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 مقدمه

و اساس ادراك و احساس مياا  دو نراي یاا    است كه پایه نوعی تبادل اطالعات   ارتباطات سازمانی

هاا  ساازمانی باه     شود شبكه كند و باعث می بيشتي، یا یك گيوه را در شيكت یا سازما  فياهم می

هاا   اگي ساازما  (. Dessler & Philips, 2008, p.443)داد  وظایف سازمانی شكل گييند  منظور انجام

وكاار راي     المللی كسا    ها  فزایندة بازار بين الطمبخواهند كارایی باالیی داشته باشند و از عهدة ت

از ایان رو، ماالةاا ایان    (. Forster, 2005)هاا رايور  اسات     بيآیند، ارتباط بين افياد و گيوه 12

ویژه اینكه  به. موروع بيا  سازما  مورد نظي كه سازمانی دولتی است، ارزش و اهميتی خاص دارد

تةامل سازنده و مالوب وجود ندارد و مراهما الزم حاصال   يميا  واحدها و افياد سازما  مورد نظ

ارتباطات سازمانی، اصااكاك و ناهمااهن ی   ی رصد دارد از طيیق بهبود دولتاین سازما  . شود نمی

به این منظاور، بایاد   . ميا  واحدها و افياد را كاهش دهد تا بتواند عملكيد سازمانی را افزایش دهد

ها  مادیيیت   تواند در فيایند د، زیيا ارتباطات سازمانی اثيبخش میشو اثيبخش ارتباطات سازمانی

از این رو، باید به عوامل و متغييها  ماثثي باي ارتباطاات    . كننده داشته باشد و سازما ، نقش تةيين

بناابياین، بایاد سااح اثيبخشای ارتباطاات      . ها توجاه شاود   سازمانی با توجه به ساح اثيبخشی آ 

 .ورةيت سازما  بيرسی شودسازمانی با توجه به م

حال سثال اساسی این است كه هي یك از عوامل و متغييها  انسانی و سازمانی چه ميازا  باي   

ارتباطات سازمانی سازما  مورد نظي تاثثيي دارد و چاه ميازا  ارتباطاات ساازمانی ایان ساازما  را        

 كند؟ اثيبخش می

 لهئبیان مس

اید بي عوامل و متغييها  مثثي بي آ  با توجه باه سااح   كيد  ارتباطات سازمانی ب به منظور اثيبخش

از این رو، باید عناصي ارتباطات سازمانی و عوامل مثثي باي آ   . شا  توجه و تثكيد شود تثثييگذار 

                                                           
1. Organazational Communication 
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مجاار   . 2(: 12، ص2831ميلاي،  )عناصي ارتباطات سازمانی شامل چهار جزء اسات  . ماالةه شود

مجاار  ارتبااطی باين افاياد در     . توانند ارتباط بيرايار كنناد   میها  ها از طيیق آ  ارتباطی كه انسا 

، 2و جاا   نزيراب)بند  شده است  چهيه، كتبی و الكتيونيكی طبقه به سازما  به سه بخش عمدة چهيه

ها  ارتباطی كه ناظي بي نوع رفتار افاياد باا    سبك. 1؛ (211، ص2831پور،  لی و ایمانی ؛ رليچ1002

، 2831؛ ميلي، 1002 جا ، و نزيراب)شود  تا رسمی و غييرسمی تقسيم مییكدی ي است و به دو دس

 و ناز يراب)ها  ارتباطی شامل ارتباطات عمود ، افقی و مورب ميا  افياد ساازما    مسيي. 8؛ (12ص

ها و ارتباطات اسات   محتوا  ارتباطی كه شامل محتوا  پيام. 4؛ (13، ص2831ميلي،  ؛1002 جا ،

 (.12، ص2831ميلي، )شود   ، اجتماعی و ابتكار  تقسيم میا و به سه دستا وظيره

عامال   :عامل  نسالاس   . 1: شاوند  عوامل مثثي بي ارتباطات سازمانی به دو دستا كلی تقسيم می

در وارا،،  . دهاد  گييد و ارتباط ميا  افياد را تحت تثثيي رايار مای   ها  انسانی را دربيمی انسانی جنبه

كناد و باي آ  اثاي م بات      ييها  آ ، ارتباطات سازمانی را اثيبخش میها و متغ عامل انسانی و مثلره

هاا      ها باه ویژگای   این ویژگی: ها  فيد  افياد ویژگی( الف: این عامل شامل سه جزء است. دارد

روانی و جسمانی  -، و روحی(Schermerhorn, 2006, p.450؛ 1002 جا ، و نزيراب)ادراكی  -ذهنی

ها  اجتماعی  ویژگی( شوند؛ ب تقسيم می( 22، ص2834كو و همكارا ، ؛ بي1002 جا ، و نزيراب)

، طبقاا اجتمااعی   (Schermerhorn, 2006, p.448)ها  فيهن ی افاياد   ها به ویژگی این ویژگی: افياد

، 2834، 1تناي یكي و یكينيك؛ 842، ص2831فيهن ی، )و اعتبار افياد ( 43، ص2822ررایيا ، )افياد 

هاا    ا  از رفتاار  ها  ارتبااطی مجموعاه   مهارت: ها  ارتباطی مهارت(  شود؛  تقسيم می( 452ص

هدفمند، ميتبط و متناس  با وراةيت اسات كاه آماوختنی و تحات كنتايل فايد اسات و شاامل          

