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 چکيده 
افزایش  را ازمانــس عملکرد ارتباط معنادار و هدفمند واحدها و افراد، جادیدر ا ییافزا از واحدها و افراد است که با هم یا سازمان، شبکه مقدمه:

 نیسازما کردن ارتباطات شمقاله به منظور اثربخ نیدر ا. محقق شود نیسازما یها شود تا هدفش اثربخ سازمانیارتباطات  دیبا ن،ی. بنابرادهندی م
 ثر بر آن مورد مطالعه قرار گرفته است.وم یرهایوامل و متغع ،دانشگاه علوم پزشکی ایالم

کار  ساخته به محقق هنام ها، پرسش داده یآور است و به منظور جمع یشیمایپ و یهمبستگوع ناز  یفیتوص قیتحق نیوش ارمواد و روش ها: 

 نمونه نوانه عب فرن 071 ،ستاد دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایالم( کارکنان کلیه ی)راآماره فر جامعن 674 انیگرفته شده است. از م
 للیچندگاره و تح ونیآزمون رگرسو  01نسخه  SPSSدر این پژوهش داده ها با نرم افزار  .انتخاب شدند ساده یتصادف نمونه گیریبا روش  ،یآمار
 اجرا شد. ریمس

 بیشتر 052/1با ضرایب  یبا عامل انسان سهیدر مقا 436/1 بیدانشگاه با ضر نیا یبر ارتباطات سازمان یاثر عامل سازمان یافته های پژوهش:

 ت.موثرتر اس یدر اثربخش کردن ارتباطات سازمان یعامل سازمان یعن. یاست

با توجه به نتایج این مطالعه، دانشگاه علوم پزشکی ایالم باید در پی الگوی مناسب ارتباطات سازمانی خود باشد و با توجه  بحث و نتيجه گيری:

 سازمانی توجه بیشتری نمایند.به موقعیت خود، الگوی مطلوب را طراحی کند که در آن عوامل سازمانی موثر بر ارتباطات 
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 مقدمه
مسئله ارتباطات یکی از اساسی ترین مسائلی است 

و دانشگاه ها مطرح است.  که در سازمان های آموزشی
یکی از انواع ارتباطات، ارتباطات سازمانی است. 

و  هیتبادل اطالعات است که پا ینوع یارتباطات سازمان
 كی ای ،ربیشت ای فردو ن ناساس ادراك و احساس میا

و باعث  کندی اهم مرفن سازما ایکت روه را در شرگ
 نداد انجام منظور به یسازمان یها شبکه شودی م

  .(0)ندرشکل گی یسازمان فیوظا
کردن ارتباطات سازمانی باید بر به منظور اثربخش 

عوامل و متغیرهای موثر بر آن با توجه به سطح 
توجه و تاکید شود. از این رو، باید عناصر  یتاثیرگذار

. (0)مطالعه شود ارتباطات سازمانی و عوامل موثر بر آن
عناصر ارتباطات سازمانی شامل چهار جزء است. 
مجاری ارتباطی که انسان ها از طریق آن ها می توانند 

مجاری ارتباطی بین افراد در -0برقرار کنند. ارتباط 
چهره به چهره، کتبی و  هسازمان به سه بخش عمد

سبك های -0 .تالکترونیکی طبقه بندی شده اس
یکدیگر است و به  ارتباطی که ناظر بر نوع رفتار افراد با

 -3دو دسته رسمی و غیرسمی تقسیم می شود؛ 
قی و مورب مسیرهای ارتباطی شامل ارتباطات عمود، اف

محتوای ارتباطی که شامل -6میان افراد سازمان؛ 
اطات است و به سه دسته ـــمحتوای پیام ها و ارتب

 .(3)وظیفه ای، اجتماعی و ابتکار تقسیم می شود
عوامل موثر بر ارتباطات سازمانی به دو دسته کلی 
)عامل انسانی و سازمانی( تقسیم می شوند. عامل 

بر می گیرد و ارتباط میان  انسانی جنبه ها انسانی را در
افراد را تحت تاثیر قرار می دهد. در واقع، عامل انسانی 

را و مولفه ها و متغیرهای آن، ارتباطات سازمانی 
بر آن اثر مثبت دارد. این عامل اثربخش می کند و 

شامل سه جزء است: ویژگی های فردی افراد)این 
روانی و جسمانی -ادراکی و روحی-ذهنیویژگی های 

تقسیم می شوند(، ویژگی های اجتماعی افراد)این 
ویژگی ها به ویژگی های فرهنگی افراد، طبقه اجتماعی 

های  مهارت ی شود؛افراد و اعتبار افراد تقسیم م
 یارتباطی: مهارت ها ارتباطی مجموعه ای از رفتارها

 یاست که آموختن وضعیتبا  بو متناس مرتبطهدفمند، 
ارتباط  یها مهارت د است و شاملرف کنترلو تحت 

 یکالمرباطات غیــــ(، ارتگفتاری و نوشتاری)یکالم
غیرصوتی(، گوش دادن موثر و ارائه  و ی)رفتارها صوت

  .(6،5)بازخورد می شود(
 بر ازمان را درـــعامل سازمانی، ساختار و محتوا س

می گیرد و بر ارتباطات سازمانی تاثیر می گذارد. در 
واقع، عامل سازمانی و مولفه ها و متغیرهای ان، 

بر آن اثر مثبت  طات سازمانی را اثربخش می کندارتبا
دسته)ساختار و فرهنگ . این عامل به دو (0)دارد

ریح ـــسازمانی( تقسیم می شود. ساختار سازمانی تص
می کند وظایف چگونه تخصیص داده شوند، چه 

 یشخصی به چه کسی گزارش دهد و سازوکارها
هماهنگی رسمی و الگوهای تعاملی سازمانی که باید 

ساختار به عنوان یکی از اجزای کدامند؟ د، نرعایت شو
پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل سازمانی از عناصر 

