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Abstract
Communication between Individuals is one of the necessary conditions for survival
and continuity of social life. The emergence of new organizations along with its
own special complexities on the one hand and the widespread use of technology on
the other hand, have transformed today's organizations in terms of communication.
In fact, without communication, there would be no organization. This shows the
importance of effective communication in organizations and its impact on the
behavior of individuals and groups. It seems that having effective communication
skills is the mystery of managers' success in the field of organization and a
fundamental solution to deal with organization’s problems. Effective
communication is a key component of an organization's internal communication
system. Numerous factors, such as strengthening communication skills with two
components of transparent communication and two-way communication
(symmetric) affect this issue and Improve employees' extra-role performance.
Therefore, the main purpose of this research is to investigate the effect of
strengthening employees' communication skills on extra-role performance with the
mediating role of communication Effectiveness. This research is an applied
purpose which has been conducted by cross-sectional survey method. The
statistical population included all employees of the national exclusion headquarters,
of which 270 people were selected as members based on the Cochran's formula and
using simple random sampling method. The data collection tool was a
questionnaire. Regression method was used to analyze the data. Finally, the results
showed that the communication effectiveness has a mediating role in the
relationship between strengthening employees' communication skills and extra-role
performance.
Keywords: Communication Skills, Communication Effectiveness, Extra-Role
Performance
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بررسی تأثیر تقویت مهارتهای ارتباطی کارکنان بر عملکرد فرانقش با نقش
میانجی اثربخشی ارتباطات
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چکیده

ارتباطات میان افراد از شرايط الزم برای ادامه حیات و استمرار زندگی اجتماعی است .پیدايش
سازمانهای نوين همراه با پیچیدگیهای خاص خود از يک طرف و كاربرد وسیع تكنولـوژی از طـرف
ديگـر ،سازمانهای امـروزی را از بعـد ارتباطـات دگرگون ساخته اسـت .در واقع بـدون ارتباطـات،
سازمانی وجود نخواهد داشت .اين سخن اهمیت ارتباطات مؤثر در سازمانها و تأثیر آن بر رفتار افراد و
گروهها را نشان میدهد .به نظر میرسد كه داشتن مهارتهای ارتباطی مؤثر ،رمـز و راز موفقیت مديران
در عرصه سازمان و راهحل بنیادی برای مقابله با مسائل سازمان است .ارتباطات اثربخش جزء اصلی
سیستم ارتباطات داخلی در يک سازمان محسوب میشوند .عوامل متعددی از جمله تقويت مهارتهای
ارتباطی با دو مؤلفه ارتباط شفاف و ارتباط دوجانبه (متقارن) بر اين امر اثر میگذارد و موجب افزايش
عملكرد فرانقشی كاركنان میگردد .برايناساس ،هدف اصلی از انجام اين پژوهش ،بررسی تأثیر تقويت
مهارتهای ارتباطی كاركنان بر عملكرد فرانقش با نقش میانجی اثربخشی ارتباطات است .اين پژوهش
از نظر هدف كاربردی است كه به شیوه پیمايشی -مقطعی انجام شده است .جامعه آماری شامل كلیه
كاركنان ستاد محرومیتزدايی كل كشور بوده است كه از اين میان ،بر اساس فرمول كوكران و با استفاده
از روش نمونهگیری تصادفی ساده 207 ،نفر بهعنوان اعضای نمونه آماری انتخاب شدند .ابزار گردآورده
دادهها پرسشنامه بوده است .برای تجزيهوتحلیل دادهها نیز از روش رگرسیون استفاده شده است.
درنهايت ،نتايج نشان داد كه اثربخشی ارتباطات نقش میانجی در رابطه بین تقويت مهارتهای ارتباطی
كاركنان و عملكرد فرانقش دارد.
واژگان کلیدی :مهارتهای ارتباطی ،اثربخشی ارتباطات ،عملكرد فرانقش
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مقدمه

