
 Journal of Counseling Research ی مشاورههافصلنامه علمی پژوهش
 Iranian Counseling Association انجمن مشاوره ایران

 Vol. 19, No. 76 Winter 2021 1322 زمستان، 06شماره، 12جلد 
 Research Article مقاله پژوهشی

گری قدرت  شغلی و میانجی سازی با موفقیت مسیر رابطه مهارت شبکه
های دولتی استان لرستان ارتباطات در مدیران میانی سازمان

2نژاد محسن عارف، 1رضا سپهوند

 (147-114)صفحات  44/70/1320_ تاریخ پذیرش:  71/72/1326تاریخ دریافت: 

 چکیده
موفقیژت مسژیر شژغلی بژا سژازی بژر  بررسژی راب ژه مهژارت شبکهپژوه  حاضژر هدف  هدف:

روش تحقیژژق در ایژژن پژژژوه  توصژژیفی  روش:باشژژد. نقژژ  میژژانجی کژژدرت ارتباطژژات می
پیمایشی و از نو  کاربردی بوده است. جامعه آماری این تحقیق متشکل از کلیه مژدیران و 

های دولتژی متمرکژم در اسژتان لرسژتان بژوده کژه تعژداد آنهژا  معاونین دوایر ستادی وزارتخانژه
نفژژر بژژه شژژیوه نمونژژه تصژژادفی انتخژژاب  126ر بژژود و  بژژا اسژژتفاده از جژژدون مورگژژان نفژژ 477
( بژرای سژنج  مهژارت 4774های ولژ  و مژوزر ) ها از پرسشژنامه برای گردآوری داده شدند.
( 4710و  هاشژم ) ( برای موفقیژت مسژیر شژغلی و سژاودا4711گورکیان و گورکیان )، ای شبکه

سژژژازی  هژژژا از مدن وتحلیل داده ه اسژژژت. بژژژرای تجزیژژژهشژژژد بژژژرای کژژژدرت ارتباطژژژات استفاده
دهنده آن است کژه  تحقیق نشان ها: یافتهاستفاده شد.  PLSافمار  معاد ت ساختاری و نرم

داری بژژر  نفعژژان کدرتمنژژد بیرونژژی راب ژژه معنژژی سژژازی و ایجژژاد ارتبژژاط بژژا ذی مهژژارت شبکه
ایژن راب ژه از طریژق کژدرت  مراتم سازمان داشته و موفقیت مسیر شغلی مدیران در سلسله

تژوان چنژین بیژان  های تحقیژق می با توجه بژه یافتژه : گیری نتیجهشود.  ارتباطات تقویت می
نفعژان کدرتمنژد سژازمان  سازی مدیران دولتی و ایجاد ارتبژاط بژا ذی داشت که مهارت شبکه
کژه از  شژود. درواکژع مژدیرانی هژا می مراتبی و موفقیت مسیر شژغلی آن موجم ارتقاء سلسله

مندند نسبت به سژایر همتایژان خژود از شژانس بیشژتری بژرای  تر بهره سازی کوی مهارت شبکه
 های با تر سازمان برخوردارند تصدی پست

کلیههدی:واژه مژژدیران ، کژژدرت ارتباطژژات، موفقیژژت مسژژیر شژژغلی، سژژازی مهژژارت شبکه هههای 
 دولتی.

 .گروه مدیریت دانشگاه لرستاناستاد   .1
گروه مدیریت دانشگاه لرستان، )نویسنده مسئول(  .2 arefnezhad.m@lu.ac.ir .استادیار 
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 مقدمه
کرره  کرره در علرر  مرردیریت یرر  اصررل در سررازمان وجررود دارد  مبتنرری بررر ایررن نکترره اسررت 

گرردد.  مری شرود ولری بره صرورت غیرر رسرمی اداره مری سازمان به صورت رسرمی سرازماندهی
کره روابر  غیرر رسرمی افرراد و مهرارت شربکه سرازی نقرش  این اصل نشران دهنرده آن اسرت 

کننررده در موفقیررت فرررد در سررازمان برره ویررژه موفقیررت در مسرریر شرریلی فرررد دارد. ای  تعیررین 
کره می موتعیتی را برای فرد ایجاد، شبکه ارتباطی در داخل و خارج سازمانایجاد ی    کنرد 

، ترتری را بررای او راحرت ترر سرازد. در فرآینرد ترتری مسریر شریلیهای  تواند باگ رفرتن از پلره می
کرره فرررد را در سلسررله مراتررب  مرری ترردرت ارتباطررات فررردی برره عنرروان مکانیسررمی عمررل کنررد 

کنرد. از ایرن  مری ون نردبانی در پیشرفت مسیر شیلی فرد عملکشد و هم  می سازمانی باگ
کره موجرب  مری رو مهارت شربکه سرازی و تردرت ارتباطرات فرردی را تروان بره عنروان عراملی 

کارراهه و مسیر شیلی او کررد. در حقیقرت مردیران ، شود می پیشرفت و ترتی فرد در  تلمداد 
تواننرد تردرت ارتباطرات  مری ی خرودشبکه سازهای  با استفاده از تقویت مهارتها  سازمان

کارراهررره و مسررریر شررریلی  خرررود را افرررزایش داده و از ایرررن طریرررق راه خرررود را بررررای موفقیرررت در 
 شخصی هموار سازند.

ای و حفررظ ارتباطررات غیررسررمی برررای افررزایش موفقیررت مسرریر  ایجرراد رفتارهررای شرربکه
کره  یابترسرد. امرروزه  های امرروزی امرری ضرروری بره نظرر می شیلی در سرازمان شرده اسرت 

یرت  سازی با ابعاد موفقیت مهارت شبکه های مسیر شیلی عینی و  هنری ارتبراب دارد )فور
نررررردرت از مهرررررارت  های دولتررررری به کارکنررررران سرررررازمان، حرررررال (. برررررا این2665، 1و دورگرتررررری

کره اداره مرؤیر و  کننردم اغلرب آن طور مرؤیر اسرتفاده می سازی خرود بره شبکه هرا برر ایرن باورنرد 
، هررای پیشرررفته ارتبرراطی هررا برروده و برراوجود تکنولوژی سررازمان بهترررین تبلیرر  برررای آن کارآمررد

گاه شرده و ایرن مروارد را در ارتقرای مسریر شریلی در  مدیران ارشد سازمان از تال  های آنان آ
سازی بیشترین ایرر را در عردم ارتقرا و موفقیرت  گیرند. عدم استفاده از مهارت شبکه نظر می
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کری مسیر شیلی مدیرا کره مسریرهای ارتقرای  (. از آنجرا 2633، 1ن مؤیر به همرراه دارد )ولرف و 
مراتب سررازمان  های برراگتر در سلسررله شرریلی در دوایررر دولترری محرردود برروده و تصرردی پسررت

کارکنران و جامعره محسروب  همراه با حقوق و مزایای بیشرتر و جرذب احتررام براگتر از سروی 
های دولتری  دستیابی بره موفقیرت مسریر شریلی در سرازمانای برای  رتابت فزاینده، شود می

