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چکیده
نفــوذ مدیــران بــر کارکنــان مــورد توجــه بســیاری از ســازمانهای تجــاری ،صنعتــی و آموزشــی اســت.
ایــن موضــوع تحقیقــات زیــادی را بــه خوداختصــاص داده اســت .هــدف تحقیــق حاضــر بررســی عوامــل
مؤثــر در توانایــی نفــوذ مدیــران بــر کارکنــان ســازمان تأمیناجتماعــی اســتان گلســتان اســت.
روش تحقیــق توصیفــی از نــوع زمینهیابــی یــا پیمایشــی اســت .جامعــه آمــاری کلیــه کارکنــان
ســازمان تأمیناجتماعــی اســتان گلســتان ( )443نفــر بودنــد کــه تعــداد  205نفــر بــه عنــوان نمونــه
آمــاری از میــان کارکنــان ســازمان تأمیناجتماعــی موردمطالعــه قــرار گرفتنــد .ابــزار گــردآوری دادههــا
پرسشــنامه محقــق ســاخته شــامل  24ســؤال اســت.در تحقیــق حاضــر  5ســؤال تحقیــق مــورد آزمــون
قــرار گرفــت.
یافتههــا نشــان داد کــه عوامــل فــردی ،عوامــل ســازمانی و عوامــل تخصصــی در نفــوذ مدیــران بــر
کارکنــان تأثیــر دارد .نظــرات مــردان و زنــان در مــورد تأثیــر عوامــل فــردی ،ســازمانی و تخصصــی نفــوذ
مدیــران بــر کارکنــان متفــاوت بــود.
براســاس نتایــج تحقیــق پیشــنهاد میشــود کــه مدیــران بــا آگاهــی از انــواع ســبکهای مدیریــت و
اصــول مدیریــت موقعیــت کاری خویــش را شناســایی کــرده و باتوجــه بــه خصوصیــات اخالقــی کارکنــان
و اســتعدادهای آنهــا تلفیقــی از روشهــای مختلــف مدیریتــی را بــه کار ببندنــد تــا بتواننــد بــر کارکنــان
خــود نفــوذ داشــته و آنهــا را در مســیر رســیدن بــه اهــداف ســازمان هدایــت کننــد.
واژههــای کلیــدی :نفــوذ مدیــران ،قــدرت ،مدیریــت موفــق و مؤثــر ،نفــوذ اجتماعــی ،ســازمان
تأمیناجتماعــی.
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مقدمه
مدیریــت و رهبــری یکــی از جلوههــای علمــی نفــوذ اجتماعــی اســت کــه طــی آن یــک شــخص
دیگــران را تحــت نفــوذ خــود گرفتــه و رفتــار آنــان را هدایــت وکنتــرل میکنــد .بــا توجــه بــه اینکــه
عوامــل متعــددی بــر توانایــی نفــود مدیــران برکارکنــان تأثیــر دارد میتــوان گفــت مدیــران یکــی از
بهتریــن نقشهــا را در ایــن زمینــه بــه عهــده دارنــد .نفــوذ مدیــران بــر کارکنــان موردتوجــه بســیاری از
ســازمانهای تجــاری ،صنعتــی و آموزشــی اســت .ایــن موضــوع تحقیقــات زیــادی را بــه خــود اختصــاص
داده اســت (بلوسیوهانســاکر .)2003 ،تحقیقــات و پژوهشهایــی کــه در قــرن حاضــر انجــام پذیرفتــه
حاکــی از آن اســت کــه انســان بـ ه وســیله انگیزههــای گوناگــون و پیچیــده و در مــواردی متأثــر از عوامــل
زمانــی و مکانــی برانگیختــه میشــود و در امــر موفقیــت یــک ســازمان مســائل متعــدد و متنوعــی وجــود
دارد کــه هــر یــک از آنهــا ممکــن اســت منشــاء بــروز دگرگونیهــای رفتــاری اجتماعــی وســیع باشــد.
یکــی از مســائلی کــه بایــد در یــک ســازمان مدنظــر قــرار گیــرد توجــه بــه مدیریــت ســازمان اســت و الزمــه
موفقیــت هــر مدیــر در کارش ،داشــتن انعطــاف و درک احســاسهای روانــی و عاطفــی از ســازمان اســت
و تنهــا بــا تکیــه براصــول خشــک نظریههــای کالســیک نمیتــوان نیازهــای مــادی و معنــوی کارکنــان
ســازمان را برطــرف ســاخت بلکــه چگونگــی و عملکــرد رفتــار مدیــران ،تعیینکننــده موفقیــت یــا عــدم
موفقیــت اهــداف ســازمانی اســت .لــذا رفتــار و طــرز برخــورد مدیــران نســبت بــه کارکنــان از عوامــل مؤثــر
در نفــوذ آنهــا و قــدرت گرفتــن مدیــران اســت .در تعریــف قــدرت گفتهانــد «قــدرت عبــارت اســت از
اســتعداد نفــوذ در دیگــران» (کریمــی .)1379 ،نفــوذ مدیــران بــر کارکنــان در عملکــرد ســازمانی ،کارایــی و
بهــرهوری تأثیــر دارد .بــه نظــر میرســد کــه تعهــد ســازمانی نیــز تحــت تأثیــر نفوذپذیــری مدیــران اســت
