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زمینه :ضور مدیران اخ مدار میتواند اثرهای گستردهای برای سازمان داشته باشد .هدف این پژوهش ،بررسی ارتباط رهبری اخ قوی بوا
خودکارآمدی ،ا ترام و رابطه بین مدیران و کارکنان در مدیران و سابداران ینعتی استان هرمزگان است .رهبری اخ قی نمود رفتار مناسوب
در اعمال شخصی و روابط میان فردی و گسترش چنین رفتارهایی بهوسیله ارتباطهای دوجانبه ،تشویر و تصمیمگیوری اسوت .خودکارآمودی
نیز به باور فرد از قابلیتهای خود برای موفتیت ،اشاره دارد .همچنین ،ا ترام بهیورت چیزی که نشاندهنده قضاوت فرد از وعوعیت خوود در
گروه است ،تعریف میگردد .رابطه مدیران و کارکنان نیز بیانگر کیفیت روابط آنان است.
روش :این پژوهش کاربردی بوده و جامعه آن را کل مدیران و سابداران ینعتی استان هرمزگان تشکیل مویدهود .همچنوین ،دوره زموانی
موردمطالعه سال  1396است .نمونه برگزیده شامل  106نفر است که با اسوتفاده از نمونوهگیوری در دسوتر انتخابشودهاند .بورای بررسوی
متغیرهای پژوهش از پرسشنامه استفاده شد ..برای آزمون فرعیههای پژوهش نیز پ از بررسوی نرموال بوودن دادههوا ،از رگرسویون خطوی
استفاده شد.
یافتهها :یافتههای ایل از آزمون فرعیههای پژوهش نشان میدهد که بین رهبری اخ قی و خودکارآمدی ،ا ترام و رابطه بین مودیران و
کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
نتیجهگیری :با توجه به یافتههای پژوهش ،میتوان ادعا نمود که با افزایش سطح رهبری اخ قی ،خودکارآمدی ،ا ترام و کیفیت رابطه بین
مدیران و کارکنان افزایش خواهد یافت .درنتی ه ،پیشنهاد میشود که برای افزایش سطح خودکارآمدی ،ا ترام و رابطه بین مدیران و کارکنان
که متوله بااهمیتی در کارایی سازمانی است ،به رهبری اخ قی توجه ویژه شود.
کلیدواژگان :رهبری اخ قی  ،خودکارآمدی ،ا ترام ،رابطه بین مدیران و کارکنان.

سرآغاز
بنابراین ،از چشم انداز الگوی التزام و تعهد گروهی ،مدیران اخو مودار
تمایل دارند تا از روشهای برخورد بین فردی بوا کیفیوت و فرآینودهای
تصمیمگیری عادالنه استفاده کنند ( .)5این امر میتواند ارزیابی اعضوا از
آنها درباره شایسته بودن خوود را
خویشتنپنداری را بهبود بخشد،
افزایش دهد و به درک آنها از هویت و قضواوت وعوعیت درون گوروه
کمک کند .افزون بر این ،نظریه یادگیری اجتمواعی بیوان مویکنود کوه
یادگیری به روشهای مختلوف ماننود یوادگیری از قریور ت ربوههوای
مختلف (یادگیری از رفتارهای برخی افراد که سرمشر و الگو هسوتند) و
یادگیری از قریر ترغیب ک می توسط دیگران (مانووووند ترغیب شدن

