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Abstract
Purpose: The purpose of this study is to determine the effects of leadership ability on employee communication satisfaction through
effective communication.
Methodology: The sample size of 661 people was selected using Cochran's formula and the sample people were selected using
random sampling method and strata appropriate to the size of each selected class. Standard questionnaires were used to collect the
required data in this study and their validity and reliability were tested, which had high validity and reliability.
Findings: The results of the analysis performed in the research showed that the credibility of the leader has an effect on
communication satisfaction by effective communication. According to Warp output, a significant amount is significant for the direct
effect of leader credibility on communication satisfaction and also the effect of leader credibility on communication satisfaction
through effective communication. The leader's communication ability has a positive effect on effective communication and
communication satisfaction. Also, the direct effect of effective communication on positive communication satisfaction.
Originality/Value: In line with this issue, the present study examines the effects of leadership ability on employee communication
satisfaction through effective communication between employees in 15 districts of Isfahan Municipality.
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نوع مقاله :پژوهشی-کاربری

بررسی اثرات قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق ارتباطات اثربخش
3

عباس قائد امینی هارونی ،*1رضا ابراهیمزاده دستجردی ،2مرتضی ترابی

 1گروه مدیریت فرهنگی ،دانشکده مدیریت ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 2دانشکده مدیریت ،واحد صفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران.
 3گروه مدیریت دولتی ،واحد اصفهان (خوراسگان) ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران.

چکیده
هدف :هدف پژوهش حاضر تعیین اثرات قابلیت رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق ارتباط اثربخش است.
روششناسی پژوهش :جامعه آماری این پژوهش کلیه کارکنان مناطق  15گانه شهرداری اصفهان بودند که تعداد آنها بر اساس آمار واحد
استفاده از روش نمونهگیری تصادفی و طبقهای متناسب با حجم هر طبقه انتخاب شدند .برای گردآوری دادههای موردنیاز در این پژوهش از
پرسشنامههای استاندارد استفاده گردید و روایی و پایایی آنها مورد آزمون قرار گرفت که از روایی و پایایی باالیی برخوردار بودهاند.
یافتهها :نتایج حاصل از تحلیلهای انجامشده در پژوهش نشان داد که قابلیت اعتبار رهبر از طریق ارتباطات اثربخش بر رضایت ارتباطی
تأثیر دارد .با توجه به خروجی وارپ مقدار معناداری برای تأثیر مستقیم قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی و همچنین تأثیر قابلیت اعتبار
رهبر بر رضایت ارتباطی از طریق ارتباط مؤثر معنادار است .قابلیت ارتباط رهبر بر ارتباطات مؤثر و رضایت ارتباطات تأثیر مثبت دارد
همچنین تأثیر مستقیم ارتباطات مؤثر بر رضایت ارتباطات مثبت میباشد.
اصالت/ارزش افزوده علمی :پژوهش حاضر در راستای همین موضوع به بررسی اثرات قابلیت رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق
ارتباط اثربخش کارکنان مناطق  15گانه شهرداری اصفهان میپردازد.
کلیدواژهها :حفظ ارتباط اثربخش ،رضایت از ارتباطات ،قابلیت اعتبار رهبر.

 -1مقدمه
سازمان یک سیستم اجتماعی است و منابع انسانی از مهمترین عوامل کارایی و اثربخشی آن محسوب میشوند .جهت رسیدن به اهداف،
سازمان نیازمند مدیران و کارکنان اثربخش است .متغیر کلیدی که تأثیر قابلتوجهی روی عملکرد سازمان دارد رضایت ارتباطی کارکنان
است .ارتباط اهمیت اساسی در عملکرد همهی سازمان دارد .بهعبارتدیگر ،فقدان ارتباط کارآمد و تبادل اطالعات بیاعتمادی در میان
کارکنان را افزایش میدهد (جونز .)2006 ،1پژوهشهای مختلف (مانند باس )1990 ،2نشان دادهاند که رضایت ارتباطی کارکنان با رضایت
شغلی ،انگیزش ،عملکرد شغلی ،بهرهوری ،ارزشهای کاری ،جوسازمانی ،روشهای رهبری و تعهد سازمانی ارتباط دارد (گلنار.)2007،3

ارتباط مناسب به پیشرفت عملکرد ،رسیدن به اهداف و حفظ ارتباطات در سازمان کمک میکند ،ارتباط نقشی حیاتی در عملکرد سازمان
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مدیریت نوآوری و راهبرهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،1بهار  ،1401صفحه96-112 :

منابع انسانی  2255نفر است ،با توجه به حجم هر منطقه با استفاده از فرمول کوکران  661نفر حجم نمونه انتخاب گردید و افراد نمونه با

بازی میکند (شارما .)2015 ،1مفهوم رضایت از روابط که موضوع مهم پژوهشها در دهههای اخیر شده است ،به رضایت کارکنان از
ارتباط با سازمانشان که نتیجهی تعامل مشترک با دیگران است تعریفشده است (سون.)2012 ،2
مدیران دریافتهاند ارتبـاط اثـربخش بـا کارکنان و درک انگیزههای ارتباطی با کارمندان ،در توفیق آنان برای نیـل بـه اهـداف طراحیشده
سازمان یک عامل حیاتی است و ریشه بسیاری از مشکالت فردی و سازمانی را میتوان در کمبود ارتباطات مؤثر و سیستم ارتباطی و
بهطورکلی سوءتعبیر و تفسیرهای ارتباطی جستجو کرد .لذا توجه به حفظ ارتباط اثربخش به مدیر و کارکنان تمامی سطوح در سازمان این
اجازه را میدهد که با یکدیگر تعامل داشته و به اهداف مطلوب نائل شوند .پژوهشها نشان داده است رضایت ارتباطی که از طریق ارتباطی
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مؤثر و باکیفیتی باال بین کارکنان با مدیر به دست میآید ،از عوامل افزایش بهرهوری ،دلسوزی کارکنان نسبت به سازمان ،تعلق و دلبستگی
کارکنان به محیط کار و افزایش کمیت و کیفیت و هماهنگی در کار ،برقراری روابط خوب و انسانی در محیط کار ،باال بردن روحیه عالقه به

کار است و در این شرایط کارکنان مهارتهای جدید شغلی را نیز بهسرعت آموزش میبیند (عباس پور و باروتیان .)2010 ،3ازاینرو پژوهش
حاضر با معرفی معیارهای مربوط به اثربخشی ارتباطات بین رهبر و کارکنان به بررسی رضایت ارتباطی کارکنان و همچنین بررسی تأثیر
قابلیت اعتبار رهبر بر این رضایت ارتباطی میپردازد.
قائد امینی هارونی و همکاران /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،1بهار ،1401صفحه96-112 :

اکثر موضوعاتی که در حوزه ادبیات رهبری در سازمانها مطرحشدهاند ،تنوع و گستره بسیاری دارند .اگر به آخرین نسخه دست نامه رهبری
که توسط باس ( ،)1990تنظیمشده است .نگاهی بیندازیم متوجه میشو یم که بیش از  4725مقاله در رابطه با رهبری مطالعه شده و مورد
تجزیهوتحلیل قرارگرفته است این مجموعه مقاالت نشان میدهد که دو مشکل عمده اساسا در پژوهشهای رهبری وجود دارد ،اول آنکه
بسیاری از مطالعات کالسیک رهبری بر خصایص کلی رهبران از قبیل و یژگیها ،خصایص شخصیتی و اینکه آیا رهبران زاده میشوند و یا
ساخته میشوند ،هدفگذاری در دیدگاه رهبران ،اثربخشی آنها ،رهبری اقتضایی ،سبکهای رهبری و مدیریت سازمانهای دولتی و
خصوصی تمرکز میکند اینها عناصر کلی هستند ،زیرا این عناصر به رهبران اجازه میدهند تا اقدامات مدیریتی خود را به انجام رسانند و
یا آنکه از دیدگاه ادبیات علمی اثربخش در نظر گرفته شوند .مسئله دوم آن است که مطالعات کالسیک رهبری حالت هزینه -فایده دارد
چراکه آنها بر محتوای رهبری تأکید میکند .بهعبارتدیگر اینکه رهبران به چه چیزهایی نیاز دارند تا بهعنوان افراد حرفهای در سازمان و
جامعه شناخته شوند و مؤثر و نفوذ گذار باشند ،بهعبارتدیگر محتوای رهبری دانشی است که رهبران بایستی داشته باشند و در اکثر موارد
بسیار مهمتر از فرایند رهبری میباشد .او اشاره میکند که فرایند رهبری درواقع جوهره رهبری است .مطالعات کمی تالش کردند تا ماهیت
واقعی رهبری را شناسایی کنند و فرایندی که از طریق آن رهبران با پیروان خود مرتبط میشوند تا اهداف سازمانی محقق شود را در نظر گرفته
باشند .مطالعات کمی وجود دارند که تالش نمودهاند تا ماهیت فرایند رهبری را بررسی کنند که اکثر آنها در پژوهشهای کوزس و پوسنر
در سالهای  1989تا  1995انجامشده است .در کلیه این پژوهشها کوزس و پوسنر کشف کردهاند که فرایند رهبری چیست ،در حقیقت
آنها رهبری را نوع ارتباط دوطرفه بین کسی که انتخاب میکند که رهبری کند و کسی که انتخاب میکند تا پیرو باشد تعریف کردهاند .از
این دیدگاه هدف رهبران خدمت به پیرو میباشد .آنها بیان کردهاند که برای آنکه ارتباطات درستی با پیروان خود داشته باشند آنها باید از
انتظارات پیروانشان آگاهی داشته باشند .در مطالعه آنها انتظارات پیروان توسط چهار عامل شناسایی شد .این چهار بعد عبارت بودند از
صداقت داشتن چشمانداز ،داشتن شایستگی و الهامبخش بودن ،کشف این و یژگیها باعث شد تا کزس و پوسنر دیدگاه جدیدی را به ادبیات
رهبری از چشمانداز پیروان وارد نمایند .سه مؤلفه از بین مؤلفههای مذکور یعنی صداقت ،منبع الهام بودن و شایستگی از منظر محقان
ارتباطات تحت عنوان قابلیت اعتبار منبع شناخت میشوند (برلو و همکاران .)1969 ،4در ارزیابی باورپذیری منابع ارتباطات محققان