(ســیادین ،2003 ،نیواســتروم و داویــس.)2002 ،
طبــق تحقیقاتــی کــه وینــی ومیــدن ( )1991در خصــوص اثــرات نفــوذ اجتماعــی و بحــث مدیریــت
صــورت گرفــت نشــان داد کــه مدیــران و رهبــران بــا داشــتن قابلیتهــای فــردی و تخصصــی،
تجربــه ،مهارتهــای رهبــری ،شــخصیت مســتقل و تعامــات بیــن فــردی بهتــر ،میتواننــد در نفوذپذیــری
بــر روی افــراد و هدایــت رفتــار آنهــا بــه ســمت هدفهــای تعییــن شــده نقــش ایفــا کننــد .داشــتن اطالعــات
مناســب ،شــخصیت مناســب اجتماعــی ،تخصــص و مدیریــت و ســایر ویژگیهــای شــخصیتی از جملــه
عواملــی اســت کــه میــزان نفــوذ رهبــران را افزایــش میدهــد و همچنیــن نــوروزی( )1378در تحقیقــی
بــه ایــن نتیجــه رســید کــه مدیــران موفــق دارای احســاس مســئولیت و تعهــد ،روحیــه تعــاون و مشــورت،
برقــراری ارتبــاط بــا دیگــران ،مقــاوم و صبــور و برخــورداری از دانــش مدیریــت ،مقیــد بــه نظافــت و آراســتگی
ظاهــری هســتند .رابطــه مدیــران و میــزان تأثیرپذیــری کارکنــان از مدیــران دســتیابی بــه اهــداف ســازمانی را
آســان میکنــد .بــه عــاوه میــزان نفوذپذیــری مدیــران در رضایــت شــغلی کارکنــان نیــز اثــر دارد (انصــاری،
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 ،1990ســینها ،1995 ،گــوردون .)1998 ،بــه عقیــده بابایــی ( )1385خصوصیاتــی ماننــد صداقــت ،وفــاداری،
صمیمیــت در روابــط ،پذیــرش دیگــران ،ایثــار ،همــدردی ،شــرکت در مجامــع عمومــی موجــب تقویــت پایــگاه
قــدرت مدیــران بــوده اســت .مدیــران بــا داشــتن قابلیتهــای فــردی و تخصصــی ،تجربــه و مهارتهــای
راهبــردی ،شــخصیت مســتقل و تعامــات بیــن فــردی بهتــر میتواننــد در نفوذپذیــری روی افــراد و هدایــت
رفتــار آنهــا بــه ســمت هدفهــای تعییــن شــده نقــش ایفــا کننــد .بررســیها حاکــی از آن اســت کــه
شایســتگیهای حرفــهای و مهارتهــای راهبــری مدیــر در میــزان تأثیــری کــه روی کارکنــان دارد مؤثــر
اســت (مانزوســیمس .)1987 ،بــارون و بــرن ()1994نشــان داد کــه مســأله نفــوذ مدیــران بــر کارکنــان
از مباحــث عمــده در روان شناســی ســازمانی و روانشناســی اجتماعــی اســت .بــه عقیــده آنهــا ،یکــی از
جنبههــای بســیار مهــم رفتــار اجتماعــی مدیــر بــر کارکنــان اســت .تانفــورد و پنــرود ( )1984و ترومــن و
هارتلــی ( )1995معتقدنــد موضــوع نفــوذ بــه قــدری اهمیــت دارد کــه بــدون آن اعمــال مدیریــت بــا موفقیــت
صــورت نخواهدگرفــت .نفــوذ وقتــی روی میدهــد کــه اعمــال یــک فــرد یــا یــک گــروه در ســازمان بــهویــژه
رفتــار مدیــر ،رفتــار دیگــران را تحــت تأثیــر قــرار میدهــد (بلوســی و هانســاکر ،2003 ،گــوردون،1998 ،
ســیادین .)2003 ،اســمایل در کتــاب خــود بــا عنــوان «راهنمــای گام بــه گام ( NLPبرنامهریــزی عصبــی-
زبــان شــناختی)» خاطــر نشــان میکنــد انســان صورتــی از انــرژی عشــق خداونــد اســت .انســان پــاک و
ی و ظرفیتهــای غیرقابــل تصــور
منــزه آفریــده شــده و باالتریــن مقــام را دارد .بــه انســان اســتعدادهای ذاتـ 
بخشــیده شــده کــه او میتوانــد بــا تــوکل بــه خــدا و پــی بــردن بــه اســتعدادهای ذاتــیاش بــه عنــوان
جانشــین فیزیکــی خــدا در زمیــن و بــا ژرف اندیشــی بــه سرنوشــت درســت خــود پــی ببــرد .بــه جــز تعــداد
اندکــی از افــراد کــه الگــو و راهنمــای بشــری شــدهاند ،اکثریــت افــراد بشــری حتــی شــک هــم نمیکننــد
کــه مــا از طریــق شــناخت و هماهنگــی روح و تــوان بــه چــه انســانی میتوانیــم تبدیــل شــویم .اگــر بــه ایــن
حقیقــت کــه همــه چیــز شــامل انــرژی و ســرعت نوســان اســت خــوب بیندیشــیم ،میتوانیــم تجســم کنیــم
انســان تــا چــه حــد توانایــی تغییــر دارد و قدرتهــای نامحــدود را خــدا بــه کســی میدهــد کــه بتوانــد