در عصر حاضر كه ارتباطات درونسازمانی محور و پايه ساير كنشهای كاركنان را در سازمان
تشكیل میدهد ،محققان به اين نتیجه رسیدهاند كه ارتباطات و تقويت مهارتهای ارتباطی میتواند
منجر به تعالی و يا پسرفت فرد ،سازمان و يا جامعه ،شود (هوآنگ 1و همكاران)2712 ،؛ بهگونهای كه
میتوان گفت ،مهارت برقراری ارتباطات شفاف 2در زمینه ارتباطات داخلی میتواند موجب افزايش اعتماد
كارمندان ،اعتبار سازمانی و نیز تعامل كاركنان با يكديگر شود .درهمینراستا ،محققان اخیراً مفهوم
شفافیت در فرايندهای ارتباطات داخلی را به كار بردهاند .ارتباط شفاف بهعنوان ارتباط سازمانی كه در آن
هم اطالعات مثبت و هم اطالعات منفی رد و بدل میگردد ،تعريف میشود .همچنین ،مدل متقارن در
مديريت استراتژيک بر اين موضوع تمركز دارد كه چگونه افراد ،سازمانها و مردم از ارتباطات استفاده
میكنند تا ايدهها و رفتارهای خود را تنظیم كنند ،نه اينكه سعی كنند آن را كنترل يا دستكاری كنند ،كه
اين موضوع نیز اهمیت ارتباطات دوجانبه را نشان میدهد كه خود نیز از مفاهیم شفافیت و سازمانهای
شفاف نشأت میگیرد .هر دوی ارتباطات شفاف و دوجانبه میتوانند موجب اثربخشی هر چه بیشتر
ارتباطات میان افراد سازمان شوند .اثربخشی ارتباطات شامل دو دسته رفتارهای ارتباطی معنابخشی 2و
رفتارهای ارتباطی درک معنا 4است كه پايه و اساس آن را شكل میدهند .اساس نظری رفتار ارتباطی
معنابخشی از فرايندهای شناختی ناشی میشود كه با نسبتدادن معنا به محرکهای محیطی ايجاد
میگردد؛ به عبارت ديگر ،معنابخشی شامل فرايندهای اجتماعی صحبت كردن و عمل بهمنظور ايجاد
يک درک قابل قبول از نشانهها ،عالوه بر احساسی كه از طريق اتصال يک نشانه به يک چارچوب ايجاد
میشود ،است .رفتارهای ارتباطی معنابخشی میتوانند تحت تأثیر رفتارهای ارتباطی ديگران قرار بگیرند؛
زيرا كاركنان بهعنوان افرادی كه رفتارهای ارتباطی داوطلبانه را در سازمان انتقال میدهند ،اطالعات
كسبشده را بهصورت داخلی و خارجی به كاركنان و گروههای داخلی مرتبط منتقل میكنند .همچنین،
رفتار ارتباطی درک معنا به دنبال آن است تا مشاركت كاركنان و پاسخگويی سازمانی از طريق كلمات،
اقدامات و تصمیمات در يک سازمان را باالبرده و همچنین انتشار آن به ديگران را تقويت و تقويت كند
(كیم.)2712 ،5

1. Huong et al.
2. Transparent Communications
3. Sensemaking
4. Sensegiving
5. Kim
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از سوی ديگر ،امروزه در سازمانها شاهد رفتارهايی داوطلبانه و اختیاری از سوی برخی افراد با عنوان
رفتارهای فرانقش 1هستیم ،كه اين رفتارها بهمنظور كمک به سازمان و افراد آن انجام میگیرد ،بدون
اينكه پاداشی برای آن در نظر گرفته شده باشد (تورنی و ويلسون2772 ،2؛ مارينوا 2و همكاران.)2717 ،
يكی از عواملی كه نقش بسزايی در بروز چنین رفتارهايی در سازمانها دارد ،تقويت مهارتهای ارتباطی
میان كاركنان است؛ بهگونهای كه میتوان گفت ،هر چه كاركنان ارتباطات مؤثرتری با يكديگر برقرار
كنند ،امكان افزايش عملكردی فراتر از نقشهای واگذارشده به آنها بیشتر خواهد شد؛ ازاينرو با توجه به
آنچه گفته شد ،در اين پژوهش سعی شده است تا تأثیر تقويت مهارتهای ارتباطی كاركنان با دو بعد
ارتباط شفاف و ارتباط دوجانبه متقارن بر عملكرد فرانقش با نقش میانجیگری اثربخشی ارتباطات مورد
بررسی قرار گیرد.
مبانی نظری و پیشینه پژوهش
ارتباطات مؤثر در روابط انسانی