عموما از معیارهایی از قبیل قابلیت اعتبار منبع اطالعات ،کیفیت منبع اطالعات و پویایی منبع اطالعات استفاده میکنند .این معیارها،
شاخصها و ابعادی را ارائه میدهند که قابلیت اعتبار را میسنجند .کوزس و پوسنر در پژوهش خود کشف کردند که قابلیت اعتبار برای
رهبران اهمیت بسیاری داشته و پیروان تمایل دارند تا آنان را با این ویژگی در ذهن تصور کنند ،پیروان میخواهند که رهبرانشان دارای وفای
به عهد بوده و مطمئن و رازدار باشند .پیروان تمایل دارند که رهبرانشان راستگو باشند ،آنها دوست دارند رهبرانشان از دانش و مهارت
کافی برای رهبری برخوردار باشند .بهطورکلی قابلیت اعتبار اساس و مبنای رهبری است .بر اساس یافتههای کوزس و پوسنر (،)1993
میتوان انتظار داشت که قابلیت اعتبار در محیطهای سازمانی طی سالهای اخیر از اهمیت زیادی برخوردار باشد ،اما بااینحال مطالعات
بسیار کمی وجود دارند که در ارتباط باقابلیت اعتبار رهبر بحث نمودهاند فالسیون )1974( 5خاطرنشان میکند که قابلیت اعتبار رهبر در
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مطالعات سازمانی چندان بهدرستی مدنظر قرار نگرفته است این مسئله با بررسی ادبیات رهبری در سالهای اخیر نیز به چشم میخورد.

مطالعه رابطه مﻴان قابلﻴت اعتبار رهبر و رضاﻳت از ارتباطات مهم است ،زﻳرا ،اعتبار ضرورتا از طرﻳق ارتباطات با پﻴروان به دست میآید.
اﻳن پﻴروان هستند ﻛه بر اساس ارتباطات خود ،تصمﻴم میگیرند ﻛه رهبر چقدر قابلﻴت اعتبار دارد .نگاه به رضایتی ﻛه پﻴروان از ارتباط با

رهبر خود احساس میکنند ،بینشهای مفﻴدی را در حوزه رهبری بااعتبار ،فراهم میکند .هﭻ ،)1984 b( 1عنوان ﻛرده است ﻛه رضاﻳت

یکی از توسعهنیافتهترین پﻴامدهای ارتباطات مؤثر و مناسب ازلحاظ مفهومی و همچنﻴن یکی از عمومیترین اﻳن پﻴامدها میباشد .رضاﻳت
واﻛنش مطلوب احساسی به برآورده شدن انتظارات ارتباطاتی مثبت را بازنمایی میﻛند .در اﻳن مورد ،رضاﻳت از ارتباطات به تشرﻳﺢ اثرات
قابلﻴت اعتبار ﻛمﻚ مینماید .رضاﻳت به فراهم ﻛردن درك بﻴشتر درباره قابلﻴت اعتبار و چرایی اهمﻴت بسﻴار آن برای پﻴروان ،ﻛمﻚ میکند.
در پژوهشهای انجامشده در حوزه قابلیت اعتبار ،قابلیت اعتبار را بهعنوان یک مفهوم دوبعدی تعریف کردهاند :تخصص ادراکشده و

101

قابلیت اعتماد ادراکشده .همچنین قابلیت اعتبار را با سایر متغیرهای مربوط به منبع مثل عالقه ،تحسین ،قدرت ،ترس و بیم ،تفاوت و
تمایز تفاوت قائل شدهاند .بااینحال عنوان نمودهاند که قابلیت اعتبار با متغیرهایی مثل هوش و خلوص نیت در ارتباط است .بر اساس این
مقدمات میتوان ضرورت و اهمیت پژوهش را از جنبههای ذیل موردبررسی و ارزیابی قرارداد .اولین جنبهای که باید مدنظر قرار گیرد خأل
پژوهشی پژوهش است با مروری بر پژوهشهای مذکور میتوان اینگونه نتیجهگیری کرد که پژوهشی که این متغیرها را در ادبیات داخلی
موردبررسی قرار داده باشد یافت نشد و تنها پژوهشگر پژوهشهای را مطرح کرد که قرابتهایی با پژوهش مذکور دارد .در تمامی این
پژوهشها متغیرهایی مانند مهارتهای ارتباطی مدیران ،ارتباطات اثربخش و رضایت شغلی کارکنان مورد ارزیابی قرارگرفتهاند؛ اما هیﭻ
پژوهشی در داخل وجود نداشت که تمامی متغیرهای این پژوهش را موردبررسی قرار داده باشد و رابطه بین آنان را ارزیابی نماید به همین
دلیل پژوهشگر تالش کرد تا روا بط مذکور را در قالب یک مدل معادالت ساختاری بررسی نماید .از سوی دیگر با توجه به کمبود پیشینه
پژوهشهای خارجی و فقدان اینگونه پژوهش در پژوهشهای داخلی پژوهشگر تالش نمود تا با توجه به این ادبیات مدلی جامع را در
است که محقق سعی کرد تمامی متغیرهای موجود مانند قابلیت اعتبار رهبر ،رضایت ارتباطی و ارتباطات اثربخش را با جزیات
مموردمطالعه قرار داده و رابطه بین این متغیرها را شناسایی کند .بهاینترتیب پژوهشگر سعی کرد با مرور ادبیات پژوهش نوعی روابط
منطقی را شناسایی کرده و در پژوهش ،موردبررسی قرار دهد و جنبه دوم این پژوهش بررسی این متغیرها در سطﺢ نمونه میباشد.
بهعبارتدیگر محقق سعی کرد با نمونهگیری از مناطق  15گانه شهرداری اصفهان ،این مدل را تأیید کند که میتواند مبنای مناسبی برای
پژوهشهای آینده در این زمینه باشد .عالوه بر این پژوهش حاضر از جنبه کاربردی دارای اهمیت میباشد و برای شهرداریهای اصفهان
میتواند کاربردهای ذیل را به همراه داشته باشد.
 .1این پژوهش تالش میکند تا با ارزیابی تأثیرات قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان اثربخشی ارتباطات خود را بهوسیله تشوﻳق
پﻴروان به دادن بازخورد ،تقوﻳت ﻛنند .در انجام اﻳن ﻛار ،اﻳن پﻴام را منتقل نماﻳند ﻛه آنها برای نظرات ،نگرانیها و طرز تفﻜر متفاوت پﻴروان
خود ارزش قائل هستند .بهعبارتدیگر این پژوهش بهنوعی بازخوردی برای مدیران شهرداری ارائه میکند تا بر مبنای آن بتوانند بهنوعی
اثربخشی ارتباطات خود را ارزیابی کنند.
 .2در این پژوهش رابطه بین حفظ ارتباط اثربخش بر رضایت ارتباط کارکنان مورد ارزیابی قرارگرفته است .این ویژگی ازاینجهت اهمیت دارد که
میتواند بر رضایت شغلی کارمندان تأثیرگذار بوده و بر انگیزه کاری و عملکرد آنان تأثیرگذار باشد.
 .3ازآنجاییکه رابطه مﻴان رهبران سازمانها و ﻛارمندان آنها ،چﻴزی است ﻛه باعث میشود ﻛه سازمان بهخوبی ﻛار ﻛند ﻳا نﻜند .رهبران ،بهوسیله
حفظ ارتباط اثربخش با کارمندان ،نقش مهمی را در ﻛمﻚ به سازمان در دستﻴابی به اهدافش بازی میکنند که به این روابط در پژوهش حاضر
پرداختهشده و پیشنهادهایی ارائه گردیده است.