رفتارهاا  صاوتی و   )، ارتباطاات غييكالمای   (گرتاار  و نوشاتار   )هاا  ارتبااط كالمای     مهاارت 

                                                           
1. Robbins & Judge 
2. Kiniki and Kreitner 
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عامل   . 2 (.2834همكاارا ،   و 2بيكاو )شاود   یداد  ماثثي و اراةاا باازخورد ما     ، گوش(غييصوتی

گييد و بي ارتباطاات ساازمانی تاثثيي     عامل سازمانی، ساختار و محتوا  سازما  را دربيمی :سازماس 

كناد   ها و متغييها  آ ، ارتباطات سازمانی را اثيبخش می در وار،، عامل سازمانی و مثلره. گذارد می

سااختار  : سااختار ساازمانی  ( الاف : شاود  و دسته تقسايم مای  این عامل به د. و بي آ  اثي م بت دارد

كند وظایف چ ونه تخصيص داده شوند، چه شخصی باه چاه كسای گازارش      سازمانی تصيیح می

ها  هماهن ی رسمی و ال وها  تةاملی سازمانی كه باید رعایات شاود، كدامناد؟     دهد و سازوكار

دگی، رسميت و تميكز تشكيل شده اسات  ساختار به عنوا  یكی از اجزا  سازمانی از عناصي پيچي

، (تركياك عماود ، افقای و جغيافياایی    )عناصي پيچيادگی  (. 11،ص2821 نز،يراب؛ 1008 ،1نزيراب)

 ,Dessler & Phillips, 2008)دهاد   رسميت و تميكز، ارتباطات سازمانی را تحات تاثثيي رايار مای    

p.441; Schermerhorn, 2006, p.442)گ ساازمانی مجموعاه عقایاد    فيهنا : فيهنگ ساازمانی ( ؛ ب

یابد و رفتار اعضاا  آ  را هادایت    ها  اخالری است كه درو  سازما  توسةه می مشتيك و ارزش

باه آ    8از مساةل اساسی كه پژوهش يا  از جملاه هافساتد  (. Schermerhorn, 2006, p.96)كند  می

اصلی بيرسای هافساتد آ    یافتا . اند، چ ون ی اثيگذار  فيهنگ بي رفتار كاركنا  است توجه كيده

هاا  فيهن ای را باه      هافستد ابةاد و مقياس. شدت تحت تثثيي فيهنگ هستند ها به است كه سازما 

ا  از نابيابي  مياا  افاياد اسات كاه      ، به مرهوم درجه4فاصلا ردرت: چهار دسته تقسيم كيده است

كاه افاياد در یاك كشاور     ا  اسات   ، به مرهوم درجاه 5دانند؛ فيدگيایی ميدم كشور آ  را عاد  می

ا   ، به مرهوم درجاه 1ميدخویی. طور فيد  عمل كنند   جا  عضویت در گيوه، به دهند به تيجيح می

در مقابال آ ،  . شاود  ها  ميدانه مانناد راطةيات، ررابات و موفقيات تثكياد مای       است كه بي ارزش

انی و غيايه رايار   رسا  ها  زنانه مانند كيريت زندگی، روابط شخصی گيم و دوستانه، خدمت ارزش
                                                           

1. Berko 

2. Robbins 
3. Hofestede 
4. Ower Distance 
5. Individualism 
6. Masculinity 
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هاا    ا  اسات كاه افاياد یاك كشاور مورةيات       ، باه مرهاوم درجاه   2اجتناب از عدم اطمينا . دارد

مقيمای و همكاارا ،    ؛1002 جا ، و نزيراب)دهند  ساختاریافته را به شيایط ساختارنایافته تيجيح می

؛ 2835مكاارا ،  مقيمای و ه )گذارناد   ابةاد یادشده بي ارتباطات سازمانی تاثثيي مای  (. 21، ص2835

 (.2838، 1شاین

ها و متغييهایی دارد، به عنوا  متغيي وابسته و عوامل  در این تحقيق ارتباطات سازمانی كه مثلره

 . اند انسانی و سازمانی به عنوا  متغييها  مستقل در نظي گيفته شده

  ماثثي  بدیهی است ارتباطات سازمانی باید اثيبخش باشد تا در مجموعا سازما  و مادیيیت آ 

ها  مدر  در نظي گيفته شود و مدیيا  باید نحوة  تواند به عنوا  بنياد سازما  ارتباط مثثي می. باشد

 از ایان رو، باي ارتباطاات    (.Moorhead & Griffin, 2001, p.254)مثثي را بدانند  ارتباطات بيريار 

كند و در  خود را ایرا می نقش اصلیتثكيد شده است، زیيا اگي ارتباطات اثيبخش باشد،  بسيار مثثي

گویند حيااا   سسيل و راتول می(. Percy, 2008, p.165)است  مثثي موفقيت هما مدیيا  و كاركنا 

بلكه ارتباطات وارةی ایان   ،ارتباطات اثيبخش فقط به حوزة انتقال دانش و اطالعات محدود نيست

ه فيستنده رصد داشاته اسات   است كه یادگيي ، احساس، فكي، یا رفتار گيينده هما  چيز  شود ك

(Cecil & Rothwel, 2007, p.353) .  هاا   بنابياین، در صورتی روابط ميا  افياد اثيبخش است كاه آ