ارتباطات ،مهمترين عامل بقای يک سازمان محسوب میشود .ما هر روز به گونههای مختلف با
يكديگر در ارتباط هستیم تا انديشهها ،احساسات و تمايالت خود را به يكديگر منتقل كنیم (هرينگتون،4
 .)2712ارتباط مؤثر به ارتباطی گفته میشود كه فرستنده بتواند منظور خود را به گیرنده پیام برساند؛ اما
اين فقط يكی از معیارهای مؤثر بودن است .عموماً ارتباطات زمانی مؤثر است كه محرک موردنظر
فرستنده با محرک گیرنده در يک راستا قرار دهد و آن دو را بهگونهای نزديک به هم مورد توجه قرار
دهد؛ به عبارت ديگر میتوان گفت ،ارتباط زمانی مؤثر است كه عكسالعمل مطلوبی در گیرنده ايجاد كند
(رحیمی )1227 ،و زمانی كامل است كه معنی و مفهومی كه در ذهن فرستنده است و قصد دارد آن را
ارسال كند (معنی موردنظر يا منظور) با آنچه گیرنده از آن دريافت میكند (معنی مورد مشاهده يا مشهود)
يكی باشد (فرهنگی .)15 :1221 ،دو عامل اصلی كه هنگام برقراری ارتباطات بايد مدنظر قرار گیرند،
يكی شفافیت در ارتباطات است و ديگری برقراری ارتباط بهصورت دوجانبه.

1. Extra-role
2.Turni & Wilson
3. Marinova et al.
4. Herington
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الف) ارتباط شفاف

ارتباط شفاف ،از مفاهیم شفافیت و سازمانهای شفاف نشأت میگیرد و به معنی در اختیار قرار دادن
همه اطالعات مثبت و منفی به كاركنان است .شفافیت ارتباطی را میتوان شامل سه بخش اطالعرسانی،
مشاركتی و جوابگويی دانست؛ بنابراين با توجه به اين مفاهیم ،شفافیت را میتوان بهعنوان اطالعاتی كه
صادق ،قابلتوجه و مفید هستند ،تعريف نمود .در همین رابطه میتوان گفت ،ارتباطات داخلی يک
سازمان زمانی شفاف است كه كارمندان تصمیمات سازمانی را درک كنند و باور داشته باشند كه سازمان
حقیقت را به آنها میگويد .به همین منظور ،سازمانها بايد برای شفاف بودن ،اقدامات و تصمیمات خود را
برای همه كارمندان بیان كنند (كیم.)2712 ،
ب) ارتباط دوجانبه متقارن

ارتباط دوجانبه متقارن ،يک سیستم متقارن دوطرفه ارتباطی است كه ارتباط سازمان را با ايجاد روابط
باز ،مبتنی بر اعتماد و معتبر با حوزههای استراتژيک كارمندان مؤثرتر میسازد .يک سازمان میتواند از
طريق ارتباط دوجانبه متقارن درک متقابل ،حل تعارض و ايجاد رابطه با كارمندان خود را بهبود بخشد؛
به عبارت ديگر ،اين نوع ارتباط بهعنوان مؤثرترين راه برقراری ارتباط با كاركنان سازمان است .در زمینه
ارتباطات داخلی ،ارتباط دوجانبه متقارن يک فرهنگ مشاركتی را پرورش میدهد كه زمینه را برای
گفتوگو ،بحث و گفتمان در بین كارمندان در مورد مسائل مختلف فراهم میكند .چنین فرهنگ
مشاركتی باعث افزايش اعتمادبهنفس كارمندان و صالحیت آنان شده و درنهايت ،منجر به
تصمیمگیریهای مشاركتی و تقسیم قدرت در سازمان میشود؛ بنابراين ،اين نوع ارتباط به كارمندان
اجازه دسترسی در فرايندهای تصمیمگیری را میدهد (كیم.)2712 ،
اثربخشی ارتباطات

بديهی است كه ارتباطات سازمانی بايد اثربخش باشد تا در مجموعه سازمان و مديريت آن مؤثر
باشد .ارتباط مؤثر میتواند بهعنوان بنیاد سازمانهای مدرن در نظر گرفته شود و مديران بايد نحوه
برقراری ارتباطات مؤثر را بدانند (مورهد و گريفین .)2771 ،1بهطور كلی میتوان گفت كه هدف هر
ارتباطی اطمینان يافتن از اين امر است كه انتظار فرستنده و واكنش گیرنده بر يكديگر منطبق شده و در