خودکارآمدی 1به معنای باور فرد از قابلیتهای خوود بورای موفتیوت در
یک شرایط خاص مانند یک هدف ،وظیفه یا چالش تعریف میشود (.)1
همچنین ،خودکارآمدی نوعی عزتنفو  2مبتنوی بور و یو یت
داشتن است ( .)2عزتنف و هویت ،دو بعد خویشتن پنوداری 3هسوتند
که ارتباط متتابل و نزدیکی با هم دارند ( .)3هویت بوه ارزیوابی خوود در
منظومههای اجتماعی اشاره دارد ،در الیکه عزتنف بور بعود ارزیوابی
خویشتنپنداری تمرکز میکند ( .)2در این زمینه ،پژوهشهای پیشین بوا
بیان اینکه هویت اجتماعی 4بوا و عوزتنفو در ارتبواط اسوت ،از
الگوی التزام و تعهد گروهی 5مایت کردهاند (.)4
نویسندۀ مسئول :نشانی الکترونیکیHosrado@gmail.com :
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برای ان ام یک رفتار خاص) یورت گیرد و سپ  ،میزان بواور فورد بوه
تواناییهای خود برای رسیدن به اهوداف افوزایش موییابود و درنتی وه،
خودکارآمدی افزایش پیدا میکند ( .)6مدیران نیوز مویتواننود بوا ای واد
محیطی عادالنه ،به الگوی اخ قوی 6تبودیل شووند ( 7و  .)8همچنوین،
میتوانند از ارتباطهای دوسویه مانند ترغیب ک می برای شفاف کوردن
و مشخص کردن الزامها و نیازمندیهای ایلی کوار و ای واد انگیوزه در
افراد بهوسیله رعایت م ظههای فردی آنهوا اسوتفاده کننود ( 5و )9؛
بنابراین ،رفتارهای هدایتگر یک مودیر اخو مودار ،توانوایی کارکنوان
برای به ان ام رساندن وظایف را بهبود میبخشد و درنتی ه ،باعث بواور
بیشتر به کارآمدی در آنان میشود ( .)3شواهد ت ربوی نیوز از اسوتدالل
مطرحشده مایت میکند .بهعنوان نمونه ،یک رهبر اخ مدار ممکون
است رفتارهوای توانمندسوازی ماننود گووش فورادادن بوه مشوکلهوا و
دغدغههای آنها ،پیگیری رفاه شخصی و دخالت دادن آنان در تصمیم-
گیری ،با کارکنان خود داشته باشد ( .)10از سوی دیگر ،استفاده از موارد
بیانشده ،هزینههای ترک سازمان را کواهش مویدهود ()11؛ بنوابراین،
موارد بیانشده میتواند خودکارآمدی کارکنان برای متابله با مشکلها را
افزایش دهد .همچنین ،مدیران اخو مودار ،باعوث بهبوود اسوتت ل و
اختیار در سازمان میشوند که ایون امور کارمنودان را برمیانگیزانود کوه
رویکردهای مختلف را امتحان کنند و از پیامدهای آنها بیاموزنود (.)12
این امر دانش کارمندان درباره مهوارتهوا و وظوایف خوود را افوزایش و
اعتماد 7آنها به قابلیتهای خود برای ان ام وظایف به شیوه مطلووب را
افزایش میدهد ( .)13درنتی ه ،میتوان بیان داشت که رهبری اخ قوی
رابطه مثبتی با ادراک کارکنان از خودکارآمدی دارد.
ا ترام 8نیز یکی از عاملهای مهم و مرتبط با نگرشها و رفتارهای افراد
است ( .)14در پژوهش اعر ،با پیروی از الگوی التزام و تعهد گروهوی،
ا ترام بهیورت موعوعی که نشاندهنده قضاوت 9فرد از وععیت خوود
در گروه است ،تعریوف مویشوود ( .)15بورای توعویح تأثیرهوای روش
برخورد عادالنه ،مبانی نظری اشاره مویدارد کوه کارکنوان تحوت توأثیر
کیفیت بین فردی و تعاملهای اجتماعی با مدیران قورار مویگیرنود (.)3
الگوی التزام و تعهد گروهی ،برای توعیح این اثرها فرض میکنود کوه
کارکنان برای عضویت در گوروههوای اجتمواعی ارزش قائول هسوتند و
هنگامیکه مدیران به شویوهای عادالنوه بوا کارکنوان رفتوار مویکننود،
ترکیبی از خود با گروه پیدا میکنند که میتواند باعث بوه
کارکنان
وجود آمدن سی مثبت درباره ارزش خود و باال رفتن عزتنفو آنوان
شود ( .)15درنتی ه ،به یک قضاوت مثبت از وععیت افراد در یک گروه
من ر میشود .در این پژوهش با استفاده از الگوی التزام و تعهد گروهوی
بیان میشود که مدیران اخ مدار از مهارتهای مدیریت اخ شامل
برخورد عادالنه با کارکنان است استفاده میکنند و بنابراین ،باعث موی-
شوند که کارکنان ا سا کنند از سوی مدیران موردا ترام قورار موی-
گیرند ( .)15در این زمینه ،مدیران اخ مدار تمایل دارند توا سوازگار بوا
شرایط تصمیمگیری نموده و غیر مغرعانه عمل کنند کوه ایون امور نیوز
تأییدی بر گرایشهای عادالنه مدیران اخ مدار اسوت ( .)16کارکنوان
نیز ممکن است رفتارهای مودیران اخو مودار کوه ارتبواط مثبتوی بوا