 -2مبانی نظری و مروری بر مطالعات گذشته
 -2-1قابلیت اعتبار2

اصطالح ”قابلﻴت اعتبار” به شیوههای گوناگون در طول اﻳن سالها ،تعرﻳف گردﻳده است .ارسطو ،چندﻳن سال قبل بر اﻳن باور بود ﻛه

”اتوس ،”3همانگونه ﻛه برای بسﻴاری از پژوهشگران لفاظیگرا مشخص است ،قدرتمندترﻳن ابزار ترﻏﻴب است .وقتی افراد ،چشمانداز
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بررسی اثرات قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق ارتباطات اثربخش

قالب روابط علی مورد ارزیابی قرار دهد .عالوه بر این پژوهش حاضر میتواند ارز جنبه روششناختی دارای نوآوری باشد .نوآوری اول آن

ﻳﻚ رهبر را درك نماﻳند؛ آنها خواهند فهمﻴد ﻛه سازمان به دنبال تحقق چه چﻴزی است .چشمانداز ،اصل راهنمای سازمان است .وظﻴفه
رهبر اﻳجاد نﻴروی محرك در افراد سازمان و سﭙﺲ حفظ و نگهداری از آن نﻴرو است .بﻴشتر اﻳن نﻴروی محرك از چشمانداز ناشی میشود
(فﻴرهلم .)1991 ،1عالوه بر آن ،چشمانداز به هر شغلی ،هر گروه ﻛاری و هر واحدی معنا میبخشد و ارزش هر ﻛمﻚ به موفقﻴت شرﻛت
را ارج نهاده و تأﻳﻴد میکند .بنابراﻳن ،وقتی اﻳن اتفاق رخ میدهد ،سازمان از تعهد ،ﻏرور ،رضاﻳت ،روحﻴه تیمی و احساس خود-ارزشمندی
ﻛارمندان بهره میبرد .درمجموع ،رهبران بااعتبار ،امﻴد را زنده نگه میدارند .آنها الهامبخش انرژی ،شوق و خوشبینی در پﻴروان خود
هستند” .وقتی رهبران بهگونهای عمل میکنند ﻛه روحﻴه افراد را بهبود میبخشد و باور ما به آﻳنده بهتر را اصالح میکنند؛ درواقع قابلﻴت
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اعتبار شخصی خود را تقوﻳت مینمایند” افراد رهبرانی را میخواهند ﻛه شور و شوق و باوری حقیقی را به ظرفﻴت دﻳگران نشان دهند،
رهبرانی ﻛه اراده افراد را تقوﻳت میکنند ،رهبرانی ﻛه ابزارهای دستﻴابی به هدف را فراهم میکنند و رهبرانی ﻛه خوشبینی خود را نسبت به
آﻳنده ابراز میدارند .رهبران بااعتبار به پﻴروان خودسر میزنند ،شانه خود را برای تﻜﻴهﻛردن در اختﻴار آنها میگذارند و مشاوره و نصﻴحت
میکنند .آنها ،هستند تا به پﻴروان خود بگوﻳند ﻛه میتوانند موفق شوند .آنها مشوق پﻴروان خود هستند .رهبران بااعتبار ،دلسوز نﻴز هستند.
آنها باﻳد انعطافپذیر بوده و خواهان آن باشند تا اهداف شخصی خود را برای مطابقت با اهداف مشترك سازمان ،تغﻴﻴر دهند .وقتی افراد
چنﻴن چﻴزی را مشاهده ﻛنند ،متوجه ازخودگذشتگی رهبر میشوند و انگﻴزه میگیرند ﻛه آنها نﻴز چنﻴن ﻛاری را انجام دهند (ﻛوزس و
پوزنر .)1993 ،همچنﻴن رهبران بااعتبار میدانند ﻛه آنها هستند ﻛه باﻳد بار سازمان را بر دوش بﻜشند .وقتی روحﻴه افراد پاﻳﻴن است و

قائد امینی هارونی و همکاران /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،1بهار ،1401صفحه96-112 :

همهچیز بدﻳمن به نظر میرسد ،آنها هستند ﻛه باﻳد سازمان را از اﻳن مرحله بگذرانند .آنها باﻳد امﻴد را زنده نگهدارند.
 -2-2رضایت از ارتباطات2

پﺲ از بررسی رابطه مﻴان قابلﻴت اعتبار رهبر و رضاﻳت از ارتباطات ،در ابتدا الزم است بدانﻴم ﻛه رضاﻳت از ارتباطات چﻴست .رضاﻳت از

ارتباطات اﻏلب در دو سطﺢ تعریفشده است :میان فردی و سازمانی .در سطﺢ سازمانی ،داونز و هﻴزن )1977( 3رضاﻳت از ارتباطات را
بهعنوان مجموع مﻴزان رضایتی ﻛه ﻳﻚ فرد از تمام محﻴط ارتباطاتی خود احساس مینماید ،تعرﻳف کردهاند .بر اساس مطالعه داونز و هﻴزن
( ،)1977رضاﻳت از ارتباطات سازه چند-بعدیای در محﻴط سازمانی است .ﻛارمندان صرفا ،بهطورکلی ،از ارتباطات خود راضی ﻳا ناراضی
نﻴستند؛ بلﻜه میتوانند درجات متنوعی از رضاﻳت را درباره انواع مشخصی از ارتباطات ،ابراز نماﻳند .داونز و هﻴزن ( ،)1977در پرسشنامه
رضاﻳت از ارتباطات خود ،رضاﻳت ﻛارمندان از ارتباطات را در هشت بعد ارزیابی کردهاند :جو ارتباطات ،ارتباطات سرپرستی ،ﻳﻜﭙارچگی
سازمانی ،ﻛﻴفﻴت رسانه ،ارتباطات با همﻜار ،اطالعات شرﻛت ،بازخورد فردی ،ارتباطات ﻛارمندی .بااینحال ،برای هدف پژوهش حاضر،
صرفا تمرﻛز بر سطﺢ میان فردی مناسب بوده است زﻳرا هدف ،ﻳادگﻴری درباره ادراﻛات پﻴروان از قابلﻴت اعتبار رهبر خود و رضاﻳت از
ارتباطات رهبران است .رضاﻳت از ارتباطات در ﻛل محﻴط سازمانی ،سنجه نامناسبی خواهد بود .بنابراﻳن ،تمرﻛز صرف بر سطﺢ میان فردی
رضاﻳت از ارتباطات از اهمﻴت عمدهای برخوردار بوده است .در سطﺢ میان فردی ،رضاﻳت از ارتباطات بهعنوان تقو یتهای مثبت

فراهمشده توسط ﻳﻚ روﻳداد ارتباطاتیای ﻛه انتظارات مثبت را برآورده میسازد ،مفهومسازی شده است (هﭻ .)1984b ،4به زبان ساده،
لذتی است ﻛه فرد پﺲ تجربه موفق و خشنودکننده در ارتباطات میان فردی احساس مینماید .هﭻ ،از دﻳدگاهی رفتاری بهمنظور نگاه به
رضاﻳت بهعنوان ﻳﻚ پﻴامد ارتباطات ،استفاده میکند .او در نگرش تحقق افتراقی خود ،عنوان میدارد ﻛه رضاﻳت از ارتباطات ”عاطفه همراه
با تقوﻳت رفتاری است ﻛه در حضور ﻳﻚ محرك افتراقی بروز ﻛرده است .در ﻳﻚ مواجهه ارتباطاتی ،محرك افتراقی تبدﻳل به انتظارات به
واکنشهای دﻳگران نسبت به رفتار ﻳﻚ فرد میشود  .تحقق اﻳن انتظارات رفتاری ،منجر به عاطفه مثبت و بنابراﻳن ،رضاﻳت از ارتباطات
میگردد .بنابراﻳن ،در پژوهش حاضر ،رضاﻳت از ارتباطات بهعنوان سنجه انتظارات پﻴروان از قابلﻴت اعتبار رهبران خواهد بود .به دلﻴل

