحیه بدهند و در مسیری هدايتشان کنند که منافع سازمان تأمین شود .همچنین ،اين افراد ميتوانند
موجب شوند که زيردستان باروحیهای بسیار باال عمل نموده و اثراتي عمیق بر سازمان بگذارند (رابینز .)4368 ،در تعريفي
ديگر بس و اوولیو ،رهبری تحولآفرين (تحولگرا) را چنین توصیف ميکنند :رهبری تحولگرا وقتي تحقق مييابد که يک
رهبر ،پیروان را برای بینش مشتر برميانگیزد ،آنها را دررسیدن به چشمانداز ،تشويق ميکند و منابع الزم را برای رشد
پتانسیل شخصي آنها فراهم مينمايد (انصاری و ارسطو.)4361 ،

1 Power
2 Bess
3 Rito
4 Independent Variable

39

شماره  41پايیز 79

فصلنامه علمي -پژوهشي آموزش علوم دريايي

رهبری:
رهبری تحولآفرين:
بین نفوذ آرماني
ترغیب ذهني
انگیزش الهامبخش
مالحظات فردی

درگیرشدن در کار

رهبری تبادلي:
پاداشهای مشروط
مديريت بر مبنای استثنا فعال
شکل ( )1مدل مفهومی پژوهش (محقق ساخته)

فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی  :1بین سبک رهبری تحولگرا و درگیرشدن کارکنان در کار رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعي  :4-4بین نفوذ آرماني و درگیر شدن کارکنان در کار ارتباط معنيدار وجود دارد.
فرضیه فرعي  :2-4بین ترغیب ذهني مديران و درگیرشدن کارکنان در کار ارتباط معنيداری وجود دارد.
فرضیه فرعي  :3-4بین انگیزش الهامبخش مديران و درگیرشدن کارکنان در کار ارتباط معنيداری وجود دارد.
فرضیه فرعي  :1-4بین مالحظات فردی و درگیرشدن کارکنان در کار ارتباط معنيدار وجود دارد.
فرضیه اصلی  :2بین سبک رهبری تبادلي و درگیرشدن کارکنان در کار رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعي  :4-2بین پاداشهای مشروط و درگیرشدن کارکنان در کار ارتباط معنيدار وجود دارد.
فرضیه فرعي  :2-2بین مديريت بر مبنای استثنا فعال و درگیرشدن کارکنان در کار ارتباط معنيدار وجود دارد.
روششناسی تحقیق
روششناسي پژوهش حاضر کاربردی و از نوع توصیفي-پیمايشي با رويکرد همبستگي ميباشد .جامعه آماری مطالعه حاضر
متشکل از کارکنان نیروی دريايي رشت ميباشد که تعداد آنها  628نفر گزارششده است .در اين پژوهش ،تعداد نمونه به
دلیل مشخص بودن (محدود بودن) جامعه از طريق فرمول کوکران به دست آمد .در اين راستا ،طبق فرمول کوکران برای
جامعه معلوم ،برای تعداد  628نفر جامعه تعداد نمونه  282نفر محاسبه شد .در پژوهش حاضر از روش نمونهگیری تصادفي
طبقهای استفادهشده است .در اين روش نمونهگیری ابتدا واحدهای جامعه مورد مطالعه در طبقههايي که از نظر صفت متغیر
همگنتر هستند ،گروهبندی شدند تا تغییرات آنها درون گروهها کمتر شود .پسازآن از هريک از طبقهها تعدادی نمونه
انتخاب شد و به کارکنان در رستههای مختلف که جزو طبقه جدا محسوب ميشدند ،پرسشنامه اراهه گرديد .در تحقیق حاضر،
از روش اعتبار يا روايي محتوايي استفادهشده است ،از آنجاييکه تعداد ارزيابان برای سنجش روايي سؤاالت  40نفر ميباشد،
حداقل  CVRمورد قبول با توجه به اين تعداد ارزياب 0/82 ،ميباشد .در اين تحقیق جهت برآورد پايايي از روش همساني
دروني( 4آلفای کرونباخ) استفادهشده است .برای تجزيه و تحلیل دادههای جمعآوریشده ،ابتدا آمار توصیفي که به بررسي
متغیرهای جمعیت شناختي تحقیق شامل جنسیت ،میزان تحصیالت و  ...ميپردازد ،به کمک نرمافزار آماری SPSS 22