بــه درســتی بــه او تــوکل کنــد .ایــن فــرد واال از نظــر قــرآن کریــم «انســان کامــل » نامیــده میشــود .از
آنجــا کــه انــرژی قــادر بــه پــردازش اطالعــات اســت انــرژی قــادر بــه جابــه جایــی یــا دگرگونــی یــا تغییــر
شــکل اســت .انســانی کــه بتوانــد بــا انــرژی روحــی واال و خواســت خــدا بــه قــرب الهــی در اصطــاح بــه یــک
قهرمــان برتــر نیــاز دارد .بــا ایــن حــال یــک قهرمــان برتــر مســئولیت عظیمــی دارد و ایــن را میدانــد و خــود
را بــه خالــق خــود تقدیــم میکنــد و از قدرتهــای واالی خــود بــرای بهتــر کــردن انســان اســتفاده میکنــد
نــه بــرای جــاه طلبــی شــخصیاش (حس ـنزاده ویوســلیانی .)1393 ،در تحقیــق حاضــر براســاس مطالعــه
پیشــینه تحقیــق و نظریههــای ارائــه شــده در زمینــه نفــوذ مدیــران بــر کارکنــان فرضیههــای زیــر مــورد
بررســی و آزمــون قــرار گرفــت :عوامــل فــردی در نفــوذ مدیــران بــر کارکنــان تأثیــر دارد .عوامــل ســازمانی
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در نفــوذ مدیــران بــر کارکنــان تأثیــر دارد .عوامــل تخصصــی در نفــوذ مدیــران بــر کارکنــان تأثیــر دارد .بیــن
دیــدگاه کارکنــان زن و مــرد در مــورد تأثیــر هــر یــک از عوامــل (فــردی ،ســازمانی ،تخصصــی) تفــاوت معنــی
داری وجــود دارد .بیــن عوامــل فــردی ســازمانی تخصصــی نفــوذ مدیــران بــر کارکنــان تفــاوت وجــود دارد.
روش
روش تحقیــق توصیفــی از نــوع زمینهیابــی یــا پیمایشــی اســت .جامعــه آمــاری در تحقیــق حاضــر
تمامــی کارکنــان ســازمان تأمیناجتماعــی اســتان گلســتان واقــع (شهرســتان کردکــوی ،بندرترکمــن
و گــرگان) کــه شــامل  443نفــر هســتند .از بیــن ایــن جامعــه آمــاری تعــداد  205نفــر بــه عنــوان
نمونــه آمــاری انتخابــی شــدند .تعــداد نمونــه از جــدول کرجســی ومــورگان بــرآورد شــد .شــیوه نمونــه
گیــری تصادفــی ســاده اســت .ابــزار گــردآوری دادههــا پرسشــنامهای محقــق ســاخته کــه در ارتبــاط
بــا ســؤاالت پژوهــش تنظیــم شــده اســت .پرسشــنامه شــامل  27ســؤال اســت .بــرای عوامــل فــردی
 12ســؤال (ســؤال ،)1-12عوامــل ســازمانی  7ســؤال (ســؤال  13تــا  )20و بــرای عوامــل تخصصــی
 7ســؤال (ســؤال  )21-27در نظــر گرفتــه شــده اســت .از مقیــاس چهــار درج ـهای لیکــرت شــامل:
خیلــی زیــاد ( 4امتیــاز) ،زیــاد ( 3امتیــاز) ،کــم ( 2امتیــاز) و خیلــی کــم ( 1امتیــاز) در ســاخت
پرسشــنامه اســتفاده شــد .از آزمودنیهــا خواســته شــد کــه هــر یــک از ســؤاالت پرسشــنامه را
بخواننــد و بــر اســاس دیــدگاه خــود گزینــه موردنظــر را عالمتگــذاری کننــد .بــرای بررســی روایــی
محتوایــی و صــوری پرسشــنامه ابتــدا جــدول تناظــر ســؤاالت تحقیــق بــا جمــات پرسشــنامه تهیــه و
در اختیــار متخصصــان وصاحــب نظــران قــرار گرفتــه و بعــد از رفــع اشــکاالت و انجــام اصالحــات الزم
فــرم نهایــی پرسشــنامه تهیــه شــده و بــه تأییــد متخصصــان رســید .بــرای آزمــون پایایــی پرسشــنامه
روی  30نفــر اجــرا شــد وپــس از نمرهگــذاری بــا اســتفاده از روش آلفــای کرونبــاخ ضریــب پایایــی
 0/91بــه دســت آمــد .بــرای آزمــون ســؤاالت تحقیــق از آزمــون  tنمونــه و  tدو گــروه مســتقل و
 ANOVAاســتفاده شــد.
در جدول شماره یک نمونهای از سؤاالت پرسشنامه آمده است.
نتایج
 -1در مــورد فرضیــه اول کــه بیــان میکــرد عوامــل فــردی مدیــران در نفوذشــان بــر کارکنــان تأثیــر
دارد ،تحلیــل آمــاری نشــان داد کــه  91/4درصــد آزمودنیهــا نظرموافــق (خیلــی زیــاد و زیــاد) را
انتخــاب کردهانــد و 3/62درصــد آزمودنیهــا نظــر مخالــف (خیلــی کــم و کــم) را داشــتند کــه عوامــل
فــردی مدیــران بــه عنــوان عامــل مؤثــر در نفــوذ آنــان بــر کارکنــان شــناخته شــد و  tمحاســبه شــده