اﻳنﻜه قابلﻴت اعتبار رهبران به ارتباطات ربط دارد (فالسﻴون ،)1976 ،5به نظر میرسد ﻛه پﻴروان انتظاراتی درباره ارتباطات رهبران دارند ﻛه
از اﻳن انتظارات بهمنظور ادراك سطﺢ قابلﻴت اعتبار رهبران استفاده مینمایند .اگر اﻳن انتظارات تحقق ﻳافتند ،پﻴروان از ارتباطات رهبران،
راضی خواهند بود .از سوی دﻳگر ،اگر اﻳن انتظارات مربوط به ارتباطات تحقق نﻴابند ،احتماال پﻴروان از ارتباطات رهبران راضی نخواهند
بود .ذﻛر اﻳن نﻜته خالی از لطف نخواهد بود ﻛه صالحدﻳد پژوهش حاضر اﻳن است ﻛه رضاﻳت از ارتباطات بر اساس ”مﻜالمات ﻳا عملﻜرد
فرد دﻳگر” اندازهگیری شود؛ زﻳرا ،رضاﻳت از ارتباطات عمدتا تابعی از مهارتهای فرد دﻳگر است ،نه ارزیابی ﻳﻚ فرد از عملﻜرد خودش.
اﻳن موضوع به پژوهش حاضر مرتبط است ،زﻳرا تمرﻛز اﻳن پژوهش بر ارتباطات رهبران است .پﻴروان ادراك خود از قابلﻴت اعتبار رهبران را
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بر مبنای ارتباطات آنها قرار میدهند .درنتیجه ،استفاده از سنجههای رضاﻳت از ارتباطات میان فردی ،روش مناسبی برای بررسی ادراﻛات
پﻴروان از قابلﻴت اعتبار رهبران خود بوده است.
 -2-3ارتباطات اثربخش 1

محققان سعی کردهاند تا رو یکردهای حفظ رابطه اثربخش بین افراد را شناسایی کنند .بر این اساس دو رو یکرد عمده در حفظ رابطه را
عبارتاند بودند از )1 :حفظ رابطه بهصورت فردی )2 .حفظ رابطه بهصورت مستقیم .سایر محققان نیز در حوزه روابط بین فردی و بهصورت
وسیعتر در روانشناسی اجتماعی ،جامعهشناسی و ادبیات رفتار سازمانها بهصورت مستقیم و ﻏیرمستقیم به این مسئله توجه داشته و
همواره این سؤال را مطرح کردهاند که چگونه و به چه شیوههایی میتوان روابط بین فردی را حفظ کرده و استحکام بخشیده با بررسی ادبیات
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تحقیق مشخصشده است که آنها بر روی عوامل و ابعاد حفظکننده ارتباطات اثربخش بین فردی تمرکز داشتهاند .بر طبق نظریه الولر
دیون 2حفظ رابطه بین افراد زمانی رخ میدهد که آنها بهصورت مستمر و مداوم با یکدیگر ارتباط و تعادل داشته باشند .در اثر این تعادل
نوعی تعهد ارتباطی بین افراد رخ میدهد و باعث ایجاد حالتهای اساسی و عاطفی مثبت در بین افراد میگردد .این احساسات مثبت در
طول زمان توسعهیافته و تعلق افراد به یکدیگر را افزایش میدهد .نتایج بررسیها نشان میدهد این مسئله در روابط بین مدیر و پیروان نیز
رخ میدهد.

بر اساس موارد مطرحشده فوق ،محققان سعی کردهاند تا رو یکردهای حفظ رابطه اثربخش بین افراد را شناسایی کنند .بر این اساس والدرون
( )1991دو رو یکرد عمده در حفظ رابطه را شناسایی کرد که عبارتاند بودند از )1 :حفظ رابطه بهصورت فردی )2 .حفظ رابطه بهصورت
این ابعاد توضیﺢ داده خواهند شد )1 .حفظ ارتباطات بهصورت فردی :تاکتیکها و روشهایی که برای حفظ ارتباطات بهصورت فردی به
کار گرفته میشوند مرتبط با شغل نیستند بلکه شامل تعامالت بین فردی بین رهبران و پیروان آنهاست و مشتمل بر محتوای اطالعات
ردوبدل شده بین رهبر و پیرو،شوخی یا رفتارهای ارتباطی بین رهبر پیرو و تعامالت ﻏیررسمی بین رهبر و پیرو است .بهصورت فردی با
خود گشودگی ارتباط دارد چراکه در این روابط فردی بین رهبر و پیرو رهبر و پیرو بسیاری از مکالمات و گفتگوها به مسائل شخصی ختم
میشوند .در چنین شرایطی پیروان و رهبران از خود گشودگی بیشتری را نشان میدهند و در قالب روابط دوستانه،شوخی وقتی روابط
ﻏیررسمی اطالعات بیشتری را از خود به سایرین منتقل میکنند .البته این شیوههای رفتاری در فرهنگهای فردگرا اثربخشی بیشتری دارد.
 )2رفتارهای حفظ ارتباط مستقیم :رفتارهای حفظ ارتباط مستقیم بیشتر مباحث مرتبط به انتظارت رهبر و پیروان از یکدیگر را مشتمل
میگردد؛ و ازجمله مباحثی که مطرح است حل مسائل ارتباطی بین رهبر و پیرو است .بهعنوانمثال زمانی که یﻚ پیرو احساس بیعدالتی
میکند یا احساس میکند رهبر با او ﻏیرمنصفانه رفتار کرده است بهراحتی با او در این موردگفتگو میکند یا آنکه یﻚ مدیر ممکن است
صری ﺢ و شفاف انتظاراتش از نحوه انجام کار را به زیردستش گوش زد کند .این نوع رفتارهای ارتباطی بیشتر به حل مسائل ارتباطی بین
مدیر و زیردستانش کمﻚ میکند و از این طریق حفظ ارتباط را ممکن میسازد .البته در فرهنگهایی که اجتناب از عدم اطمینان باالست
و فرهنگ از فردگرایی باالیی برخوردار است ،این نوع رفتارهای ارتباطی ممکن است ریسکپذیر هم باشد .بهو یژه زمانی که فاصله قدرت
نیز افزایش یابد .در چنین جوامعی ممکن است گفتگو با مدیر در رابطه با بی عدالتی یا ناراحت از رفتار رهبر توسط پیرو نامناسب تشخیص
داده شود .اما از سوی دیگر این روابط ممکن است نزدیکی افراد به یکدیگر را بیشتر کرده و به افراد اجازه دهد تا دیدگاهها ،نظراتشان و حتی
مطلوبیتهایشان در یﻚ ارتباط را بدون ترس یا اینکه احساس آسیب دیدن از اظهارنظر بکنند را بهراحتی مطرح کرده و این مسئله روابط
افراد را بهبود دهد.
 -2-4پیشینه پژوهش

هیﭻ پژوهشی در پیشینههای فارسی که به دنبال بررسی اثرات قابلیت اعتبار رهبری بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق حفظ ارتباطات
اثربخش باشد یافت نشد .در پژوهشهای خارجی نیز با بررسیهای صورت گرفته تنها برای هرکدام از متغیرها بهصورت جداگانه مطالعاتی
انجامگرفته که در بخش پیشینههای خارجی مطرحشدهاند .از سوی دیگر در بخش پیشینههای داخلی ،محقق تالش کرده تا تنها ادبیاتی را
مطرح کند که حداقل بتواند یک ارتباط منطقی تری نسبت به سایر پژوهشات با ادبیات پژوهش محقق داشته باشد .عباس پور و باروتیان

Lawler Dion
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Effective Maintenance Communication

1

بررسی اثرات قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق ارتباطات اثربخش

مستقیم (والدرون .)1991 ،این دو رو یکرد موردبررسی قرار گرفت و توسط محققان دیگر نیز مورد تأیید قرارگرفته است .در ادامه هریﻚ از

( ) 2010بررسی رابطه ارتباطات اثربخش و عملکرد سازمانی (بر اساس مدل اچیو) در واحدهای ستادی شرکت ملی گاز ایران که با نمونه
آماری  250نفر و با روش توصیفی همبستگی ا نجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین ارتباطات اثربخش و عملکرد سازمانی در جامعه
موردمطالعه رابطه معناداری وجود داشت .ﻏیاثوندیان و همکاران )2017( 1در پژوهشی با عنوان بررسی همبستگی رضایت ارتباطی با
تعهد سازمانی در پرستاران که با روش توصیفی از نوع همبستگی و با نمونه آماری  300نفر انجام دادند به این نتیجه رسیدند که رضایت