طور كامل برهمند و آ  را بپذیيند و فياتي از آ  بتوانند رفتار خود را تغييي  بتوانند پيام یكدی ي را به

  .دهند

  روش تحقیق

نموناا  . امةا آمار  شامل هما مدیيا  یك سازما  دولتی استی، و جهمبست  حاريروش تحقيق 

ابازار تحقياق پيسشاناما    . انتخااب شاد   مانظم   اخوشاه  یتصاادف گيي   نري  با روش نمونه 823

اعتباار صاور  و   . ا  تنظيم شد درجه گویه است كه بي اساس طيف ليكيت پنج 21ساخته با  محقق

                                                           
1. Uncertainty Avoidance 

2. E.H.Schein 
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روع تثیيد شاد و پایاایی پيسشانامه باا روش آلراا       محتوایی پيسشنامه توسط استادا  آشنا به مو

ها  ارتباطات سازمانی، عامال انساانی و عامال     به دست آمد و ريی  پایایی مثلره 24/0كيونباخ، 

به دست آمد كه پایایی رابال رباول را    200/0و  288/0، 211/0سازمانی پيسشنامه به تيتي ، مةادل 

توصيری و استنباطی تحليل شد كه در سااح توصايری   ها  تحقيق در دو ساح  داده. دهد نشا  می

ميان ين و انحياف مةيار محاسبه شد و در ساح استنباطی آزمو  رگيسيو  چنادمتغيي  و تحليال   

 . كار گيفته شد به SPSSافزار  مسيي با كمك نيم

 های تحقیق یافته

و ساازمانی ماثثي باي    بيا  بيرسی روابط ساختار  ارتباطات سازمانی و عوامل و متغييها  انسانی 

ارتباطاات  . تيسايم شاده اسات   ( 1شاكل  )داد ارتباطات سازمانی اثايبخش   آ ، نمودار مسيي درو 

مستقيم و غييمستقيم عامل انسانی و متغييها  آ  با ارتباطات سازمانی در باال  نماودار، و ارتبااط   

در پاایين نماودار، باا    مستقيم و غييمستقيم عامل سازمانی و متغييهاا  آ  باا ارتباطاات ساازمانی     

داد ارتباطاات ساازمانی اثايبخش     باي اسااس نماودار مسايي، درو     . ها مشاخص شاده اسات    فلش

 . داد ارتباطات سازمانی اثيبخش طياحی شده است وتحليل، و نمودار مسيي بيو  تجزیه
 

 سازمانی بینی ارتباطات سازمانی اثربخش بر اساس عوامل انسانی و خالصة نتایج رگرسیون پیش. 1جدول 

 عونم 
 های تغییر  آماره

R 
2

R
 2

R تغییر F تغییر df1 df2 سطح معنادنری 
 002/0 803 1 812/282 422/0 422/0 132/0 عامل انسانی
 002/0 802 2 11/34 105/0 105/0 458/0 عامل سازمانی

ن درصد واریانس ارتباطاات ساازمانی اثايبخش را تبياي     2/42، عامل انسانی 2بي اساس جدول 

. كناد  بينای مای   كند، از این رو، عامل انسانی، اثيبخشی ارتباطات سازمانی سازما  دولتی را پيش می

كند، از ایان رو، عامال    درصد واریانس ارتباطات سازمانی اثيبخش را تبيين می 5/10عامل سازمانی 

تاایج تحليال   باي اسااس ن  . كند بينی می سازمانی، اثيبخشی ارتباطات سازمانی سازما  دولتی را پيش

مةناادار اسات و    P<02/0عوامال انساانی و ساازمانی در سااح     ( بتا)بينی  رگيسيو ، ريی  پيش

  .است 442/0و ريی  بتا  عامل سازمانی بيابي با  121/0ريی  بتا  عامل انسانی بيابي با 
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 نیبینی ارتباطات سازمانی اثربخش بر اساس متغیرهای انسا خالصة نتایج رگرسیون پیش. 2جدول 

 متغیرهای نسااس 
 های تغییر  آماره

R 
2

R
 2

R تغییر F تغییر df1 df2 سطح معنادنری 
 002/0 820 1 222/32 415/0 415/0 131/0 ها  فيد  متغييها  ویژگی
 002/0 822 8 82/52 851/0 851/0 522/0 ها  اجتماعی متغييها  ویژگی
 002/0 822 4 31/84 820/0 820/0 551/0 ها  ارتباطی متغييها  مهارت

ادراكای، و   -هاا  ذهنای   ها  جسمانی، ویژگای  ویژگی)ها  فيد   ، ویژگی1بي اساس جدول 

. كنناد  درصد واریانس ارتباطات سازمانی اثايبخش را تبياين مای    5/41( روانی -ها  روحی ویژگی

. نناد ك بينای مای   بنابياین، متغييها  یادشده، اثيبخشی ارتباطات ساازمانی ساازما  دولتای را پايش    

درصد واریانس ارتباطات ساازمانی   1/85( ها  فيهن ی و اعتبار افياد ویژگی)ها  اجتماعی  ویژگی

كنند، ولی متغيي طبقا اجتماعی، سهمی مةناادار در تبياين ارتباطاات ساازمانی      اثيبخش را تبيين می

 .كنند بينی می پيشها  یادشده، اثيبخشی ارتباطات سازمانی سازما  دولتی را  بنابياین، متغيي. ندارد
1