1. Moorhead & Griffin
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يک راستا قرار گیرند (هونگ و همكاران)2775 ،1؛ ازاينرو ،بر ارتباطات مؤثر بسیار تأكید شده است؛ زيرا
اگر ارتباطات اثربخش باشد ،نقش اصلی خود را ايفا میكند و در موفقیت همه مديران و كاركنان مؤثر
خواهد بود (پرسی .)2772 ،2حیطه ارتباطات اثربخش فقط به حوزه انتقال دانش و اطالعات محدود
نیست ،بلكه ارتباطات واقعی اين است كه يادگیری ،احساس ،فكر ،يا رفتار گیرنده همان چیزی شود كه
فرستنده قصد داشته است (سسیل و راثول)2770 ،2؛ بنابراين ،ارتباطات اثربخش زمانی رخ میدهد كه
دريافتكننده پیام ،آن را همانگونه تفسیر نمايد كه موردنظر فرستنده باشد .اثربخشی ارتباطات به دو
مؤلفه رفتار ارتباطی معنابخشی و رفتار ارتباطی درک معنا تقسیم میشود ،كه در ادامه به شرح هر يک
پرداخته شده است.
الف) رفتار ارتباطی معنابخشی

اساس نظری فرايند معنابخشی از فرايندهای شناختی ناشی میشود كه با نسبت دادن معنا به
محرکهای محیطی ايجاد میشود؛ به عبارت ديگر ،معنابخشی در زمینه يک بحران شامل فرايندهای
اجتماعی صحبت كردن و عمل بهمنظور ايجاد يک درک قابل قبول از نشانهها ،عالوه بر احساسی كه از
طريق اتصال يک نشانه به يک چارچوب ايجاد میشود ،تعريف میگردد .فرايندهای معنابخشی میتوانند
تحت تأثیر رفتارهای ارتباطی ديگران قرار بگیرند؛ زيرا كاركنان بهعنوان افرادی كه رفتارهای ارتباطی
داوطلبانه را انتقال میدهند ،اطالعات كسبشده را بهصورت داخلی و خارجی به كاركنان و گروههای
داخلی مرتبط منتقل میكنند .كارمندانی كه فعالتر از بقیه هستند ،اطالعات انتخابشده را انتخاب و
توزيع میكنند (كیم.)2712 ،
ب) رفتار ارتباطی درک معنا

رفتار ارتباطی درک معنا عبارت است از رفتارهای فعال و داوطلبانه كارمندان برای نفوذ بر ديگران از
طريق ارسال اطالعات ارزشمند و مرتبط با سازمان به حوزههای داخلی و خارجی .ارسال اطالعات،
اطالعات مرتبط با سازمان را به حوزههای داخلی و خارجی انتقال می دهد ،كه روند تالش برای نفوذ
معنابخشی را توضیح میدهد (كیم.)2712 ،