ارتباطی با تعهد سازمانی رابطه مثبت و معناداری داشت .افتخار معنوی و سمیعی زفرقندی )2019( 2در پژوهشی با عنوان تأثیر فناوری
اطالعات بر رضایت ارتباطی و یادگیری سازمانی کارکنان در پژوهشگاه تربیتبدنی و علوم ورزشی که با روش توصیفی از نوع همبستگی
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و با نمونه آماری  73نفر انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین فناوری اطالعات و رضایت ارتباطی کارکنان و همچنین ،بین فناوری

اطالعات و یادگیری سازمانی کارکنان رابطه مثبتی وجود داشت .جورفی و جورفی )2011( 3در پژوهشی با عنوان مدیریت عملیات
استراتژیک :بررسی عوامل تأثیرگذاری بر اثربخشی ارتباطات و رضایت شغلی که با روش توصیفی از نوع همبستگی و با نمونه آماری 123
نفر انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین انگیزه و رابطه بین یک تطابق قوی وجود داشت و همچنین بین هوش هیجانی و اثربخشی
ارتباطی و همچنین اثربخشی ارتباط با رضایت شغلی ارتباط وجود داشت .سون ( )2012در پژوهشی با عنوان تجزیهوتحلیل تأثیر رضایت
ارتباطات داخلی بر تعهد سازمانی در پلیﺲ ملی ترکیه ( )TNPکه با روش توصیفی از نوع همبستگی و با نمونه آماری  384نفر انجام دادند
به این نتیجه رسیدند که نتایج شغلی افسران ترک ،مانند تعهد سازمانی و قصد ماندن ،تحت تأثیر درک آنها از ارتباطات درون  TNPبود.

قائد امینی هارونی و همکاران /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،1بهار ،1401صفحه96-112 :

افسران رضایت بیشتری از رو یههای ارتباطی در  TNPداشتند ،سطﺢ تعهد آنها باالتر بود .برعکﺲ ،هرچه رضایت افسران از رو یههای
ارتباطی  TNPکمتر باشد ،تعهد کمتری نسبت به سازمان داشتند .شارما ( )2015در پژوهشی با عنوان ارتباطات سازمانی :برداشت از سطﺢ
ارتباطات کارکنان رضایت و رضایت شغلی که با روش توصیفی از نوع همبستگی و با نمونه آماری  384نفر انجام دادند به این نتیجه رسیدند
که جنسیت و تعداد سالهای خدمت به نظر نمیرسید تفاوت معنیداری در سطﺢ رضایتمندی کارکنان ،اما سطﺢ تحصیالت و شغل آنها
وجود داشت .در تمام ابعاد  CSQروابط مثبت قوی وجود دارد .یک رابطه مثبت و قوی ازنظر آماری معنیدار بود نمرات رضایت ارتباطی و
رضایت شغلی ،نشان میدهد زمانی که اعضای کارکنان احساس میکنند آنها از ارتباط در محل کار خود راضی هستند ،آنها همچنین
تمایل دارند که از کار خود راضی باشند.استاچو و همکاران )2019( 4در پژوهشی با عنوان ارتباطات مؤثر در سازمانها رقابتپذیری آنها

را افزایش میدهد نتایج اثبات وجود رابطه آماری معنیداری بین فراوانی حضور در ارتباطات وجود داشت آموزش توسط مدیران و سطﺢ
پشتیبانی کارکنان از پایین به باال ارتباطات و همچنین میزان تأثیرگذاری بر ارتباطات ﻏیررسمی در سازمانها بود.
بااینکه تنها تعداد کمی پژوهش ،ارتباط مستقﻴم مﻴان قابلﻴت اعتبار رهبر و ارتباطات را بررسی کردهاند؛ اﻳن پژوهشها بینشهایی را درباره
چگونگی ارتباط آنها در رابطه رهبر-پﻴرو فراهم مینمایند .اﻳن مرور ادبﻴات ﻛه درباره ابعاد مربوط به قابلﻴت اعتبار رهبر و ارتباطات،
مطمئنا ﻛامل نﻴست اما نشان میدهد ﻛه قابلﻴت اعتبار رهبر و ارتباطات ،در محﻴط سازمانی رابطه مهمی را با ﻳﻜدﻳگر دارند .در پژوهشهای
پﻴشﻴن ،رهبرانی ﻛه از رفتارهای ارتباطاتی مربوط به قابلﻴت اعتبار استفاده کردهاند ،مؤثرتر دیدهشدهاند و اﻳن موضوع منجر به رضاﻳت بﻴشتر
اعضا در بسﻴاری از پژوهشها شده است.
رهبرانی ﻛه بﻴشتر از سبکهای روابط انسانی مدﻳرﻳت ،ﻛه مشابه رهبری بااعتبار است ،استفاده نمودهاند؛ توسط پﻴروان مؤثرتر و
راضیﻛنندهتر دیدهشدهاند .عناصر قابلﻴت اعتبار مثل اعتماد و تخصص نﻴز با ارتباطات بهتر و رضاﻳت بﻴشتر مﻴان پﻴروان در ارتباط بوده
است .بنابراﻳن ،اﻳن پژوهشها ارزشمند میباشند زﻳرا آنها به نماﻳش رابطهای ﻛه مﻴان قابلﻴت اعتبار رهبر و ارتباطات وجود دارد و اهمﻴت
آن برای پﻴروان ﻛمﻚ شاﻳانی مینمایند .مفهوم موردبررسی قابلیت اعتبار رهبری و رابطه بین آن و رضایت از بررسی ارتباطات بود.

Jorfi and Jorfi
Stacho et al.

3
4

Ghiasvandian et al.
Eftekhar Manavi and Samiee Zafarghandi

1
2

بررسی ادبیات پژوهش نشان میدهد که اصطالح ”قابلﻴت اعتبار” به شیوههای گوناگون در طول اﻳن سالها ،تعرﻳف گردﻳده است قابلﻴت
اعتبار تقرﻳبا بهجای اﻳنﻜه ادراکی متغﻴر وپو یا در نظر گرفته شود؛ بهعنوان وﻳژگی ثابت منبع پیام فرض میشده است (برلو و همﻜاران،
 .)1969در بررسی هاولند و همﻜاران ( )1953از پروژههای انجامشده در حوزه قابلﻴت اعتبار ،آنها قابلﻴت اعتبار را بهعنوان ﻳﻚ مفهوم
دو-بعدی تعرﻳف کردهاند :تخصص ادراکشده و قابلﻴت اعتماد ادراکشده .آنها همچنﻴن مﻴان قابلﻴت اعتبار با ساﻳر متغﻴرهای مربوط
به منبع مثل عالقه ،تحسﻴن ،قدرت ،ترس و بﻴم ،تفاوت و تماﻳز قائل شدند .با اینحال ،آنها عنوان نمودهاند ﻛه قابلﻴت اعتبار با متغﻴرهایی
مثل هوش و خلوص نﻴت در ارتباط است .هاولند و همﻜاران ( )1953همچنﻴن نتیجهگیری ﻛردند ﻛه اقناع با قابلﻴت اعتماد و تخصص
بهصورت مثبت در ارتباط است .بااینحال ،بر اساس پژوهش آنها” ،ممﻜن نﻴست ﻛه تأثﻴر دو عنصر قابلﻴت اعتبار و قابلﻴت اعتماد و
تخصص را از ﻳﻜدﻳگر جدا ﻛنﻴم؛ اما مشخص است ﻛه هر دو ،متغﻴرهای مهمی هستند (هاولند و همﻜاران .)1954 ،ﻛوزس و پوزنرمعتقد
هستند ﻛه پﻴروان ،قابلﻴت اعتماد رهبر را از طرﻳق انطباق حرفها و ﻛارهای رهبر با یکدیگر ،استنتاج میکنند .آنها برای انجام اﻳن
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قضاوتها ،هم به ارتباطات ﻛالمی و هم به ارتباطات ﻏیرکالمی ،توجه مینمایند .برای مثال ،پﻴروان چگونگی صحبت ﻛردن رهبران با
آنها ،اﻳنﻜه رهبران برای رهبری چهحرفهایی میزنند و چگونگی تعامل با آنها و ساﻳر پﻴروان را ارزیابی میکنند .مطالعه رابطه مﻴان
قابلﻴت اعتبار رهبر و رضاﻳت از ارتباطات مهم است؛ زﻳرا ،اعتبار ضرورتا از طرﻳق ارتباطات با پﻴروان به دست میآید .اﻳن پﻴروان هستند
ﻛه بر اساس ارتباطات خود ،تصمﻴم میگیرند ﻛه رهبر چقدر قابلﻴت اعتبار دارد (ﻛالوس و باس .)1992 ،نگاه به رضایتی ﻛه پﻴروان از
ارتباط با رهبر خود احساس میکنند ،بینشهای مفﻴدی را در حوزه رهبری بااعتبار ،فراهم میکند .هﭻ ( ،)1984aعنوان ﻛرده است ﻛه
رضاﻳت یکی از توسعهنیافتهترین پﻴامدهای ارتباطات مؤثر و مناسب ازلحاظ مفهومی و همچنﻴن یکی از عمومیترین اﻳن پﻴامدها میباشد.
رضاﻳت واﻛنش مطلوب احساسی به برآورده شدن انتظارات ارتباطاتی مثبت را بازنمایی میکند .در اﻳن مورد ،رضاﻳت از ارتباطات به
تشرﻳﺢ اثرات قابلیت اعتبار ﻛمﻚ مینماید .رضاﻳت به فراهمﻛردن درك بﻴشتر درباره قابلﻴت اعتبار و چرایی اهمﻴت بسﻴار آن برای پﻴروان،
محقق سعی کرده این روابط را در قالب یک مدل بهصورت ذیل ارائه نماید.