R 82( ارتباط كالمی، اراةاا باازخورد و شانود ماثثي    )ها  ارتباطی  دهد مهارت تغييي نشا  می 

كنند، ولی متغيي ارتبااط غييكالمای ساهمی     درصد واریانس ارتباطات سازمانی اثيبخش را تبيين می

اثيبخشی ارتباطات ساازمانی  بنابياین، متغييها  یادشده، . مةنادار در تبيين ارتباطات سازمانی ندارد

 .كنند بينی می سازما  دولتی را پيش
 بینی ارتباطات سازمانی اثربخش بر اساس متغیرهای سازمانی خالصة نتایج رگرسیون پیش. 3جدول 

 متغیرهای نسااس 
 های تغییر  آماره

R 
2

R
 2

R تغییر F تغییر df1 df2 سطح معنادنری 
 a421/0 141/0 141/0 110/88 8 821 002/0 متغييها  ساختار سازمانی
 002/0 802 4 11/13 113/0 113/0 523/0 متغييها  فيهنگ سازمانی

درصاد   1/14( عدم پيچيدگی و عادم رساميت  )، متغييها  ساختار سازمانی 8بي اساس جدول 

كنند، ولی متغيي عادم تميكاز، ساهمی مةناادار در      واریانس ارتباطات سازمانی اثيبخش را تبيين می

بنابياین، متغييها  یادشده، اثيبخشای ارتباطاات ساازمانی ساازما      . يين ارتباطات سازمانی نداردتب

 3/11( پاذیي   خویی و ابهام گيایی، ز  جم،)متغييها  فيهنگ سازمانی . كنند بينی می دولتی را پيش

ساهمی   كنند، ولی متغيي فاصلا ردرت كام،  درصد واریانس ارتباطات سازمانی اثيبخش را تبيين می
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ها  یادشده، اثيبخشی ارتباطات ساازمانی   بنابياین، متغيي. مةنادار در تبيين ارتباطات سازمانی ندارد

 .كنند بينی می سازما  دولتی را پيش
 بینی عامل انسانی بر اساس متغیرهای انسانی خالصة نتایج رگرسیون پیش. 4جدول 

 متغیرهای نسااس 
 های تغییر  آماره

R 
2

R
 2

R تغییر F تغییر df1 df2 سطح معنادنری  
 a358/0 213/0 213/0 122/122 8 822 002/0 ها  فيد    متغييها  ویژگی
 002/0 822 8 22/825 234/0 234/0 335/0 ها  اجتماعی متغييها  ویژگی
 002/0 820 4 82/114 248/0 248/0 311/0 ها  ارتباطی متغييها  مهارت

ادراكای و   -هاا  ذهنای   ها  جسامانی، ویژگای   ویژگی)  ها  فيد ، ویژگی4بي اساس جدول 

بنابياین، متغييها  . كنند درصد واریانس عامل انسانی را تبيين می 3/21( روانی -ها  روحی ویژگی

اعتباار افاياد، طبقاا اجتمااعی و     )ها  اجتمااعی   ویژگی. كنند بينی می یادشده، عامل انسانی را پيش

هاا    بناابياین، متغياي  . كنناد  یانس عامل انسانی را تبياين مای  درصد وار 4/23( ها  فيهن ی ویژگی

اراةا بازخورد، ارتباط كالمی، شنود )ها  ارتباطی  مهارت. كنند بينی می یادشده، عامل انسانی را پيش

بناابياین، متغييهاا    . كنند درصد واریانس عامل انسانی را تبيين می 8/24( مثثي و ارتباط غييكالمی

 .كنند بينی می انی را پيشیادشده، عامل انس
 

 بینی عامل سازمانی بر اساس متغیرهای سازمانی خالصة نتایج رگرسیون پیش. 5جدول 

 متغیرهای نسااس 
 های متغیر آماره

R 
2

R
 2

R تغییر F تغییر df1 df2 سطح معنادنری  

 002/0 821 8 245/850 222/0 222/0 323/0 ساختارسازمانی

 002/0 822 4 20/881 322/0 322/0 200/0 فيهنگ سازمانی

( عدم تميكز، عدم رساميت و عادم پيچيادگی   )، متغييها  ساختار سازمانی 5بي اساس جدول 

بنابياین، متغييها  یادشده، عامل ساازمانی را  . كنند درصد واریانس عامل سازمانی را تبيين می 2/22

بنابياین، . كنند سازمانی را تبيين میدرصد واریانس عامل  2/32متغييها  یادشده . كنند بينی می پيش

، عامل سازمانی (گيایی و فاصلا ردرت كم پذیي ، جم، خویی، ابهام ز )ها  فيهنگ سازمانی  متغيي

 .كنند بينی می را پيش
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 ضرایب اثر مستقیم، غیرمستقیم و اثر کل عوامل و متغیرهای انسانی و سازمانی بر ارتباطات سازمانی اثربخش. 6جدول 

 نثرک  نثر غیرماتقیم نثر ماتقیم متغیرها ها همؤلف

 ها  فيد  ویژگی
 822/0 284/0 145/0 ادراكی –ها  ذهنی  ویژگی
 155/0 111/0 828/0 روانی -ها  روحی  ویژگی