1. Hung et al.
2. Percy
3. Cecil & Rothwel
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عملکرد فرانقش

عملكرد فرانقش ،طی سه دهه گذشته در بین محققان علوم رفتاری بهصورت گستردهای مطرح شده
و از آن بهعنوان يكی از عوامل موفقیت سازمانهايی كه در انديشه ايجاد مزيتهای رقابتی هستند ،ياد
میشود (پودساكف و همكاران .)2777 ،1تا قبل از دهه  27میالدی ،محققان در مطالعات خود برای
بررسی رابطه میان عملكرد شغلی و اثربخشی سازمانی ،اكثراً به عملكرد دروننقشی كاركنان توجه
میكردند .عملكرد دروننقشی به آن رفتارهای شغلی كاركنان اطالق میشود كه در شرح وظايف رسمی
سازمان بیان میشود .تقريباً دو دهه قبل ،محققان بین عملكرد دروننقشی و عملكرد فرانقشی تفاوت
قائل شدهاند (هوآی .)1222 ،2عملكرد فرانقشی به رفتارهای شغلی فراتر از نقشهای رسمی كاركنان باز
میگردد كه اختیاری هستند و معموالً پاداش رسمی در پی ندارند؛ اما تأثیر زيادی بر اثربخشی سازمانی
میگذارند (قلیپور و همكاران .)1222 ،گراهام 2اعتقاد دارد كه عملكرد كاری بايد بهصورت مجزا از
عملكرد فرانقش مورد مالحظه قرار گیرد؛ بنابراين ،ديگر مشكل تمايز بین عملكرد نقش و فرانقش وجود
نخواهد داشت .از ديدگاه وی ،عملكرد فرانقش را بايد بهعنوان يک مفهوم جهانی كه شامل تمامی
رفتارهای مثبت افراد در درون سازمان است ،مورد توجه قرار داد (كاسترو و همكاران .)2772 ،4در ادامه،
به بررسی برخی از پژوهشهای صورتگرفته در رابطه با موضوع پژوهش پرداخته میشود.
جمشیدی و همكاران ( ،)1220در تحقیقی به بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی و عملكرد
فرانقش كاركنان پرداختند ،به اين نتیجه رسیدند كه بین مهارتهای ارتباطی و عملكرد فرانقش رابطه
معناداری وجود دارد و با افزايش سطح مهارتهای ارتباطی میزان عملكرد فرانقش ،افزايش خواهد يافت.
در تحقیق ديگری ،خلفی ( ،)1220به بررسی مهارتهای ارتباطی و عوامل مرتبط با آن پرداخت .نتايج
حاصل از پژوهش نشان داد كه بهكارگیری مهارتهای ارتباطی در هر يک از ابعاد آن (گوش دادن،
كنترل عاطفی ،توانايی دريافت و ارسال پیام ،بینش نسبت به فرايند ارتباط ،ارتباط توأم با قاطعیت) ،در
سطح متوسطی قرار دارد .همچنین بین جنسیت ،سن ،سابقه خدمت و مدرک تحصیلی و مهارتهای
ارتباطی آنان رابطه معناداری وجود دارد؛ اما بین رشته تحصیلی با مهارتهای ارتباطی ،رابطه معناداری
مشاهده نشد .همچنین سمندری و مهربانی ( ،)1224در تحقیقی به بررسی رابطه مهارتهای ارتباطی
مديران با اثربخشی عملكرد ارتباطی كاركنان پرداختند .در اين تحقیق بیان شد كه ارتباطات صحیح در
1. Podsakoff et al.
2. Hui
3. Graham
4. Castro et al.
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سازمان میتواند در اثربخشی كاركنان مؤثر است؛ بنابراين میتوان ادعا كرد كه نحوه مناسب مبادله پیام
روشن بودن ،شفاف بودن و كالمی بودن در اثربخشی كاركنان تأثیر مثبت دارد .مديران از طريق ايجاد
روابط درست با كاركنان و مبادله مناسب پیام و ايجاد شبكههای ارتباطی نیرومند با استفاده از مهارتهای
ارتباطی میتوانند روحیه گروهی افراد و اثربخشی آنها را بهبود بخشند .در تحقیقی ديگر ،موغلی و
گلزاریفر ( ،)1222به بررسی تأثیر مهارتهای ارتباطی مديران بر رفتارهای شهروندی سازمانی پرداختند.
آنها بیان كردند كه اثربخشی مديريت در سازمانها همواره مورد تأكید بوده است .اهمیت اين پژوهش در
اين است كه رفتارهای خارج از نقش كاركنان را مكمل رفتارهای دروننقشی آنان در نظر میگیرد و
مديريت سازمان را عاملی مهم در بروز رفتارهای برون نقشی كاركنان در نظر میگیرد .نتايج اين تحقیق
نشان داد كه علیرغم ساختارهای بوروكراتیک ،مهارت و قدرت مديران در برقراری ارتباط توانستهاند تا
حد زيادی رفتارهای شهروندی سازمانی كاركنان را افزايش دهد .نظری و همكاران ( ،)1221در تحقیقی
به بررسی اثرات مهارتهای ارتباطی و ارتباطات بینفردی بر اثربخشی سازمانی پرداختند .يافتههای اين
پژوهش نشان داد ،بین مهارتهای ارتباطی ،ارتباطات بینفردی با باالدستان و زيردستان و اثربخشی
سازمانی مديران ورزشی ارتباط معناداری وجود دارد.
كیم 1در سال  2712در تحقیقی كه با عنوان "ارتقاء رفتارهای ارتباطی كاركنان برای معنابخشی و
معنادهی در شرايط بحران" انجام داد ،بیان نمود كه كارمندان مثبت ،ارزشمند و داوطلب میتوانند با
گوش دادن و پاسخ دادن ،نگرانیهای خود را كاهش و منافع خود را افزايش دهند ،مشاركت خود را در
مديريت بحران تشويق میكند و پاسخگويی سازمانی را از طريق كلمات ،اقدامات و تصمیمات در طول
بحران باال ببرند .كانگ و سونگ ،)2710( 2نیز پژوهشی با عنوان "چگونه ارتباط متقارن كاركنان به
تعامل كاركنان و رفتارهای ارتباطی كاركنان مثبت منجر میشود" ،انجام دادند .هدف از اين مطالعه،
بررسی چگونگی تالش های يكپارچه ارتباطات داخلی شركت بر روی درک كاركنان از نتايج ارتباطات با
شركت و رفتارهای ارتباطی كاركنان در مورد شركت با ديگران و قصد فروش آنها بود .يافتههای اين
تحقیق نشان داد كه اثرات مديريت ارتباطات كاركنان و ارتباطات متقارن داخلی در حقیقت فراتر از
كاركنان مثبت است تا نتايج واقعی مديريت .درنهايت ،لی 2در سال ،2710در تحقیقی به بررسی تأثیر
ارتباطات در رفتارهای ارتباطی كاركنان پرداخت .هدف از اين تحقیق ،بررسی رفتارهای ارتباطی مختلفی
بود كه كاركنان با توجه به سطح موقعیت آنها و تأثیرات روابط آنها درک میكردند كه درنهايت نتايج