شده است. عناصر پیچیدگی)تفکیك عمودی، افقی و 
جغرافیای(، رسمیت و تمرکز، ارتباطات سازمانی را تحت 

؛ فرهنگ سازمانی مجموعه عقاید (4)تاثیر قرار می دهد
سازمان مشترك و ارزش ها اخالقی است که درون 

از  .توسعه می یابد و رفتار اعضای آن را هدایت می کند
مسائل اساسی که پژوهش یا از جمله هافستد به آن 
توجه کرده اند، چگونگی اثرگذای فرهنگ بر رفتار 

است که ن کارکنان است. یافته اصلی بررس هافستد آ
. (7)سازمان ها به شدت تحت تاثیر فرهنگ هستند

هافستد ابعاد و مقیاس های فرهنگ را به چهار دسته 
مفهوم درجه ای از  به تقسیم کرده است: فاصله قدرت،

نابرابری میان افراد است که مردم کشور آن را عادی 
می دانند؛ فردگرایی، به مفهوم درجه ای است که افراد 

ترجیح می دهند به جا عضویت در گروه،  در یك کشور
به مفهوم  . مردخویی،(2)دـــبه طور فردی عمل کنن

ت، یدرجه ای است که بر ارزش های مردانه مانند قاطع
ید می شود. در مقابل آن، ــــرقابت و موفقت تاک

ارزش های زنانه مانند کیفیت زندگی، روابط شخصی 
اجتناب دارد.  رسانی و غیره قرار گرم و دوستانه، خدمت

ه ای است که افراد ــــبه مفهوم درج، از عدم اطمینان
ه را ـــاختاریافتــــعیت های ســـشور موقـــیك ک

افته ترجیح می دهند. ابعاد ــــارنایــــبه شرایط ساخت
انی تاثیر ـــازمــــباطات ســـده بر ارتــــادشــــی

 . (3،2)گذارند می
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است ارتباطات سازمانی باید اثربخش باشد تا بدیهی 
سسیل . (6)عه سازمان و مدیریت آن موثر باشددر مجمو

گویند در صورتی روابط میان افراد اثربخش  و راتول می
را به طور کامل ها بتوانند پیام یکدیگر  است که آن

بفهمند و آن را بپذیرند و فراتر از آن بتوانند رفتار خود را 
اگر سازمان ها بخواهند کارایی باالیی . (01)تغییر دهند

بازار  هفزایند یتالطم ها ههدــــداشته باشند و از ع
برآیند، ارتباط بین افراد  00بین المللی کسب وکار قرن 

از این رو مطالعه این . (00،00)ضروری استو گروه ها 
موضوع برای سازمان دولتی مثل دانشگاه، ارزش و 

که میان واحدها و افراد  اهمیتی خاص دارد. به ویژه این
سازمان مورد نظر تعامل سازنده و مطلوب وجود ندارد و 

الزم حاصل نمی شود. در سازمان های دولتی  اهمتف
باید به منظور بهبود ارتباطات سازمانی، اصطکاك و 
ناهماهنگی میان واحدها و افراد، باید ارتباطات سازمانی 
اثربخش شود، زیرا ارتباطات سازمانی اثربخش می تواند 

یندهای مدیریت و سازمان، نقش تعیین کننده آدر فر
ن رو، باید به عوامل و متغیرهای موثر داشته باشد. از ای

بر ارتباطات سازمانی با توجه به سطح اثربخشی 
این، باید سطح اثربخشی  بر ارتباطات توجه شود. بنا

ارتباطات سازمانی با توجه به موقعیت سازمان بررسی 
لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان تاثیر هر  .شود

سازمانی بر یك از عوامل و متغیرهای انسانی و 
ارتباطات سازمانی در دانشگاه علوم پزشکی ایالم انجام 

 شد. 

 ها روشمواد و 
پژوهش حاضر پیمایشی تحلیلی و از نوع کاربردی 

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان  .است
رسمی، آزمایشی و پیمانی ستاد دانشگاه علوم پزشکی و 

به تعداد  0364خدمات بهداشتی و درمانی ایالم در سال 
 071حجم نمونه با کمك فرمول کوکران، نفر بود.  674

العه از روش ــته شد؛ در این مطــــنفر در نظر گرف
طبقه ای و به -ای خوشه اینمونه گیری چند مرحله 

صورت تصادفی ساده برای انتخاب نمونه ها استفاده 
به تفکیك واحدها و ادارات  شده که در آن خوشه ها
و طبقه ها نیز شامل رسته مختلف ستاد دانشگاه 

به منظور گردآوری داده ها در  .سازمانی کارکنان بود
محقق ساخته استفاده شد.  نامه این پژوهش از پرسش

ت سنجش روایی صوری پرسش نامه نیز از روش جه
نفره  3کیفی استفاده گردید. این کار در یك پانل 

تخصصی برای یافتن سطح دشواری، میزان عدم 
تناسب، ابهام عبارات و یا وجود نارسایی در معانی 
کلمات انجام گرفت که نظرات ایشان به صورت 

در سنجش  .تغییراتی جزئی در پرسش نامه اعمال شد
کیفی روایی محتوا از متخصصین درخواست شد پس از 

خود را به  اصالحیمطالعه دقیق ابزار، دیدگاه های 
صورت کتبی ارائه نمایند؛ هم چنین تاکید شد که در 
سنجش کیفی روایی محتوا، موارد رعایت دستور زبان، 

، قرارگیری سواالتاستفاده از کلمات مناسب، اهمیت 
ناسب خود، زمان تکمیل ابزار طراحی در جای م سواالت

شده را مدنظر قرار دهند. پایایی پرسش نامه نیز با 
استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرونباخ اندازه گیری 

بود و حاکی از همسانی  α=0.97 شد که نتیجه آن
در این  .درونی قوی بین عبارت های پرسش نامه است