فصلنامه اخالق در علوم و فنّاوري ،سال شانزدهم ،شماره 1400 ،4

ا سا کارمندان درباره امنیت و التزام و تعهد به خطرپذیری فوردی در
گروه دارد را درک کنند ( .)17افزون بر ایون ،ارزیوابیهوای کارکنوان از
وععیت خود در گروه تحت تأثیر منبعهای گونواگونی ماننود همکواران،
مشتریان بیرونی ،سرپرستان گروه و هن ارهای سازمانی 10قرار دارد ،اموا
ادراک آنها از وععیت گروه به گونه اساسی تحت تأثیر سرپرستان گروه
مانند ناظران مستتیم و رهبران مدیریتی است ( .)18اقدامهوای یوورت
گرفته توسط یک مدیر نیز به گونه قبیعی بهعنوان رفتار سازمان و یکی
از شاخصهای بسیار برجسته تعیینکننوده نظرهوای سوازمانی ،در نظور
گرفته میشود ( .)19درنتی وه ،اقودامهوای یوک مودیر اخو مودار در
تصمیمگیریهای عادالنه بهعنوان الگو در سازمان در نظر گرفتوه موی-
شود ( .)5این موعوو مویتوانود کارکنوان را تشوویر بوه مشوارکت در
تصمیمگیری و ارائه فریتهایی برای رشد نمایود .همچنوین ،ایون امور
ادراک کارکنان از ا ترام قائل شده برای آنها را بهبود میبخشود ()20؛
بنابراین ،میتوان بیان داشت که رهبری اخ قی رابطوه مثبتوی بوا درک
کارمندان از ا ترام دارد.
1
1
رابطه مدیران و کارکنان نیز بیانگر کیفیت روابط مودیران و کارکنوان
است ( .) 21ویژگی رهبرانی که با کارکنان خود رابطه با کیفیتوی دارنود،
اعتماد متتابل ،ا ترام ،وفاداری 12و تعهد به رابطه است ( .)22همانگونه
که در الگوی التزام و تعهد گروهی فرض مویشوود ،مودیران و رهبوران
نتش مهمی در ای اد و فظ هویت مثبت از اعضا دارنود ( .)15افورادی
که ا سا میکنند روشهای برخوورد پواداشدهوی مودیران عادالنوه
است ،بیشتر با مدیران تعامل میکنند ( .)3این امر نیز باعث میشود کوه
کارکنان تمایل پیدا کنند رابطه باکیفیتتوری بوا مودیران داشوته باشوند
( .)23بر این اسا  ،افزایش کیفیت رابطه مدیران و کارکنوان بهوسویله
تعامل بین مدیران اخ مدار و کارکنوان افوزایش موییابود .همچنوین،
نظریه نتش 13نشاندهنده نتشهای کاری که بهیورت تبادل موفتیت-
آمیز درجایی که مدیران تعیین نتش نمووده و کارکنوان اجورا مویکننود،
است که از قریر چانهزنیهای غیررسمی بوین مودیران و کارکنوان بوه
وجود میآیود ( .)24در ایون زمینوه هنگامیکوه انتظارهوا از نتوشهوای
تعیینشده دو قرف برآورده شود ،رابطههای با کیفیتی شوکل مویگیورد
( 21و )22؛ بنابراین ،رفتار مدیران بر درجه شفافسازی 14نتش کارکنان
تأثیر میگذارد و درنتی ه ،به ای اد روابوط بوا کیفیوت بوین کارکنوان و
مدیران من ر میشود ( .)25افزون بر این ،تسهیم قدرت توسوط مودیران
اخو موودار ،شووامل دخالووت دادن کارکنووان در تصوومیمگیووری ،اجووازه
اظهارنظر 15کردن به آنها و مایت فردی از آنها به ای واد روابوط بوا
کیفیت بین مدیران و کارکنان من ر میشود ( 26و  .)11درنتی ه ،موی-
توان دریافت که رهبری اخ قی موجب افزایش کیفیت رابطه مودیران و
کارکنان میشود.
در این زمینه پژوهشهای داخلی و خارجی نیز وجود دارد .برای نمونه در
میان پژوهشگران داخلی برخی دریافتند کوه بوین متغیرهوای پیشبوین