1 Internal Consistency
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موردبررسي قرار ميگیرد .سپس توصیف دادهها با استفاده از همین نرمافزار صورت ميگیرد و وضعیت متغیرها ازلحاظ
میانگین ،واريانس ،مینیمم ،ماکسیمم و  ...بررسي ميشود .در اين تحقیق ،بهمنظور بررسي رابطه بین متغیرهای تحقیق از
آزمون همبستگي پیرسون استفادهشده است .همچنین ،بهمنظور آزمون فرضیات تحقیق و بررسي برازش کلي مدل مفهومي
تحقیق از مدل يابي معادالت ساختاری بهوسیله نرمافزار آماری  Amos 22استفادهشده است.
پرسشنامه اين تحقیق که نمونهای از آن در بخش ضمايم آمده است ،شامل دو قسمت سؤالهای فردی و سؤالهای تخصصي
ميباشد .سؤالهای فردی شامل  1سؤال جنسیت ،سن ،تحصیالت و میزان سابقه خدمت ميباشد و سؤالهای تخصصي
متشکل از  11سؤال ميباشد .سؤالهای تحقیق از نوع سؤالهای بسته و  1گزينهای ميباشند .سؤالهای بسته پاسخ،
مجموعهای از گزينهها را اراهه ميدهند تا پاسخدهنده از میان آنها يکي را انتخاب کند .پاسخهای پرسشنامه بهصورت طیف
لیکرت تدوينشده اند .در ادامه تعداد سؤاالت مربوط به هر يک از متغیرها در بخش دوم پرسشنامه بهتفصیل در جداول شماره
 4و  2آورده شده است.
جدول  ،4سؤاالت مربوط به سبک رهبری که شامل دو سبک تحولگرا و تبادلي ميباشد را نشان ميدهد .سؤاالت اين بخش،
از پرسشنامه چندعاملي رهبری ( )MLQکه از مقاله اسماعیلي و شريعتنژاد ( )4371اخذشده است که پاسخهای آنها از
هیچگاه تا همیشه ،درجهبندی شدهاند.
جدول ( )1متغیرها و شاخصهای آنها
رديف

متغیرها

4
2
3

سبک رهبری تحولگرا

1
1
8

سبک رهبری تبادلي

ابعاد

تعداد سؤاالت

نفوذ آرماني

 4( 6تا )6

ترغیب ذهني

)42-7( 1

انگیزش الهامبخش

)48-43( 1

مالحظات فردی

)20-49( 1

پاداشهای مشروط

)21-24( 1

مديريت بر مبنای استثناء (فعال)

)26-21( 1

جدول  ،2سؤاالت مربوط به درگیر شدن در کار که شامل سه بعد شور و حرارت ،وقف شدن در کار و غرق شدن در کار
ميباشد را نشان ميدهد .سؤاالت اين بخش ،از پرسشنامه پژوهش شافلي 4و همکاران ( ،)2002اخذ شده است که پاسخهای
آنها از خیلي کم تا خیلي زياد ،درجهبندیشدهاند.
جدول ( )2تفکیک ابعاد گویههای متغیر درگیر شدن در کار
رديف

متغیر

4
2

درگیر شدن کارکنان در کار

3

ابعاد

تعداد سؤاالت

شور و حرارت در کار

)31-27( 8

وقف شدن در کار

)37-31( 1

غرق شدن در کار

)11-10( 8

در تحقیق حاضر ،از روش اعتبار يا روايي محتوايي استفاده شده است ،زيرا هنگاميکه اعتبار تجربي امکانپذير نباشد يا به
سختي بتوان از طريق تجربي يا عملي برای يک اندازه يا بافته اعتبار کسب کرد ،از اعتبار مفهومي استفاده ميشود .ازآنجاييکه
تعداد ارزيابان برای سنجش روايي سؤاالت  40نفر ميباشند ،لذا حداقل  CVRموردقبول با توجه به اين تعداد ارزياب0/82 ،
ميباشد (میرزايي .)4366 ،در اين تحقیق جهت برآورد پايايي از روش همساني دروني( 2آلفای کرونباخ) استفادهشده است .بر
1 Schaufeli
2 Internal Consistency
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اساس روش باز آزمايي ،ضريب آلفای کرونباخ کل پرسشنامه برابر با  0/628برآورد شد؛ که میزان آن باالی  0/9و در حد
قابلقبول است.
جدول ( )3آلفای کرونباخ برای متغیرها
ابعاد