بعد اصلی  2در قالب  نامه پرسشپژوهش، مولفه های 
یف در قالب ط زین سواالت نیاکه  است لواس 26و 

 ،0=، مـــخالفم0=مخـــالفم کامالًی)سـطح 5 کرتیل
ارزش گذاری  (5=موافقم کامالً، 6=، موافقم3=نظرم یب

مجاری بعد به ترتیب عبارتند از:  2این . شده اند
 (، سبك و مسیر ارتباطی00تا  0ارتباطی)سواالت 

تا  05(، محتوای ارتباطی)سواالت 06تا  00)سواالت 
(، 60تا  36ردی)سواالت ــــ(، ویژگی های ف33

(، مهارت های 50تا  63ویژگی های اجتماعی)سواالت 
(، ساختار سازمان)سواالت 46تا  50ارتباطی)سواالت 

( 26تا  77( و فرهنگ سازمانی)سواالت 74تا  45
ه در این مطالعه بر اساس حجم نمونه و سهمی هستند.

اختصاص داده شده به هر رسته سازمانی در هر یك از 
کارکنانی که متمایل به ادارات واقع در ستاد دانشگاه، 

وارد گردیدند. به منظور جلب  ورود در مطالعه بودند،
مشارکت افراد هدف از مطالعه به آن ها توضیح داده 
شد و از آن ها برای شرکت در مطالعه دعوت به عمل 

تمایل از سوی آنان، پرسش نامه الم عآمد. در صورت ا
در اختیار آن ها قرار داده می شد تا پاسخ دهند. بدیهی 

پرسش نامه در بین افراد واجد  071 است؛ بعد از توزیع
در  .مورد جمع آوری شدند 046شرایط مطالعه، تعداد 
نیز به آن ها  اطالعاتاندن ــــخصوص محرمانه م
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ع آوری ــــمـــپس از ج .اطمینان خاطر داده شد
دبندی و ــپرسش نامه های تکمیــل شده، داده ها ک

شدند و برای تجزیه و  SPSS وارد نرم افزار آماری
مانند جداول فراوانی، )تحلیل داده ها، از آمار توصیف

 ،t نظیر آزمون .( و آمار استنباطی.میانگین، واریانس،.
 5 معناداری سطح با واریانس آماری تحلیل های آزمون

 همبستگی متغیرها ضریب همبستگی برای ودرصد 
های   و مدل رگرسیونی و آزمون اسپیرمن و پیرسون

گرفته  کار به SPSSافزار  استفاده از نرم ناپارامتری با
که  ییق ارتباطات سازمانـــتحق نیدر ا شده است.

وابسته و  رمتغی ندارد، به عنوا ییهارو متغی مولفه ها
مستقل ی هارمتغی نبه عنوا یو سازمان یانسان عوامل
 .اند فته شدهرگ ردر نظ

 شپژوه یها افتهی
میانگین سنی  اساس نتایج مطالعه به دست آمده بر

سال و کمترین  34±6/7افراد شرکت کننده در مطالعه 
 3/6سال بود.  50سال و  بیشترین آن  03میزان آن 

 0/01، سال 31 تا 05 درصد 2/04، سال 05 زیردرصد 
 2/37و  سال 61تا 35درصد  00، سال 35 تا 31درصد 
داشتند. از نظر پست سازمانی  سال 61باالیدرصد 

-اداریدرصد  3/57نی، بهداشت و درمادرصد  3/30
امور درصد  7/3ا، فرابری داده هدرصد  7/3، مالی

بودند. از جهت تحصیالت  درصد 3و خدمات  اجتماعی
درصد لیسانس و  0/35درصد کمتر از لیسانس،  0/53
درصد  72 .بوده اند فوق لیسانس و باالتردرصد  7/00
 5/00، وضعیت استخدامین افراد متاهل و از نظر یا

بودند.  یدرصد رسم 5/55ی و مانیپدرصد  00آزمایشی، 
تا  05درصد  5/04سال،  05درصد زیر  6/55سابقه کار 

 05درصد  6/4سال و  05تا  01درصد  7/01سال،  01
 سال بود.  31تا 

برای بررسی روابط ساختاری ارتباطات سازمانی و 
عوامل و متغیرها انسانی و سازمانی موثر بر آن، نمودار 

 شماره خش)شکلبمسیر درونداد ارتباطات سازمانی اثر
ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم  .( ترسیم شده است0

انی در عامل انسانی و متغیرهای آن با ارتباطات سازم
باالی نمودار، و ارتباط مستقیم و غیرمستقیم عامل 
سازمانی و متغیرهای آن با ارتباطات سازمانی در پایین 

بر اساس نمودار  .نمودار، با فلش ها مشخص شده است

مسیر، درونداد ارتباطات سازمانی اثربخش تجزیه و 
تحلیل، و نمودار مسیر برون داد ارتباطات سازمانی 

 ی شده است.اثربخش طراح
 4/65، عامل انسانی 0بر اساس جدول شماره 

ین ــدرصد واریانس ارتباطات سازمانی اثربخش را تبی
ارتباطات  یعامل انسانی، اثربخش می کند، از این رو،

زشکی ایالم را پیش بینی ـــسازمانی دانشگاه علوم پ
درصد واریانس ارتباطات  0/45عامل سازمانی  .می کند

سازمانی اثربخش را تبیین می کند، از این رو، عامل 
سازمانی، اثربخشی ارتباطات سازمانی این دانشگاه را 
پیش بینی می کند. بر اساس نتایج تحلیل رگرسیون، 
ضریب پیش بینی)بتا( عوامل انسانی و سازمانی در 

معنادار است و ضریب بتا عامل  P=0.000سطح 
و ضریب بتا عامل سازمانی برابر  052/1ی برابر با انسان