ویژگی شخصیتی وجدانی بودن ،جو اخ قی و رهبری اخ قی با فضیلت
سازمانی همبستگی مثبت و معناداری وجوود دارد .همچنوین بوه ترتیوب
رهبری اخ قی ،جو اخ قی و ویژگی شخصیتی وجدانی بودن در تبیوین
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واریووان فضوویلت سووازمانی بیشووترین نتووش را ایفووا میکننوود (.)27
پژوهشگران دیگری نیز بوه بررسوی پیشبینوی ادراک امنیوت شوغلی و
اعتموواد سووازمانی ،از قری ور رهبووری اخ ق وی و پایبنوودی بووه قوورارداد
روانشناختی پرداخته و دریافتند که بین رهبری اخ قوی و پایبنودی بوه
قرارداد روانشناختی با ادراک امنیت شغلی و اعتماد سازمانی رابطه مثبت
و معناداری وجود دارد ( .)28همچنین ،در پژوهشی دیگور بوا اسوتفاده از
ابزار پرسشنامه مشاهدهشده که هویتیابی بوا دو بعود هویتسوازمانی و
هویت رابطهای ،نتش میان ی در ارتباط میان رهبری اخ قی با عملکرد
کارکنان داشته است .باورهای اخ قی کارکنوان نیوز دارای اثور تعودیلی
قوی در شدت رابطه رهبری اخ قی با هویتیابی رابطوهای و همچنوین
اثر تعدیلی متوسط در شدت رابطه رهبری اخ قی با هویتیابی سازمانی
بوده است (.)29
پژوهشگران خارجی نیز در پژوهشی مشاهده نمودنود کوه کارمنودان بوا
سطح بواالی خودکارآمودی در متایسوه بوا کارمنودان بوا سوطح پوایین
خودکارآمدی ،تعهد و مسئولیتپذیری بیشتری دارند و بنابراین بیشوتر در
جهووت ان ووام فعالیووتهووای شووهروند شوورکتی تو ش موویکننوود (.)30
پژوهشگران دیگری نیز دریافتند که بین رهبری اخ قی ،خودکارآمودی،
ا ترام و رابطه بین مدیران و کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد
( .)3دیگر یا بنظران نیز در پژوهش خود دریافتند که رابطوه مثبوت و
معناداری بین متغیرهای نگرش ،مایوت همکواران ،مایوت مودیران و
رفهای سابداری وجوود دارد .همچنوین،
خودکارآمدی آموزش اخ
رفوهای
یافتهها رابطوه مثبتوی را بوین خودکارآمودی آمووزش اخو
رفهای سابداری نشان داد (.)31
سابداری و گسترش آموزش اخ
اگرچه پژوهشهای متنو داخلی و خارجی در این زمینه ان امشده و بوه
یافتههای ارزشمندی نیز دستیافته است ،اما با توجه به اهمیت رهبوری
اخ قی در کارایی سازمانی ،تاکنون هوی پوژوهش داخلوی بوه بررسوی
پیشبینی خودکارآمدی ،ا ترام و رابطه بین مدیران و کارکنان بر مبنوای
رهبری اخ قی نپرداخته که با توجه به اهمیت موعو  ،الزم اسوت کوه
این بررسی یورت گیرد تا بُعدهای مختلف آن پ از آزمون روشن شود
و در برنامهریزیهای بعدی مورداستفاده قرار گیرد .درنتی ه ،هدف ایلی
این پژوهش بررسی رابطه رهبری اخ قوی بوا خودکارآمودی ،ا تورام و
رابطه بین مدیران و کارکنان در مودیران و سوابداران یونعتی اسوتان
هرمزگان است.
سؤال ایلی پژوهش را نیز میتوان به این یورت بیان کرد که آیا بوین
رهبری اخ قی رفهای و خودکارآمدی ،ا ترام و رابطه بوین مودیران و
کارکنان در مدیران و سابداران ینعتی استان هرمزگان رابطه معناداری
وجود دارد؟
همچنین با توجه به مطالب ارائهشده ،الگوی مفهومی پژوهش بهیوورت
نگاره  1است.