 121/0 222/0 225/0 ها  جسمانی    ویژگی

 ها  اجتماعی ویژگی
 283/0 821/0 411/0 ها  فيهن ی ویژگی

 213/0 213/0 _ يادطبقا اجتماعی اف
 505/0 153/0 142/0 اعتبار افياد

 ها  ارتباطی مهارت

 438/0 122/0 111/0 ارتباط كالمی
 812/0 213/0 228/0 شنود مثثي

 112/0 112/0 _ ارتباط غييكالمی
 814/0 222/0 158/0 اراةا بازخورد

 ساختار سازمانی
 530/0 233/0 821/0 عدم پيچيدگی
 -022/0 213/0 -115/0 عدم رسميت
 112/0 112/0 _ عدم تميكز

 فيهنگ سازمانی

 252/0 252/0 _ فاصلا ردرت كم
 042/0 210/0 -225/0 پذیي  ابهام
 411/0 025/0 822/0 گيایی جم،
 411/0 142/0 122/0 خویی ز 

 121/0 _ 121/0 عامل انسانی
 413/0 _ 413/0 عامل سازمانی

مستقيم عامل انسانی بي ارتباطات ساازمانی ساازما  دولتای باا رايی       ، اثي 1بي اساس جدول 

بيشااتي اساات، یةناای عاماال انسااانی در  413/0در مقایسااه بااا عاماال سااازمانی بااا راايی   121/0

اثاي مساتقيم، غييمساتقيم و اثاي كال متغييهاا        . كيد  ارتباطات ساازمانی ماثثيتي اسات    اثيبخش

روانای،   -هاا  روحای   ویژگای اناد از   تيتيا ، عباارت   بهها  فيد  بي ارتباطات سازمانی،  ویژگی

روانای،   -هاا  روحای   بناابياین، ابتادا ویژگای   . ها  جسمانی ادراكی و ویژگی -ها  ذهنی ویژگی

هاا  جسامانی، ارتباطاات ساازمانی ساازما        ادراكی و در آخي ویژگای  -ها  ذهنی سپس، ویژگی

روانی بي ارتباطات ساازمانی باا    -روحی ها  در مجموع، اثي كلی ویژگی. كند دولتی را اثيبخش می

ها  جسمانی با  ادراكی و ویژگی -ها  ذهنی   در مقایسه با اثي كل متغييها  ویژگی 155/0ريی  

 .خيلی بيشتي است 121/0و  822/0ريای  

هاا  فيهن ای باي     ها  اجتماعی، اثي مساتقيم و اثاي غييمساتقيم ویژگای     بين متغييها  ویژگی
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متغيي طبقا اجتمااعی  . ازما  دولتی، در مقایسه با متغيي اعتبار افياد بيشتي استارتباطات سازمانی س

از دو متغياي   213/0افياد بي ارتباطات سازمانی اثي مستقيم نادارد و اثاي غييمساتقيم آ  باا رايی       

 283/0ها  فيهن ی بي ارتباطات سازمانی با رايی    در مجموع، اثي كل ویژگی. تي است یادشده كم

 .كند سه با متغيي اعتبار افياد بيشتي است، یةنی ارتباطات سازمانی را بيشتي اثيبخش میدر مقای

، ساپس، اراةاا   111/0ها  ارتباطی، اثي مستقيم ارتباط كالمی باا رايی     بين متغييها  مهارت

بي ارتباطات سازمانی ساازما    228/0، در مقایسه با شنود مثثي با ريی  158/0بازخورد با ريی  

البته اثاي غييمساتقيم   . بيشتي است و ارتباط غييكالمی بي ارتباطات سازمانی اثي مستقيم ندارد دولتی

نسبت به متغييها  یادشده بيشتي اسات و   112/0ارتباط غييكالمی بي ارتباطات سازمانی با ريی  

باا   در مقایساه باا شانود ماثثي     122/0اثي غييمستقيم ارتباط كالمی بي ارتباطات سازمانی با ريی  

در مجموع، اثي كل ارتباط كالمای باي   . بيشتي است 222/0و اراةا بازخورد با ريی   213/0ريی  

و  814/0در مقایسه با اراةا بازخورد باا رايی     438/0ارتباطات سازمانی سازما  دولتی با ريی  

سايار  بيشتي است و اثي كل اراةا بازخورد و شنود ماثثي باه یكادی ي ب    812/0شنود مثثي با ريی  

 .نزدیكند

ها  ساختار سازمانی، اثاي مساتقيم و اثاي غييمساتقيم عادم پيچيادگی باي ارتباطاات          بين متغيي

 -115/0در مقایسه با عدم رسميت با ريی  233/0و  821/0ها   سازمانی سازما  دولتی با ريی 

زمانی البته اثي مستقيم و اثاي غييمساتقيم عادم رساميت باي ارتباطاات ساا       . بيشتي است -213/0و 

عدم تميكز بي ارتباطات سازمانی اثي مستقيم ندارد و اثي غييمستقيم آ  نسبت به اثي . مةكوس است

در مجماوع، اثاي كال عادم پيچيادگی باي       . غييمستقيم عدم پيچيدگی و عدم رسميت بيشتي اسات 

 در مقایسه با متغيي عدم رسميت بيشتي اسات، یةنای ارتباطاات    530/0ارتباطات سازمانی با ريی  

 .كند سازمانی را بيشتي اثيبخش می

گيایی بي ارتباطات سازمانی سازما  دولتای باا    بين متغييها  فيهنگ سازمانی، اثي مستقيم جم،