   .است 436/1با 
عوامل  ابعاد ، در بین0بر اساس جدول شماره 

 یرهایسبك و مسبا ویژگی های فردی  تنها انسانی
 P=0.000ارتباط معنی داری  یارتباط یمحتواو  ارتباط

وجود داشت و در بین ابعاد عوامل سامانی تنها فرهنگ 
 رهایسبك و مس، ارتباط یمجارسازمانی با تمامی ابعاد 

 وجود داشت. P=0.000 یارتباط یمحتوا و
ویژگی های فردی  3شماره بر اساس جدول 

ادراکی و -)ویژگی های جسمانی، ویژگی های ذهنی
واریانس درصد  0/63روانی( -یـــای روحــویژگی ه

 بر بنا .ارتباطات سازمانی اثربخش را تبیین می کنند
یادشده، اثربخشی ارتباطات سازمانی  یاین، متغیرها

ویژگی های  .سازمان دولتی را پیش بینی می کنند
 2/57اجتماعی)ویژگی های فرهنگی و اعتبار افراد( 
یین ــدرصد واریانس ارتباطات سازمانی اثربخش را تب

 یها یژگیوو  اعتبار افرادهای  می کنند، ویژگی
ی، سهمی معنادار در تبیین ارتباطات سازمانی فرهنگ

این، متغیرهای یاد شده، اثربخشی  بر د. بنانندار
  .ارتباطات سازمانی این دانشگاه را پیش بینی نمی کنند

«R2 هارت ها ارتباطی د که منشان می ده «تغییر
درصد  6/67)ارتباط کالمی، ارائه بازخورد و شنود موثر( 

واریانس ارتباطات سازمانی اثربخش را تبیین می کنند، 
ولی متغییر ارتباط غیرکالمی سطح معنادار در تبیین 

یادشده،  یاین، متغیرها بر ارتباطات سازمانی ندارد. بنا
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را پیش بینی اثربخشی ارتباطات سازمانی این دانشگاه 
     می کنند. 

، متغیرهای ساختار 3بر اساس جدول شماره 
 (سازمانی)عدم تمرکز، عدم رسمیت و عدم پیچیدگی

درصد واریانس عامل سازمانی را تبیین می کنند.  5/20
این، متغیرهای یادشده، اثربخشی ارتباطات  بر بنا

سازمانی این دانشگاه را پیش بینی می کنند. متغیرهای 
نگ سازمانی)جمع گرایی، زن خویی و ابهام پذیری( فره

درصد واریانس عامل سازمانی را تبیین می کنند.  0/46
ازمانی)زن خویی، ــــنگ ســاین، متغیرهای فره بر بنا

ابهام پذیری، جمع گرایی و فاصله قدرت کم(، عامل 
  .سازمانی را پیش بینی می کنند

 یها یژگــــی، و6 شماره بر اساس جدول
-یذهن یاـــه یژگیو ،یجسمان یها یژگی)ویفرد

درصد  6/32( یروان-یروح یها یژگیو و یادراک
 ن،یا بر کنند. بنا یم نییرا تب یعامل انسان انسیوار
 یـــنیب شـــیرا پ یعامل انسان شده، ادی یرهایمتغ

اعتبار افراد، طبقه ی)اجتماع یها یژگیکنند. و یم
 انسواری درصد 3/33( یفرهنگ یها یژگیو و یاجتماع

 یرهایمتغ ن،یا بر کنند. بنا یم نییرا تب یعامل انسان
کنند.  یم ینیب شیرا پ یعامل انسان ده،ـــــشدای

 ،یاط کالمـــ)ارائه باز خورد، ارتبیارتباط یمهارت ها
 انسیدرصد وار 31( یکالم ریثر و ارتباط غوشنود م

 یرهایمتغ ن،یا بر کنند. بنا یم نییرا تب یعامل انسان
 کنند. یم ینیب شیرا پ یعامل انسان ادشده،ی

ساختار  یرهای، متغ5 شماره اساس جدول بر
( یدگیچی)عدم تمرکز، عدم رسمیت و عدم پیسازمان

کنند.  یم نییرا تب یعامل سازمان انسیدرصد وار 6/37
را  یانـــــعامل سازم ادشده،ی یرهایمتغ ن،یا بر بنا
درصد  0/20 ادشدهی یرهایکنند. متغ یم ینیب شیپ

 ن،یا بر کنند. بنا یم نییرا تب یعامل سازمان انسیوار
 ،یریابهام پذ ،یی)زن خویفرهنگ سازمان یرهایمتغ

را  یو فاصله قدرت کم(، عامل سازمان ییجمع گرا
 کنند. یم ینـــیب شــیپ

، اثر مستقیم عامل انسانی 4 شماره بر اساس جدول
در  052/1بر ارتباطات سازمانی این دانشگاه با ضرایب 

کمتر است،  436/1مقایسه با عامل سازمانی با ضریب 
یعنی عامل سازمانی در اثربخش کردن ارتباطات 

سازمانی موثرتر است. اثر مستقیم، غیرمستقیم و اثر کل 
سازمانی، به متغیرهای ویژگی های فرد بر ارتباطات 

 روانی،-ژگی های روحیــــترتیب، عبارتند از وی
 ادراکی و ویژگی های جسمانی. بنا-ویژگی های ذهنی

روانی، سپس، -های روحیــــی این، ابتدا ویژگ بر
ادراکی و در آخر ویژگی های -ویژگی های ذهنی

گاه را اثربخش ــــجسمانی، ارتباطات سازمانی دانش
لی ویژگی های ـــر کــاث وع،ــــمی کند. در مجم

در  04/1روانی بر ارتباطات سازمانی با ضریب -روحی
ادراکی -مقایسه با اثر کل متغیرهای ویژگی های ذهنی

 030/1و  050/1و ویژگی های جسمانی با ضرایب 
 .بیشتر است
یرهای ویژگی های اجتماعی، اثر مستقیم و غبین مت