نگاره  :1الگوی مفهومی پژوهش

روش
پژوهش اعور ازلحوا هودف کواربردی و از یوث گوردآوری دادههوا
توییفی -پیمایشی بوده و با اسوتفاده از رویکورد همبسوتگی ان امشوده
است .همچنین روشهای گردآوری اق عات اولیه ،ترکیبی از روشهای
کتابخانهای و میدانی اسوت .جامعوه پوژوهش اعور را کول مودیران و
سابداران ینعتی استان هرمزگان تشکیل مویدهنود .نمونوه پوژوهش
شامل  106نفر از مدیران و سابداران ینعتی استان هرمزگان است که
بهیورت نمونهگیری در دستر انتخابشودهاند .بررسوی ویژگویهوای
جمعیت شناختی نیز نشان داد که کلیه اعضای پاسخدهنده به پرسشنامه
پژوهش مرد بوده و میانگین سنی آنها  28/44با انحراف معیوار 45/12
و میانگین سابته کار آنان  17/21با انحوراف معیوار  73/11اسوت .ایون
اق عات نشان میدهند که جامعه آماری این مطالعه از شرایط مناسوبی
برخوردار بوده و واجد شرایط بودهاند .درنتی ه ،یافتهها توا آن وا کوه بوه
ویژگی جامعهشناختی ارتباط پیودا مویکنود ،دارای ویژگوی کیفوی الزم،
ازجمله در زمینه روایی داخلوی اسوت .از پاسوخدهنودگان  12نفور دارای
مدرک کارشناسی ارشد 73 ،نفر دارای مدرک کارشناسی و  23نفر دارای
مدرک کاردانی و یا دیپلم بودهانود .همچنوین در میوان پاسوخدهنودگان
رشتههای مختلف تحصویلی مشواهده شود .بورای سون ش متغیرهوای
پژوهش نیز از پرسشنامه استفاده شد ( .)3در پرسشنامههای ذکرشوده از
قیف لیکرت پنج گزینهای استفاده شد .استفاده از پرسشنامههوا پو از
تائید استادان دانشگاه و یا بنظران مختلف ،یورت گرفت .بدین معنا
که اعتبار ظاهری و محتوایی پرسشنامهها تائیود شود .بورای جموعآوری
پرسشنامهها نیز از شیوه ضووری اسوتفاده شود کوه پو از ضوور در
شووهرکهووای یوونعتی شووماره  1و  2بنوودرعبا و درخواسووت تکمیوول
پرسشنامه از مدیران و سابداران وا دهای ینعتی ،پرسشنامهها تکمیل
شد .در برآورد پایایی پرسشنامههوای پوژوهش اعور از روش آلفوای -
کرونباخ استفاده شد و عریب آلفای کرونباخ پرسشنامه رهبری اخ قوی
 ،762/0عریب آلفای کرونباخ پرسشنامه خودکارآمودی  ،0/843عوریب
آلفووای کرونبوواخ پرسشوونامه ا توورام  0/791و عووریب آلفووای کرونبوواخ
پرسشوونامه رابطووه موودیران و کارکنووان  0/804تعیووین شوود و پایووایی
پرسشنامهها مورد تائید قرار گرفت .برای بررسی فرعیههای پژوهش نیز
پ از بررسی نرمال بودن دادهها از آزمون رگرسیون خطی استفاده شد.
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یافته ها
برای بررسی و انتخاب آزمون مناسب ،الزم است ابتدا نرمال بودن داده-
ها بررسی شود .برای ایون منظوور از آزموون کلموگووروف -اسومیرنوف
استفاده شد .جدول  1بررسی نرمال بوودن دادههوای پوژوهش را نشوان
میدهد.