شکل  -1مدل مفهومی پژوهش.
Figure 1- Conceptual model of research.

فرضیه اصلی :قابلیت اعتبار رهبر با از طریق ارتباطات اثربخش بر رضایت ارتباطی تأثیر دارد.
فرضیات فرعی:
.1

قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی تأثیر دارد.

 .2قابلیت اعتبار رهبر بر ارتباطات اثربخش تأثیر دارد.
 .3ارتباطات اثربخش بر رضایت ارتباطی تأثیر دارد.

بررسی اثرات قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق ارتباطات اثربخش

ﻛمﻚ میکند .مجموع این پژوهشات نشان میدهد متغیرهای مذکور در قالب یک مدل مفهومی با یکدیگر رابطه معنادار و منطقی دارد که

 -3روش پژوهش
روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی است چراکه به کاربرد قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت از ارتباطات از طریق متغیرهای مداخلهگر حفظ
ارتباط اثربخش میپردازد .ازنظر نحوه گردآوری اطالعات ،پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی میباشد چراکه به بررسی رابطه بین
قابلیت اعتبار رهبر با رضایت از ارتباطات در ﻏالب مدل معادالت ساختاری میپردازد .جامعهی آماری این پژوهش کارکنان شاﻏل در
مناطق  15گانه شهرداریهای شهر اصفهان به تعداد  2255نفر میباشد که نمونهگیری بهصورت تصادفی طبقهای از بین این افراد صورت
خواهد گرفت .بهمنظور نمونهگیری ،پژوهشگر ابتدا یک نمونه مقدماتی گرفت و واریانﺲ نمونه را محاسبه کرد که بیشترین مقدار واریانﺲ
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 0/601محاسبه گردید سﭙﺲ با استفاده از فرمول کوکران حجم نمونه محاسبه گردید.
N(t α / 2 ) 2 s 2
,
( N − 1)ε 2 + (t α / 2 ) 2 s 2

()1

=n

) 2255* (1.96) 2 (0.601
=n
= 601
)( 2255 − 1)(.05) 2 + (1.96) 2 (0.601
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بر اساس فرمول نمونهگیری کوکران برای کل مناطق  601نمونه استخراج گردید و سﭙﺲ متناسب با حجم هر منطقه زیرمجموعه نمونه الزم
برای آن شرکت استخراج گردید؛ بنابراین در این پژوهش با توجه به حجم نمونه محاسبهشده با توجه به فرمول کوکران ،متناسب با هر طبقه
که در جدول  1آمده است نمونهگیری صورت گرفت.
جدول  -1اطالعات مربوط به جامعه آماری.
Table 1- Information about the statistical community.

منطقه

تعداد پرسنل

حجم نمونه

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

123
117
211
151
170
216
141
178
126
175
97
119
134
121
176
2255

32
31
57
40
45
57
38
47
34
47
26
32
36
32
47
601

جمع کل

ابزار جمعآوری دادهها در این پژوهش ،پرسشنامه بوده که شامل سؤاالت تخصص از  3متغیر موردبررسی در طیف لیکرت و شامل 46
سؤال بوده که از پرسشنامههای استاندارد به شرح جدول  2استفاده گردیده است.
جدول  -2ترکیب سؤاالت پرسشنامه.
Table 2- Composition of questionnaire questions.

متغیرهای موردبررسی

مؤلفهها

شماره سؤاالت در پرسشنامه

جمع سؤاالت

رضایت ارتباطی
قابلیت اعتبار رهبر

رضایت ارتباطات
اعتمادپذیری
صالحیت
پویایی
نگهداری ارتباط مؤثر

1-21

21

22-26

5

27-31

5

32-36

5

37-46

10

ارتباطات اثربخش

پﺲ از تدو ین طرح مقدماتی پرسشنامه تالش گردید تا میزان روایی و پایایی پرسشنامهها تعیین شود .در این پژوهش بهمنظور تعیین پایایی
آزمون از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است .بدین منظور یک نمونه اولیه شامل  30پرسشنامه پیشآزمون گردید و سﭙﺲ با استفاده

از دادههای بهدستآمده از این پرسشنامهها و به کمک نرمافزار آماری اس.پی.اس.اس میزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه
شد که عدد بهدستآمده برای هر ابزار به شرح جداول ذیل میباشد .این اعداد نشاندهنده آن است که پرسشنامههای مورداستفاده ،از
قابلیت اعتماد و یا بهعبارتدیگر از پایایی الزم برخوردار میباشد.
جدول  -3ضرایب آلفای کرونباخ برای پرسشنامه پژوهش.
Table 3- Cronbach's alpha coefficients for the research questionnaire.

متغیرهای موردبررسی

مؤلفهها

شماره سؤاالت در پرسشنامه

ضریب پایایی

رضایت ارتباطی
قابلیت اعتبار رهبر

کل
کل
اعتمادپذیری
صالحیت
پویایی
کل

1-21

0.838

1-15

0.915

1-4-7-10-13

0.752

2-5-8-11-14

0.886

3-6-9-12-15

0.811

1-10

0.764

ارتباطات اثربخش
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بهمنظور بررسی روایی محتوایی ،پرسشنامهها قبل از اجرا با استفاده از نظرات اساتید و خبرگان موردبررسی قرار گرفت .بهمنظور بررسی
روایی صوری پرسشنامههای مذکور توسط  10نفر از جامعه آماری پژوهش تکمیل گردید و پﺲ از ویرایش مفهومی برخی از سؤاالت،
ابزار اندازهگیری از روایی صوری برخوردار گردید .نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد تمامی شاخصهای برازش ،سالهای باالی 0/9
هستند و این نشاندهنده موردقبول بودن گویهها است خالصه نتایج تحلیل عاملی تأییدی در جدول  3نشان دادهشده است.

Table 4- Results of confirmatory factor analysis of research tools.

سؤاالت

پرسشنامه

نتایج تحلیل عاملی تأییدی

نتیجهگیری

1-21

رضایت ارتباطی

2

برازش مدل مناسب است

22-36

قابلیت اعتبار رهبر

37-46

ارتباطات اثربخش

/df = 0.11, GFI=0.97,
AGFI = 0.96, RMSEA= 0.025
2
/df =0.933, GFI=0.92,
AGFI = 0.91, RMSEA= 0.03
2
/df =1.026,GFI=0.99, AGFI=0.98,
RMSEA=0.018

4
 -4یافتههای پژوهش
فرضیه اصلی :قابلیت اعتبار رهبر با از طریق ارتباطات اثربخش بر رضایت ارتباطی تأثیر دارد

شکل  -2مدل اصلی پژوهش.
Figure 2- The main research mode.

برازش مدل مناسب است
برازش مدل مناسب است

بررسی اثرات قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق ارتباطات اثربخش

جدول  -4نتایج تحلیل عاملی تأییدی ابزارهای پژوهش.