های در دسرترس  ایجادشده و افرراد بررای موفقیرت در ایرن رتابرت از همره ابزارهرا و اسرتراتژی
کررره دارای تررردرت ارتبررراطی  خرررود اسرررتفاده می کررره افررررادی  نماینرررد. تحقیقرررات نشررران داده 

وفقیت سرازمانی اسرتفاده سازی خود برای دستیابی به م از مهارت شبکه، بیشتری هستند
گانز و پی پیررل2660، 2هال و فروتس ی، آورند )پریسکو مؤیرتری به عمل (. از میران 2667، 3م 

هرررای مختلرررف مرررورد نیررراز مررردیران دولتررری بررررای ارتقرررا در سلسرررله مراترررب اداری و مهرررارت
توانررد ضررعف در  مرری مهررارت ارتبرراطی وزن بیشررتری داشررته و حترری، موفقیررت مسرریر شرریلی

کرره در دوایررر دولترری از ترردرت ارتبرراطی  عبارت هررا را بپوشرراندم بررههررارتسررایر م دیگر افرررادی 
یادی برخوردار بوده و از افرراد ای  هرای ارتبراطی خرود بررای ایجراد شربکهتوانند از مهارت می ز

کننرد. از ایرن رو  می، تدرتمند استفاده نمایند توانند موفقیرت مسریر شریلی خرود را تارمین 
سازی را با نقش میرانجی تردرت ارتباطرات برر  است تا ایر مهارت شبکه پژوهش حاضر بر آن

 موفقیت مسیر شیلی بسنجد.
ای  سرررازی از اهمیرررت ویرررژه ی اجتمررراعی بررررای درک و فهررر  رفترررار شبکه مفهررروم سررررمایه

متعلررق برره ، سررازمانی، برخرروردار اسررت. پژوهشررگران سرررمایه اجتمرراعی را یرر  ویژگرری فررردی
کرایمرر ، های جدید سرمایه اجتماعی )سریبرت گیرند. نظریه میجامعه یا حتی ملی در نظر 

هرررا و  سرررازی وظرررایف در تالرررب تی  برررر اهمیرررت برترررراری ارتبررراب و شبکه، (2663، 4و لینررردن
که نهایتا  به بهبود مزایایی هم ون تقویت شناخت و هویرت منجرر می گروه کیرد ، شرود ها  تم
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هرا و موفقیرت  نقرش اساسری در نوآوری های ارتبراطی (. درواتع شبکه3222، 1کنند )لین می
های ارتباطی و اجتمراعی بیشرتری داشرته  ها مهارت مدیران داشته و هرچقدر افراد سازمان

هرررای بیشرررتری بررره دسرررت خواهنرررد آورد. دغدغررره تنرررزل روابررر  اجتمررراعی  موفقیت، باشرررند
که به کالسی  به چش  می کرات در جامعه ازجمله موضوعاتی است  خورد. شراید  شناسی 

کرره تولررد جامعه گفررت  شناسرری معلررول نگرانرری مربرروب برره رونررد رو برره تنررزل  بترروان برره تعبیررری 
روابررر  اجتمررراعی درنتیجررره صرررنعتی شررردن و آغررراز مدرنیتررره اسرررت. اصرررل مفهررروم سررررمایه 

که توس  هانی فن صراحب اجتماعی در مقاله و پررور  ایالرت ویرجینیرای  نظر آمروز   ای 
کرا، آمریکا به رشته تحریر درآمرد گرفترهبره  شرده. ازنظرر هرانی فرن سررمایه اجتمراعی شرامل   ر 

کرره در زنرردگی روزانرره افررراد وجررود دارنرردم ماننررد حسررن تفرراه  دارایی رفاتررت و ، هررایی اسررت 
کره یر  واحرد  احساس ه  دردی و روابر  اجتمراعی در برین افرراد و خانواده، دوستی هرایی 

منررد  وضرریح و تفسرریر نظام(. اولررین ت3116، یررانی دهنررد )شررریفیان اجتمرراعی را تشررکیل می
انجرررام شرررد. بوردیرررو سررررمایه  3272اصرررطالک سررررمایه اجتمررراعی توسررر  پررری یرررر بوردیرررو در 

گررروه محقررق  اجتمرراعی را برره کرره بررا عاررویت در یرر   عنوان مجمرروع منررابع بررالقوه و بالفعررل 
کرررد )بوردیررو، شررود می کیررد روی شرربکه3210، 2تعریررف  های  (. بنررابراین در تعریررف بوردیررو تم

گروهرری را فرررراه  می اجتمرراعی کررره دسترسرری بررره منرررافع  کنرررد. ازنظررر پاتنرررام سررررمایه  اسرررت 
کره ، های اجتمراعی اجتماعی به ارتباب برین افرراد _ شربکه هنجارهرا و اعتمراد _ اشراره دارد 

کسب منافع متقابل را تسهیل می کند. سرمایه اجتمراعی سرود  هماهنگی و همکاری برای 
م 21، هررد )پاتنررامدی و سرررمایه انسررانی را افررزایش مرریسرررمایه فیسیکررگذاری درزمینرره سرررمایه
ها مشرخچ شروند. پاتنرام دو نروع  ( در هر تحقیق سرمایه اجتمراعی بایرد انرواع شربکه3115

کررد )فیرنو و  کره او تعهرد مردنی نامره( را از هر  متمرایز  شبکه غیررسمی و رسمی )یرا چیرزی 
، کرررره بررررین خررررانواده(. پیونرررردهای غیررسررررمی شررررامل پیونرررردهایی اسررررت 3221، 3ماسررررون
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کرررره پیونرررردهای رسررررمی شررررامل  درحالی، دوسررررتان و همسررررایگان وجررررود دارد، خویشرررراوند
که در اجتماعات داوطلبانه وجود دارد. بااینکه مفهوم سرمایه اجتمراعی  پیوندهایی است 

کسررب گونرره مرروارد موضرروعیت  سررازی در این وکار و بازرگررانی مطرررک برروده و شبکه بیشررتر در 
کرره دولررت  ینباا، کنررد پیرردا می کشررورهایی  حررال در بخررش دولترری و عمررومی بخصررو  در 

یررادی برخرروردار اسررت. عالترره برره ، مالکیررت عمررده ابررزار تولیررد را در اختیررار دارد از اهمیررت ز
کرره افررراد می رفتررار شبکه کمرر  نمرروده و  سررازی برره معنرری آن اسررت  تواننررد برره ایجرراد روابرر  

ی اسررتفاده از  تحقیقررات در مررورد نحرروه طورکلی سرررمایه اجتمرراعی خررود را افررزایش دهنررد. برره
 (.3115، سازی در ارتقا مسیر شیلی بسیار اندک است )پاتنام مهارت شبکه

کرردن مسریر شریلی در  از طرف دیگر شبکه سازی استراتژی بسیار مهمی بررای مردیریت 
کررره  سرررازی را می های دولتررری اسرررت. شبکه سرررازمان تررروان نررروعی سرررندرم رفتررراری دانسرررت 

صررورت پیوسررته توسرر  اشررخا  و  ری رفتارهررای برره هرر  مرررتب  برروده و بهمتشررکل از یرر  سرر
کری  منظور دستیابی بره اهرداف شخصری یرا سرازمانی انجرام می به (. 2633، 1پرذیرد )ولرف و 