جدول  :1بررسی نرمال بودن متغیرهای پژوهش
معناداری
0/210
0/521
0/389
0/486

انحراف معیار
0/61253
0/58139
./54737
0/63436

Z
0/851
0/634
1/103
0/921

متغیرها
رهبری اخ قی
خودکارآمدی
ا ترام
رابطه مدیران و کارکنان

مقاله پژوهشی

یافتههای جدول  1نشان میدهد که معناداری همه متغیرهای پوژوهش
باالتر از  0/05است و بنابراین دارای توزیوع نرموال هسوتند و میتووان
برای بررسی فرعیه پژوهش از آزمونهای پارامتریک استفاده کرد.
یافتههای ایل از آزموون رگرسویون خطوی بوین متغیرهوای رهبوری
اخ ق وی و خودکارآموودی تحووت عنوووان فرعوویه اول در جوودول  2و 3
بیانشده است.

جدول  :2بررسی رابطه رهبری اخالقی و خودکارآمدی
منبع تغییرها

مجموع مجذورها

رگرسیون
باقیمانده

18/521
9/142

میانگین مجذورها
18/521
0/411

F

سطح معناداری

41/324

0/000

جدول  :3ضرایب رگرسیون رابطه رهبری اخالقی و خودکارآمدی
متغیر وابسته
خودکارآمدی

متغیر مستقل
رهبری اخ قی

ضریب تعیین
0/395

ضریب بتا
0/724

t
8/761

سطح معناداری
0/000

با توجه به جدول  2میتوان بیان داشوت کوه میوزان Fبهدسوتآمده در
سطح  0/001معنادار است ،لذا رهبری اخ قی بر خودکارآمودی اثرگوذار
است .با توجه به عریب تعیین جدول  3نیوز مویتووان میوزان رابطوه را

جدول  :4بررسی رابطه رهبری اخالقی و احترام
منبع تغییرها

مجموع مجذورها

رگرسیون
باقیمانده

20/435
10/719

میانگین مجذورها
20/435
0/315

F

سطح معناداری

53/486

0/000

جدول  :5ضرایب رگرسیون رهبری اخالقی و احترام
متغیر وابسته

متغیر مستقل

ضریب تعیین

ضریب بتا

t

سطح معناداری

ا ترام

رهبری اخ قی

0/312

0/842

5/186

0/000

با توجه به جدول  4میتوان بیان داشوت کوه میوزان Fبهدسوتآمده در
سطح  0/001معنادار است .همچنین با توجه به عریب تعیین جودول 5
نیز میتوان میزان رابطه را  31/2درید بیان نمود .افزون بر آن ،میتوان
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پیشبینی کرد که با افزایش سطح رهبوری اخ قوی ،ا تورام نیوز ارتتوا
خواهد یافت.
همچنین یافتههای ایل از آزموون رگرسویون خطوی بوین متغیرهوای
رهبری اخ قی و رابطه بین مدیران و کارکنان نیز تحت عنوان فرعویه
سوم در جدول  6و  7بیانشده است.
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 39/5درید بیان نمود .همچنین میتوان پیشبینی کرد که بوا افوزایش
سطح رهبری اخ قی ،خودکارآمدی ارتتا خواهد یافت.
در ادامه یافتههای ایل از آزموون رگرسویون خطوی بوین متغیرهوای
رهبری اخ قی و ا ترام نیز تحت عنوان فرعویه دوم در جودول  4و 5
بیانشده است.
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جدول  :6بررسی رابطه رهبری اخالقی و رابطه مدیران و کارکنان