بررسی مدل اصلی :با توجه به تحلیل فرضیه دوم و مدل ارائهشده در باال ،ضرایب تأثیر قابلیت اعتبار رهبر از طریق حفظ ارتباطات اثربخش
بر رضایت ارتباطی کارکنان شهرداری اصفهان بهطورکلی به شرح زیر است:
جدول  -5ضرایب تأثیر قابلیت اعتبار رهبر از طریق حفظ ارتباطات اثربخش بر رضایت ارتباطی.
Table 5- Coefficients of influence of leader credibility by maintaining effective communication on
communication satisfaction.

قابلیت اعتبار رهبر
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قابلیت اعتبار رهبر
ارتباطات مؤثر
رضایت ارتباطات

ارتباطات مؤثر

رضایت ارتباطات

0.49
0.33

0.45

جدول  -6بررسی معنیداری ضرایب مدل.
Table 6- Significance of model coefficients.

قائد امینی هارونی و همکاران /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،1بهار ،1401صفحه96-112 :

رابطه

میزان اثر

معناداری

قابلیت اعتبار رهبر -رضایت ارتباطی
قابلیت اعتبار رهبر -ارتباط مؤثر -رضایت ارتباطی

0.45

<0.001

0.16

<0.001

با توجه به جدول  6قابلیت اعتبار رهبر از طریق حفظ ارتباطات اثربخش بر رضایت ارتباطی تأثیر دارد که ضریب تأثیر آن  0/16میباشد.
با توجه به خروجی وارپ مقدار معناداری برای تأثیر مستقیم قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی و همچنین تأثیر قابلیت اعتبار رهبر بر
رضایت ارتباطی از طریق ارتباط مؤثر معنادار است .قابلیت ارتباط رهبر بر ارتباطات مؤثر و رضایت ارتباطات تأثیر مثبت با ضرایب 0/49
و  0/45دارد همچنین تأثیر مستقیم ارتباطات مؤثر بر رضایت ارتباطات مثبت با ضریب  0/33میباشد.
جدول  -7همبستگی بین متغیرها.
Table 7- Correlation between variables.

قابلیت اعتبار رهبر
ارتباطات مؤثر
رضایت ارتباطات

قابلیت اعتبار رهبر

ارتباطات مؤثر

رضایت ارتباطات

)(0.605

0.486

0.617

0.486

)(0.598

0.556

0.617

0.556

)(0.622

جدول  -8برازش مدل.
Table 8- Model fit.

شاخصهای موردبررسی

مقدار استاندارد

مقدار مدل

نتیجهگیری

AVIF

کمتر از  3/3در حالت ایده آل
مقدار مناسب بیشتر از 0/25
حالت ایده آل 1
حالت ایده آل 1
بیش از 0/7
بیش از 0/7

1.38

برازش مدل مناسب است

0.31

برازش مدل مناسب است

1

برازش مدل مناسب است

1

برازش مدل مناسب است

1

برازش مدل مناسب است

0.844

برازش مدل مناسب است

GOF
SPR
RSCR
SSR
NLBCDR

با توجه به جدول  8مدل وضعیت مناسب و ایده آلی دارد لذا برازش مدل معنادار است.
فرضیات فرعی :قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان شهرداری اصفهان تأثیر دارد.

جدول  -9بررسی معنیداری فرضیه فرعی .1
Table 9- Significance of sub-hypothesis 1.

رابطه

میزان اثر

معناداری

قابلیت اعتبار رهبر -رضایت ارتباطی

0.45

<0.001

با توجه به جدول  9قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی تأثیر معناداری دارد که ضریب تأثیر آن  0/45میباشد .با توجه به مثبت بودن
ضریب تأثیر این ارتباط از نوع مستقیم میباشد.
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قابلیت اعتبار رهبر بر حفظ ارتباطات اثربخش تأثیر دارد.
جدول  -10بررسی معنیداری فرضیه فرعی .2
Table 10- Significance of sub-hypothesis 2.

رابطه

میزان اثر

معناداری

قابلیت اعتبار رهبر -ارتباطات اثربخش

0.49

<0.001

با توجه به جدول  10قابلیت اعتبار رهبر بر حفظ ارتباطات اثربخش تأثیر معناداری دارد که ضریب تأثیر آن  0/49میباشد .با توجه به
مثبت بودن ضریب تأثیر این ارتباط از نوع مستقیم میباشد.

جدول  -11بررسی معنیداری فرضیه فرعی .3
Table 11- Significance of sub-hypothesis 3.

رابطه

میزان اثر

معناداری

ارتباطات اثربخش -رضایت ارتباطی

0.330

<0.001

با توجه به جدول  11ارتباطات اثربخش بر رضایت ارتباطی تأثیر معناداری دارد که ضریب تأثیر آن  0/33میباشد .با توجه به مثبت بودن
ضریب تأثیر این ارتباط از نوع مستقیم میباشد.

 -5بحث و نتیجهگیری
فرضیه اصلی پژوهش :قابلیت اعتبار رهبر از طریق ارتباطات اثربخش بر رضایت ارتباطی کارکنان شهرداری اصفهان تأثیر دارد .نتایج
حاصل از تحلیلهای انجامشده نشان داد که با توجه به جدول  5قابلیت اعتبار رهبر از طریق حفظ ارتباطات اثربخش بر رضایت ارتباطی
تأثیر دارد که ضریب تأثیر آن  0/16میباشد .با توجه به خروجی وارپ مقدار معناداری برای تأثیر مستقیم قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت
ارتباطی و همچنین تأثیر قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی از طریق ارتباط مؤثر معنادار است .قابلیت ارتباط رهبر بر ارتباطات مؤثر
و رضایت ارتباطات تأثیر مثبت با ضرایب  0/49و  0/45دارد همچنین تأثیر مستقیم ارتباطات مؤثر بر رضایت ارتباطات مثبت با ضریب
 0/33میباشد .ازآنجاکه در پژوهشهای داخلی تاکنون روابط علت و معمولی و تأثیر متغیرهای عنوانشده در این پژوهش بر روی یکدیگر
موردبررسی قرار نگرفته و این پژوهش از این منظر دارای نوآوری میباشد .یافتههای این پژوهش را نمیشود با پژوهشهای دیگر مورد
مقایسه قرارداد.
فرضیه فرعی اول پژوهش :قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان شهرداری اصفهان تأثیر دارد.
با توجه به جدول  11قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی تأثیر معناداری دارد که ضریب تأثیر آن  0/45میباشد .با توجه به مثبت بودن

ضریب تأثیر این ارتباط از نوع مستقیم 1میباشد .لذا این فرضیه نیز بهصورت معنادار ازنظر آماری پذیرفته میشود .درباره این فرضیه باید

Direct

1

بررسی اثرات قابلیت اعتبار رهبر بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق ارتباطات اثربخش

حفظ ارتباطات اثربخش بر رضایت ارتباطی کارکنان تأثیر دارد.

گفت که مدیران شهرداری باید ارتباط مناسبتری با پیروان خود برقرار نمایند و انتظارات و ذهنیات خود را بهصورت شفافتر و راحتتر با
آنان در میان بگذارند از سوی دیگر این روابط شفاف و متقابل و قابلیت اعتبار رهب باعث میشود تا کارکنان شهرداری از بودن در این
مجموعه احساس خوشایندی داشته باشند که این موضوع منجر به بهبود روابط کارکنان با سازمان و افزایش انگیزه کاری و تعهد کاری در
آنان گردد.
فرضیه فرعی دوم پژوهش :قابلیت اعتبار رهبر بر ارتباطات اثربخش تأثیر دارد .با توجه به جدول  12قابلیت اعتبار رهبر بر حفظ ارتباطات
اثربخش تأثیر معناداری دارد که ضریب تأثیر آن  0/49میباشد .با توجه به مثبت بودن ضریب تأثیر این ارتباط از نوع مستقیم میباشد .لذا
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فرضیه فرعی دوم نیز پذیرفته میشود .بااینکه تعداد اندکی از پژوهشها مستقﻴما قابلﻴت اعتبار رهبر و ارتباطات را بررسی کردهاند ،چندﻳن
پژوهش عناصر مربوط به ارتباطات قابلﻴت اعتبار را در رابطه رهبر-پﻴرو مطالعه نمودهاند .بسﻴاری از اﻳن عناصر مرتبط با ارتباطات ،شبﻴه
مواردی هستند ﻛه در پژوهش ﻛالوس و باس ( )1982و فالسﻴون ( )1976و تعرﻳف معاصر قابلﻴت اعتبار رهبر بهعنوان ﻳﻚ فرآیند زنده
وجود داشته است .به زبان ساده ،آنها رفتارهای ارتباطاتیای هستند ﻛه رهبران بااعتبار به ﻛار میبرند .در بسﻴاری از اﻳن مطالعات ،اﻳن
رفتارهای ارتباطاتی برای سازمان و برای پﻴروان مفﻴد بودهاند.