بيشتي  -225/0پذیي  با ريی   ، سپس، ابهام122/0خویی با ريی   در مقایسه با ز  822/0ريی  

. یي  بي ارتباطات ساازمانی بيشاتي اسات   پذ خویی در مقایسه با ابهام همچنين، اثي مستقيم ز . است
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خاویی باي    اثاي غييمساتقيم ز   . متغيي فاصلا ردرت كم بي ارتباطاات ساازمانی اثاي مساتقيم نادارد     

پاذیي ، فاصالا رادرت كام و      در مقایسه باا متغييهاا  ابهاام    142/0ارتباطات سازمانی با ريی  

جماوع، اثاي كال متغييهاا      در م. بيشاتي اسات   025/0و  252/0،  210/0گيایای باا رايای      جم،

در مقایساه باا متغياي     411/0و  411/0خویی باي ارتباطاات ساازمانی باا رايای        گيایی و ز  جم،

 .كنند تي می پذیي  بيشتي است، یةنی ارتباطات سازمانی را اثيبخش ابهام
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ها   ژگیوی

 ادراكی -ذهنی

ها   ویژگی

 روانی

ها   ویزگی
 جسمانی

ها  فيهن ی  ویژگی طبقا اجتماعی 
 اجتماعی 

اراةا 
 بازخورد

شنود  
 مثثي

ارتباط 
 غييكالمی

 اعتبار افياد

 های فردیویژگ نرتباط                        هایویژگ  های نجتماع                    مهارت

 سازماس  نثربخش نرتباطات

 عام  نسااس 

225/0 828/0 145/0 158/0 228/0 121/0 
111/0 142/0 411/0 

442/0 
820/0 

100/0 
211/0 

150/0 883/0 814/0 834/0 152/0 415/0 

 .دهندة عدم تأثیرگذاری متغیرها است خطوط مقطع، نشان

 نی اثربخشداد ارتباطات سازما نمودار مسیر برون.  1شکل 

 

442/0 

 متغیرهای ساختار سازماس                                                    متغیرهای فرهنگ سازماس   

 ردرت اعدم فاصل پذیي  ابهام گيایی جم، خویی ز 

413/0 

802/0 

 عدم پيچيدگی رسميت عدم تميكز

 عام  سازماس 

115/0 
854/0 852/0 111/0 534/0 

822/0 

 

225/0- 

 

122/0 
 

821/0 
 

115/0- 
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ثاي غييمساتقيم متغييهاا و    با بيرسی ريی  مسيي، مةنادار  و عدم مةناادار  اثاي مساتقيم و ا   

هي یك از عوامل یا متغييهایی كه بي یكدی ي یاا باي   . عوامل انسانی و سازمانی مشخص شده است

بنابياین، در نماودار  . اند اند، از نمودار خار  شده ارتباطات سازمانی اثي مستقيم یا غييمستقيم نداشته

كه بي یكدی ي یاا   متغييهایی باری ماندند، فقط عوامل و (2شكل )داد ارتباطات سازمانی  مسيي بيو 

 :بي ارتباطات سازمانی، اثي مستقيم یا غييمستقيم دارند

روانای و   -هاا  روحای    ادراكای، ویژگای   -هاا  ذهنای   ویژگای )ها  فيد   متغييها  ویژگی

از مياا   . كنند طور مستقيم و غييمستقيم، ارتباطات سازمانی را اثيبخش می به( ها  جسمانی ویژگی

طاور مساتقيم و غييمساتقيم،     ها  فيهن ی و اعتبار افياد، به ها  اجتماعی، ویژگی ييها  ویژگیمتغ

كنند و اثاي طبقاا اجتمااعی افاياد باي ارتباطاات ساازمانی فقاط          ارتباطات سازمانی را اثيبخش می

رد، ها  ارتباطی، ارتباط كالمی، شنود مثثي و اراةا بازخو از بين متغييها  مهارت. غييمستقيم است

كنناد و اثاي ارتبااط غييكالمای باي       طور مستقيم و غييمستقيم، ارتباطات سازمانی را اثيبخش مای  به

از بين متغييها  ساختار سازمانی، عدم پيچيدگی و عادم  . است ارتباطات سازمانی فقط غييمستقيم

غييمساتقيم  رسميت بي ارتباطات سازمانی اثي مستقيم و اثي غييمستقيم دارند و عدم تميكز فقط اثي 

خویی بي ارتباطات ساازمانی   گيایی و ز  پذیي ، جم، از بين متغييها  فيهنگ سازمانی، ابهام. دارد

بادیهی اسات هماا    . اثي مستقيم و غييمستقيم دارند و فاصلا ردرت كم فقاط اثاي غييمساتقيم دارد   

اناد   ةنادارند و توانساته هایی م كننده بينی عوامل و متغييهایی كه اثي مستقيم یا غييمستقيم داشتند پيش

1همچناين، بااالبود    . در ساح مةنادار ، تغيييات ارتباطاات ساازمانی اثايبخش را تبياين كنناد     
R 

، بيازندگی نسابی مناسا    (ها  انسانی و سازمانی شده توسط عوامل و متغيي نسبت واریانس تبيين)

 .دهد مدل ساختار  را نشا  می

 بحث و نتیجه

مانی و عوامل و متغييها  انسانی و سازمانی مثثي باي آ ، از طيیاق مادل    روابط ميا  ارتباطات ساز