کرره هرردف آن نگهررداری و اسررتفاده از ، هررا ایجرراد شرربکه سررازی عبررارت اسررت از رفتارهررایی 
کرره دارای مزایررای بررالقوه برررای  کررار  تسررهیل فعالیتروابرر  غیررسررمی اسررت  هررای مرررتب  با

ک ر رسرراندن  صررورت داوطلبانرره بروده و برره توسر  افررراد به منظور دسترسرری برره منرابع و برره حرردا
یررررت و دوگرتررررری2661، 2پررررذیرد )ولررررف و مررررروزر مزایررررای مشررررترک صرررررورت می (. 2665، م فور

، م وانبررر 3221، 3شررود )مایکررل و یرروک وتحلیل می سررازی در سررطح رفترراری تجسیرره شبکه
ها به توانایی تعامل و ارتباب برا دیگرران  (. موفقیت شبکه2665، 5م ویت2666، 4و باناس کنفر

( در مطالعره خرود دربراره رفتارهرای فعاگنره در 2633) 6گراروان و اسرمایل، بستگی دارد. محد
کرره رفتررار مثبررت شرربکه ای بررا موفقیررت مسرریر شرریلی عینرری و  هنرری  مررالزی متوجرره شرردند 
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سررازی بررر موفقیررت مسرریر شرریلی از  الزی ارتبرراب دارد. شبکهکارکنرران بخررش عمررومی در مرر
تنها  گذارد. ایرن موضروع نره ارتقاء و رضایت شیلی تمییر می، طریق افزایش حقوق و دستمزد

کارمنرردان بخررش خصوصرری متررداول اسررت وفور  بلکرره در بخررش عمررومی نیررز برره، در میرران 
باطرررات غیررسرررمی را بررررای توانرررد ارت ای می گیررررد. رفتارهرررای شررربکه مورداسرررتفاده تررررار می

، م لوتررانز2665، رسرریدن برره موفقیررت مسرریر شرریلی ایجرراد و حفررظ نمایررد )فررورت و دوگرترری
هرررای  پژوهش، (. عرررالوه برررر ایرررن3221، 2م میشرررل و یررروکی3211، 1روسرررینکرانتز و هنیسررری

گرفته نشران کره شبکه دهنده صورت  سرازی برا عملکررد ارتبراب دارد )وولرف و  ی ایرن اسرت 
هررای توسررعه و بررازنگری  فررردی برراهو  و مطلررع از رو ، یرر  فرررد شرربکه سرراز (.2661، مرروزر

کررررردن مسرررریر شرررریلی افررررراد در  شرررربکه ا  اسررررت. یرررر  اسررررتراتژی مررررؤیر برررررای مرررردیریت 
کراری را تسرهیل ، سازی شبکه که مبادله منابع مرتب   توسعه و حفظ رواب  شخصی است 

دهنده  ( هم نین تحقیقرات جدیردی در حروزه مردیریت دولتری نشران2636، 3کند )پاور می
 (.  2660، 4گشیر و شاتئون، یوما، وان امری )ی شیلی است.  سازی بر توسعه ایر شبکه

گفترره های سررنجش روابرر  فرررد و  ترررین شرراخچ یکرری از مه ، عررالوه بررر مطالررب پرریش 
دهنرده  شریلی خرویش نشرانمدیریت مسیر شیلی افراد است. نگر  فرد به مسیر ، سازمان

ها از طریررق  (.  سررازمان3112، رسررالت مسرریر شرریلی اسررت )امینرری شررلمزاری و نیلفروشرران
عملکردهررای عررالی افررراد را ارج نهرراده و موجررب افررزایش رضررایت ، مرردیریت مسرریر شرریلی

حال با تیییرات وسیع در تکنولوژی و تیییرر  گردند. درعین ها می شیلی و تعهد سازمانی آن
مبرراحثی هم ررون مسرریرهای شرریلی افقرری و موفقیررت  هنرری در مسرریر ، شرراغلماهیررت م

کرررده اسررت. درواتررع مرردیریت مسرریر شرریلی چیررزی جررزء  شرریلی در ادبیررات مرردیریت ظهررور 
هایی برررای تجربرره موفقیررت در طررول مسرریر شرریلی نیسررت یررا برره عبررارتی مسرریر  ارائرره فرصررت
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کره که افراد دارند و جایگراهی  خواهنرد  بره آن دسرت پیردا  مری شیلی فاصله بین جایگاهی 
، (. در رویکررد سرنتی بره مردیریت مسریر شریلی3127، دوسرتانی و صرادتی)باشرد می کنند

هررای بیرونری هم ررون امنیررت  همکراری و تررال  فرررد بررای تحقررق اهررداف سرازمان بررا پادا 
شرررود. در رویکردهرررای جدیرررد بررره  ارتقررراء و افرررزایش حقررروق و مزایرررا پاسرررخ داده می، شررریلی

کرره وجرره مشررترک آنمرردیریت مسرریر  هررا پاسررخگویی بیشررتر افررراد در تبررال پیشرررفت  شرریلی 
شررود .  تر نسرربت برره نگررر  سررنتی شررناخته می عنوان نگرشرری متنرروع شرریلی خررود برروده و برره

رواب  فرد و سازمان از ی  رابطه بر اساس تعهد باند مدت و پیشرفت مسیر شیلی به رابطره 
کرره در آن تعر کوتاه یررف موفقیررت و پیشرررفت شررامل رضررایت مرردت مسرریر شرریلی فرررد محررور 

کار وزندگی بوده و معنی کار از اهمیت باگیی برخروردار اسرت تو مان  شرده  عو ، دار بودن 
کننده رواب  برین مردیریت  های نظری تبیین از چهارچوب (. یکی2633، است )وولف وکی 

زگاری _ فررد اسرت. تئروری سرا نظریه سازگاری محی ، مسیر شیلی و عملکرد رواب  شیلی
کره افرراد در جسرتجوی سرازمان کره پادا  محی  _ فرد بر این باور اسرت  هرا و  هایی هسرتند 

کرره باارز  منررابعی را ارائرره می هررا و عالئررق شخصرری افررراد سررازگار اسررت )سررولیوان و  دهنررد 
کررره افرررراد جرررذب سرررازمان (. ایرررن تئررروری هم نرررین پیشرررنهاد می2662، 1بررراروچ ها و  کنرررد 

که برا م مشاغلی می ها در  هرا سرازگار اسرتم بعرالوه سرازمان هرای آن هرا و توانایی هارتشوند 
کررره ویژگی گرررسینش نماینرررد  هرررا  هرررای شخصررری آن هرررا و انگیزه ترررال  هسرررتند ترررا افررررادی را 

، بافرهنرررگ سرررازمان و اتررردامات مررردیریت منرررابع انسرررانی سرررازگاری دارد )فرررورت و دوگرتررری
کررره معیارهرررای پرررادا  شرررفاف و  هنگرررامی، (3205) 2(. برررر اسررراس تئررروری انتظرررار وروم2665