ت سازمانی بر ارتباطا افراد یطبقه اجتماعغیرمستقیم 
دانشگاه، در مقایسه با متغیر ویژگی های فرهنگی 

اعتبار ی و فرهنگ یها یژگیوبیشتر است. متغیرهای 
بر ارتباطات سازمانی اثر مستقیم ندارد و اثر   افراد

از متغیر  -006/1و  -13/1غیرمستقیم آن با ضرایب 
کمتر است. در مجموع، اثر کل  افراد یطبقه اجتماع

 ویژگی های فردی بر ارتباطات سازمانی با ضرایب
در مقایسه با متغیر اعتبار افراد بیشتر است،  023/1

 یعنی ارتباطات سازمانی را بیشتر اثربخش می کند.
ارتباطی، اثر مستقیم  یبین متغیرهای مهارت ها

نود ، در مقایسه با ش136/1ارتباط غیرکالمی با ضرایب 
بر ارتباطات  33/1موثر و ارتباط کالمی با ضرایب 

سازمانی در دانشگاه بیشتر است و ارتباط کالمی بر 
تقیم ندارد. البته اثر ـــازمانی اثر مســـارتباطات س

المی بر ارتباطات سازمانی با ـــغیرمستقیم ارتباط ک
نسبت به متغیرهای یادشده بیشتر است  160/1ضریب 

م ارتباط کالمی بر ارتباطات سازمانی با و اثر غیرمستقی
در مقایسه با ارائه بازخورد با ضریب  160/1ضریب 

بیشتر  070/1ی با ضریب ارتباط غیرکالمو  054/1
است. در مجموع، اثر کل ارتباط غیرکالمی با ارتباطات 

در مقایسه با ارائه  070/1سازمانی دانشگاه با ضریب 
ط کالمی با ضریب و ارتبا 054/1بازخورد با ضریب 

 بیشتر است. 106/1و شنود موثر با ضریب  160/1
عدم  میمستقریاثر غ ،یساختار سازمان یهاریمتغ نیب

  یها بیبا ضر دانشگاه یتمرکز بر ارتباطات سازمان
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است. در  شتریبها سایر متغیربا  سهیدر مقا 051/1
با  یبر ارتباطات سازمان تمرکزمجموع، اثر کل عدم 

با متغیر فاصله قدرت کم  سهیدر مقا 660/1 بیضر
اثربخش  شتریبرا  یارتباطات سازمان یعنیاست،  شتریب
 .کند یم

 میتقـــاثر مس ،ینگ سازمانــفره یرهایمتغ نیب
 بیبا ضر دانشگاه یبر ارتباطات سازمان ییزن خو

، 006/1 بیبا ضر یریبا ابهام پذ سهیدر مقا 060/1
است.  شتریب 166/1 بیبا ضر راییــــجمع گسپس، 

زن خویی بر ارتباطات سازمانی اثر غیرمستقیم ندارد. در 
مجموع، اثر کل متغیرها جمع گرایی و زن خویی با 

در  060/1و  042/1ارتباطات سازمانی با ضرایب 
تر است، یعنی ـــــمقایسه با متغیر ابهام پذیری بیش

 .ارتباطات سازمانی را اثربخش می کنند
  

 یو سازمان یاثربخش بر اساس عوامل انسان یارتباطات سازمان ینيب شيپ ونيرگرس جینتا هخالص. 1شماره  جدول

 آماره های متغیر عوامل

R R2 R2  تغییر F  تغییر Df1 Df2 بتا T سطح معناداری 

 472/1a 656/1 654/1 403/037 0 040 052/1 65/6 111/1 b عامل انسانی

 212/1a 456/1 450/1 462/315 0 040 436/1 100/00 111/1 b عامل سازمانی

     
 یو سازمان یاثربخش بر اساس عوامل انسان یارتباطات سازمان ی مولفه هاینيب شيپ ونيرگرس جینتا هخالص. 2 شماره جدول

 ابعاد پژوهش
 

 مولفه های ارتباط سازمانی

 محتوای ارتباطی                سبك و مسیرهای ارتباط        ارتباطیمجاری 

دارینامع T بتا  معناداری T بتا داریمعنا T بتا 

016/1 ویژگی های فردی انسانی عوامل  536/0  007/1  320/1  706/6  111/1  320/1  706/6  111/1  

060/1 ویژگی های اجتماعی  556/0  000/1  153/1-  620/1-  431/1  153/1-  620/1-  431/1  

117/1 مهارت های ارتباطی  121/1  637/1  044/1-  420/0-  166/1  044/1-  420/0-  166/1  

044/1 ساختار سازمانی عوامل سازمانی  065/0  156/1  104/1-  055/1-  766/1  104/1-  055/1-  766/1  

641/1 فرهنگ سازمانی  407/5  111/1  501/1  350/5  111/1  501/1  350/5  111/1  

 
 ی و سازمانیانسان یرهاياثربخش بر اساس متغ یارتباطات سازمان ینيب شيپ ونيرگرس جینتا ه. خالص 3 شماره جدول

 آماره های متغیر عوامل

R R2 R2  تغییر F  تغییر Df1 Df2 بتا T سطح معناداری 

 
 یانسان عامل

 a441/1 635/1 630/1 261/006 0 040 4411/1 073/00 111/1 b متغیرهای ویژگی های فردی 

 a740/1 521/1 572/1 246/003 0 040 7401/1 640/06 111/1 b متغیرهای ویژگی های اجتماعی

 a465/1 620/1 676/1 642/051 0 040 465/1 027/00 111/1 b متغیرهای ویژگی های ارتباطی

 عامل
 سازمانی

 a616/1 204/1 205/1 440/746 0 040 616/1 763/07 111/1 b متغیر های ساختار سازمانی

 a230/1 463/1 460/1 573/345 0 040 230/1 001/06 111/1 b متغیرهای فرهنگ سازمانی

 
 نتایج رگرسيون پيش بينی عامل انسانی بر اساس متغيرهای انسانی ه. خالص4شماره جدول 

 
 نتایج رگرسيون پيش بينی عامل سازمانی بر اساس متغيرهای سازمانی هخالص .5شماره  جدول

 آماره های متغیر عوامل

R R2 R2  تغییر F  تغییر Df1 Df2 بتا T سطح معناداری 

 a402/1 320/1 376/1 021/011 0 040 402/1 106/01 111/1 b متغیرهای ساختار سازمانی سازمانی عامل

 a406/1 323/1 376/1 326/011 0 040 406/1 106/01 111/1 b متغیرهای فرهنگ سازمانی

 

