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چکیده
هدف از این مطالعه تحلیل نقش مهارت های ارتباطی بر سبک رهبری است .پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از
نظر روش پژوهش توصیفی ،همبستگی محسوب میگردد .به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استاندارد مهارت
های ارتباطی بارتون ( )0991و پرسشنامه استاندارد سبک رهبری باردنز و متزکاس ( )0999استفاده شده است .جامعه
آماری این پژوهش ،شامل کلیه کارکنان ستاد فرماندهی انتظامی استان هرمزگان بوده که نمونه آماری براساس فرمول
کوکران؛  099نفر میباشد .به منظور تحلیل استنباطی دادههای حاصله از ابزارهای اندازهگیری از نرم افزار SPSSو
ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون و آزمون فریدمن استفاده شده است .نتایج آزمو ن نشان میدهد که مهارتهای
ارتباطی و مولفههای ارتباطی بر سبک رهبری اثر معناداری وجود دارد .همچنین براساس آزمون فریدمن ،بازخورد
باضریب 2/01در اولویت اول قراردارد در نتیجه بیشترین اثر را بر سبک رهبری دارد و در ادامه شنودی باضریب 0/99
دراولویت دوم و کالمی با ضریب  0/92در رتبه سوم و پایانی قرار دارد در نتیجه کمترین اثر را بر سبک رهبری دارد.

کلید واژه ها :مهارت های ارتباطی ،سبک رهبری ،مدیران ،هرمزگان.

 . 0نويسنده مسئول و کارشناس ارشد مديريت دولتی گرايش منابع انسانی و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی
 .0کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد بندرعباس

ahmadi54@iran.i

2

 ف صلن امه علمی دا نش ا نت ظ امی ه رمزگا ن ،دوره دهم ،شماره چهارم (پیاپی  ،) 63زمستان 969 9

مقدمه
مهمترین سرمایه سازمان ها ،نیروی انسانی آن هاست کـه بـه عنوان غنی ترین منبع سازمان بـه واسـطه هـدایت و رهبـری در راستای تحقق
اهداف سازمان گام بـر مـی دارنـد  .هـدایت چنـین سرمایه ارزشمندی در همـه سـازمان هـا نیازمنـد اتخـاذ سـبک رهبری مؤثر از سوی
مدیریت است .ارتباطات را می توان یكی از عناصر مهم موفقیت سیستم های اجتماعی تلقی نمود(  .)Gardian, 2006مدیران نیز به
این نكته پی برده اند که برقراری ارتباط مؤثر با منابع انسانی سازمان و درك عوامل انگیزشی کارکنان در توفیق آنان برای دستیابی به
اهداف سازمان نقش مؤثری دارد( .)Haghigh, 2001ارتباطات بین فردی به عنوان یكی از عوامل تأثیرگذار در ارتباطات سازمانی
مطرح است .نظری و همكاران )  ( 2011براساس مدل بارتن ( ،)0991که مهارت های ارتباطی را در سه گروه مهارت های کالمی،
شنودی و بازخوردی دسته بندی نموده است ،به عبارتی مدیرانی که از مهارت های گفتاری ،شنودی و بازخوردی بهتری برخوردارند
موفقیت بیشتری در برقراری ارتباطات اثربخش خواهند داشت( .)Nazari, 2015از سوی دیگر سبک رهبری از مهمترین عناصر
مدیریت است که انتخاب مناسب آن از سوی مدیران به بهبود کارایی سازمان ها کمک کرده و ح صول موفقیت سازمانی را ممكن
میسازد( .)Hunt, 2003مدیران سازمانهـای مـورد مطالعه با اتخاذ سـبکهـای رهبـری مختلـف مـیتواننـد دستیابی به اهداف ،نوآوری،
رضایت شـغلی کارکنـان و در نهایت فرایندهای داخلی و خارجی سازمانی را جهت کسب اهداف سـازمانی تسـهیل نماینـد( Chen,
) .)2004سبک رهبری مجموعه ای از نگرش ها ،صفات و مهارت های مدیران است که بر اساس چهار عامل نظام ارزش ها ،اعتماد بـه
کارمنـدان ،تمایالت رهبری و احساس امنیت در موقعیـت هـای مـبهم شـكل میگیرد( (Mossadeghrad , 2002لزوم برخورداری از
مهارتهای ارتباطی بر ای موفقیت مـدیریت سازمانها امری کامالً حیاتی است.

بیان مساله
با توجه به اینكه امروزه سازمانها درمحیطهای پویا وپراز تغییروتحول فعالیت می کنند ،الزمه بقاء در چنین شرایطی ایجاد تغییرات و
تحوالت مستمر سازمانی اسات و رهبری و مدیریت ،نقش اساسی در این تغییر و تحوالت دارد(صالحی .)0992 ،ارتباطات یكی از مهم
ترین عوامل توسعه و تعالی و موفقیت انسان است .سازمان ناجا به عنوان یک نهاد اجتماعی به دلیل اهداف بنیانی فراتر از ارتباطات
روزمره ،نوعی ارتباطات سازمانی بین افراد برقرار می کند(عاشوری .)0931 ،بدون شک سبک رهبری مدیران در هدایت صحیح
کارکنان در جهت اهداف سازمانی موثر است .استفاده از بهترین سبک رهبری یا مدیریت منجر به افزایش اثربخشی و کارایی ناجا خواهد
شد .تحقیقات کافی در این زمینه به ویژه در سازمان ناجا صورت نگرفته است .نتایج این پژوهش می تواند منجر به آگاهی بیشتر در زمینه
رابطه بین سبک های رهبری مدیران و کارایی ناجا گردد .آگاهی بیشتر در این زمینه می تواند منجر به بكارگیری سبک مناسب رهبری به
منظور افزایش کارایی ناجا گردد .لزوم برخورداری از مهارت های ارتباطی برای موفقیت مدیریت سازمان ها امری کامالً حیاتی است،
مهارت هاای ارتباطی مدیران اعتماد الزم جهت تشویق دیگران به پیروی را تقویت و ایجاد می کند بدون برقراری ارتباطات موثر،
مدیر یک رهبر موثر نیست در حقیقت ،قادر بودن به برقراری ارتباطات موثر چیزی است که مدیر را قادر می سازد تا به موقعیت
رهبری نزدیک شود .لذا شناسایی مهارتها و نقش آنها در سبک رهبری می تواند مسیر سازمان را جهت دسترسی به اهداف از پیش
تعیین شده تسهیل نماید .یكی از این مهارتهای مهم مدیریتی ،مهارت های ارتباطی مدیر است درواقع منظور از مهارتهای ارتباطی
عبارت از توانایی انتقال و ارسال اطالعات ،عقاید و احساسات از فرد یا منبعی به فرد یا منبع دیگر ،به منظور ایجاد تغییر در دانش ،نگرش یا
رفتار میباشد .پژوهش حاضردر نظر دارد تا نقش مهارت های ارتباطی مدیران بر سبک رهبری را مورد ارزیابی قرار دهد.