تر  هررا سرراده شررده و برتررراری اهررداف عملکررردی برررای آن افررراد بیشررتر برانگیخته، روشررن باشررد
که بین عملکرد و موفقیت مسیر شیلی ی  رابطه ابزاری هوشرمندانه برتررار  است. هنگامی

 بلکره شراخچ، رابطه میان ارتقاء و عملکرد دیگرر یر  شراخچ صررف ترانونی نبروده، گردد
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 آید. حساب می بسیار مهمی در انگیز  و موفقیت فردی افراد به
کراری  موفقیت مسیر شیلی به کراری مطلروب در طرول زنردگی  عنوان دستیابی به نتایج 

کلری  های مختلرف اشرتیال افرراد تعریرف می فرد و در زمان شرود. ایرن موفقیرت بره دودسرته 
(. موفقیرت 1،2667وبانسرکیوگرت و د، گلردبر ، گردد )همپسون عینی و  هنی تقسی  می

پسرررت ، محاسررربه و مشررراهده هم رررون ارتقررراء تابل، عینرری برررر مسررریرهای شررریلی محسررروس
کسب شده و افرزایش حقروق و مزایرا دگلرت دارد . در مقابرل موفقیرت  هنری مسریر  سازمانی 
کیرررد  هرررای درونررری افرررراد بررروده و برررر تفسررریرهای شخصررری آن شررریلی انگیزه هرررا از پیشررررفت تم

هررای  عنوان موفقیت هم نررین موفقیررت مسرریر شرریلی برره (.2661، مرروزرکنررد )وولررف و  می
کرراری تعریررف می کرری ) هنرری( افررراد در زنرردگی  ، کابررل، شررود )جررادج واتعرری )عینرری( یررا ادرا

کره  ها در حوزه مدیریت مسیر شیلی نشران (. پژوهش3221، 2بوردیو و بریتز دهنده آن اسرت 
یررادی هم ررون سررمایهکننررده  بینی متییرهرای پیش تواننررد بررر  ای اجتمرراعی و انسررانی میه ز

تنهررا ، (. در ایررن تحقیررق3220، 3موفقیررت مسرریر شرریلی عینرری ایرگررذار باشررند )ارتررور و روسرروا
، گیررد. از دیردگاه نترایج مسریر شریلی عینری نتایج مسیر شیلی عینی مورداسرتفاده تررار می

کارکنان عمدتا  بر اساس پول و پست اندازه ، 4شود )فیلدمن گیری می موفقیت مسیر شیلی 
عملکررد فرردی و ، افرزایش حقروق و دسرتمزد، تواند بر ارتقاء ( موفقیت مسیر شیلی می3212

کنری (. عررالوه بررر ایررن موفقیررت مسرریر 3210، 5مشرارکت افررراد در سررازمان مررؤیر باشررد )بررورن و 
کامیابی کره ازلحرا  ماهیرت ملمروس و  های شیلی تابل شیلی عینی همان  مشراهده بروده 

صررورت افررزایش حقرروق  ترروان به نتررایج مسرریر شرریلی عینرری را می، دم بنررابرایندیررداری هسررتن
یافررت  ارتقرراء برره سررطح برراگتری در سلسررله، دامنرره مسررئولیت، سرراگنه مراتب سررازمان و در
 ها و سایر مزایای اضافی مشاهده نمود. مشوق، پادا 
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کره ایرن ماهیرت اجتمراعی ا بره آدمری ر، انسان موجودی اجتماعی  بروده و آشرکار اسرت 
گون اجتمرراع و مجموعرره گونررا کرره در آن اسررت  برتررراری رابطرره و ایجرراد ارتبرراب بررا وجرروه  ای 

گسررترده اسررت.  دیگر زنرردگی انسرران بیان کنررد. برره رهنمرون می ها ماننرد یرر  شرربکه ارتبرراطی 
، نهاد اجتماعی بره دلیرل "اهرداف سرازمانی " فراترر از ارتباطرات روزمرره عنوان ی  سازمان به

کرره در ایررن راسررتا  ات سررازمانی بررین افررراد را برترررار مینرروعی از ارتباطرر سررازد و برردیهی اسررت 
هررا برره سررمت اهررداف سررازمانی از مسررائل ضررروری  گیری آن ارتباطررات و چگررونگی جهررت

ترروان یکرری از ابزارهررای  ها را می ارتباطررات بررا دیگررران و یررا شرربکه .موردتوجرره مرردیران اسررت
کارکنان در استفاده از منابع سازمان  ، هیلرز، ها دانسرت )سرنگه و تشرخیچ فرصرتاصلی 

کنون دربررراره سرررنجش رفترررار شبکه3222، 1هیبلرررز و  لمپکرررین سرررازی و ارتبررراب آن برررا  .( ترررا
شررررده اسررررت.  هررررای متعررررددی انجام متییرهررررایی ماننررررد موفقیررررت و مشررررروعیت پژوهش

کارآفرینرران2661) 2مثال بررارون و مررارکمن عنوان برره ، ( برره بررسرری مهررارت ارتبرراطی و موفقیررت 
گررالس و فرینرر ، کامکررار، هوچرروارتر، کلودینسررکی، تریرردوی، فررریس ( برره بررسرری 2661) 3دا

( بره بررسری رابطره 2636) 4برت جارگرل، سازی و افرزایش شرانس موفقیرت شریلی رابطه شبکه
انرررد.  ها پرداخته سرررازی و بررره دسرررت آوردن مشرررروعیت بیشرررتر بررررای شررررکت مهرررارت شبکه
و تردرت ارتبراطی اسرت. تردرت اطالعرات از  متشرکل از تردرت اطالعرات، تدرت ارتباطی

کنترررل آن می گفترره هرسرری دسترسرری برره اطالعررات و  ترردرت ، (3222) 5بالن ررارد، آیرردم برره 
کره بررای دیگرران ارزشرمند بروده و  اطالعات بر اساس داشتن یا دسترسی به اطالعاتی است 

کرره اطالعررات موردنیرراز توسرر  دیگررران را دارد تدرتمنررد اسررت. تمییرگررذار و ، بنررابراین فررردی 
 سازد  کارکنان را تادر می، افزایش دسترسی به اطالعات
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کمر  می تا دانش خود را افزایش داده و به آن کره ممکرن  هرا  نمایرد ترا برا مسرائل خاصری 
کار داشته باشند کنترل جریان اطالعات معمروگ  مربروب بره شربکه ، است در  کنند.  مقابله 

ی ارزشررمندتر برروده و هرچرره دسترسرری افررراد ارتباطررات رسررمی اسررت. هرچرره منررابع اطالعررات
تردرت ایرگرذاری فررد بیشرتر خواهرد برود. ، مراتبی بره اطالعرات بیشرتر باشرد ازلحا  سلسرله

گرررفتن و درک پیشررینه نگررر  و عالیررق هررر دو طرررف ، ارتباطررات نرروعی مشررارکت بررا در نظررر 
گررالس، تلقرری شررود )کررتس هررای رفتررار  ییترررین و پویا ( ارتبرراب یکرری از رایج2666، 1وردی و دا

کمتر به طور واضح درک شرده اسرت. در عمرل ارتباطرات ایرربخش یکری  سازمانی استم اما 
از شرررروب گزم دسرررتیابی بررره راهبردهرررای سرررازمانی و مررردیریت منرررابع انسرررانی اسرررتم امرررا 