1. Kim
2. Kang & Sung
3. Lee
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نشان داد ،كسانی بیشترين احتمال موفقیت را دارند كه نه تنها در بیان ايدهها برای حل مسئله ،بلكه در
ارسال اطالعات مثبت در مورد سازمان خود در سطح باال قرار دارند.
مدل مفهومی پژوهش

با توجه به اينكه در اين پژوهش تأثیر تقويت مهارتهای ارتباطی كاركنان در عملكرد فرانقش با
توجه به نقش میانجیگری اثربخشی ارتباطات مدنظر است؛ بنابراين مدل مفهومی پژوهش با توجه به
بررسی مبانی تئوريكی مختلف و تحقیقات پیشین در قالب شكل  ،1ارائه شده است.

رفتار ارتباطی درک معنا

رفتار ارتباطی معنابخشی

اثربخشی ارتباطات
ارتباط شفاف
عملكرد فرانقش

مهارتهای ارتباطی
ارتباط دوجانبه

شکل  .0مدل مفهومی پژوهش

بر اساس مدل مفهومی پژوهش ،فرضیههای زير تدوين گرديده است:
فرضیههای پژوهش:
 .1تقويت مهارتهای ارتباطی بر اثربخشی ارتباطات تأثیر معناداری دارد.
 .2تقويت مهارتهای ارتباطی بر عملكرد فرانقش تأثیر معناداری دارد.
 .2اثربخشی ارتباطات بر عملكرد فرانقش تأثیر معناداری دارد.
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روششناسی پژوهش

پژوهش حاضر از نظر هدف ،كاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری دادهها ،پیمايشی -مقطعی میباشد.
جامعه آماری پژوهش شامل كلیه كاركنان ستاد محرومیتزدايی كل كشور به تعداد  277نفر بوده است
كه از اين میان ،بر اساس فرمول كوكران 207 ،نفر با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی ساده بهعنوان
نمونه آماری انتخاب شدند .ابزار اصلی گردآوری اطالعات ،پرسشنامه است كه در میان اعضای نمونه
آماری توزيع گرديد .بهمنظور سنجش روايی صوری سؤاالت پرسشنامه و ابعاد آن نظر چند نفر از خبرگان
منتخب از میان اعضای هیأت علمی دانشگاه گرفته شد و اصالحات پیشنهادی از سوی آنها انجام گرفت.
همچنین ،بهمنظور سنجش پايايی سؤاالت پرسشنامهها ،يک نمونه اولیه شامل  27پرسشنامه پیشآزمون
شد كه میزان پايايی با روش آلفای كرونباخ باالتر از  7/0به دست آمد كه اين میزان پايايی نشاندهنده
قابلیت اطمینان مطلوب ابزار پژوهش میباشد .درنهايت ،جهت تحلیل دادهها نیز با توجه به سطح
سنجش متغیرها و تعداد آنها از دو روش آمار توصیفی و آمار استنباطی از نرمافزارهای  SPSSو lisrel

استفاده گرديد.
یافتههای پژوهش

بهمنظور آزمون فرضیههای پژوهش از مدلسازی معادالت ساختاری از طريق نرمافزار  lisrelاستفاده
شده است .شكل  ،2مدل معادله ساختاری رابطه بین تقويت مهارتهای ارتباطی كاركنان و عملكرد
فرانقش با نقش میانجی اثربخشی ارتباطات را نشان میدهد.