ادبیات پژوهش
مهارت های ارتباطی
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مهارت های ارتباطی به توانایی انتقال اطالعات به دیگران به طور موثر و کارآمد گفته میشود که میتواند ارتباطات فردی و تجاری فرد
را بهبود بخشیده و موجب شود رضایت از زندگی و کیفیت زندگی فرد باال رود .این مهارت های ارتباطی است که تاثیرگذاری ارتباط را
تعیین میکند .مهارت ارتباطی به توانایی فرد بر ای انتقال اطالعات به دیگران به صورت موثر و کارآمد گفته می شود .مهارت
ارتباطی عمیق و کارآمد می تواند باعث بهبود ارتباطات بین فردی و تجاری شود ،در نتیجه رضایت از زندگی نیز افزایش پیدا می کند.
اولین مرحله در ارتباط گرفتن با دیگران تولید اطالعات و سپس پیدا کر دن راهی برای رساندن اطالعات به دیگران می باشد .فرآیند
برقراری ارتباطات صحیح عالوه بر اطالعات به شیوۀ انتقال آنها نیز بستگی دارد .هر کسی به شیوه خاصی از مهارت های ارتباطی برای
انتقال پیام استفاده می کند .هر چه فرد بر دیگر مهارت های زندگی تسلط بیشتری داشته ب اشد ،به شیوه بهتری می تواند با دیگران ارتباط
برقرار کند .مهارت های ارتباطی فرایندی است که هم فرستنده و هم گیرنده پیام در آن نقش داشته و دخیل هستند .این فرایند می تواند
مملو از خطا باشد و یا پیام های ارسالی توسط گیرنده بد تفسیر شوند .در این حالت گیرنده دچار سردرگمی خواهد شد و شانس و
فرصت شما برای ایجاد ارتباط موثر از بین خواهد رفت .مهارت های ارتباطی به رفتارهایی گفته می شود که شخص می تواند از طریق
آن با دیگران به گونه ای ارتباط برقرار کند که باعث بروز رفتارهای مثبت و پرهیز از واکنش های منفی در طرف مقابل گردد.
کلی( )0902می گوید مهارت ارتباطی عبارت است از رفتارهای معین و آموخته شدهای که افراد در روابط میان فردی خود ،برای کسب
تقویت های محیطی یا حفظ آن ها انجام می دهند .هارجی ( ) 0939می گوید :مهارت های ارتباطی اجتماعی عبارتند از مجموعه ای از
رفتارهای هدفمند ،به ه م مرتبط و متناسب با وضعیت که آموختنی بوده و تحت کنترل فرد است (آهنچیان.)02 :0939،
مهارت های ارتباطی مجموعه ای از فعالیت ها و تعامالت است که موجب تأمین نیازهای افراد می گردد و به عنوان یک نیاز انسانی
بین انسان هایی که با هم زندگی می کنند پدیدار می شود .در نتیجه ی برقراری روابط انسانی پس از تأمین نیازها ،زمینه های پیدایش
انگیزش ،رشد ،احساس سودمندی ،رضایت ،درك متقابل و اعتماد فراهم می شود .این نتایج ،نشانه های مثبت حیات را پدید
میآورد ،و هر یک در پیدایش حاالت مثبت بعدی مؤثر واقع می شود .مهارت های ارتباطی مجموعه ای از رفتارهای هدفمند ،بهم
مرتبط و متناسب با وضعیت است که آموختنی بوده و تحت کنترل فرد است(حویزاوی.)0991 ،
در واقع مهارتهای ارتباطی ما بیانگر میزان توانایی و اعتماد به نفس ما بوده و باعث افزایش میزان ارزش و احترام ما نزد دیگران
میگردد .این مهارت ها ،در پیشرفت و مسئولیت و مسیر شغلی ما تأثیر مستقیم داشته و بر میزان حمایت وکمكی که از دیگران
دریافت می کنیم اثر می گذارد و حتی ما را قادر می سازد تا بتوانیم دیگران را متقاعد نموده و آنها را به اجرای خواسته های خود
ترغیب نمائیم(حویزاوی.)0991 ،
انواع مهارت های ارتباطی:
مهارت کالمی :مكالمه ،نخستین ابزار مدیریتی است .مكالمه در واقع چگونگی برنامه ریزی زندگی و سازمانی کارها و نحوه
ایجاد رابطه با همكاران و مشتریان است .مكالمه نحوه درك احساسات اشخاص ،تفكر و اعمال آن ها و راهی برای تاثیرگذاری
بر دیگران و تاثیرپذیری از آن هاست .زبان ،نوعی سیستم ارتباطات انسانی مبتنی بر اصوات گفتاری است که به عنوان نمادهای
قراردادی مورد استفاده قرار می گیرد .حواس ما ،پیوسته ما را آماج بمبارانی از عالئم قرار میدهد تا وادار شویم آنها را تفسیر
کرده و در بانک اطالعاتی خود ذخیره سازیم.
مهارت شنود  :به هنگام اندیشیدن و گفتگو درباره ارتباطات ،بیشتر مردم معموال به گفتن و سخنوری توجه دارند و تصور
میکنند که نقش اصلی را در فراگرد ارتباطی فرستنده پیام بازی میکند .باید توجه داشت اگر گوش دادن از سخن گفتن
دشوارتر نباشد ،در یک فراگرد ارتباطی ،از هر جهت با آن برابر است .بدون گوش دادن پیام ،هرز و هدرمی رود و ارتباطات
به هدفی که دارد دسترسی پیدا نمی کند .گوش دادن با این پیش فرض عبارت است از فراگرد دریافت ،تعبیر و تفسیر
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محرك های شفاهی .در بیشتر جوامع ،از جمله در جامعه ما تصورات غلطی در مورد گوش دادن وجود دارد که می توان گفت
اغلب بین بیشتر مردم مرسوم و متداول است .بیشتر مردم چنین فكر می کنند که :آنان گوش دهندگان خوبی هستند.
مهارت بازخورد :زمانی که ما به بررسی بازخورد به گونه ای مجرد در چارچوب روابط میان فردی می پردازیم می توانیم به
صورت دقیق بگوییم که بازخور د به تقویت برخی از رفتارها و به خاموشی تعدادی دیگر از آن ها می پردازد .بازخورد در
روابط میان فردی می تواند به نتایج رابطه یا میان کنش به شیوه های بسیار ظریف و حساس اثر بگذارد .مثال بی توجهی یک
مخاطب به گفته های فرستنده پیام پس از مدت کوتاهی او را در ارسال پیام مایوس می کند .به عبارت بهتر او را به خاموشی
سوق می دهد (میلر.)0911 ،