تعداد سؤاالت

متغیرها

نفوذ آرماني

 4( 6تا )6

ترغیب ذهني

)42-7( 1

انگیزش الهامبخش

)48-43( 1

مالحظات فردی

)20-49( 1

پاداشهای مشروط

)21-24( 1

مديريت بر مبنای استثناء (فعال)

)26-21( 1

شور و حرارت در کار

)31-27( 8

وقف شدن در کار

)37-31( 1

غرق شدن در کار

)11-10( 8

سبک رهبری تحولگرا

سبک رهبری تبادلي

درگیر شدن کارکنان در کار

 11سؤال

کل پرسشنامه

آلفای کرونباخ

0/713

0/612

0/601
0/611

یافته های تحقیق
در اين مرحله به توصیف متغیرهای تحقیق پرداخته ميشود و متغیرها از حیث مواردی نظیر میانگین ،مینیمم ،ماکسیمم،
انحراف استاندارد و چولگي و کشیدگي مورد بررسي قرار ميگیرند .جدول شماره  1آمار توصیفي متغیرهای پژوهش را نشان
ميدهد .طبق اطالعات اين جدول شاخصهای محاسبهشده برای هريک از متغیرها در سطح قابل قبولي قرار دارد.
جدول ( )4توصیف متغیرهای تحقیق
میانگین

انحراف استاندارد

واريانس

چولگي

کشیدگي

متغیرها

3/27

0/391

0/410

-0/436

-0/111

سبک رهبری تبادلي

3/06

0/119

0/207

0/046

-0/179

درگیر شدن کارکنان در کار

3/46

0/147

0/498

-0/066

-0/681

سبک رهبری تحولگرا

بارهای عاملي پرسشهای پژوهش در جدول شماره  1نشان دادهشدهاند .مطابق اين جدول ،مقادير  AVEو میزان آلفای
کرونباخ متغیرها نیز در حد مناسبي قرار دارند که نشاندهنده اعتبار سازه مناسب برای متغیرهای پژوهش ميباشد .بعد از
حذف پرسشهايي که بار عاملي مناسبي نداشتند (باالتر از  )0/1مدل ساختاری پژوهش برای آزمون فرضیات پژوهش اجرا
ميشود.
جدول ( )5نتایج کلی مدل اندازهگیری
متغیرها

سبکرهبری
تحولگرا

ابعاد

نفوذ آرماني

سؤالها

بارهای عاملي

پرسش 4

0/818

پرسش 2

0/164

پرسش 3

0/118

پرسش 1

0/864

پرسش 1

0/967
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0/698

AVE

0/814
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ترغیب ذهني

انگیزش الهامبخش

مالحظات فردی

پاداشهای مشروط

سبک رهبری تبادلي
مديريت بر مبنای
استثناء (فعال)

شور و حرارت در کار
درگیر شدن کارکنان
در کار
وقف شدن در کار
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پرسش 8