شکل  .2مدل معادله ساختاری رابطه بین تقویت مهارتهای ارتباطی کارکنان و عملکرد فرانقش با
نقش میانجی اثربخشی ارتباطات

بررسی تأثیر تقویت مهارتهای ارتباطی کارکنان بر عملکرد فرانقش ...
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در ادامه ،در جدول  ،1خالصه يافتههای پژوهش و ضرايب مسیر معادالت ساختاری ارائه شده است.
جدول  .0خالصه یافتههای پژوهش و ضرایب مسیر مدل معادالت ساختاری

مسیر

ضریب 

استاندارد

مقدار t

نتایج آزمون
فرضیهها

نوع رابطه

تقويت مهارتهای ارتباطی ← اثربخشی ارتباطات

7/59

0/59

تأيید

معناداری

تقويت مهارتهای ارتباطی ← عملكرد فرانقش

7/12

2/42

تأيید

معناداری

اثربخشی ارتباطات ← عملكرد فرانقش

7/22

2/12

تأيید

معناداری

همانطور كه در جدول  1مشاهده میشود ،با توجه به اينكه مقدار آماره  tدر رابطه بین تقويت
مهارتهای ارتباطی و اثربخشی ارتباطات ،تقويت مهارتهای ارتباطی و عملكرد فرانقش ،و اثربخشی
ارتباطات و عملكرد فرانقش بیشتر از  1/29است؛ بنابراين میتوان گفت كه فرضیههای پژوهش مورد
تأيید میباشند؛ بهگونهای كه بین متغیر تقويت مهارتهای ارتباطی كاركنان و اثربخشی ارتباطات،
رابطهای مثبت و معنادار وجود دارد و حدود  59درصد از تغییرات اثربخشی ارتباطات توسط متغیر تقويت
مهارتهای ارتباطی كاركنان تبیین میشود .همچنین ،بین متغیر تقويت مهارتهای ارتباطی كاركنان و
عملكرد فرانقش ،رابطهای مثبت و معنادار وجود دارد و حدود  12درصد از تغییرات عملكرد فرانقش توسط
متغیر تقويت مهارتهای ارتباطی كاركنان تبیین میشود .عالوه بر اين ،بین متغیر اثربخشی ارتباطات و
عملكرد فرانقش ،رابطهای مثبت و معنادار وجود دارد و حدود  22درصد از تغییرات عملكرد فرانقش توسط
متغیر اثربخشی ارتباطات تبیین میشود .برايناساس میتوان گفت كه اثربخشی ارتباطات در رابطه بین
تقويت مهارتهای ارتباطی كاركنان و عملكرد فرانقش ،نقش میانجی دارد.
بحث و نتیجهگیری