 

 

 آماره های متغیر عوامل

R R2 R2  تغییر F  تغییر Df1 Df2 بتا T سطح معناداری 

 
 یانسان عامل

 a403/1 322/1 326/1 426/010 0 040 403/1 262/5 111/1 b متغیرهای ویژگی های فردی 

 a521/1 337/1 333/1 014/20 0 040 521/1 555/2 111/1 b متغیرهای ویژگی های اجتماعی

 a550/1 316/1 331/1 266/71 0 040 550/1 601/2 111/1 b متغیرهای ویژگی های ارتباطی
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 . ضرایب اثر مستقيم، غيرمستقيم و اثر كل عوامل و متغيرهای انسانی و سازمانی بر ارتباطات سازمانی اثربخش6 شماره جدول

 ارتباط سازمانی پژوهشابعاد 

 اثر کل اثر غیرمستقیم اثر مستقیم

 
 ویژگی های فردی

 050/1 000/1 160/1 ادراکی-ویژگی های ذهنی

 04/1 014/1 156/1 روانی-ویژگی های روحی

 030/1 017/1 105/1 ویژگی های جسمانی

 -13/1 -131/1 - ویژگی های فرهنگی ویژگی های اجتماعی

 012/1 075/1 133/1 افرادطبقه اجتماعی 

 -006/1 -006/1 - اعتبار افراد

 160/1 160/1 - ارتباط کالمی مهارت های ارتباطی

 106/1 -116/1 133/1 شنود موثر

 070/1 030/1 136/1 ارتباط غیرکالمی

 054/1 003/1 133/1 ارائه بازخورد

 667/1 051/1 067/1 عدم پیچیدگی ساختار سازمانی

 000/1 014/1 015/1 رسمیتعدم 

 660/1 000/1 046/1 عدم تمرکز

 176/1 -063/1 000/1 فاصله قدرت کم فرهنگ سازمانی

 050/1 137/1 006/1 ابهام پذیری

 042/1 076/1 166/1 جمع گرایی

 060/1 - 060/1 زن خویی

 052/1 - 052/1 انسانیعامل 

 436/1 - 436/1 سازمانیعامل 

 
 
 

  
 (ثيرگذاری متغيرها استاعدم ت هخطوط مقطع، نشان دهند)اثربخش یبرونداد ارتباطات سازمان رينمودار مس .1شماره  شکل

 

 

با بررسی ضریب مسیر، معنادار و عدم معنادار اثر 
مستقیم و اثر غیرمستقیم متغیرها و عوامل انسانی و 

است. هر یك از عوامل یا سازمانی مشخص شده 
متغیرهایی که با یکدیگر یا بر ارتباطات سازمانی اثر 

ته اند، از نمودار خارج ــــمستقیم یا غیرمستقیم نداش
این، در نمودار مسیر بیرون داد ارتباطات  بر شده اند. بنا

فقط عوامل و متغیرهایی باقی  (،0 شماره سازمانی)شکل
 تباطات سازمانی، اثرماندند که بر یکدیگر یا بر ار

 :مستقیم دارندمستقیم یا غیر
-یذهن یها یژگی)ویفرد یها یژگیو یرهایمتغ

 یها یژگــــیو و یروان-یروح یاــه یژگیو ،یادراک
ارتباطات  م،یتقـــمسریو غ می( به طور مستقیجسمان
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 یرهایمتغ انیند. از مـــکن یخش مـــرا اثرب یسازمان
افراد، به طور  یطبقه اجتماع ،یاجتماع یها یژگیو

را اثربخش  یسازمان باطاتارت م،یمستقریو غ میمستق
و اعتبار افراد بر  یفرهنگ یها یژگیکنند و اثر و یم

 نیاست. از ب مـــیمستقریفقط غ یارتباطات سازمان
 ،یکالمغیرارتباط  ،یارتباط یمهارت ها یرهایمتغ

و  میتقـــور مســـثر و ارائه بازخورد، به طوشنود م
کنند و  یرا اثربخش م یارتباطات سازمان م،یمستقریغ

قط ــــف انیــسازم باطاتـــارت بر یماثر ارتباط کال
 ،یساختار سازمان یرهایمتغ نیاست. از ب میمستقریغ

بر ارتباطات  تیعدم تمرکز و عدم رسمی، دگیچیعدم پ
 نیدارند. از ب میمستقریو اثر غ میاثر مستق یسازمان

 کم، درتــــفاصله ق ،یفرهنگ سازمان یرهایمتغ
اثر  یجمع گرایی بر ارتباطات سازمان ی وریپذ هامیا

فقط اثر زن خویی دارند و  میمستقریو غ میمستق
که  ییرهایاست همه عوامل و متغ یهیدارد. بد میمستق

 ینیب شیتند پــداش میتقـــــمسریغ ای میاثر مستق
 ،یمعنادارند و توانسته اند در سطح معنادار ییکننده ها

 ن کنند. همییاثربخش را تب یارتباطات سازمان راتییتغ
R باالبودن ن،یچن

2
شده توسط  نییتب انسینسبت وار 

 ینسب ی، برازندگیو سازمان یانسان یرهایعوامل و متغ
 .دهد یرا نشان م یمناسب مدل ساختار