ترررین مشررکالت رودرروی مرردیریت نرروین برراتی اسررت  عنوان یکرری از بسر  متمسررفانه هنرروز برره
که آن137تا  131، 2661، 2)لوتانز شناسری .  ها را می (. تدرت ارتباب بر اساس افرادی است 

کره توسر  هرسری شرده  ( تعریف3272بالن رارد و نراطمیر )، تدرت ارتباب یرا تردرت اتصرال 
کرره از رابطرره بررا دیگررر افررراد تدرتمنررد برره دسررت می نشرران، اسررت آیرردم  دهنده ترردرتی اسررت 

که از تردرت رابطره ،شود که ی  ارتباب برترار می بنابراین هنگامی ای خرود فرد مجبور است 
ترتیب به رهبری مشهور در سازمان تبدیل شرود. ارتباطرات فرآینردی  این استفاده نموده و به 

کارکنرران آن بررا یکرردیگر ارتبرراب مررؤیر نداشررته  کرره  حیرراتی و پویررا در سررازمان اسررت. سررازمانی 
کننرد و درهرحرال های گزم را برای اجررای وظرایف  توانند توانمندی باشند نمی کسرب  خرود 

کرراهش پیرردا می ی آنرران نیررز به انگیررزه کنرردم زیرررا ارتبرراب خررود بسررتر مناسرربی برررای  ترردریج 
(. یکررری از عناصرررر 3177، باشرررد )صرررایمیان دانرررش و تجربیرررات می، ی اطالعرررات مبادلررره

کرره اطالعررات برره، ارتبرراب مررؤیر مرردیران اسررت، کلیرردی موفقیررت عنوان یرر  داده مهرر  در  چرا
که به سازمان راه یافت باز نیازمنرد یر   شود و همین رتباطات مؤیر وارد سازمان میی ا سایه

کارآمد است تا مورد پرداز  ترار بگیررد و ماننرد خرون در ر  هرای سرازمان  سیست  ارتباطی 
                          
1. Kats, J., Purdy, A & Douglass,E. 
2. Luthans,F. 
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کرررار تابل3177، جریرران یابرررد )مقیمررری کارکنررران در محرررل  توجررره  (. نفرررو  تررردرت در تعامرررل 
کسری بتوانرد بره گرر  اتحراد مسرل  سرازمان را بره دسرت ، مسرتقی  یرا غیرمسرتقی  طور است. ا

کل سازمان مفید اسرت. دوسرت داشرتن به برای چش ، آورد کنترل بر  شردت در  انداز نفو  و 
گونره روابر  تمرال شرانس بررای ، گیررد میان سازمانها و ادارات  دولتی موردتوجه ترار می ایرن 

بررسری پیشرینه   (.2666، 1دهرد )برورت ش میمررتب  را افرزایهای  گیری ارتقاء یا ترمییر تصرمی 
که شربکه ، های ارتبراطی نقرش اساسری در موفقیرت سرازمان پژوهش نشان دهنده آن است 

(. رفتررار 2662، 2ارتقرراء شرریلی و جسررتجوی شرریلی دارنررد )سررولیوان و بررارچ، عملکرررد شرریلی
کرره  سررازی بیررانگر نحرروه ارتبرراب افررراد بررا یکرردیگر اسررت و بیرران می شبکه چگونرره یرر  کنررد 

کنی  های بیشرتر  های شیلی و برای موفقیت آن را حفظ و از آن در موتعیت، ارتباب را برترار 
کری  ( نیرز 3123(. نقرابی  زعفریران  یوسرفی و رضروانی )2633، از آن استفاده نمایی  )ولرف و 

کارآفرینانرره پرداختنررد.  ی رفتررار شبکه در پررژوهش خررود برره تبیررین نقررش رابطرره سررازی و رفتررار 
کارآفرینانررره دهرررد برررین رفترررار شبکه ترررایج ایرررن پرررژوهش نشررران مین رابطررره ، سرررازی و رفترررار 

اسررتفاده و ، سررازی برره ترتیررب ابعرراد ایجرراد معنرراداری وجررود دارد و از بررین ابعرراد رفتررار شبکه
کارآفرینانرره دارنررد. پژوهش، حفررظ ارتباطررات گذشررته  بیشررترین ایرگررذاری را در رفتررار  هررای 

کرره شبکه نشرران می ، (2662، 3زی رابطرره مثبترری بررا موفقیررت شرریلی )ولررف و مرراکسررا دهررد 
یرررررت و دوگرتررررری، (2661، 4عملکررررررد )تامپسرررررون ( دارد. برخررررری 2665، ارتقرررررای شررررریلی )فور

هررررای ارتقرررراء مرررررتب   هررررای مرررردیریتی و نرخ ای را برررره حقوق مطالعررررات رفتارهررررای شرررربکه
گولد و پنلی دانسته افرزایش حقروق را در  سرازی و رابطه بین شبکه، (3215) 5اند. برای مثال 

کردنرد. شبکه 27مدیر مرد و  237 وسریله یر   سرازی به مدیر زن در حروزه شرهرداری بررسری 

                          
1. Burt,R. 
2. Sullivan,S & Baruch,Y. 
3. Wolff,H & Muck,P. 
4. Thompson,J. 
5. Gould, S.,&Penley, L. E. 
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ای از تعرامالت  شود. بخرش اول آن مبرادرت بره ایجراد شربکه گیری می مقیاس دوگانه اندازه
کسرب اطالعرات بروده و بخرش دوم  در سازمان به گاهی از اتفاترات درون سرازمان و  منظور آ

کررره بررره پیشررررفت شررریلی فررررد در  یجررراد شررربکهآن ا ای از روابررر  دوسرررتانه در سرررازمان اسرررت 
کمرر  می کرره  سررازمان  نمایررد. ارتبرراب فرآینرردی حیرراتی و پویررا در سررازمان اسررت. سررازمانی 

هرای گزم را بررای اجررای  تواننرد توانایی کارکنان آن با یکدیگر ارتباب مؤیر نداشته باشند نمی
کننررد و دره کسررب  کرراهش پیرردا می ی آنرران به رحررال انگیررزهوظررایف خررود  کنرردم زیرررا  ترردریج 

باشرد )صرایمیان  دانش و تجربیات می، ی اطالعات ارتباب خود بستر مناسبی برای مبادله
کلیردی موفقیرت ارتباطرات مرؤیر مردیران اسرت1771 کره اطالعرات ، (. یکی از عناصر  چرا

کره بره سرازمان  شرود و همین می عنوان ی  داده مه  در سایه ارتباطات مرؤیر وارد سرازمان به
کارآمد است ترا مرورد پررداز  تررار بگیررد و ماننرد  راه یافت باز نیازمند ی  سیست  ارتباطی 

یرادی مویرد هرای  (.  امرروزه پژوهش3177، های سرازمان جریران یابرد )مقیمری خون در ر  ز
کرره عردم اسررتفاده از مهرارت شبکه م ارتقررا و سررازی بیشرترین ایررر را در عرد ایرن نکترره هسرتند 