قائد امینی هارونی و همکاران /مدیریت نوآوری و راهبردهای عملیاتی ،دوره  ،3شماره  ،1بهار ،1401صفحه96-112 :

فرضیه فرعی سوم پژوهش :ارتباطات اثربخش بر رضایت ارتباطی تأثیر دارد.
با توجه به جدول  13ارتباطات اثربخش بر رضایت ارتباطی تأثیر معناداری دارد که ضریب تأثیر آن  0/33میباشد .با توجه به مثبت بودن
ضریب تأثیر این ارتباط از نوع مستقیم میباشد .لذا فرضیه فرعی سوم نیز پذیرفته میشود .وقتی رهبران از سبکهای رهبری ﻛه حﺲ اهمﻴت،
درك شدن و دوست داشته شدن را به پﻴروان القا میکنند ،استفاده مینمایند؛ پﻴروان از رهبران و شغل خود رضاﻳت بﻴشتری دارند .اﻳن
سبکها و رفتارهای رهبری نﻴز شبﻴه به آنهایی هستند ﻛه در ارتباط باقابلیت اعتبار میباشند (فالسﻴون1976 ،؛ ﻛالوس و باس )1982 ،و
در مورد آنها در بخش نگاه معاصر به رهبری بااعتبار صحبت شد .برای مثال ،فالسﻴون و همﻜاران ( ،)1977عنوان ﻛرد ندﻛه رابطه متقابلی
مﻴان رضاﻳت ﻛارمندان ،ادراك ﻛارمندان از توانایی گوش دادن رهبران ،سطﺢ درکی ﻛه سرپرست نشان داده و ﻛﻴفﻴت کلی ارتباطات رهبر
وجود دارد که در این پژوهش نیز این موضوع مورد تأیید قرار گرفت.
 -5-1پیشنهادها

با توجه به فرضیه اصلی پژوهش مبنی پرتاثیر قابلیت اعتبار رهبر از طریق حفظ ارتباطات اثربخش بر رضایت ارتباطی کارکنان شهرداری
اصفهان .در این زمینه پیشنهادها ذیل ارائه میشود:
 .1الزم است نسبت به برگزاری کارگاههای آموزش مهارتهای ارتباطی برای مدیران و کارکنان اقدام و دورههای ویژه مهارتهای ارتباطی را طراحی
نمایند تا هم مدیران به نظرات و خواستههای کارمندان در مورد موضوعات کاری توجه نمایند و هم فرهنگ ارتباط دوستانه بین مدیر و کارمندان در
سازمان نهادینه گردد.
 .2در نظر گرفتن امکانات خدماتی برای کارمندان.
 .3ایجاد امکانی برای استفاده کارکنان سازمان از تسهیالت مالی در قالب انواع وامهای کارمندی که با شرایط آسان و تضمینهای مناسب در اختیار
آنها قرار بگیرد ،یکی از فرآیندهای محبوب خدمات رفاهی است که رضایت کارکنان و تقویت وفاداری آنها را به دنبال خواهد داشت .اضافه بر
این ایجاد امکانات رفاهی و خدماتی برای کارمندان باعث ایجاد دیدی مثبت در کارمندان نسبت به سازمان میگردد.
 .4آموزش کارکنان متناسب باارزشهای سازمان.
 .5اهداف یک سازمان گاهی تحت تأثیر شرایط مختلف ،دچار تحول میشود و سازمان برای حفظ کیفیت خدمات و محصوالت خود باید دانش و
مهارت کارکنان را تحلیل کند و متناسب با آن به آموزش آنها بﭙردازد.
 .6استفاده از ابزارهایی مانند نرمافزار آموزش کارکنان ،ضمانتی برای اجرای درست و مطلوب این فرآیند است .فرآیندی که مراحل مهمی مانند نیازسنجی
آموزشی ،برنامهریزی آموزشی ،اجرای برنامه ،ارزیابی دوره و درنهایت ارزیابی اثربخشی دورههای آموزشی را شامل میشود.
 .7مدیران باید محیطی مثبت و دوستانه در سازمان ایجاد نمایند بهگونهای که کارمندان احساس کنند بهراحتی میتوانند نظرات خود را به مدیر منقل
نمایند و مشکالت و مسائلی که در ارتباط با مدیر دارند را بیان نمایند .آشنایی مختصر با هر فرد میتواند راهی برای ایجاد روابط دوستانه باشد.

.8

م دیران باید در ارتباطات خود با کارمندان شنونده خوبی باشند تا کارمندان بتوانند عقاید و نظرات خود را با مدیر مطرح نمایند و پیشنهادها
خود را بهراحتی ارائه نمایند.

.9

مدیران باید برای اثربخشی بیشتر به صداقت رفتاری اهمیت داده و آن را در رفتار و اعمال خود پیاده نمایند بهگونهای که بین گفتار و عمل
مدیر مطابقت وجود داشته باشد ،یعنی آنچه را که رهبر و یا مدیر میگو ید بدان عمل کند.

 .10مدیر با ید به تعهدات خود پایبند باشد تا بتواند با ایجاد اطمینان در کارمندان موجب پیروی آنان از ارزشهای سازمان گردد .پیشنهادها
کاربردی در ارتباط با فرضیههای فرعی.
.11

مدیر دستورالعملهای بدون ابهام را در مورد حل مشکالت مرتبط با شغل کارکنان ارائه دهد.

 .12رفتار مدیر باید بهگونهای باشد که کارمندان بتوانند بهدفعات با او صحبت نمایند حتی اگر موضوع یا مسئله مهمی برای صحبت کردن نداشته
باشند.
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 .13باید نگرانی درباره عدم رضایت شغلی کارکنان و دالیل آن مدنظر مدیران باشد و با کارکنان در این زمینه صحبت گردد.
 .14باید از قوانین خشک و ﻏیرقابل انعطاف پرهیز گردد.
 .15مدیر باید بهگونهای واضﺢ و شفاف قوانین مربوط به مسائل کاری را با کارکنان مطرح نماید.
 .16مدیر باید در سازمان نقش حمایتگر داشته باشد و با حمایت از تواناییهای کارمندان به آنان انگیزه دهد.
 .17مدیر باید مسئولیت تصمیمگیری را در برخی مسائل کاری به کارمندان تفویض نماید.
 .18مدیر باید در مسائل کاری و مشکالت مربوط به کار به کارمندان کمک نماید.
 .19مدیر باید به پیشرفت شغلی و حرفهای کارمندان توجه نماید و به کارمندان درباره اینده شغلی در سازمان اطمینان دهد.

 -5-2محدودیتهای پژوهش

 .1پژوهش حاضر بین کارمندان  15منطقه شهرداری اصفهان انجامشده و ازآنجای که ممکن است با نجام این تحقیق در جامعه آماری دیگر ،نتایج
متفاوتی به دست آید ،لذا در تعمیم نتایج به سایر جوامع باید احتیاط صورت گیرد.
 .2این پژوهش به روش کمی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است که ممکن است جامعیت قطعی مدل را دچار مشکل نماید .لذا به نظر
میرسد برای رسیدن به مدل با جزئیات بسیار کامل و دقیق از روش پژوهش آمیخته استفاده گردد.
 .3متغیرهای زیادی وجود دارند که خارج از کنترل محقق هستند میتوانند موضوع موردمطالعه این پژوهش یعنی بررسی اثرات قابلیت اعتبار رهبر
بر رضایت ارتباطی کارکنان از طریق حفظ ارتباطات اثربخش را تحت تأثیر قرار دهند که از آن جمله میتوان به شرایط و موقعیت سازمانهای
دیگر و و یژگیهای شخصی کارکنان و متغیرهای محیطی و فرهنگی حاکم بر سازمانها اشاره کرد .لذا ممکن است نتایج این پژوهش را دچار
محدودیت نماید.

 -5-3پیشنهادها برای تحقیقات آتی

توصیه میشود همین پژوهش در سایر سازمانهای خصوصی و دولتی دیگر مورد ارزیابی قرار گیرد و نتایج آن با سایر پژوهشها مقایسه
گردد .ازآنجاییکه در این پژوهش با متغیرهای قابلیت اعتبار رهبر و رضایت ارتباطی کارکنان مدنظر گرفتهشده است پیشنهاد میشود
بهجای این متغیرها سبکهای رهبری و تأثیر آنان بر روی رضایت شغلی و اشتیاق کارکنان از طریق متغیرهای مذکور مدنظر گرفته شود.
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