 گيری جهيو نت بحث
 یرهایو عوامل و متغ یارتباطات سازمان انیروابط م

 یمدل ساختار قیثر بر آن، از طروم یو سازمان یانسان
شد.  لیو تحل هیتجز ریمس لیدر تحل بیو محاسبه ضرا

و  میتقــــه اثر مســـبر اساس محاسبات انجام گرفت
 نییتع یو سازمان یانسان یرهایعوامل و متغ میمستقریغ

 .شد
به طور  یو سازمان یانسان یرهایعوامل و متغ یبرخ

ارتباطات  میمستق ریبه طور غ گرید یو برخ میمستق
 یهیکنند. بد یرا اثربخش م یسازمان دولت یسازمان

 یرهایبه عوامل و متغ این دانشگاه رانیمد دیاست با
را اثربخش تر  یکه ارتباطات سازمان یو سازمان یانسان

است به  ستهیرو، شا نید کنند. از ایکاکند، توجه و ت یم
 .توجه شود ریموارد ز

در  ادیز ی، سهم436/1 بیبا ضرسازمانی  عامل
دارد و  این دانشگاه را یاثربخش کردن ارتباطات سازمان

که در  052/1 بیبا ضر ،انسانیپس از آن، عامل 
تفاوت  نیثر است. اوم یارتباطات سازمان یاثربخش

 یو اجتماع یفرد یها یژگیو یازسه نشان دهنده اثر ب
به آن  رانیمد دیاست که با یافراد بر ارتباطات سازمان

 قاتیدر تحق زین یبر عامل انسان دیکاتوجه کنند. ت شتریب
نشان ( 0100)آگوگر یها افتهیشده است.  انیب گرید

و  نیبا عوامل قوان سهیداد عامل رفتار کارکنان در مقا
نان و کارک انیبر ارتباط م ،یمقررات، و فنی و ساختار

 تهداش یمشترکان شرکت برق اثر سازنده و مثبت تر
نشان ( 0106ندال) قیتحق جینتا ن،یچن . هم(03)است

بر ارتباطات  ،یبا عامل فن سهیدر مقا یداد عامل انسان
 ن،یالوه بر اــــ. ع(06)دارد یشترــــیب ریثات یسازمان

 یدهد عامل انسان ینشان م (0100)مانزور یها افتهی
و  یبا عوامل فن هــــسیدر مقا یدر ارتباطات سازمان

 .(05)ثرتر استوم یسازمان یبر اثربخش یسازمان
 میاثر مستق ،یعامل انسان یهاریمتغ انیم در

( و 0363)یروان-یـــــروح یها یژگـــیو یرهایمتغ
 سازمانی باطاتــــارت بر( 406/1)یفرهنگ یها یژگیو

 میاست، اثر مستق ادید زـــدر ح یــــسازمان دولت
 افراد ارـــــاعتب ،(045/1)ادراکی-یذهن یها یژگیو
 هــــارائ و( 066/1)المیــــک اطـــارتب ،(02047)

در حد متوسط  سازمانی ارتباطات بر( 053/1)ردبازخو
 و (075/1)یجسمان یها یژگیو میاست و اثر مستق

 اجتماعی طبقه. است کم حد در (063/1)ثروم شنود
اثر  یبر ارتباطات سازمان یکالم ریافراد و ارتباط غ

 .ندارند میمستق
 میمستقریر غثا ،یعامل انسان یرهایمتغ انیم در

 یها یژگـــــوی ،(014/1)یروان-یروح یها یژگیو
 ارتباط و (066/1)مرکزـــدم تــــ، ع(000/1)یفرهنگ

 در حد متوسط سازمانی ارتباطات بر (030/1)غیرکالمی

، (160/1)یادراک یذهن یها یژگیو میاست و اثر مستق
 اجتماعی هطبق ،(105/1)یسمانــــج یاـــه یژگوی

 هـــــارائ و (133/1)ثرـــــوم نودــش ،(133/1)افراد
 ارتباطات بر (136/1)، ارتباط غیرکالمی(133/1)بازخورد
 .در حد کم است سازمانی

عدم و  (667/1)عدم پیچیدگی کل در مجموع، اثر 
در مرتبه اول قرار  یبر ارتباطات سازمان (660/1)تمرکز

 یادراک-یذهن یها یژگیل وکدارد، سپس، اثر 
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در  سازمانی ارتباطات بر (042/1)و جمع گرایی (050/1)
 یها یژگیاثر کل و ت،یدر نها ست،ا دوممرتبه 
 نیتر نییدر پا سازمانی ارتباطات بر (-13/1)یفرهنگ

ارائه  نیب ه اند کهنشان دادبرخی مطالعات حد قرار دارد. 
رابطه معنادار وجود دارد، و  یبازخورد و ارتباطات سازمان

 یموجب اثربخش یارتباط ندیآفر روجود بازخورد د
 قیتحق جیشود. البته نتا یم یارتباطات سازمان

( نشان داد گوش دادن اثربخش، 0372)یمانیپورسل
 ازیامت نیدارد، و کمتر رانیمد یرا برا ازیامت نیباالتر

 . مربوط به مهارت بازخورد است
 ،یفرد یها یژگیلفه ووم یرهایــــمتغ انیم

 یهای ژگینسبت به و یروان-یروح یاــــه یژگیو
ثرتر وم یارتباطات سازمان یبر اثربخش ،یادراک-یذهن

رفتار  یرونیست که افراد با جلوه با معنا نیبد نی. ااست
بهتر  ،یــروان-یمناسب از نظر روح یخود و فضاساز

 انیند. در منک ربخشرا اث یتوانند ارتباطات سازمان یم
طبقه  ریمتغ ،یاجتماع یها یژگیلفه ووم یرهایمتغ