گيفتاه،   بي اساس محاسابات انجاام  . وتحليل شد ساختار  و محاسبا ريای  در تحليل مسيي تجزیه

 . اثي مستقيم و غييمستقيم عوامل و متغييها  انسانی و سازمانی تةيين شد
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طاور غييمساتقيم،    طور مستقيم و بيخی دی ي باه  هبيخی عوامل و متغييها  انسانی و سازمانی ب

بدیهی است باید مدیيا  ساازما  دولتای باه    . كنند ارتباطات سازمانی سازما  دولتی را اثيبخش می

كناد، توجاه و تثكياد     تي می عوامل و متغييها  انسانی و سازمانی كه ارتباطات سازمانی را اثيبخش

 :یي توجه شوداز این رو، شایسته است به موارد ز. كنند

كيد  ارتباطات سازمانی ساازما  دولتای    ، سهمی زیاد در اثيبخش121/0عامل انسانی با ريی  

ایان  . در اثيبخشی ارتباطات سازمانی مثثي است 413/0دارد و پس از آ ، عامل سازمانی، با ريی  

انی اسات كاه   ها  فيد  و اجتماعی افياد بي ارتباطاات ساازم   دهندة اثي بسزا  ویژگی تراوت نشا 

. تثكيد بي عامل انسانی نيز در تحقيقات دی ي بياا  شاده اسات   . باید مدیيا  به آ  بيشتي توجه كنند

نشا  داد عامل رفتار كاركنا  در مقایسه باا عوامال راوانين و مقايرات، و     ( 2828)ها  گلشن  یافته

تاي  داشاته    و م بات  فنی و ساختار ، بي ارتباط ميا  كاركنا  و مشتيكا  شيكت بيق اثاي ساازنده  

نشا  داد عامل انسانی در مقایسه با عامال فنای، باي    ( 2831)همچنين، نتایج تحقيق فالحتی . است

دهاد عامال    نشا  می( 2823)ها  جهانی  عالوه بي این، یافته. ارتباطات سازمانی تثثيي بيشتي  دارد

اثيبخشای ساازمانی ماثثيتي     انسانی در ارتباطات سازمانی در مقایسه با عوامل فنی و ساازمانی باي  

 .است

و ( 828/0)روانای   –ها  روحای   در ميا  متغييها  عامل انسانی، اثي مستقيم متغييها  ویژگی

بي ارتباطات سازمانی سازما  دولتی در حد زیاد اسات، اثاي مساتقيم    ( 411/0)ها  فيهن ی  ویژگی

و اراةا بازخورد ( 111/0)اط كالمی ، ارتب(142/0)، اعتبار افياد (145/0)ادراكی  –ها  ذهنی  ویژگی

و ( 225/0)ها  جسامانی   بي ارتباطات سازمانی در حد متوسط است و اثي مستقيم ویژگی( 158/0)

طبقا اجتماعی افياد و ارتباط غييكالمی بي ارتباطات سازمانی . در حد كم است( 228/0)شنود مثثي 

 . اثي مستقيم ندارند

و ( 111/0)روانای   –هاا  روحای    اثاي غييمساتقيم ویژگای   در ميا  متغييها  عامال انساانی،   

بي ارتباطات سازمانی در حد زیاد است، اثي غييمساتقيم اعتباار افاياد    ( 821/0)ها  فيهن ی  ویژگی

بي ارتباطات سازمانی در حاد متوساط   ( 112/0)، ارتباط غييكالمی (122/0)، ارتباط كالمی (153/0)
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، طبقاا  (222/0)هاا  جسامانی    ، ویژگای (284/0)دراكای  ا -ها  ذهنای  است و اثي مستقيم ویژگی

باي ارتباطاات ساازمانی در    ( 222/0)و اراةا باازخورد  ( 213/0)، شنود مثثي (213/0)اجتماعی افياد 

 .حد كم است

باي  ( 155/0)روانای   –هاا  روحای    و ویژگی( 283/0)ها  فيهن ی  در مجموع، اثي كل ویژگی

، ارتبااط كالمای   (505/0)ر دارد، سپس، اثاي كال اعتباار افاياد     ارتباطات سازمانی در ميتبا اول ريا

، شانود  (822/0)ادراكای   -ها  ذهنی بي ارتباطات سازمانی در ميتبا دوم، و اثي كل ویژگی( 438/0)

بي ارتباطات سازمانی در ميتبا سوم است، در نهایات، اثاي   ( 814/0)و اراةا بازخورد ( 812/0)مثثي 

هاا    یافتاه . تايین حاد رايار دارد    بي ارتباطات سازمانی در پایين( 121/0)ها  جسمانی  كل ویژگی

هم نشا  داد باين اراةاا   ( 2822)و منوچهي  ( 2821)، موحدزاده (2825)، علو  (2824)عليخانی 

بازخورد و ارتباطات سازمانی رابااا مةناادار وجاود دارد، و وجاود باازخورد در فيایناد ارتبااطی        

نشاا  داد  ( 2823)البتاه نتاایج تحقياق پورساليمانی     . شاود  مانی میموج  اثيبخشی ارتباطات ساز

تايین امتيااز ميباوط باه مهاارت       داد  اثيبخش، باالتيین امتياز را بايا  مادیيا  دارد، و كام    گوش

 .بازخورد است

هاا    روانای نسابت باه ویژگای     –ها  روحی  ها  فيد ، ویژگی ميا  متغييها  مثلرا ویژگی