سبک رهبری
یكی از اجزای اصلی و مهم مدیریت ،رهبری است؛ رهبری نقش حیاتی در پویایی سازمان دارد .رهبری مهمترین موضوع در
حیطه رفتار سازمانی و روابط انسانی است (رضائیان .)09 :0931،پیتر دراکر اشاره می کند ،که رهبران منبع اصلی کسب و کار
موفق به شمار می روند و رهبری فرایند نفوذ در دیگران و برانگیختن آنان برای همكاری با یكدیگر در جهت تحقق اهداف
سازمانی است .رهبری عبارتست از فرایند نفوذ در دیگران و برانگیختن آنـان بـرای همكـاری بـا یكدیگر در جهت تحقق
اهداف سازمانی (غفوری ،تجاری و بهاری.)11: 0933 ،
رهبری فرآیند تأثیرگذاری برفعالیت های یک فرد یا گروه است که در وضعیت معینی به منظور تحقق هدفی کوشش میکنند.
شریزهایم در  0913اظهارداشت رهبری فراگرد نفوذ اجتماعی است که درآن رهبر مشارکت داوطلبانه کارکنان را درتالش
برای کسب هدف های سازمانی طلب می کند در اینجا واژه «داوطلبانه» واژه ای عملیاتی است .به عقیده کریتنر رهبران برای
ترغیب مشارکت داوطلبانه کارکنان هرگونه اختیار و قدرتی را که دارند با ویژگی های شخصی خود مهارت های اجتماعی
تكمیل می کنند(رضائیان .)0990 ،رهبری به عنوان یک فرایند به معنی استفاده از نفوذ بدون زور برای هدایت و هماهنگی
فعالیت های اعضا یک گروه برای تحقیق هدف و بعنوان یک صفت به معنی مجموعه ای از ویژگی هاست که به کسانی که
چنین نفوذی را با موفقیت بكار می برند نسبت داده می شود(مورهد وگریفین.)911 :0911،
سبک یا شیوه رهبری طریقی است که رهبر از نفوذش برای کسب هدف استفاده می کند .سبک رهبری به عنوان الگویی
رفتاری است که بیانگر صفات و خصوصیات رفتاری رهبران می باشد .در دنیای امروز ،نقش مدیر به عنوان رهبر به قدری
اهمیت پیدا کرده است که در همه ی زمینه ها برا ی یافتن اشخاصی که توانایی رهبری داشته باشند کوشش مستمر به عمل می
آید .در واقع ،اگر این نقش انجام نشود ،آنگاه کاری صورت نمی گیرد .در قالب وظیفه ،رهبر باید توان و تمایل فرد یا گروه را
بسنجد و با توجه به قدرت خود یكی از سبک های رهبری را در برخورد با آن ها برگزیند.
سبک رهبری نشان دهنده ی طرز تفكر ،جهانبینی و شخصیت رهبران است (خلیفه سلطانی و همكاران .)0939 ،سبک رهبری یا
مدیریت تعیینکننده جو حاکم و فرهنگ سازمانی و راهبرد های حاکم بر سازمان است .سبک رهبری مجموعهای از نگرشها،
صفات و مهارتهای مدیران است که بر پایه چهار عامل نظام ارزش ها ،اعتماد به کارمندان ،تمایالت رهبری و ماهیت و نوع
فعالیت و نیز احساس امنیت در موقعیتهای مبهم شكل می گیرد .محققان ثابت کرده اند که رهبران میتوانند وجه تمایز در
سازمانها نسبت به یكدیگر باشند (همان منبع).
سبک رهبری یا مدیریت تعیینکننده جو حاکم و فرهنگ سازمانی و راهبرد های حاکم بر سازمان است .سبک رهبری
مجموعهای از نگرشها ،صفات و مهارت های مدیران است که بر پایه چهار عامل نظام ارزش ها ،اعتماد به کارمندان ،تمایالت
رهبری و ماهیت و نوع فعالیت و نیز احساس امنیت در موقعیتهای مبهم شكل می گیرد .محققان ثابت کرده اند که رهبران
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میتوانند وجه تمایز در سازمانها نسبت به یكدیگر باشند(جوادی .)0999،سبک رهبری عمدتاً به دو طریق رابطه مدار و وظیفه
مدار تقسیم می شود.
سبک رهبری رابطه مدار  :سبک های رابطه مداری تحت عنوان سبک هایی که در آن مدیر حداقل گرایش به وظیفه و یا
کار و حداکثر گرایش به رابطه یا فرد را داراست ،بررسی می شود .این سبک رفتاری در صورتی که در شرایط مناسب بكار
رود اثربخش و مدیر به عنوان مدیر رشد دهنده نام می گیرد .زمانی که این سبک رفتاری در شرایط نامناسب بكار رود و در
نتیجه غیر اثربخش باشد مدیر به نام مدیر مطیع یا موعظه گر نامیده می شود .مدیران رابطه مدار افرادی انسان گرا هستند .این
سبک مدیریت برای مدیران سازمان های آموزشی به اقتضای شغل از اهمیت برخوردار است این نوع مدیر اعضای سازمان را
همانند دوستان خود می پندارد از مصاحبه و مكالمه با آنان بعنوان ابزار در جهت شناخت بهتر و بیشتر آن ها استفاده می کند.
سعی دارد اطالعات درباره افراد را خود بدست آورد تا این که بخواهد از طریق اظهار نظر دیگران کسب کند .این سبک
رفتاری از دستاوردهای نهضت روابط انسانی بوده است .یكی از نظریه های مشهور نظریه اقتضائی ،نظریه چرخه زندگی است.
در این نظریه دو سبک کلی رهبری وظیفه مدار و رابطه مدار در قالب چهار سبک ترکیب و به عنوان موفقیت نیز میزان رشد و
بلوغ زیر دستان در سه عامل انگیزه ت وفیق طلبی ،مسئولیت پذیری و میزان تحصیالت و تجربیات در نظر گرفته شده است .این 1
نوع سبک رهبری در ارتباط با چهار موقعیت از نظر میزان بلوغ کارکنان قرار دارد که عبارتند از :سبک آمرانه ،سبک
متقاعدکننده ،سبک مشارکتی ،سبک تعویضی.
سبک رهبری وظیفه مدار :سبک های وظی فه مداری رفتاری است که با گرایش زیاد مدیر به تعیین نقش های کارمندان مشخص
می گردد .در این سبک رفتاری ،مدیر است که از کارمندان می خواهد که چه کاری را ،چه موقع و چگونه انجام دهند(براساس
خواسته های محیطی) بكار برده شود رفتار مدیر غیر اثر بخش خواهد بود و مدیر ب ه نام وظیفه مدار منفی یا مدیر خیراندیش یا مستبد
خیرخواه خوانده می شود (براساس مدل فیدلر در وضعیت های مساعد و وضعیت های نامطلوب سازمان ها سبک های وظیفه مداری
اثربخشی رفتار مدیر را سبب می شوند) .در این سبک رهبری(مطالعه مطلب مدل های رهبری و مدیریت پیشنهاد می شود) در جهت
تأمین هدف های مورد نظر نقش هایی را که خود و زیر دستان باید ایفا کنند به نحوه شفاف تهیه می کند .همچنین در جهت
سازماندهی کارها و شالوده ریزی سازمان انتظار عمل بسیار به خرج می دهد .او انتظار دارد که کارکنان استانداردهای مشخصی را
رعایت کنند و اصرار دارد که کارها مطابق جدول های زمان بندی صورت گیرد و کارکنان مانند ماشین به طور منظم و سیستماتیک
کار کنند .نظریه پردازانی چون تیلور و ماکس وبر معتقدین به این سبک رهبری می باشند.