 یافراد نسبت به اعتبار افراد، ارتباطات سازمان یاجتماع
ست که برداشت ا معنا نیبد نیکند. ا یرا اثربخش تر م

 یبر ارتباطات سازمان گریکدی یافراد از طبقه اجتماع
 یلفه مهارت هاوم یرهایمتغ انیت. مـــموثرتر اس

ارائه  یرهاینسبت به متغ یکالمغیرارتباط  ،یارتباط
 یارتباطات سازمان یثر، بر اثربخشوشنود مو  بازخورد

این کارکنان  که نیبا توجه به ا ثرتر است. احتماالًوم
در  ام،یپ یکرده اند، محتوا لیمورد نظر تحص دانشگاه

عامل  یرهایمتغ انیم در .ارتباط موثرتر است یبرقرار
بر  (046/1)عدم تمرکز یرهایمتغ میاثر مستق ،یسازمان

 میاست. اثر مستق ادیز این دانشگاه یارتباطات سازمان
 بر (-000/1)و فاصله قدرت کم (060/1)خویی زن

 در حد متوسط است. سازمانی ارتباطات
 میمستقریاثر غ ،یعامل سازمان یرهایمتغ نیب
 (000/1)عدم تمرکز و (051/1)پیچیدگیعدم  یرهایمتغ
است، اثر  دانشگاه در حد متوسط سازمانی ارتباطات بر
و عدم ( 030/1)المیـــیرکــــارتباط غ میمستقریغ

متوسط و  حددر  سازمانی ارتباطات بر( 051/1)پیچیدگی
 اطاتـــارتب بر (014/1)عدم رسمیت میمستقریاثر غ

مجموع، اثر کل عدم  در .در حد کم است سازمانی
 ارتباطات بر (667/1)و عدم پیچیدگی (660/1)تمرکز

رار دارد، سپس، اثر کل ــــدر مرتبه اول ق سازمانی
بر ارتباطات  (060/1)و زن خویی( 042/1)ییجمع گرا

( -0353در مرتبه دوم و اثر کل عدم رسمیت) یسازمان
در مرتبه سوم قرار دارند، در  یبر ارتباطات سازمان

 ینسازما ارتباطات بر (176/1)فاصله قدرت کم ت،ینها
 .اثر کل را دارد نیکم تر
عدم  ،یاختار سازمانـــــلفه سوم یرهایمتغ انیم

ارتباطات  ینسبت به عدم رسمیت، بر اثربخش یدگیچیپ
ثرتر است. در واقع، در سازمان مورد نظر وم یسازمان

ارتباطات  جادیدر ا یو عمود یافق كیفقدان تفک
لفه وم یرهایمتغ انیت. در مـــثرتر اسومطلوب م

به  سبتن ،ییو زن خو ییجمع گرا ،یفرهنگ سازمان
ثرتر وم یارتباطات سازمان یبر اثربخش یریابهام پذ

 ،ییو زن خو ییجمع گرا یرهایاست. در واقع، متغ
 .کند یو مطلوب م فیافراد را تلط انیروابط م

 قیتحق جینتا یبر مبنا پژوهشگران یهاشنهادیپ
ارتباطات  تیریدر مداین دانشگاه  رانیمداین است که 

به  نسبت آن یرهایو متغ یبه عامل انسان ،یسازمان
هر  لیدر ذ دیتوجه کنند. البته با شتریب یعامل سازمان

 شتریب دیکاتوجه و ت رهایمتغ یلفه ها، به بعضواز م كی
مثال،  یاثربخش تر شود. برا یشود تا ارتباطات سازمان

 یها یژگینسبت به و یروان-یروح یها یژگیبه و
رو، باید مدیران  نیتوجه شود. از ا شتریب یادراک-یذهن

در ارتباطات خود با دیگران، تعادل روانی داشته باشند، 
خود را سرحال و شاداب نشان دهند و در چارچوب 

چنین،  آموزه های دینی و معنوی عمل کنند. هم
مدیران، با توجه به اولویت جمع گرایی، منافع جمعی را 

دنبال مسئولیت بر منافع، شخصی ترجیح دهند، به 
جمعی و مشارکت گروهی در انجام دادن کارها باشند و 
دوستی و همبستگی خود را تقویت کنند. مدیران با 

آموزشی با مباحث  یبرگزار کالس ها و کارگاه ها
حقیق آشنا ــایج این تــــارتباطات سازمانی و نیز نت

شوند تا امکان اثربخش کردن ارتباطات سازمانی فراهم 
 شود.
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Abstract 

Introduction: An organization is a network 

of departments and individuals that 

improves the performance of the 

organization through establishing synergy 

in the meaningful and purposeful 

communication between departments and 

individuals. Therefore, effective 

organizational communication is required 

to achieve organizational goals. In order to 

enhance organizational communication in 

Ilam University of Medical Sciences, the 

current article investigated the influential 

factors affecting this communication.  

 

Materials & Methods: This descriptive 

correlational study utilized a researcher-

made questionnaire for data collection. The 

study population included 170 participants 

selected out of 476 statistical populations 

(all the staff of Ilam University of Medical 

Sciences) using simple random sampling. 

Data were analyzed in SPSS software 

(version 20) using multiple regression and 

path analysis. 

 

Findings: Based on the results, 

organizational factor was found to exert a 

more profound effect on organizational 

communication in this university with a 

coefficient of .639, as compared to human 

factor with a coefficient of 0.258; in other 

words, the organizational factor is more 

effective in the enhancement of 

organizational communication. 

 

Discussion & Conclusions: According to 

the results of this study, Ilam University of 

Medical Sciences should be looking for an 

appropriate model of organizational 

communication and according to its 

position, design a desirable model in which 

organizational factors affecting 

organizational communication should pay 

more attention. 

 

Keywords: Effectiveness of organizational 

communication, Human and organizational 

factors
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