0/976

پرسش 9

0/873

پرسش 6

0/132

پرسش 7

0/813

پرسش 40

0/849

پرسش 44

0/668

پرسش 42

0/889

پرسش 43

0/198

پرسش 41

0/880

پرسش 41

0/882

پرسش 48

0/938

پرسش 49

0/697

پرسش 46

0/904

پرسش 47

0/279

پرسش 20

0/340

پرسش 24

0/366

پرسش 22

0/186

پرسش 23

0/780

پرسش 21

0/691

پرسش 21

0/611

پرسش 28

0/972

پرسش 29

0/941

پرسش 26

0/112

پرسش 27

0/991

پرسش 30

0/827

پرسش 34

0/638

پرسش 32

0/139

پرسش 33

0/371

پرسش 31

0/496

پرسش 31

0/819

پرسش 38

0/830

پرسش 39

0/990

پرسش 36

0/648

14

0/631

0/619

0/911

0/940
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غرق شدن در کار

شماره  41پايیز 79

پرسش 37

0/873

پرسش 10

0/186

پرسش 14

0/938

پرسش 12

0/600

پرسش 13

0/910

پرسش 11

0/697

پرسش 11

0/878

برای آزمون فرضیههای تحقیق مدل ساختاری بهوسیله نرمافزار  AMOSرسم گرديده و روابط بین متغیرها سنجیده شده
است .شکل  2مدل ساختاری برای آزمون فرضیههای اصلي را نشان ميدهد و جدول  8شاخصهای برازش مدل ساختاری را
نشان ميدهد که مدل از برازش مناسبي برخوردار است.

شکل ( )2مدل ساختاری برای آزمون فرضیههای اصلی تحقیق

مقدار  RMSEAهر چه کمتر باشد ،بهتر است؛ يعني هر چه اين مقدار به صفر میل کند ،نشاندهنده مناسب بودن برازش
مدل است که در اين تحقیق مقدار آن برابر  0/082ميباشد که نشاندهندهی مناسب بودن برازش مدل است.
مقدار مناسب برای شاخص کای اسکوار تقسیم بر درجه آزادی ،کمتر از  1است که در اينجا برابر  2/669بهدستآمده است.
ساير شاخصها نیز بايد مقداری بیشتر از  0/7داشته باشند و هر چه اين مقدار به عدد يک نزديکتر باشد ،مناسبتر است.
کلیه شاخصهای ارزيابي تناسب برازش مدل از مقدار قابل قبولي برخوردار هستند و اين امر نشاندهنده برازش مناسب مدل
ميباشد.

12

شماره  41پايیز 79

فصلنامه علمي -پژوهشي آموزش علوم دريايي
جدول ( )6شاخصهای برازش مدل ساختاری برای آزمون فرضیههای اصلی تحقیق
شاخص

مقدار قابلقبول

مقدار

کای اسکوار تقسیمبر درجه آزادی

کمتر از 3

2/669

شاخص نرمشده برازندگي ()NFI

بیشتر از 0/7

0/742

شاخص برازندگي فزاينده ()IFI

بیشتر از 0/7

0/711

شاخص برازندگي تطبیقي )(CFI

بیشتر از 0/7

0/712

ريشه دوم برآورد واريانس خطای تقريب(RMSEA) ،

نزديک به صفر

0/082

شکل  2مدل ساختاری برای آزمون فرضیههای فرعي را نشان ميدهد و جدول  8شاخصهای برازش مدل ساختاری را نشان
ميدهد که مدل از برازش مناسبي برخوردار است .نتايج آزمون فرضیههای زير در جدول  9اراههشده است.
جدول زير نشاندهنده نتايج مدل ساختاری برای آزمون فرضیههای پژوهش ميباشد .با توجه به مقادير اراههشده در اين
جدول ،زماني که عدد معناداری بیش از  4/78و يا کمتر از  -4/78حاصل شود ،در اين صورت فرضیه فوق تاهید ميگردد .نتايج
نشان ميدهد بر اساس اطالعات جدول  9بهجز فرضیه فرعي اول ،ساير فرضیهها به علت کسب مقدار آماره  tبیشتر از  4/78با
احتمال  71درصد مورد تاهید واقع شدند .نتايج فرضیهها در فصل بعد بهصورت کامل تشريح ميشود.
جدول ( )7ضریب استاندارد و اعداد معناداری برای فرضیههای پژوهش
سطح
معناداری