مطالعه عوامل مؤثر نفوذ مدیران بر کارکنان

131

 t=48/007در ســطح اطمینــان  99درصــد ( 9999)a=0/01و درجــه آزادی  df=204از  ،tجــدول
بحرانــی() t=1/96بزرگتــر اســت .بنابرایــن فرضیــه صفــر رد و فرضیــه تحقیــق پذیرفتــه میشــود و
نتیجــه میگیریــم کــه بــا حدوداطمینــان  99درصــد عوامــل فــردی در نفــوذ مدیــران بــر کارکنــان
تأثیــر دارد.
 -2در مــورد فرضیــه دوم کــه بیــان میکــرد عوامــل ســازمانی مدیــران در نفودشــان بــر کارکنــان تأثیــر
دارد ،تحلیــل آمــاری نشــان داد کــه  9/5درصــد از آزمودنیهــا نظــری مخالــف (خیلــی کــم و کــم) را
اعــام کردنــد و 90/5درصــد آزمودنیهــا نظــر موافــق (خیلــی زیــاد و زیــاد) را اعــام داشــتند.
میانگیــن حاصــل نیــز از میانگیــن نرمــال ( )2/5بــه میــزان  1/03بیشــتر اســت و چــون  tمحاســبه
شــده  t=33/396در ســطح اطمینــان 99درصــد ( )a=0/01ودرجــه آزادی  df=204از  tجــدول بحرانــی
( )t=1/96بزرگتــر اســت ،بنابرایــن فرضیــه رد و فرضیــه تحقیــق پذیرفتــه میشــود .نتیجــه میگیریــم
کــه عوامــل ســازمانی در نفــوذ مدیــران بــر کارکنــان تأثیــر دارد.
 -3در مــورد فرضیــه ســوم کــه بیــان میکــرد عوامــل تخصصــی مدیــران در نفوذشــان بــر کارکنــان تأثیــر
دارد .تحلیــل آمــاری نشــان داد  4/2درصــد آزمودنیهــا نظــر مخالــف (خیلــی کــم و کــم) اعــام
داشــتند و  95/8درصــد آزمودنیهــا نظــر موافــق (خیلــی زیــاد و زیــاد) اعــام داشــتند.
میانگیــن بــه دســت آمــده ( )3/63بــه میــزان  1/13از میانگیــن نرمــال کــه ( )5/5اســت بیشــتر نشــان
میدهــد و چــون  tمحاســبه شــده  t=40/419در ســطح اطمینــان  99درصــد  a=0/01و درجــه آزادی
 df=204از جــدول  tبحرانــی () t=1/96بزرگتــر اســت .بنابرایــن ،فرضیــه صفــر رد و فرضیــه تحقیــق
پذیرفتــه میشــود ،نتیجــه میگیریــم کــه عوامــل تخصصــی در نفــوذ مدیــران بــر کارکنــان تأثیــر دارد.
 -4در مــورد فرضیــه چهــارم کــه بیــان میکــرد بیــن دیدگاههــای کارکنــان زن و مــرد در مــورد تأثیــر
هــر یــک از عوامــل (فــردی ،ســازمانی ،تخصصــی) تفــاوت معنــاداری وجــود دارد تحلیــل آمــاری نشــان
داد کــه  42/4درصــد آزمودنیهــا زن و  57/6درصــد آزمودنیهــا مــرد هســتند و  tمحاســبه شــده
بــرای عوامــل فــردی  t=0/250و ســطح معنــی داری بــه دســت آمــده  0/569و  tمحاســبه شــده بــرای
عوامــل ســازمانی  t=1/129و ســطح معنــی داری بــه دســت آمــده  0/26و  tمحاســبه شــده بــرای
عوامــل تخصصــی  t=1/58و ســطح معنــی داری بــه دســت آمــده  0/114اســت.
مــی تــوان گفــت در ســطح آلفــای  5درصــد بیــن نظــرات گــروه مــردان و زنــان نســبت بــه تأثیــر عوامل
فــردی ،ســازمانی و تخصصــی در نفــوذ مدیــران بــر کارکنــان تفاوتهــای معنــاداری وجــود نــدارد و
نظریــات هــر دو گــروه نســبت بــه مــوارد مذکــور یکســان اســت و فرضیــه صفــر پذیرفتــه و فرضیــه
تحقیــق رد میشــود.
 -5در مــورد فرضیــه پنجــم کــه بیــان میکــرد بیــن عوامــل فــردی ،ســازمانی ،تخصصــی نفــوذ مدیــران