کی  (. در حقیقت این مهر  2633، 1موفقیت مسیر شیلی مدیران مؤیر به همراه دارد )ولف و 
گرر افرراد خواهران پیشررفت در مسریر شریلی هسرتند کره ا هرای  بایرد مهارت، بیانگر آن اسرت 

کارراهره و مسریر  کلیرد ترتری در  شبکه سازی خود را تقویت نمروده و از ایرن راهبررد بره عنروان 
کرره مهررارت شبکه اسررتفاده نماینررد. امررروزه یابت شرریلی خررود سررازی بررا ابعرراد  شررده اسررت 

یرت و دورگرتری موفقیت گررر 2665، 2هرای مسریر شریلی ارتبراب مسررتقی  دارد )فور (. از ایرن رو ا
مبررادرت برره شرربکه سررازی نمرروده و از یرر  ، ارتبرراطی خررودهررای  افررراد بررا اسررتفاده از مهارت

کانون تردرت سرازمان متصرل شروند کانال ارتباطی تدرتمند به هسته اصلی موفقیرت در ، و 
کارراهه و مسیر شیلی برای آنان بیش از پریش میسرر خواهرد برود. برراین اسراس ایرن پرژوهش 

کرررره شررررامل : فرضرررریه اول: مهررررارت شبکه سررررازی ارتبرررراب مثبررررت و  شررررامل چهررررار فرضرررریه 
                          
1. Wolff,H & Kim,S. 
2. Forret,M & Dougherty,T. 
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مثبرت و  سرازی ارتبراب داری با موفقیت مسیر شیلی دارد. فرضیه دوم: مهارت شبکه معنی
داری برررا تررردرت ارتباطرررات دارد. فرضررریه سررروم : تررردرت ارتباطرررات ارتبررراب مثبرررت و  معنررری
داری بررا موفقیررت مسرریر شرریلی دارد و فرضرریه چهررارم: ترردرت ارتباطررات نقررش متییررر  معنرری

شرود.  برر اسراس  ، مریسازی برا موفقیرت مسریر شریلی دارد میانجی در ارتباب مهارت شبکه
( 3مردل مفهرومی پرژوهش در شرکل شرماره )، پرژوهشهای  فرضریهبینش نظری ارائه شرده و 
 نشان داده شده است. 

 

 
 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل شماره 

 روش تحقیق
کرراربردی محسرروب مرری از نرروع پژوهش، بررر اسرراس هرردف، ایررن پررژوهش شررود و از هررای 

گردآوری داده گرردآوری ، هاحیح شیوه  پژوهش توصریفی و از نروع همبسرتگی اسرت. بررای 
کتابخانررررها ، مقرررراگت، ایطالعررررات در زمینرررره مبررررانی نظررررری و ادبیررررات موضرررروع از منررررابع 

هرای الکترونیکری و برررای هرای اطالعررات علمری و مجلره هرای موردنیراز و نیرز از پایگاه کتاب
کمر  پرسشرنامه اسرتفاده شرد. رو  انجرام پرژوهش آوری دادهجمع ها از رو  میدانی بره 
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که مه  به رین مزایای آن تابلیت تعمی  نتایج اسرت. جامعره آمراری ت صورت پیمایشی بوده 
کلیه مدیران و معاونین دوایر ستادی وزارتخانه دولتری متمرکرز در های  پژوهش حاضر شامل 

کرره برا اسررتفاده از رو  نمونره می3120اسرتان لرسرتان  در سررال  گیررری تصرادفی سرراده باشرد 
نفرری  566اساس از میان حج  جامعره عنوان نمونه انتخاب شدند. بر این  نفر به 320تعداد 

گیرری تصرادفی سرراده، پرژوهش گیررری از رو  نمونره  کروکران و برا بهرره  ، برا اسرتفاده از فرمررول 
صرنعت های  اعاای نمونه انتخاب شدند. گزم به  کر است این مردیران از میران سرازمان

کشرراورزی، اترراق بازرگررانی، و معرردن اداره ، فرره ایسررازمان فنرری و حر، اداره بازرگررانی، جهرراد 
گردشررگری در اسررتان لرسررتان انتخرراب ، اداره برررق، کررار سررازمان آب و میررراس فرهنگرری و 

 شده است.  های استاندارد استفادهاز پرسشنامه، آوری اطالعات برای جمع اند. شده
از ، سررازی سررازی: در رابطرره بررا سررنجش متییررر مهررارت شبکه پرسشررنامه مهررارت شبکه

کررره دارای  ( استفاده2666پرسشرررنامه ولرررف و مررروزر ) بررروده و روایررری آن  سرررؤال 32شرررده اسرررت 
کررره ایرررن کننرررده  توسررر  محققرررین ارائه تاییرررد شرررده اسرررت. هم نرررین گزم بررره  کرررر اسرررت 

باشرررد. در پرررژوهش پرسشرررنامه دارای دو بعرررد ارتباطرررات داخلررری و ارتباطرررات خرررارجی مررری
کوشررررککی و عباسرررری ) و در پررررژوهش  711/6ی ایررررن پرسشررررنامه ( پایررررای3122رحمانیرررران 

( پایرایی  ایرن 2666)بدست آمرده اسرت.  ولرف ومروزر  7/6( باگی 3125حدادیان و تربانی )
کره 10/6پرسشنامه را  در این پرژوهش ضرریب پایرایی پرسشرنامه مهرارت شربکه  اند. اعالم 

 بدست آمده است. 123/6سازی 
گورکیران و  پرسشرنامه تردرت ارتباطرات:  بررای سرنجش تردرت ارتباطرات از پرسشرنامه 

کرررره شررررامل دو بعررررد ترررردرت اطالعررررات و ترررردرت رابطرررره و دارای 2633گورکیررران )  سررررؤال 36( 
کرده 262/6( پایرررایی ایرررن پرسشرررنامه را 2637)باشرررد. سررراودا و هاشررر   می در  انرررد. محاسررربه 

 بدست آمده است. 263/6پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه
هم نرین بررای موفقیرت مسریر شریلی از پرسشرنامه  پرسشرنامه موفقیرت مسریر شریلی:
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گویه و  استفاده (2637و هاش  ) ساودا که دارای چهار  اسرت.  سراودا و  سرؤال 30شده است 
کرده 221/6( پایایی این پرسشنامه را 2637)هاش   در پرژوهش حاضرر پایرایی  اند. محاسبه 

 محاسبه شده است..  721/6این پرسشنامه 

 های پژوهش یافته
شررده  در ایررن پررژوهش ابترردا برره بررسرری متییرهررای جمعیررت شررناختی تحقیررق پرداخته

کرره نتررایج حاصررل از تجسیرره آمده از نمونرره آمرراری پررژوهش  دسررت وتحلیل اطالعررات به اسررت 
ک ر پاسرخگویان دارای جنسریت مررد نشان می -51بروده و دارای سرن برین  (نفرر317)دهد ا

نفررر از  362سررال و نیررز بیشررتر پاسررخگویان دارای تحصرریالت لیسررانس بودنررد هم نررین  11
کارشناسررری کارشناسررری ارشرررد و  72، پاسرررخگویان دارای مررردرک  نفرررر دارای مررردرک  1نفرررر 