آماره t

ضريب
مسیر

نتیجه

4

سبک رهبری
تحولگرا

>>>>

درگیرشدن
کارکنان در کار

0/000

1/666

0/118

تاهید

2

سبک رهبری
تبادلي

>>>>

درگیرشدن
کارکنان در کار

0/000

8/493

0/827

تاهید

فرضیههای
اصلي

مسیر

فرضیههای
فرعي
4

نفوذ آرماني

>>>>

درگیرشدن
کارکنان در کار

0/236

4/464

0/090

عدمتأيید

2

ترغیب ذهني
مديران

>>>>

درگیرشدن
کارکنان در کار

0/002

3/019

0/468

تاهید

3

انگیزش الهامبخش
مديران

>>>>

درگیرشدن
کارکنان در کار

0/000

1/264

0/140

تاهید

1

مالحظات فردی

>>>>

درگیرشدن
کارکنان در کار

0/040

2/187

0/462

تاهید

1

پاداشهای مشروط

>>>>

درگیرشدن
کارکنان در کار

0/000

3/134

0/242

تاهید

8

مديريت بر مبنای
استثنا (فعال)

>>>>

درگیرشدن
کارکنان در کار

0/000

1/927

0/191

تاهید

طي هر تحقیق ،محقق به دنبال يافتن پاسخي برای سؤاالت خود در خصو تحقیق بوده است ،لذا در قالب نتیجهگیری،
تمامي اطالعات به دست آورده شده مورد بررسي قرارگرفته و از میان آنها جوابهايي متناسب با سؤاالت استخراج ميشود.
همانطور که در فصل اول تحقیق نیز اشاره گرديد ،هدف اصلي اين تحقیق تعیین رابطهی بین سبکهای رهبری تحولگرا و
13
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تبادلي بوده که در اين راستا تالش شد تا با مطالعهی مباني نظری موضوع و استخراج چارچوب نظری و مدل مفهومي،
مؤلفههای هر يک از متغیرها شناسايي و تأثیرات آنها مورد بررسي قرار گیرد .بهمنظور آزمون هشت فرضیه تبیین شده در
فصل اول ،پرسشنامه استاندارد طراحي و پس از تعیین اعتبار محتوا و روايي تعداد  282پرسشنامه تحقیق با استفاده از روش
نمونهگیری تصادفي طبقهای در جامعه آماری هدف (کارکنان نیروی دريايي رشت) توزيع شد و پس از استخراج دادههای
بهدستآمده از پرسشنامهها به تجزيهوتحلیل آنها با استفاده از نرمافزار  AMOSپرداخته شد .بهمنظور تحلیل فرضیهها و
پاسخ به پرسش اصلي تحقیق از روشهای آمار توصیفي و استنباطي (مدل يابي معادالت ساختاری) استفاده گرديد که در
ادامه اين فصل نتايج آن اراهه و پیشنهادهايي در دو بخش تحت عناوين پیشنهادها بر مبنای يافتههای تحقیق و پیشنهادها
برای تحقیقات آتي اراهه گرديد.
فرضیههای اصلی
 بین سبک رهبری تحولگرا و درگیرشدن کارکنان در کار رابطه وجود دارد.
بر مبنای نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل دادههای پژوهش ،اين فرضیه تأيید ميگردد ،زيرا اوالً سطح معناداری ( ،)0/000بسیار
کوچکتر از  ،0/01است و ثانیاً خروجي آماره تي برابر با  1/666و از  4/78بزرگتر است .بر اين اساس ،با توجه به اينکه اين
میزان ،در ناحیه  H1يعني ناحیه تأيید فرضیه قرار دارد ،ميتوان با اطمینان  %71گفت بین سبک رهبری تحولگرا و
درگیرشدن کارکنان در کار رابطه معناداری وجود دارد؛ يعني با تقويت سبک رهبری تحولگرا در نیروی دريايي ،درگیر شدن
کارکنان در کار بیشتر ميشود .در اين رابطه ،اردالن و همکاران ( ،)4373در پژوهشي که انجام دادند ،نشان دادند که رهبری
تحولآفرين بر میزان مشارکت کارکنان در کار ،تأثیر معناداری دارد.
 بین سبک رهبری تبادلی و درگیرشدن کارکنان در کار رابطه وجود دارد.
بر مبنای نتايج حاصل از تجزيهوتحلیل دادههای پژوهش ،اين فرضیه تأيید ميگردد ،زيرا اوالً سطح معناداری ( ،)0/000بسیار