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بــر کارکنــان تفــاوت وجــود دارد ،تحلیــل آمــاری نشــان داد کــه  fمحاســبه شــده ( F)4/302در ســطح
آلفــای  5درصــد و درجــات آزادی 202و  df=2از  Fجــدول بحرانــی ( )F=1/96بزرگتــر اســت ،بنابرایــن
فرضیــه صفــر رد و فرضیــه تحقیــق رد میشــود .نتیجــه میگیریــم کــه در ســطح اطمینــان 95
درصــد بیــن عوامــل فــردی ،ســازمانی وتخصصــی نفــوذ مدیــران بــر کارکنــان تفــاوت معنــی داری
وجــود نــدارد و هــر یــک از عوامــل تأثیرشــان بــر نفــوذ مدیــران بــر کارکنــان یکســان اســت.
بحث و نتیجهگیری
نتیجــه تحقیــق نشــان داد کــه بیشــتر آزمودنیهــا نســبت بــه تأثیــر عوامــل فــردی مدیــران در
نفوذشــان بــر کارکنــان نظــر موافــق دارنــد .نتیجــه ایــن تحقیــق بــا نتایــج تحقیــق وینــی و میــدن همســان
اســت آنهــا نشــان دادنــد کــه مدیــران و رهبــران بــا داشــتن قابلیتهــای فــردی و تخصصــی ،تجربــه
و مهارتهــای رهبــری ،شــخصیت مســتقل و تعامــات بیــن فــردی بهتــر میتواننــد در نفوذگــذاری
روی افــراد و هدایــت رفتــار آنهــا بــه ســمت هدفهــای تعییــن شــده نقــش ایفــا کننــد .بلوســی و
هانســاکر( )2003نیــز نشــان دادنــد کــه ویژگیهــای فــردی و شایســتگیهای مدیــران در تــوان رهبــری
مدیــران و ارتبــاط آنهــا بــا کارکنــان تأثیــر دارد.
همچنیــن نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه عوامــل ســازمانی در نفــوذ و قــدرت مدیــران بــر کارکنــان
تأثیــر دارد و مدیــر میتوانــد بــا اســتفاده از عوامــل ســازمانی خویــش ،موجبــات نفــوذ خــود بــر کارکنــان
را ایجــاد نمایــد .نتیجــه ایــن تحقیــق بــا نتایــج تحقیــق فورســایت همســان اســت .ایشــان بــه ایــن نتیجــه
رســید کــه افــراد دارای قابلیــت نفــوذ اجتماعــی بــاال در مقایســه بــا افــراد دارای قابلیــت نفــوذ اجتماعــی
پاییــن ،موفقیــت بیشــتری کســب میکننــد .ســوداگر ( )1379بــه ایــن نتیجــه رســید کــه کارکنــان از
ابعــاد اداری ،عاطفــی ،اقتصــادی ،اجتماعــی از مدیــران خــود تبعیــت میکننــد و گــورودن( )1998بــه
ایــن نتیجــه رســید کــه ارتبــاط مثبــت و مناســب مدیــر میتوانــد بــر کل روابــط انســانی و ســازمانی
کارکنــان تأثیــر بگــذارد .ســیادین ( )2003و نیواســتروم و داویــس ( )2002در مطالعــه میدانــی خــود
دریافتنــد کــه اوضــاع و احــوال و شــرایط داخــل ســازمانها ،ماننــد جــو و فرهنــگ ســازمانی ،از جملــه
عواملــی اســت کــه میتوانــد در نفوذپذیــری مدیــران بــر کارکنــان تأثیــر داشــته باشــد .مدیــران در
جایــگاه مناســبی هســتند کــه میتواننــد بــا ایجــاد شــرایط مناســب در ســازمان میــزان اثرگــذاری شــان
را افزایــش دهنــد.
همچنیــن نتایــج تحقیــق نشــان داد کــه مدیــران بــا برخــورداری از دانــش تخصصــی و عمومــی و تجربــه
کاری بیشــتر میتواننــد موجــب تقویــت مؤلفــ ه نفــوذ خــود بــر کارکنــان شــوند .نــوروزی ( )1378در