پیشینه پژوهش
تحقیقات و مطالعات متعددی در زمینه نقش مهارت های ارتباطی بر سبک رهبری انجـام شـده است که موارد زیر را می توان نام برد:
عسگری و همكاران( ) 0999در تحقیق خود به نقش مهارت های ارتباطی مدیران بر سبک رهبری و اثربخشی سازمانی :تحلیل مسیر
پرداختند .نتایج حاصل از معادالت ساختاری و تحلیل مدل نشان داد که مهارت ارتبا طی رابطه معكوس با سبک رهبری دارد .در حالی که
با متغیر اثربخ شی سازمانی رابطه مستقیم و معنی دار دارد و همچنین سبک رهبری با اثربخشی سازمانی رابطه معكوس داشت که از لحاظ
آماری معنی دار نبود و تأثیر مستقیم مهارت ارتباطی بر اثربخشی سازمانی بیش تر از تأثیر غیرمستقیم مهارت ارتباطی بر اثربخشی سازمانی
با نقش میانجی متغیر سبک رهبری می باشد.
نظری و همكاران( )0991در پژوهشی به بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی ،سبکهای رهبری ،فرهنگ سازمانی و اثربخشی مدیران
در سازمان های ورزشی :مدلسازی معادالت ساختاری پرداختند .بر اساس نتایج به دست آمده ،وجود دارد رابطه معنی داری بین
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مهارت های ارتباطی ،فرهنگ سازمانی ،سبک رهبری و اثربخشی سازمانی بین مدیران ورزشی وجود دارد .نتایج حاصله از اجرای
مدل های تحلیل مسیر خروجی نرم افزار نشان دهندۀ مناسب بودن برازش مدل معادالت ساختاری است.
قره و رئیسی( )0999در پژوهشی به ارتباط بین مهارت های ارتباطی با تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی در ادارۀ کل ورزش و جوانان استان
ایالم پرداختند .نتایج نشان داد بین مهارت ارتباطی با اعتماد مثبت رابطه سازمانی اعتماد با سازمانی تعهد وسازمانی تعهد سازمانی معناداری
وجود دارد .همچنین میزان اثر مهارت ارتباطی بر اعتماد سازمانی و تعهد سازمانی مثبت و معنادار است .در نهایت هرچه کارکنان از سطح
مهارت های ارتباطی باالتری برخوردار باشند ،به همان نسبت سطح تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی آنها افزایش مییابد.
آقاجانی و شوقی( ) 0992در پژوهشی بررسی تأثیر سبک رهبری مدیران بر خالقیت کارکنان( مورد مطالعه :صنایع فلزی شهرصنعتی کاوه)
پرداختند .نتایج پژوهش تأثیر مثبت و معنادار سبک رهبری مدیران را بر خالقیت کارکنان در جامعه پژوهش تأیید کرد.
نظری و همكاران( )0992در مقاله خود به نقش مهارت های ارتباطی در انتخاب سبک رهبری مدیران رسانه های ورزشی استان اصفهان
پرداختند .نتایج تحقیق نشان داد که  % 1/13از گروه نمونه داری سبک رهبری تحولگرا %11 ،سبک رهبری عملگرا و تنها  %1/0دارای
سبک رهبری عدم مداخله بودند .آزمون تحلیل واریانس اندازه های تكراری نشان داد که بین میانگین سه سبک رهبری تفاوت معنادار
وجود دارد و کارشناسان از سبکهای رهبری تحولگرا و عملگرا بهطور معنا داری بیشتر از سبک رهبری عدم مداخله استفاده میکنند.
همچنین بین سبک رهبری تحولگرا و مبادلهای با مهارت های ارتباطی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
صالحی( ) 0992در پایان نامه خود به تاثیر سبک رهبری و مهارتهای ارتباطی مدیران بر رضایت شغلی کارمندان بانک خاورمیانه
پرداخت .نتایج بدست از تجزیه وتحلیل داده ها نشان می دهد .سبک های رهبری بررضایت شغلی کارمندان بانک خاورمیانه موثر
است.رهبری تحول گر ا بررضایت شغلی کارمندان بانک خاورمیانه موثر است .رهبری تبادلی بر رضایت شغلی کارمندان بانک خاورمیانه
موثر است  .رهبری فرد گرا بر رضایت شغلی کارمندان بانک خاورمیانه موثر است  .مهارت های ارتباطی مدیران بر رضایت شغلی
کارمندان بانک خاورمیانه موثر است.
درامامی( )0990در تحقیقی به رابطه سبک رهبری و مهارتهای ارتباطی مدیران با سالمت روان کارکنان پرداخت .بین سبک رهبری و
مهارت های ارتباطی مدیران با سالمت روان کارکنان از لحـاظ آمـاری رابطـه معنـی داری مـشاهده نشد .بین ابعاد سبک رهبری ،سبک
رابطه مداری با سوء عملكرد اجتم اعی و سـالمت ر وانـی رابطـه مثبـت و معنـی دار نـشان داد .سبک رهبری و مهارت های ارتباطی
مدیران قدرت پیش بینـی کنننـدگی معنی داری بـرای سـالمت روان کارکنـان نداشت.
ابوالفضلی( ) 0990در پایان نامه خود به نقش سبک رهبری در اراده،باورهای منطقی و مهارتهای ارتباطی مدیران مقاطع تحصیلی شهر اردبیل
پرداخت .نتایج نشان داد که بین اراده مدیران دارای سبک های مختلف رهبری تفاوت وجود ندارد و همچنین بین اراده مدیران مونث و
مذکر تفاوت بدست نیامد و در نهایت اراده ی مدیران به تفكیک مونث و مذکر در تعامل با سبک رهبری آنان تفاوت معنی داری ندارد.
همچنین بین باور منطقی مدیران دارای سبک های مختلف رهبری تفاوت وجود ندارد و تفاوت معنی داری بین باور منطقی مدیران مونث و
مذکر بدست نیامد و در نهایت باور منطقی مدیران به تفكیک مونث و مذکر در تعامل با سبک رهبری آنان تفاوت معنی داری ندارد .بین
مهارت های ارتباطی مدیران دارای سبک های مختلف رهبری تفاوتی مشاهده نشد و بین مهارت های ارتباطی مدیران مونث و مذکر تفاوت
بدست نیامد و در نهایت مهارتهای ارتباطی مدیران به تفكیک مونث و مذکر در تعامل با سبک رهبری آنان تفاوت معنی داری ندارد.
حسینی نسب و مصطفی پور( ) 0990در پژوهش خود به بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران با سالمت سازمانی مدارس
شهرستان پارسآباد پرداختند .نتایج نشان می دهد که بین مهارت های ارتباطی مدیران ،مهارت کالمی ،مهارت شنود و مهارت بازخورد
مدیر با سالمت سازمانی مدارس رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد .طبق آزمون رگرسیون چندگانه به روش گام به گام مهارت شنود
بیشترین تأثیر را در پیش بینی سالمت سازمانی میان  %10دارد.
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آرتور جكوزیچ( )2110د ر پژوهشی با عنوان تأثیر سبک های مدیریتی بر تعهدسازمانی کارکنان انجام شده است در این پژوهش به این
نتایج رسید که بین سبک های مدیریتی(رابطه مدار قوی و رابطه مدار ضعیف) (،وظیفه مدار قوی و رابطه مدار قوی)( ،رابطه مدار قوی و
وظیفه مدار ضعیف)( ،وظیفه مدار ضعیف و رابطه مدار ضعیف) و تعهدسازمانی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد و با استفاده از
آزمون ضریب همبستگی  % 99این فرضیات را به اثبات رساند.