کوچکتر از  ،0/01است و ثانیاً خروجي آماره تي برابر با  8/493و از  4/78بزرگتر است .بر اين اساس ،با توجه به اينکه اين
میزان در ناحیه  H1يعني ناحیه تأيید فرضیه قرار دارد ،ميتوان با اطمینان  %71گفت بین سبک رهبری تبادلي و درگیرشدن
کارکنان در کار رابطه معناداری وجود دارد .درواقع با تقويت يک واحد در میزان سبک رهبری تبادلي ،درگیر شدن کارکنان در
کار به میزان  0/83واحد افزايش مييابد .با توجه به اينکه ،رهبری تبادلي ،در رابطه بین رهبر و کارکنان ،تمايالت فردی هر دو
طرف را تأمین ميکند ،ميتواند موجبات و انگیزش کافي برای درگیری بیشتر کارکنان در کار را فراهم آورد .يافتههای پژوهش
شوقي و حاجفتحعلي ( ،)4373با نشان دادن تأثیر سبک رهبری تبادلي بر درگیر شدن کارکنان در کار که يکي از ابعاد
فرهنگسازماني ميباشد با نتیجه آزمون اين فرضیه در پژوهش حاضر همراستا است.
فرضیههای فرعی
 بین نفوذ آرمانی و درگیرشدن کارکنان در کار ارتباط معنیدار وجود دارد.
بر مبنای نتايج حاصل از تجزيهوتحلیل دادههای پژوهش ،اين فرضیه تأيید نميگردد؛ زيرا اوالً سطح معناداری ( ،)0/236از
 ،0/01بزرگتر است و همچنین خروجي آماره تي برابر با  4/464است که از  4/78کوچکتر است و در ناحیه  ،H0يعني ناحیه
رد فرضیه قرار دارد؛ بنابراين ،نميتوان گفت بین نفوذ آرماني و درگیرشدن کارکنان در کار ارتباط معنيدار وجود دارد .نفوذ
آرماني ،اولین بعد از رهبری تحولگرا ميباشد و به میزان نفوذ رهبر در کارکنان و اثرگذاری باورها و عقايد او بر کارکنان ،اشاره
دارد ،اما عدم رابطه نفوذ آرماني با درگیری کارکنان در کار ميتواند به دلیل وجود رسمیت زياد در کار و قوانین کاری دقیق
باشد و همچنین ممکن است به دلیل عدم اختیار رهبر در جهتدهي به فعالیتهای کارکنان باشد .در اين رابطه ،يافتههای
پژوهش شعبانينژاد و همکاران ( )4371که تأثیر نفوذ آرماني بر عملکرد شغلي کارکنان را نشان دادهاند ،مخالف نتیجه پژوهش
حاضر ميباشد.
 بین ترغیب ذهنی مدیران و درگیرشدن کارکنان در کار ارتباط معنیداری وجود دارد.
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بر مبنای نتايج حاصل از تجزيهوتحلیل دادههای پژوهش ،اين فرضیه تأيید ميگردد .با توجه به اينکه اين میزان در ناحیه H1
يعني ناحیه تأيید فرضیه قرار دارد ،ميتوان با اطمینان  %71گفت بین ترغیب ذهني مديران و درگیرشدن کارکنان در کار
ارتباط معنيداری وجود دارد .درواقع با افزايش يک واحد در میزان ترغیب ذهني ،درگیر شدن کارکنان در کار به میزان 0/47
واحد افزايش مييابد .قوی بودن رهبر در بعد ترغیب ذهني ،سبب ميشود که او به همکاران خود و کارکنان سازمان کمک
کند تا درباره مساهل قديمي به شیوهای نو فکر کنند و به اراهه راهحلهای جديد بپردازند .همراستا با نتیجه اين پژوهش نیز
ميتوان به يافتههای پژوهش شعبانينژاد و همکاران ( ،)4371اشاره کرد که با نشان دادن تأثیر ترغیب ذهني بر عملکرد
کارکنان تا حدودی با نتیجه پژوهش حاضر ،همراستا است.
 بین انگیزش الهامبخش مدیران و درگیرشدن کارکنان در کار ارتباط معنیداری وجود دارد.
بر مبنای نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل دادههای پژوهش ،اين فرضیه تأيید ميگردد .با توجه به اينکه ،اين میزان در ناحیه
 H1يعني ناحیه تأيید فرضیه قرار دارد ،ميتوان با اطمینان  %71گفت بین انگیزش الهامبخش مديران و درگیرشدن کارکنان