مقاله پژوهشی

منبع تغییرها

مجموع مجذورها

رگرسیون
باقیمانده

16/846
13/469

میانگین مجذورها
16/846
0/421

F

سطح معناداری

36/219

0/000

جدول  :7ضرایب رگرسیون رابطه رهبری اخالقی و رابطه مدیران و کارکنان
متغیر وابسته

متغیر مستقل

ضریب تعیین

ضریب بتا

رابطه مدیران و کارکنان

رهبری اخ قی

0/283

0/921

t
4/836

سطح معناداری
0/000

رفهای و رهبوری اخ قوی در مودیریت
با توجه به تائید اهمیت اخ
سازمانها ،به مدیران توییه میگردد تا بورای جلوب اعتمواد عموومی و
تی افزایش کارایی عملیاتی و مالی به ایون مسوئله بیشازپویش توجوه
نمایند .همچنین ،به پژوهشگران آتی نیز توییه میگردد که بوه بررسوی
رابطه فرهنگسوازمانی و ویژگویهوای شخصویتی بوا رهبوری اخ قوی
بپردازند .افزون بر آن رابطه فرهنگسوازمانی و خودکارآمودی ،ا تورام و
رابطه بین مدیران و کارکنان نیز قابلبررسی است.
پژوهش اعر نیز مانند سایر پژوهشها با محدودیتهایی مواجه اسوت.
برای نمونه ،استفاده از ابزار پرسشنامه دارای محدودیتهای ذاتی ماننود
عدم وجود یکنواختی در پاسخها ،عدم کنترل پژوهشگر نسبت به پاسخها
و محافظهکاری بعضی از پاسوخدهندگان در پاسوخگویی بوه سوؤالهای
پرسشنامه است.

با توجه به جدول  6میتوان بیان داشت کوه میوزان  Fبهدسوتآمده در
سطح  0/001معنادار است ،لذا رهبری اخ قی بر رابطه بوین مودیران و
کارکنان اثرگذار است .با توجه به عریب تعیین جودول  7نیوز مویتووان
میزان ارتباط را  28/3درید بیان نمود .درنتی ه میتوان بیان نموود کوه
رهبری اخ قی اثر مستتیم و معناداری بر رابطه مدیران و کارکنان دارد.
همچنین میتوان پیشبینی کرد که با افزایش سوطح رهبوری اخ قوی،
کیفیت رابطه مدیران و کارکنان نیز ارتتا خواهد یافت.

بحث
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امروزه ،ت ارت نیازمند موعو هایی است که بتواند عمن جلوب اعتمواد
مشتریان ،رعایت آنان را تأمین کند .یکی از مسائلی که میتواند موجب
رفهای و رهبری اخ قی اسوت.
کارایی سازمانی گردد ،توجه به اخ
با افزایش سطح رهبری اخ قی در سازمان انس ام سازمان افزایشیافته
و عمن اثرهای اجتماعی و فرهنگی ،میتواند بر توان عملیاتی نیز موؤثر
باشد .در این پژوهش ارتباط رهبری اخ قی با خودکارآمودی ،ا تورام و
رابطه بین مدیران و کارکنان در مودیران و سوابداران یونعتی اسوتان
هرمزگان بر مبنای رهبری اخ قی موردبررسی قرار گرفت .با توجوه بوه