 ةاین بدین مةناست كه افياد با جلاو . كند شی ارتباطات سازمانی مثثيتي میادراكی، بي اثيبخ -ذهنی

توانند ارتباطات ساازمانی را   روانی، بهتي می –بييونی رفتار خود و فضاساز  مناس  از نظي روحی

ها  فيهن ی نسابت باه    ها  اجتماعی، متغيي ویژگی در ميا  متغييها  مثلرا ویژگی. اثيبخش كنند

این بدین مةناست كه بيداشت ذهنای افاياد از   . كند تي می ارتباطات سازمانی را اثيبخشاعتبار افياد، 

هاا    مياا  متغييهاا  مثلراا مهاارت    . رفتار فيهن ی یكدی ي بي ارتباطات سازمانی ماثثيتي اسات  

ارتباطی، ارتباط كالمی نسبت به متغييها  شنود ماثثي و اراةاا باازخورد، باي اثيبخشای ارتباطاات       

اند، محتوا   كيده احتماالً با توجه به اینكه كاركنا  سازما  مورد نظي تحصيل. ثيتي استسازمانی مث

 .پيام، در بيريار  ارتباط مثثيتي است

گيایای   و جما، ( 821/0)در ميا  متغييها  عامل سازمانی، اثي مستقيم متغييها  عدم پيچيدگی 
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و ( -115/0)مساتقيم عادم رساميت     اثاي . زیاد اسات  دولتی سازما بي ارتباطات سازمانی ( 822/0)

البته اثي مساتقيم عادم رساميت باي     . بي ارتباطات سازمانی در حد متوسط است( 122/0)خویی  ز 

در . تواند ارتباطات ساازمانی را اثايبخش كناد    ارتباطات سازمانی مةكوس است، یةنی رسميت می

 . مةكوس استبي ارتباطات سازمانی كم و ( -225/0)پذیي   رمن اثي مستقيم ابهام

خاویی   و ز ( 112/0)بين متغييها  عامل ساازمانی، اثاي غييمساتقيم متغييهاا  عادم تميكاز       

، (233/0)بي ارتباطات سازمانی سازما  دولتی زیاد است، اثي غييمساتقيم عادم پيچيادگی    ( 142/0)

مانی بي ارتباطات سااز ( -213/0)و عدم رسميت ( 252/0)، فاصلا ردرت كم (-210/0)پذیي   ابهام

 .بي ارتباطات سازمانی در حد كم است( 025/0)گيایی  در حد متوسط و اثي غييمستقيم جم،

باي ارتباطاات ساازمانی در ميتباا اول رايار دارد،      ( 530/0)در مجموع، اثي كل عدم پيچيادگی  

بي ارتباطات سازمانی در ميتباا دوم و اثاي   ( 411/0)خویی  و ز ( 411/0)گيایی  سپس، اثي كل جم،

پاذیي    بي ارتباطات سازمانی در ميتبا سوم ريار دارند، در نهایت، ابهام( -858/0)عدم رسميت كل 

 .تيین اثي كل را دارد بي ارتباطات سازمانی كم( -125/0)

ميا  متغييها  مثلرا ساختار سازمانی، عدم پيچيدگی نسبت باه عادم رساميت، باي اثيبخشای      

افقای و عماود  در     ر سازما  مورد نظي فقدا  تركياك در وار،، د. ارتباطات سازمانی مثثيتي است

گيایای و   در ميا  متغييها  مثلراا فيهناگ ساازمانی، جما،    . ایجاد ارتباطات مالوب مثثيتي است

در وارا،، متغييهاا    . پذیي  بي اثيبخشی ارتباطات سازمانی مثثيتي اسات  خویی، نسبت به ابهام ز 

 .كند مالوب می وا تلايف خویی، روابط ميا  افياد ر گيایی و ز  جم،

 پیشنهادها

 :شود بي مبنا  نتایج تحقيق پيشنهادهایی به شيح زیي مايح می

مدیيا  سازما  مورد نظي در مدیيیت ارتباطات سازمانی، باه عامال انساانی و متغييهاا  آ      . 2

 هاا، باه بةضای    البته باید در ذیل هي یك از مثلره. نسبت به عامل سازمانی بيشتي توجه كنند

بايا  م اال، باه    . تاي شاود   متغييها توجه و تثكيد بيشتي شود تا ارتباطات سازمانی اثايبخش 

از ایان  . ادراكی بيشتي توجاه شاود   -ها  ذهنی روانی نسبت به ویژگی -ها  روحی ویژگی
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رو، باید مدیيا  در ارتباطات خود با دی يا ، تةادل روانی داشته باشند، خاود را سايحال و   

همچناين، مادیيا ،   . ها  دینی و مةنو  عمل كنند و در چارچوب آموزهشاداب نشا  دهند 

گيایی، مناف، جمةی را بي مناف، شخصی تايجيح دهناد، باه دنباال      با توجه به اولویت جم،

داد  كارها باشند و دوستی و همبست ی خود  مسئوليت جمةی و مشاركت گيوهی در انجام

 .را تقویت كنند

ها  آموزشی با مباحث ارتباطات سازمانی و نيز نتاایج   ها و كارگاه مدیيا  با بيگزار  كالس. 1

 .كيد  ارتباطات سازمانی فياهم شود این تحقيق آشنا شوند تا امكا  اثيبخش
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