در کار ارتباط معنيداری وجود دارد .درواقع با افزايش يک واحد در میزان انگیزش الهامبخش ،درگیر شدن کارکنان در کار به
میزان  0/14واحد افزايش مييابد .در انگیزش الهامبخش ،رهبر با استفاده از نمادها و اراهه ايدهها به تأثیرگذاری و به حرکت
درآوردن ذهن کارکنان خود مي پردازد و جهت درگیر کردن کارکنان با کار ،به آنها به آنان انگیزش ميبخشد .همراستا با
نتیجه اين پژوهش نیز ميتوان به يافتههای پژوهش شعبانينژاد و همکاران ( ،)4371اشاره کرد.
 بین مالحظات فردی و درگیرشدن کارکنان در کار ارتباط معنیدار وجود.
بر مبنای نتايج حاصل از تجزيهوتحلیل دادههای پژوهش ،اين فرضیه تأيید ميگردد و نشان ميدهد بین مالحظات فردی و
درگیرشدن کارکنان در کار ارتباط معنيدار وجود دارد؛ يعني با افزايش مالحظات فردی مديران ،درگیر شدن کارکنان در کار
نیز بیشتر ميشود .درواقع با افزايش يک واحد در میزان مالحظات فردی ،درگیر شدن کارکنان در کار به میزان  0/46واحد
افزايش مييابد .درواقع ،زماني که رهبر دارای جهتگیری توانمندسازی درباره کارکنان خود باشد و به تکتک آنها بهعنوان
هويتهای مستقل توجه کند ،موجبات درگیری آنان را در کار فراهم ميآورد .در اين رابطه ،يافتههای پژوهش نورمحمدی و
همکاران ( ،) 4367با نشان دادن تأثیر مثبت و معنادار مالحظات فردی بر رفتار شهروندی کارکنان تا حدودی با نتیجه اين
پژوهش همراستا ميباشد.
 بین پاداشهای مشروط و درگیرشدن کارکنان در کار ارتباط معنیدار وجود دارد.
بر مبنای نتايج حاصل از تجزيهوتحلیل دادههای پژوهش ،اين فرضیه تأيید ميگردد و نشان ميدهد بین پاداشهای مشروط و
درگیرشدن کارکنان در کار ارتباط معنيدار وجود ،يعني با افزايش پاداشهای مشروط ،درگیر شدن کارکنان در کار ،نیز بیشتر
ميشود .درواقع با افزايش يک واحد در میزان پاداشهای مشروط ،درگیر شدن کارکنان در کار به میزان  0/24واحد افزايش
مييابد .با توجه به اينکه اراهه پاداشهای مشروط ،نشان دهنده تالش رهبر برای کسب توافق پیروان بر سر آنچه نیاز به انجام
آن است و آنچه که به خاطر اين تالشها پرداخته ميشود ،ميباشد .ميتوان گفت رضايت کارکنان از تناسب پاداشهايي که به
آنان پرداخت مي شود با وظايفشان ،تالش آنان را جهت انجام کار و مسئولیتها بیشتر ميکند .همانطور که آقاجاني و شوقي
( ،)4372تأثیر پاداشهای مشروط را بر خالقیت کارکنان نشان دادهاند.
 بین مدیریت بر مبنای استثنا فعال و درگیرشدن کارکنان در کار ارتباط معنیدار وجود دارد.
بر مبنای نتايج حاصل از تجزيه و تحلیل دادههای پژوهش ،اين فرضیه تأيید ميگردد و نشان ميدهد بین مديريت بر مبنای
استثنا فعال و درگیرشدن کارکنان در کار ارتباط معنيداری وجود دارد و همچنین ضريب مسیر اين تأثیر ( ،)0/191حاکي از
مثبت و مطلوب بودن شدت اين تأثیر ميباشد .با توسعه مديريت بر مبنای استثنا ،درگیر شدن کارکنان در کار بیشتر ميشود.
انتقادهای اصال کننده ،بازخور منفي و تقويت منفي و همچنین پیشبیني حل مشکالت و شکستها ،از طرف رهبران برای
درگیری بیشتر کارکنان در شغل انگیزاننده است.
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بهطورکلي ،بهکارگیری سبک رهبری تحولآفرين ،مستلزم توجه همزمان به چهار ويژگي نفوذ آرماني ،ترغیب ذهني ،انگیزش
الهامبخش و مالحظات فردی ميباشد و لذا شايسته است مديران تمام اين ويژگيها را در رفتار رهبری خود بهکاررفته و تقويت
کنند.