تحقیــق خــود بــه ایــن نتیجــه رســید کــه برخــورداری از روحیــه تعــاون و احســاس مســئولیت ،برخــورداری
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از دانــش مدیریتــی ،مقــاوم و صبــور بــودن در برابــر نامالیمــات ،مقیــد بــودن بــه نظافــت و آراســتگی
ظاهــری موجبــات موفقیــت مدیــران را باعــث میشــود .انصــاری( )1990معتقــد اســت کــه دانــش
تخصصــی میتوانــد باعــث افزایــش قــدرت رهبــری شــود .انجــام ایــن تحقیــق مــا را بــه ایــن نتیجــه رســاند
کــه صداقــت و وفــاداری؛ دارا بــودن توانایــی برنامهریــزی؛ ســابقه کار و تجربــه مدیریتــی و داشــتن روابــط
بیــن ســازمانی بــا ســازمانهای دیگــر در نفــوذ مدیــر بــر کارکنــان تأثیــر دارد.
براساس نتایج تحقیق پیشنهادهای زیر ارائه میشود:
مدیــران میتواننــد بــا خصوصیــت ایثــار و از خودگذشــتگی ،نظافــت و آراســتگی ظاهــری ،روحیــه
تعــاون و همــکاری جــوی دوســتانه و صمیمــی در بیــن کارکنــان ایجــاد کــرده و موجبــات انگیــزش آنهــا
را فراهــم کننــد تــا باعــث تبعیــت داوطلبانــه آنهــا شــده و باعــث نفــوذ بیشــتر مدیــران بــر کارکنــان شــود.
پیشــنهاد میشــود مدیــران بــا خالقیــت و نــوآوری خویشــتن ،مســائل و مشــکالت درون ســازمانی خویــش،
بــا کارکنــان را تقلیــل داده و مســائل را بــه گون ـهای جدیــد حــل و فصــل کننــد تــا موجــب محبوبیــت
آنهــا در بیــن کارکنــان شــود .پیشــنهاد میشــود کــه مدیــران بــا رعایــت روحیــه انتقادپذیــری بتواننــد
جــوی ســالم و راحــت در بیــن کارکنــان ایجــاد کننــد تــا آنهــا بــه راحتــی بتواننــد مســائل و مشــکالت را
بــا مدیــران در میــان گذاشــته و راحتتــر بــه ریشــه مشــکالت پــی ببرنــد و مســائل ســریعتر حــل شــود
و بــه ایــن طریــق نفــوذ مدیــران بــر کارکنــان افزایــش مییابــد .چــون مدیــر و رهبــر بایــد بتوانــد افــراد
زیــادی را جــذب کنــد و در هنــگام لــزوم افــرادی را دفــع نمایــد پــس پیشــنهاد میکنیــم کــه یــک مدیــر
موفــق و بانفــوذ بایــد از اصــول مدیریــت و رهبــری و عواملــی کــه موجــب نفــوذ مدیــران بــر کارکنــان
میشــود آگاهــی یابــد و تمــام اصــول را در شــرایط گوناگــون بـهکار بــرد .مجهــز بــودن مدیــر بــه عوامــل
تخصصــی ماننــد :توانایــی برنامهریــزی ،ســازماندهی ،رهبــری ،قــدرت هماهنگســازی ،باعــث برتــری
مدیــر نســبت بــه ســایر افــراد شــده و از مدیــر شــخصیتی نافــذ میســازد کــه همیــن امــر باعــث پیشــبرد
اهــداف ســازمان شــده و باعــث تعالــی آن میشــود .هــر یــک از روشهــای گفتــه شــده ،در نفــود بــر
دیگــران شــامل نفــوذ از راه اختیــار ،تهدیــد و اجبــار ،حمایــت ،مشــارکت دارای مزایــا و معایبــی هســتند
بــه طورکلــی مدیــر یــا رهبــری کــه قصــد دارد از یکــی از روشهــا اســتفاده کنــد بایــد افــراد و موقعیتهــا
را مــورد ارزیابــی قــرار داده و روش ویــژه آن موقعیــت و آن افــراد را انتخــاب کنــد.
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پیوست ها
جدول شماره  -1نمونهای از سؤاالت پرسشنامه
خیلی زیاد