نتیجهگیری
رهبری اخ قی بیانگر نمود رفتار مناسب در اعموال شخصوی و روابوط
میان فردی و گسترش چنین رفتارهایی بهوسیله ارتبواطهوای دوجانبوه،
تشویر و تصومیمگیووری اسوت ( .)32همچنوین مودیران مویتواننود از
ارتباطهای دوسویه برای شفاف کردن و مشخص کردن نیازمنودیهوای
ایلی و ای اد انگیزه در افراد استفاده کنند .لذا رفتارهای هدایتگر یوک
مدیر اخ مدار و پایبندی به رهبری اخ فی ،توانایی کارکنان برای بوه
ان ام رساندن وظایف را بهبود میبخشد و درنتی ه باعث باور بیشتر بوه
کارآمدی در آنان میگردد .همچنین مدیران اخو مودار بوا اسوتفاده از
فنون رهبری اخ قی از مهارتهای مدیریت اخ استفاده مینمایند و
این امر باعث میشوود کوه کارکنوان ا سوا کننود از سووی مودیران
موردا ترام قرار میگیرند .افزون بر آن ،کیفیت رابطه مدیران و کارکنوان
بهوسیله تعامل بین مدیران اخ مدار و کارکنان افزایش مییابد .بودین
معنا که رهبری اخ فی موجب میشود که مدیران و کارکنان رابطوه بوا
کیفیتتری داشته باشند.
رفوهای و همچنوین رهبوری اخ قوی
درنتی ه توجه بیشتر به اخو
عرورت دارد .نتی ه نهایی پژوهش را نیز میتوان لزوم توجه بیشوتر بوه
رفهای و رهبوری اخ قوی در زمینوههوای سوابداری موالی و
اخ
مدیریت دانست که برای نمونه ،بر اسوا یافتوههوا مویتوانود موجوب
افزایش خودکارآمدی ،ا ترام و رابطه بین مدیران و کارکنان گردد.

یافتههای پژوهش ،معناداری آمواره  Fالگوهوای موردبررسوی در سوطح
یک درید مورد تائید قرار گرفت ،لذا مویتووان دریافوت کوه الگوهوای
پژوهش معنادار است.
همووانگونووه کووه در بخووش یافتووههووا بیووان شوود ،رهبووری اخ قوی بوور
خودکارآمدی ،ا ترام و رابطوه بوین مودیران و کارکنوان اثرگوذار اسوت.
درنتی ه هرگونه بهبود در رهبری اخ قی موجب بهبود در خودکارآمدی،
ا ترام و افزایش کیفیت رابطه بین مدیران و کارکنان خواهد شد .یافته-
های پژوهش در زمینه اهمیت توجه به رهبری اخ قی با پوژوهشهوای
( )28( ،)27و ( )29و در زمینوووه ارتبووواط مثبوووت رهبوووری اخ قو وی و
خودکارآمدی ،ا ترام و رابطه بین مدیران و کارکنان نیز با پوژوهش ()3
همسو است.
با توجه به یافتههای پژوهش و مبانی نظری بیانشده میتووان دریافوت
که رهبری اخ قی موجب تتویت خودکارآمودی ،ا تورام و رابطوه بوین
مدیران و کارکنان شده و موارد بیانشوده نیوز موجوب افوزایش کوارایی
سازمانی را در ابعاد مختلف فراهم میآورد.
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مالحﻈههای اخالقی
 ایول اخ قوی امانوتداری،در این پژوهش با معرفی منابع مورداستفاده
علمی رعایت و ر معنووی موؤلفین آثوار محتورم شمردهشوده و سوایر
ایولهوای اخو علموی ماننود رازداری و محرمانوه بوودن اق عوات
.شرکتکنندگان نیز رعایت شده است

واژه نامه
1. Self-Efficacy
2. Self-esteem

خودکارآمدی
عزتنف

3. Self-concept

خویشتن پنداری

4. Social Identity

هویت اجتماعی

5. Group engagement

تعهد گروهی

6. Ethical role model

الگوی اخ قی

7. Trust

اعتماد

8. Respect

ا ترام

9. Verdict

قضاوت

10. Organizational norms
11. Leader–Member Exchange
12. Loyalty

هن ارهای سازمانی
رابطه مدیران و کارکنان
وفاداری

13. Role Theory

نظریه نتش

14. Clarification

شفافسازی

15. Comment

اظهارنظر
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