 دکتری بودند . 
یت  تحلیرل  برای بررسی براز  مدل مفهومی پژوهش و آزمون فرضیه ها با توجره بره الگرور

گیریم ابتدا به بررسری برراز   شود. برای براز  مدل اندازه داخته میپر PLSها دررو  مدل
، )ضررایب بارهرای عراملی 1گیرری برا اسرتفاده از سره معیرار پایرایی شراخچهای اندازهمدل

کرونباخ و پایایی ترکیبی یا  شود. ابتدا بار عراملی سرؤاگت  پرداخته می، (CRضرایب آلفای 
گرفتنرد.یا آیت  کره برار عراملی تمرامی سرؤاگت بیشرتر از  ها موردبررسری تررار  نترایج نشران داد 

که نشان از مناسب بودن این معیار دارد. 5/6  است 

 . پایایى متغیرها1جدول 
 AVE پایایى ترکیبی کرونباخآلفای متغیر

 071/6 117/6 123/6 سازی شبکه
 017/6 235/6 263/6 تدرت اطالعات

 725/6 121/6 721/6 موفقیت مسیر شیلی

                          
1. Item Reliability 
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 فرضیه اصلی شده شامل ضرایب استاندارد مسیر . مدل ترسیم2شکل 

 
بررای  Tو اینکره مقردار آمراره   2با توجه بره ضررایب رگرسریون ارائره شرده در شرکل شرماره 

کمترر از P-valueداری ) و سرطح معنری 20/3متییرهای مدل بیشتر از  لرذا ، باشرد می 61/6( 
 شوند.  می تاییدها  فرضیه

کلی مدل بروده و برین صرفر ترا  راه PLSدر مدل  GOFشاخچ حلی برای بررسی براز  
کیفیرت مناسرب مردل هسرتند. ایرن شراخچ  ی  ترار دارد و مقادیر نزدی  به ی  نشانگر 

کلی مدل را بررسی می توانایی پیش بینری  شرده در پیش کنرد و اینکره آیرا مردل آزمایش بینی 
کلری از معیرار زا موفق بروده اسرت یرا خ متییرهای مکنون درون یرر. بررای بررسری برراز  مردل 

GOF کره  استفاده می کر  GOF= 0.1شود  مقردار متوسر  و مقردار  GOF= 0.25، میرزان 
کار می PLSهای  برای سنجش اعتبار مدل GOF= 0.36بسر    .رود  به 

ر یررق فرمررول زیررار از طریررن معیررشررده اسررت. ا ارائه 2مرردل در جرردول  یلررکج بررراز  ینتررا
 شود: محاسبه می

  GOF= sqrt (Avg (Gommunalities) × Avg(R2))  
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برراز  بسریار مناسرب مردل  121/6به میزان  GOFبا توجه به مقدار بدست آمده برای 
معیراری بررای بررسری  R2شرود. عرالوه برر ایرن برا توجره بره جردول براگ ضررایب  می کلی تایید

مربروب بره متییرهرای پنهران درون  R2 شروند. ضررایب  مری براز  مدل ساختاری محسوب
که با توجه بره نترایج بره دسرت آمرده مطلروب اسرت.  R2 مقرادیر ، زای )وابسته( مدل است 

 ارائه شده است. 3در جدول ها  خالصه نتایج مربوب به آزمون فرضیه

 مدل برازش یلک یها شاخص .2جدول
 Communalities R2 متغیر پنهان

-937/0 مهارت شبکه سازی
136/0405/0 موفقیت مسیر شیلی

154/0414/0 تدرت ارتباطات
196/0435/0 میانگین
GOF 475/0

 
 شده است. ارائه 1ها در جدول  خالصه نتایج مربوب به آزمون فرضیه

 ها . خالصه آزمون فرضیه3جدول 

 نتیجه آزمون

سطح 
دا معنی
 ری

 tآماره 
ضریب 
 مسیر

  فرضیه

/115 60666 تمیید فرضیه
23 

102/6 
داری با موفقیت مسیر شریلی  سازی ارتباب مثبت و معنی مهارت شبکه 

 دارد.

 60666 تمیید فرضیه
107/
31 

701/6 
داری برررا تررردرت ارتباطرررات  سرررازی ارتبررراب مثبرررت و معنررری مهرررارت شبکه

 دارد.

 136/6 015/35 60666 تمیید فرضیه
موفقیررت مسرریر شرریلی داری بررا  ترردرت ارتباطررات ارتبرراب مثبررت و معنرری

 دارد.

سرازی برا  تدرت ارتباطات نقرش متییرر میرانجی در ارتبراب مهرارت شبکه 332/6 362/2 60611 تمیید فرضیه
 موفقیت مسیر شیلی دارد.
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ه کرنشان داد  Smart PLSافزار  با استفاده از نرم یسازی معادگت ساختار ج مدلینتا
 شوند. تحقیق تمیید میهای  درصد تمام فرضیه 21نان یدر سطح اطم

 گیری بحث و نتیجه

کارراهره و  در دنیای امروز راهبردهای منفاوتی برای نیل به موفقیت بره ویرژه پیشررفت در 
که یکی از آن بهره منردی از مهرارت شربکه سرازی اسرت. برا ها  مسیر شیلی افراد وجود دارد 

کرانون تردرت و تصرمی  توانند راحت ترر خرود را بر می استفاده از مهارت شبکه سازی افراد ه 
گیرری از ارتباطرات راه را بررای موفقیرت مسریر شریلی مرؤیر  در سازمان نزدی  سازند و با بهره 

 ارتباطی به ویرژه مهرارت شربکه سرازیهای  خود هموار سازند. مدیران با استفاده از مهارت
کانال مررری کارراهررره آنرررانهرررای  تواننرررد  کررره موفقیرررت در  را  تدرتمنرررد ارتبررراطی تشرررکیل دهنرررد 

کند. از این رو پژوهش حاضرر برا هردف بررسری ارتبراب مهرارت شربکه سرازی برر  می تامین
گری تدرت ارتباطی انجام پذیرفت.  موفقیت مسیر شیلی با میانجی 

به این نتیجره ، آمده دست ها بر اساس ضریب مسیر به تحقیق حاضر پس از بررسی داده
کرره بررین مهررارت شبکه دسررت مرردیران و دولترری رابطرره مثبررت و سررازی و مسرریر شرریلی  یافت 
کری  ) معنی ( مطابقرت دارد. برر اسراس 2633داری وجود دارد. این یافته با مطالعرات ولرف و 
کرره مهررارت شبکه های تحقیررق حاضررر می یافترره سررازی مرردیران  ترروان چنررین بیرران داشررت 

مراتبی و  نفعررران تدرتمنرررد سرررازمان موجرررب ارتقررراء سلسرررله دولتررری و ایجررراد ارتبررراب برررا  ی
کرره از مهررارت شبکه هررا می قیررت مسرریر شرریلی آنموف تر  سررازی ترروی شررود. درواتررع مرردیرانی 

های براگتر  مندند نسبت به سرایر همتایران خرود از شرانس بیشرتری بررای تصردی پسرت بهره
سررررازمان برخوردارنررررد. عررررالوه بررررر ایررررن پررررژوهش حاضررررر درصرررردد بررسرررری ارتبرررراب مهررررارت 