سؤاالت پرسشنامه

زیاد

کم

خیلی کم

 -1تا چه اندازه صداقت و وفاداری مدیر در نفوذ مدیر بر کارکنان تأثیر دارد؟
 -2تا چه اندازه دارا بودن توانایی برنامهریزی توسط مدیر در نفوذ مدیر بر
کارکنان تأثیر دارد؟
 -3تا چه اندازه سابقه کار مدیر در سازمان در نفوذ مدیر بر کارکنان تأثیر
دارد؟
 -4تا چه اندازه داشتن روابط بین سازمانی با سازمانهای دیگر در نفوذ مدیر بر
کارکنان تأثیر دارد؟

جدول شماره -2جدول توزیع فراوانی و درصد  3فرضیه اول تحقیق
شماره فرضیه ها

گزینه ها
شاخص آماری

خیلی
زیاد

زیاد

کم

خیلی کم

جمع

1
تأثیر عوامل فردی

فراوانی
درصد

1674
68/2

675
27/4

97
3/9

14
0/5

2460
100

2
تأثیر عوامل سازمانی

فراوانی
درصد

1054
64/3

430
26/2

143
8/7

143
0/8

1640
100

3
تأثیر عوامل تخصصی

فراوانی
درصد

982
68/4

392
27/3

58
4

3
0/2

1435
100

جدول شماره :3خالصه آزمون  tمحاسبه شده برای  3فرضیه اول تحقیق
آماره ها
متغیرها

درجه آزادی

سطحمعناداری

 Tبحرانی

0/000

1/96
1/96
1/96

فراوانی

میانگین

Tمحاسبه شده

عوامل فردی

205

3/63

48/007

204

عوامل سازمانی

205

3/53

33/396

204

0/000

عوامل تخصصی

205

3/603

40/419

204

0/000