مدل مفهومی پژوهش
با توجه به مفاهیم ارائه شده ،در این پژوهش ،مدل مفهومی زیر(شكل) 0برای بررسی نقش مهارت های ارتباطی بر سبک رهبری مورد
پذیرش و بررسی قرار گرفت .در این پژوهش برای بررسی سنجش سبک رهبری با دو بعد(رابطه مداری و وظیفه مداری) و برای
مهارتهای ارتباطی با سه بعد(کالمی ،شنودی و بازخورد) بهره گرفته شده است.
رابطه مداری

کالمی

سبک رهبری

مهارت های ارتباطی

وظیفه مداری

نمودار :0مدل مفهومی پژوهش

شنودی
بازخورد

بنابراین ،فرضیه های پژوهش به شرح زیر تدوین شده اند:
فرضیه اصلی
 مهارت های ارتباطی اثر مثبت و معناداری بر سبک رهبری دارد.
فرضیات فرعی

 مولفه کالمی اثر مثبت و معناداری بر سبک رهبری دارد.
 مولفه شنودی اثر مثبت و معناداری بر سبک رهبری دارد.
 مولفه بازخورد اثر مثبت و معناداری بر سبک رهبری دارد.
 بین ابعاد مهارت های ارتباطی از نظر اولویت تفاوت معناداری وجود دارد.