کره پرس از آزمرون فرضریهسازی بر تدرت ارتباطات مدیران دولتی  شبکه ایرن ، ها بوده اسرت 
گرفررت. تمییررد ایررن فرضرریه در تحقیررق حاضررر در راسررتای نتررایج  فرضرریه نیررز مررورد تمییررد ترررار 

سررازی بررر  هررا در مطالعرره خررود ارتبرراب مهررارت شبکه باشررد. آن ( می2662سررولیوان و بررارچ )
کارکنرران حرفرره اده و برره ایررن های خصوصرری را موردبررسرری ترررار د ای سررازمان ترردرت رابطرره 
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کره ایجراد ارتبراب برا  ی نتیجه دسرت تروان ایجراد رابطره در ، نفعران تدرتمنرد سرازمان یافتند 
گفرت برا توجره بره نترایج  طورکلی می کنرد. بره ها را تقویرت می ای سرازمان کارکنان حرفه تروان 

که شامل ارتباطات داخلی و خرارجی  مهارت شبکه، آمده از تحقیق حاضر دست به سازی 
کره شرامل  به تدرت ارتباطرات مردیران سرازمان، شود اد ایرگذار سازمان میبا افر های دولتری 

کمیاب و تدرت ایجاد و حفظ رابطه برا  ی نفعران  تدرت دسترسی به اطالعات ارزشمند و 
کره  ایر مثبت و معنی، شود سازمان می داری دارد. هم نین در این مطالعه فر  بر آن بوده 

های دولتررری ایرگرررذار اسرررت.  مسررریر شررریلی مررردیران سرررازمانترردرت ارتباطرررات برررر موفقیرررت 
گویای تمیید فرضیه مذکور نیز می یافته باشد. در همین راسرتا نترایج  های حاصل از تحقیق 

کررری  ) کی از ارتبررراب تررردرت دسترسررری بررره اطالعرررات ارزشرررمند و 2633تحقیرررق ولرررف و  (حرررا
کرره از فرضرریه سرروم ایررن  کارکنرران اسررت  تحقیررق حمایررت کمیرراب بررر موفقیررت مسرریر شرریلی 

منرررد بررره موفقیرررت مسررریر شررریلی خرررود و ارتقرررا در  رو مررردیران دولتررری عالته نمایرررد. ازایرررن می
نفعان سازمان را در خرویش افرزایش داده  مراتب سازمانی باید توان ایجاد رابطه با  ی سلسله

شررانس خررود را برررای تصرردی ، گیری سررازمانی و بررا دسترسرری برره اطالعررات مررؤیر در تصررمی 
ی اداری باگتر را افزایش دهند. عالوه برر ایرن در ایرن مطالعره چنرین فرر  شرد ها مسئولیت

سازی از طریق تردرت ارتباطرات برر موفقیرت مسریر شریلی مردیران دولتری  که مهارت شبکه
کی از تمییررد ایررن فرضرریه نیررز می دسررت ایرگررذار اسررت. نتررایج به باشررد. برره عبررارت  آمده حررا

ت دسترسرری برره اطالعررات در مرردیران دولترری بیشررتر تر هرچرره ترروان ایجرراد رابطرره و ترردر دتیررق
نفعرران تدرتمنررد سررازمان ایررر بیشررتری برررر  باشررد آنگرراه ارتباطررات داخلرری و خررارجی بررا  ی

منرد  های دولتری عالته ها خواهد داشتم بنرابراین مردیران سرازمان موفقیت مسیر شیلی آن
سررازی خررویش بهررره  تواننررد از مهررارت شبکه مراتب اداری برره شرررطی می برره ارتقررا در سلسررله

کررده  که تروان ایجراد رابطره و تروان دسترسری بره اطالعرات ارزشرمند را در خرود تقویرت  گیرند 
 باشند.
دولتری های  بره مردیران سرازمان، با توجه بره نترایج پرژوهش و تاییرد فرضریات اصرلی -
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کاراهرره شرریلی خررود دارنررد کرره  مرری پیشررنهاد، کرره تمایررل برره پیشرررفت و ترترری در  شررود 
کلید اصلی موفقیت مسریر شریلی مؤیر  سازی و ارتباطات شبکهمهارت  را به عنوان 

 به عنوان ی  راهبرد مد نظر داشته باشند.

کره نقرش و مهرارت ارتبراطی خرود را  مری از این رو به مدیران سرازمانی پیشرنهاد - شرود 
کارراهرره شرریلی از رو  کرررده و در جهررت ترترری  غیررر رسررمی و ارتبرراطی هررای  تقویررت 

گیرند.  بهره 

کرره از هررر فرصررتی برررای تقویررت ارتباطررات  - مرردیران دولترری بایررد توجرره داشررته باشررند 
کراری  ها می این فرصت، استفاده نمایند کره از نظرر شریلی و  کنرار شررایطی  تواند در 

زنررردگی شخصرررری و یرررا حترررری در هرررای  موتعیت، آیرررد در مراسررررمات مرررری بررره وجرررود
نزدیکتررر شرردن فرررد برره مسررابقات ورزشرری و اداری برررای فرررد برره وجررود آیررد و موجررب 

گردد.های  کانون  اصلی تدرت و تصمی  

کرره  مرری در خصررو  تقویررت مهررارت شرربکه سررازی پیشررنهاد - کسررانی  کرره بررا  شررود 
کره بیشرترین ارتبراب را ، ارتباطات وسیع و توی دارنرد ارتبراب داشرته باشرید. افررادی 

کررردن ارتبرراب شماسررت. زیرررا آن، دارنررد  هررا دوسررتانراحررت ترررین رو  برررای ایجرراد 
یرادی دارنررد و احتمرراگ دوسررتان مشررترکی نیررز خواهنررد داشررت. و ایررن نرره تنهررا برررای  ز

کره شرما از ارتباب می بلکه باعح، کم  به دیگران مفید است احتمرالی هرای  شود 
 .در آینده نیز بهره مند شوید

که در راستای شبکه سازی ارتباطی باید  مدیران به آن توجه داشرته  - راه حل دیگری 
که بره آشرنایی خرت  شرده و دنبا، باشند کردن ارتباطی  کردن ارتباب است. دنبال  ل 

کاری وجود نداشته است که برنامه  نه تنها بره ارتباطرات شرما ، یا پس از چند ماهی 
کرره  مرری بلکرره سررطح روابرر  شررما را نیررز برراگ، کنررد مرری کمرر  برررد. در دنیررای امررروز 

تواند شرما را  می طه دوستیتوجه به راب، ارتباطات بیشتر بر مبنای "منفعت" بنا شده
یه را پیش که این رو کند، گیرند می از سایر افرادی   .متمایز 
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که پرژوهش حاضرر نیرز از ها  از محدودیتای  با مجموعهمعموگ   هر پژوهش مواجه است 
تروان بره منرابع دسرت اول بره  مری پرژوهشهای  آن مست نی نیسرت. از مهمتررین محردودیت

کرد.روز و هم نین محدودیت در   دسترسی به اعاای نمونه اشاره 
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