مديران ميتوانند با توسعه مهارتهای خود در زمینهی شناسايي و حل مسئله ،عوامل تأثیرگذار در رشد عملکرد کارکنان
را شناسايي کرده و با توجه به جهت منفي بودن يا مثبت بودن اين اثرات ،به حذف يا تقويت آنها مبادرت ورزند.



بهطورکلي با توجه به اينکه سبک رهبری تبادلي ،از طريق دو بعد پاداشهای مشروط و مديريت بر مبنای استثنا،
شناخته ميشود ،شايسته است مديران نیروی دريايي برای پیادهسازی اين سبک رهبری ،بهطور همزمان و به نسبت
اهمیت آنها به اين دو بعد توجه کنند.



به مديران توصیه ميشود نحوه نگرش کارکنان به مساهل را تغییر دهند و بهطور متناوب راههای جديدی برای نگرش به
چگونگي انجام کار به آنان پیشنهاد دهند.













در درجه دوم جهت تقويت سطح امید به آينده شرکت در کارکنان ،توصیه ميشود مديران با درگیر کردن پیروان و اراهه
چشمانداز آينده جهت مشارکت بیشتر آنها در تحقق اهداف و داشتن تفکر خوشبینانه راجع به آينده ،انگیزه کارکنان
نسبت به کار را افزايش دهند.
در راستای نشان دادن اهمیت آيندهنگری در امور ،شايسته است مديران با برنامهريزی دقیق و در نظر گرفتن شرايط
محیط خارجي ،موقعیت سازمان را در آينده برای بلندمدت پیشبیني کنند تا تصمیمگیریهای بلندمدت و
قابلاطمینانتری داشته باشند.
با توجه به اينکه میزان زمان درنظرگرفته شده برای راهنمايي و آموزش کارکنان ،از سطح نسبتاً ضعیفتری برخوردار
است ،لذا شايسته است مديران اين سازمان با برنامهريزیهای بلندمدت برای آموزش کارکنان ،اقدامات الزم را انجام
دهند و همواره باحوصله به اراهه راهنماييهای الزم جهت بهتر انجام دادن کارها بپردازند و در صورت نیاز ،کالسهای
آموزشي برای آنان برگزار کنند.
جهت توسعه تواناييهای کارکنان ،شايسته است با ارزيابي و نظارت دقیق و بر فعالیتهای آنان نقاط قوت و ضعف
کارکنان شناساييشده و با اراهه بازخورد به کارکنان و تشويق آنان ،جهت توسعه نقاط قوت و از بین بردن ضعفهايشان
اقدام شود.
دومین عاملي که جهت توسعه تعامالت مدير با کارکنان الزم است موردتوجه قرار گیرد ،تناسب کمک و راهنماييهای
مديران با میزان تالش کارکنان است .بدين منظور شايسته است با ارزيابي تالشهای کارکنان جهت انجام امور ،به
کارکناني که تالش بیشتری دارند ،کمکهای بیشتری اراهه شود و بالعکس .کساني که کمتر جهت دستیابي به اهداف
تالش ميکنند ،از کمک کمتری برخوردار شوند.
بهطورکلي شايسته است با پیادهسازی سیستمهای ارزيابي عملکرد دقیق در سازمان ،انحرافات از عملکرد و اهداف
سازمان بهسرعت شناسايي شوند.
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