روش شناسی پژوهش
پژوهش حاضر بر مبنای نتیجه یا دستاورد تحقیق از نوع کاربردی میباشد ،زیرا هدف از پژوهش حاضر توسعه دانش کاربردی
در یک زمینه خاص بوده و هدف نهایی آن ،حل مشكالت خاص درون سازمانی میباشد واز نظر روش گردآوری دادهها،
توصیفی ودر زمره تحقیقات هبستگی میباشد .این پژوهش به لحاظ بررسی تاثیر بین دو متغیر ،تحقیق همبستگی نیز خوانده
میشود .در این پژوهش به تحلیل نقش مهارت های ارتباطی بر سبک رهبری پرداخته شده و وجود یا عدم وجود یک رابطه
مثبت و معنی دار میان این دو متغیر مورد بررسی قرار گرفته است .جامعه آماری در این پژوهش ،شامل کلیه کارکنان ستاد
فرماندهی انتظامی استان هرمزگان بوده اند و برای انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری کوکران استفاده شده که تعداد 099
نفر برآور د که این تعداد با استفاده از نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند .همچنین دادههای ثانویه از طریق روش
کتابخانه ای شامل مطالعه کتب ،نشریات ،مقاالت ،پایان نامهها و دیگر اسناد و مدارك جمعآوری شده است .ابزار جمعآوری دادهها،
پرسشنامه شامل دو بخش با طیف لیكرت است که بخش اول پرسشنامه مهارت های ارتباطی از پرسشنامه استاندارد بارتون ()0991با
 03سوال و پرسشنامه استاندارد سبک رهبری باردنز و متزکاس ( )0999با  21سوال استفاده شده است.
برای سنجش روایی پرسشنامه ها ،تعداد 91پرسشنامـه در اختیـار عده ای از استادان صاحب نظر قرار داده شد تا قابلیت فهم
سؤاالت ،تعداد سؤاالت ،ت والی منطقـی سؤاالت و حساسیت برانگیز نبودن سؤاالت کنترل شود و از آن ها خواسته شد تا ضمن
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پاسخ دادن بـه سؤاالت ،نظرات خود را درخصوص بهبود پرسش نامه و سؤاالت آن ارایه کننـد .سـرانجام ،پـس از بررسی های
زیاد و با حذف و اصالح پاره ای از عبارات و افـزودن برخـی سـؤاالت ،پرسـش نامـه ی نهایی تهیه وتنظیم گردید .برای تعیین
پایایی مكرر پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که به شرح جدول شماره 0به دست آمد که نشان دهنده پایایی باالی
پرسشنامه استفاده شده است .د ر این پژوهش متغیر وابسته یا مالك ،سبک رهبری و متغیر مستقل یا پیشبین این پژوهش
مهارت های ارتباطی میباشد .برای تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت
شناختی تحقیق شامل جنسیت ،سن و میزان تحصیالت میپردازد؛ مورد بررسی قرار می گیرد .بعد از آمار توصیفی ،نتایج آمار
تحلیلی و استنباطی با استفاده از نرمافزار  spssارائه میشود .در آمار تحلیلی این پژوهش به منظور نقش مهارت های ارتباطی بر
سبک رهبری از آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن ،رگرسیون و آزمون فریدمن استفاده شده است.
جدول  :0آلفای کرونباخ
مهارت های ارتباطی

سبک رهبری

 03سوال

 21سوال

1/132

1/391

توصیف داده ها
تحلیل توصیفی دادههای تحقیق بر حسب ویژگی های شخصی پاسخ دهندگان در جدول شماره 2نشان داده شده است.
جدول : 2توصیف داده ها برحسب ویژگی های شخص پاسخ دهندگان

ویژگی های

تحصیالت

جنسیت

پاسخ گویان

مرد

زن

دیپلم

فوق دیپلم

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

فراوانی

099

9

09

22

021

91

1

درصد

93/11

0/19

1/199

1/00/22

%90/22

1/03/33

1

براساس جدول شماره 099 ،2نفر از کارکنان را آقایان و  9نفر را خانمها تشكیل دادهاند .همچنین بر اساس تحصیالت،
1/199درصد از پاسخ گویان دیپلم1/00/22 ،درصد فوق دیپلم 90/22 ،درصد کارشناسی 1/03/33،درصد کارشناسی ارشد داشتند.

تجزیه و تحلیل دادهها
فرضیه اصلی :مهارت های ارتباطی اثر مثبت و معناداری بر سبک رهبری دارد .باتوجه به داده های جدول شماره ،9
چون سطح معناداری بین دو متغییر مهارت های ارتباطی و سبک رهبری  1,231صدم است و بزرگتراز  1,11می باشد،
لذا این فرضیه که مهارت های ارتباطی بر سبک رهبری اثر مستقیم وجود دار د ،تائید نمیشود .همچنین شدت این
اثربین دو متغیرمذکور برابر است با 1,111که نشان از تاثیر دومتغیرندارد.

جدول : 9نتیجه ی آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن مهارت های ارتباطی و سبک رهبری
سبک رهبری

مهارت های ارتباطی

ضریب همبستگی اسپیرمن

P= ./111

مقدار احتمال

1/231

تعداد

099
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جدول  : 1آزمون ( Fآنالیز واریانس) جهت معنادار بودن رگرسیون
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

مدل رگرسیون

9/119

0

9/119

باقیمانده

093/199

091

1/129

کل

011/213

091

آماره F
9/111

سطح معناداری
1/111

جدول :1نتایج ضرایب رگرسیونی مهارتهای ارتباطی و سبک رهبری
مدل
اصلی

ضرایب غیر استاندارد
مقدار ثابت

آماره T

ضریب استاندارد

B

خطای استاندارد

0/919

1/911

1/292

1/191

sig

Beta
1/202

9/919

1/111

9/119

1/19

متغیرواردشده درمعادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون می باشد که در جدول فوق آمده است .میتوان گفت با
ارتقاء یک واحد ازهر متغیر مستقل به میزان ضریب نوشته شده متغیر وابسته ارتقاء پیدا خواهدکرد .یا به عبارتی با ارتقای
یک واحد سبک رهبری 1,202،واحد انحراف معیار مهارتهای ارتباطی کارکنان را ارتقاء پیدا خواهدکرد ،درنتیجه
اثرگذاری مثبت وجود دارد .آزمون Tمربوط به ضرایب رگرسیون نیز دراین جدول برای متغیرمستقل نشان داده شده است
که این مقداربرای این متغیر برابر با  1,19بوده ،در نتیجه مهارتهای ارتباطی کارکنان موثر نیست.
فرضیه فرعی اول :مولفه کالمی اثر مثبت و معناداری بر سبک رهبری دارد.باتوجه به داده های جدول شماره  ،9چون
سطح معناداری بین دو متغییر کالمی و سبک رهبری  1,111صدم است وکوچكتراز 1,11می باشد،لذا این فرضیه که
کالمی بر سبک رهبری اثر مستقیم وجود دارد ،تائیدمی شود .همچنین شدت این اثربین دومتغیرمذکور برابراست با
1,119که نشان از تاثیر خوب دومتغیردارد.