طی سالهای اخیر ،بسیاری از محققان به اين نتیجه دست يافتهاند كه ارتباطات ،مهمترين فاكتور
خريد بقای جامعه محسوب میشود .ما همواره به گونههای مختلفی با يكديگر در ارتباط هستیم تا
انديشهها ،احساسات و تمايالت خود را به يكديگر منتقل كنیم .يک ارتباط ساده با يک مجموعه
ارتباطات ،خواسته و ناخواسته ،از پیشتعیینشده يا اتفاقی تعريف میگردد؛ اما ارتباطات مؤثر آن است كه
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فرستنده بتواند منظور خود را به گیرنده پیام برساند كه اين تنها يكی از معیارهای مؤثر بودن آن است.
تقويت رفتارهای ارتباطی كاركنان موجب افزايش اثربخشی ارتباطات شده و اين افزايش ،تأثیر بسزايی بر
عملكرد فرانقشی و درنهايت نائلشدن به اهداف سازمانی خواهد داشت؛ بنابراين در راستای تحقق
بخشیدن به اهداف سازمان ،تالش بهمنظور بهكارگیری و شناخت مناسبترين راههای تقويت رفتارهای
ارتباطی از طريق شناخت و چگونگی بهكارگیری رفتارهای ارتباطی مختلف ارتباطی باكیفیت كه موجب
افزايش كارايی و بهرهوری كاركنان سازمان خواهد شد ،ضروری به نظر میرسد .برايناساس ،در اين
پژوهش به بررسی تأثیر تقويت رفتارهای ارتباطی كاركنان بر عملكرد فرانقش با نقش میانجی اثربخشی
ارتباطات در ستاد محرومیتزدايی كشور پرداخته شد .نتايج پژوهش نشان داد كه تقويت مهارتهای
ارتباطی كاركنان در ستاد محرومیتزدايی كشور نقش مهمی بر عملكرد فرانقشی كاركنان و همچنین،
اثربخشی ارتباطات دارد .عالوه بر اين ،اثربخشی ارتباطات نیز بر عملكرد فرانقش كاركنان مؤثر است و
بهعبارتی ،در رابطه بین تقويت مهارتهای ارتباطی كاركنان و عملكرد فرانقش آنان ،نقش میانجی دارد.
همانطور كه از نتايج پژوهش حاضر مشخص گرديد ،مديران تمايل زيادی جهت تقويت مهارتهای
ارتباطی كاركنان دارند و همواره در تالش هستند كه اطالعات شفاف و درست را در اختیار كاركنان قرار
دهند و ارتباطات دوطرفه را طوری تقويت كنند كه هیچ تعارضی در میان نباشد و همین امر نیز موجب
شده است تا انتقال اطالعات بین حوزههای داخلی و خارجی سازمان صورت بگیرد و اثربخشی ارتباطات
نیز در سازمان افزايش يابد و از طرفی ،موجب افزايش عملكرد فرانقشی كاركنان در سازمان نیز شود .در
حقیقت مديرانی كه اطالعات شفاف و صريح در اختیار كاركنان قرار میدهند و همچنین در تصمیمات
سازمانی از نظرات كاركنان خود استفاده میكنند ،ارتباطات مؤثری با كاركنان دارند و همین امر سبب
میشود تا اطالعات شغلی و كاری نیز به راحتی بین آنها تبادل شود .در حقیقت از نتايج اين پژوهش
میتوان استنباط كرد ،مديرانی كه فرصت كافی را برای شنیدن صحبتهای كاری و شخصی كاركنان
اختصاص میدهند ،به آنها اين جرأت را میهند كه بدون هیچ ترسی نقدها و نظرات خود را نسبت به
سازمان بیان كنند و همین امر آنها را تشويق میكند تا عملكردی فراتر از آنچه برای آنها مشخص شده
است ،داشته باشند .درنهايت با توجه به نتايج به دست آمده از اين پژوهش ،پیشنهادات زير به مديران
ارشد ستاد محرومیتزدايی كل كشور ارائه میشود:
 .1اطالعات قانونی ،شفاف و درست را بهموقع و صريح در اختیار كارمندان قرار دهند و در اين زمینه به
سانسور و دستچین كردن اطالعات مبادرت نكند و همه اطالعات مثبت و منفی را تا جايی كه به اهداف
سازمانی آسیب جدی وارد نمیكند ،در اختیار آنان قرار دهند.
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 .2سامانهای طراحی شود تا كاركنان بتوانند نظرات تخصصی خود را در اختیار مديران قرار دهند ،تا
بدينوسیله مديران نیز بتوانند اين نظرات را در تصمیمات سازمانی مورد استفاده قرار دهند؛ به عبارت
ديگر ،مديران بايد در تصمیمگیریهای خود هر چه بیشتر كاركنان سازمان را شريک نمايند و طی
برگزاری نشستهای فكری از بهكارگیری ايدههای جديد آنان جهت بهتر شدن اجرای فعالیتها استفاده
نمايند.
 .2سیاستهای جديد مصوب شده را در اسرع وقت در اختیار كاركنان قرار دهند و سامانه پیامكی يا
اينترنتی ايجاد شود تا اطالعات شغلی و كاری سريعاً بین مديران و كاركنان تبادل شود.
 .4مديران ارشد زمانی را صرف شنیدن مشكالت و نیازهای كاركنان نمايند و به كاركنان اجازه دهند كه
حوزههای مختلف عملكردی سازمان را مورد نقد و بررسی قرار دهند و فضايی ايجاد شود كه همه نقدها
و نظرات بیان شود و كاركنان در بیان ديدگاههای خود ترسی نداشته باشند.
 .5كاركنان را به سمت اقدامات داوطلبانه در راستای اهداف سازمانی سوق دهند و از آنها بخواهند كه در
طول شبانهروز از طريق ايجاد پست در فضای مجازی و ارتباطات حقیقی ،اقدام به حمايت از سازمان
نمايند و بهطور داوطلبانه با سازمانهای مشابه مالقات كرده و با آنها از اهداف سازمانی خود جهت تعامل
بیشتر صحبت كنند.
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