جدول : 9نتیجه ی آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن کالمی و سبک رهبری
سبک رهبری

کالمی

ضریب همبستگی اسپیرمن

P= ./119

مقدار احتمال

1/111

تعداد

099

جدول  : 1آزمون ( Fآنالیز واریانس) جهت معنادار بودن رگرسیون
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

مدل رگرسیون

29/919

0

29/919

باقیمانده

001/999

091

1/910

کل

011/213

091

آماره F
19/312

سطح معناداری
1/111

جدول :3نتایج ضرایب رگرسیونی کالمی و سبک رهبری
مدل

ضرایب غیر استاندارد

ضریب استاندارد

آماره T

sig

11

 ف صلن ام ه علمی دا نش ا نت ظامی ه رمزگا ن ،دوره دهم ،شماره چهارم (پیاپی  ،) 63زمستان 969 9

اصلی

مقدار ثابت

B

خطای استاندارد

1/120

1/293

1/119

1/113

Beta
1/111

0/919

1/111

1/190

1/111

متغیرواردشده درمعادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون می باشد که در جدول فوق آمده است .میتوان گفت با
ارتقاءیک واحدازهرمتغیرمستقل به میزان ضریب نوشته شده متغیر وابسته ارتقاء پیدا خواهدکرد .یابه عبارتی با ارتقای یک
واحدسبک رهبری 1,910 ،واحد انحراف معیار کالمی کارکنان را ارتقاءپیدا خواهدکرد ،درنتیجه اثرگذاری مثبت وجود
دارد .آزمون Tمربوط به ضرایب رگرسیون نیزدراین جدول برای متغیرمستقل نشان داده شده است که این مقداربرای این
متغیر برابربا  1,111بوده ،در نتیجه سبک رهبری کارکنان موثر است.
فرضیه فرعی دوم :مولفه شنودی اثر مثبت و معناداری بر سبک رهبری دارد .باتوجه به داده های جدول شماره  ،9چون
سطح معناداری بین دو متغییر شنودی و سبک رهبری  1,102صدم است وکوچكتراز1,11می باشد ،لذا این فرضیه که
شنودی بر سبک رهبری اثر مستقیم وجود دارد ،تائید می شود .همچنین شدت این اثر بین دو متغیرمذکور برابراست با
1,030که نشان ازتاثیر دو متغیردارد.

جدول : 9نتیجه ی آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن شنودی و سبک رهبری
سبک رهبری

شنودی

ضریب همبستگی اسپیرمن

P= ./030

مقدار احتمال

1/102

تعداد

099

جدول  : 01آزمون ( Fآنالیز واریانس) جهت معنادار بودن رگرسیون
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

مدل رگرسیون

01/109

0

01/109

باقیمانده

091/192

091

1/110

کل

011/213

091

آماره F
01/290

سطح معناداری
1/111

جدول:00نتایج ضرایب رگرسیونی شنودی و سبک رهبری
مدل
اصلی

ضرایب غیر استاندارد
مقدار ثابت

B

خطای استاندارد

0/211

1/231

1/921

1/131

ضریب استاندارد

آماره T

sig

Beta
1/212

1/119

1/111

9/901

1/111

متغیرواردشده درمعادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون می باشدکه درجدول فوق آمده است .میتوان گفت
باارتقاءیک واحد ازهرمتغیرمستقل به میزان ضریب نوشته شده متغیروابسته ارتقاءپیداخواهدکرد .یابه عبارتی با ارتقای یک
واحدسبک رهبری1,212 ،واحدانحراف معیار شنودی کارکنان را ارتقاءپیداخواهدکرد،درنتیجه اثرگذاری مثبت وجود
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دارد .آزمون Tمربوط به ضرایب رگرسیون نیز دراین جدول برای متغیرمستقل نشان داده شده است که این مقداربرای این
متغیربرابربا  1,111بوده ،در نتیجه سبک رهبری کارکنان موثراست.
فرضیه فرعی سوم :مولفه بازخورد اثر مثبت و معناداری بر سبک رهبری دارد .باتوجه به داده های جدول شماره  ،02چون

سطح معناداری بین دو متغییر بازخورد و سبک رهبری  1,111صدم است وکوچكتراز1,11می باشد ،لذااین فرضیه که بازخورد بر
سبک رهبری اثر مستقیم وجود دارد ،تائیدمی شود .همچنین شدت این اثربین دومتغیر مذکوربرابر است با 1,910که نشان ازتاثیر
دومتغیردارد.

جدول : 02نتیجه ی آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بازخورد و سبک رهبری
سبک رهبری

بازخورد

ضریب همبستگی اسپیرمن

P= ./910

مقدار احتمال

1/111

تعداد

099

جدول  : 09آزمون ( Fآنالیز واریانس) جهت معنادار بودن رگرسیون
مجموع مربعات

درجه آزادی

میانگین مربعات

مدل رگرسیون

92/131

0

92/131

باقیمانده

002/991

091

1/131

کل

011/213

091

آماره F
11/109

سطح معناداری
1/111

جدول:01نتایج ضرایب رگرسیونی بازخورد و سبک رهبری
مدل
اصلی

ضرایب غیر استاندارد
مقدار ثابت

B

خطای استاندارد

1/903

1/219

1/109

1/119

ضریب استاندارد

آماره T

sig

Beta
1/111

1/190

1/111

1/110

1/111

متغیروارد شده درمعادله رگرسیونی هسته اصلی تحلیل رگرسیون می باشدکه درجدول فوق آمده است .میتوان گفت با
ارتقاء یک واحدازهرمتغیرمستقل به میزان ضریب نوشته شده متغیر وابسته ارتقاءپیدا خواهدکرد .یا به عبارتی باارتقای یک
واحد سبک رهبری 1111 ،واحد انحراف معیار بازخورد را ارتقاء پیدا خواهدکرد ،در نتیجه اثرگذاری مثبت وجود دارد.
آزمون Tمربوط به ضرایب رگرسیون نیز در این جدول برای متغیرمستقل نشان داده شده است که این مقدار برای این متغیر
برابر با  1,111بوده ،در نتیجه سبک رهبری کارکنان موثراست.

فرضیه فرعی چهارم  :بین ابعاد مهارت های ارتباطی از نظر اولویت تفاوت معنادار وجود دارد.
معنا دار شدن آزمون فریدمن بدین معنا است که تفاوت بسیارمعناداری بین اولویتبندی مهارت های ارتباطی وجود دارد.
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جدول  : 01رتبهبندی ابعاد مهارت های ارتباطی بر مبنای آزمون فریدمن
عوامل تأثیرگذار

میانگین

رتبه

آزمون فریدمن
تعداد

099

کالمی

0/92

سوم

خی دو

09/113

شنودی

0/99

دوم

درجه آزادی

2

بازخورد

2/01

اول

سطح معناداری

1/10

نتیجه این آزمون با مقدار  1/111و در سطح  1,11درصد اطمینان یعنی در سطح خطای 0درصد ( )sig=1/111معنادار
است .هم چنین نتیجه میانگین رتبهها در جدول شماره 01نشان میدهدکه بازخورد باضریب 2/01در اولویت اول
قراردارد ،در نتیجه بیش ترین اثر را بر سبک رهبری دارد و در ادامه شنودی باضریب  0/99دراولویت دوم و کالمی با
ضریب  0/92در رتبه سوم و پایانی قرار دارد .درنتیجه کم ترین اثر را بر سبک رهبری دارد.
بحث و نتیجه گیری
درك ارتباط میان سبک های رهبری و مهارتها ی ارتباطی موجب افزایش اثربخشی رهبری در سازمان و همچنین افزایش دانش
موجود در مورد تاثیر مهارت های ارتباطی به عنوان یكی از مهارت های اساسی در رفتار فرد به عنوان یک رهبر میشود .این
پژوهش با هدف بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی با سبک رهبری انجام شد .یكی از مهارت های مهم مدیریتی ،مهارتهای
ارتباطی مدیر است درواقع منظور از مهارت های ارتباطی عبارت از توانایی انتقال و ارسال اطالعات ،عقاید و احساسات از فرد یا
منبعی به فرد یا منبع دیگر ،به منظور ایجاد تغییر در دانش ،نگرش یا رفتار میباشد .مدیران نیز دریافته اند که ارتباط مؤثر با منابع
انسانی و درك انگیزه های ارتباطی کارکنان در توفیق آنان برای دستیابی به اهداف طرّاحی شده سازمان عامل مؤثری است .در
واقع تحقیقات علمی که نشان دهد مهارت های ارتباطی مدیران در غالب شدن سبک خاصی از رهبری نقش دارند بسیار کم است؛
درك ارتباط میان سبک های رهبری و مهارت های ارتباطی موجب افزایش اثربخشی رهبری در سازمان و همچنین افزایش دانش
موجود در مورد تأثیر مهارت های ارتباطی به عنوان یكی از مهارت های اساسی در رفتار فرد به عنوان یک رهبر میشود .این
پژوهش با هدف تحلیل نقش مهارت های ارتباطی بر سبکهای رهبری مدیران ناجا در استان هرمزگان انجام شد .در این پژوهش
جهت تعیین همبستگی نقش مهارت های ارتباطی بر سبک رهبری از آزمون همبستگی است .لذا با  α= 1/11اسپیرمن استفاده
شده است .که با توجه به سطح معنی دار به دست آمده  1,231احتمال  91درصد اثر مثبت و معناداری مهارتهای ارتباطی بر
سبک رهبری وجود ندارد .همچنین مولفه های مهارت های ارتباطی بر سبک رهبری اثر مثبت و معنادار وجود دارد .در فرضیه
چهارم بر اساس آزمون فریدمن ،بازخورد باضریب 2/01دراولویت اول قراردارد ،در نتیجه بیشترین اثر را بر سبک رهبری دارد و
در ادامه کالمی با ضریب  0/92در رتبه سوم و پایانی قرار دارد .درنتیجه کمترین اثر را بر سبک رهبری دارد .نتایج این پژوهش با
یافته های تحقیق عسگری و همكاران( )0999و درامامی( )0990هم سو می باشد .براساس نتایج پژوهش ،پیشنهاد کاربردی بشرح
ذیل ارائه می گردد.
 .0مـدیران بـا انتخـ اب مهـارت ارتبـاطی و سبک رهبری مناسب میتوانند گام های مؤثری در جهـت اثربخشی هرچه بیشتر
ناجا برداشـته و حصـول مؤثرتر اهداف را ممكن سازند.
 .2توصیه می شود مهارت های ارتباطی ،به عنوان یكی از فاکتورهای اثر گذار در انتخاب مدیران برای سازمان ناجا ،مد نظر
متولیان قرار گیرد.
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Analysis of the Role of Communication Skills on Leadership
Style in Hormozgan Province Police Command

Abstract
The purpose of this study is to analyze the role of communication skills on
leadership style. The present study is applied in terms of purpose and in terms
of descriptive research method is correlation. To collect data, Barton (1990) and
Bardens & Metzkas (1969) standard questionnaires of leadership style were
used. The statistical population of this study included all employees of
Hormozgan Police Command Headquarters. The sample was 194 based on
Cochran formula. SPSS software, Spearman correlation coefficient, regression
and Friedman test were used for inferential analysis of data. The results show
that communication skills and communication components have a significant
effect on leadership style. Also, according to Friedman test, feedback of 2.15 is
in the first priority, thus having the highest effect on leadership style, followed
by auditory with 1.93 in second and verbal with 1.92 in third and final rank,
thus having the least effect. Has a leadership style.

Keywords: Communication Skills, Leadership Style, Managers, Hormozgan.

