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با  های آموزشی بررسی اثربخشی ارتباطات سازمانی مدیران گروه

 ی موردی دانشگاه شهید چمران اهواز( )مطالعه دانشجویان
 

*امالبنینصابر
 

**سکینهشاهی
***زاده یدالهمهرعلی

چکیده
هرای مموزشری برا     گرروه  هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی ارتباطات سازمانی بين مديران

مران اهواز بود. روش پژوهش، ی کارشناسی در دانشگاه شهيد چ دانشجويان از ديدگاه دانشجويان دوره
ی  نفرر از دانشرجويان سرال سروم و چهرارم دوره      904روش مميخته )کمی و کيفی( بود. بدين منظرور  

بره  . ای انتخاب شردند  گيری تصادفی طبقه کارشناسی از دانشگاه شهيد چمران با استفاده از روش نمونه
ی مرورد اسرتفاده در    نامه انجام گرفت. پرسشنفر مصاحبه  14نامه داده شد و با  ها پرسش نفر از من 934

نامه برا اسرتفاده از روش روايری یروری و      ساخته بود. روايی پرسش ی محقق نامه اين پژوهش، پرسش
ارتباطرات   .برود  29/4پايايی من از طريق روش مماری ملفرای کرونبرام محاسربه گرديرد کره ميرزان من       

ج بعد )ساختاری، محتوايی، فردی، نهرادی و ارتباطرات   ها و دانشجويان از پن سازمانی بين مديران گروه
هرای مموزشری برا     انسانی( مورد بررسی قرار گرفت. نتايج نشان داد که ارتباطات سازمانی مديران گروه

ها( در حد مطلوب و  دانشجويان از نظر چهار بعد محتوايی، فردی، نهادی و ارتباطات انسانی وکل جنبه
نبوده است ولی از نظر بعد ساختاری در حد مطلوب و مورد انتظار )برا   (t-value = 4مورد انتظار )با 
t-value = 3.تررين و عنصرر فرردی     ها همچنين نشان داد که ارتباطرات انسرانی کرم    يافته ( بوده است

 ها داراست.  ترين ميانگين را در بين جنبه بيش
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مقدمه
هايی که امروزه در جوامع  های بسيار است. تحوالت و دگرگونی قرن حاضر، قرن دگرگونی

تأثير عوامرل مختلفری از جملره ارتباطرات اسرت.       دهد، تحت ها رم می و مخصویاً در سازمان

هرا   انشرگاه و د های مموزشی ترين مسائلی است که در سازمان ی ارتباطات يکی از اساسی مسئله

( 3180بنرد )  عالقره  ی مطرح است. يکی از انواع ارتباطات، ارتباطات سازمانی اسرت. بره گفتره   

جايگاه بحث ارتباطات سازمانی را بايد در سرازماندهی جسرتجو کررد. ماحصرل سرازماندهی،      

ايجاد ساختار سازمان است. ساختار سازمان، روابط منظم و منطقی را که الزمه عمليات اعضای 

 مورد.  وجود میه مان است بساز

( معتقدند که امروزه، محيط مموزش عالی بيش از گذشته رقرابتی  3187سهرابی و خانلری )

شده و انتظارات دانشجويان از مراکز مموزشی نيز افزايش يافته است. به همين دليل، بسياری از 

ه مرديران و  گرفتره شرده، مرورد توجر     هاست در دنيای کسب و کار بره کرار   مفاهيمی که مدت

مفراهيم کسرب و کرار کره      اند. يکی از ها و مؤسسات مموزش عالی قرار گرفته مسئوالن دانشگاه

تواند در محيط مموزش عالی استفاده شود، مديريت ارتباط با مشتری است کره چنرين نگراه     می

 3يسشود. بررسی نلر  مشتری مدارانه به دانشجويان، با عنوان مديريت ارتباط با دانشجو تلقی می

مموزشری  های  گروه ها و ( نشان داد اثربخشی ارتباطات رهبری در ميان رؤسای دانشکده9442)

هرای   انداز، تمرکز برر جنبره   ی اساسی است که عبارتند از:  دارا بودن چشم وابسته به چند مؤلفه

 های گيری از روش خوبی بودن، بهره ی مثبت، احترام گذاشتن به ديگران، ايجاد وحدت، شنونده

بره   تدبير بودن، سرمشق بودن، دارا بودن نگرش انسرانی و مراقبتری نسربت    مختلف ارتباطی، با

( 9442) 9و هرارينگتون  نلريس ی  ديگران و دارا بودن تفکر استراتژيک. در همين رابطه، مطالعره 

ی مموزش عالی با توجه به اهرداف و   دارد که ارتباطات درون دانشگاهی در هر مؤسسه بيان می

ای در توسعه و توليد علم و دانش در يک  ها، نقش عمده های منان متفاوت است. دانشگاه برنامه

ها، مکاشرفه و انتقرال دانرش اسرت و انتقرال و       کشور بر عهده دارند و مأموريت ایلی دانشگاه

هرا در   ی دانش در يک دانشگاه، موضوع مهمی است که مديريت دانشگاه و ارتباط گروه توسعه

 (.  9442، 1باشد )کائو و هانگ وسعه و پيشرفت من مؤثر میدانشگاه، در ت

                                                      
1-  Nellis  

2-  Nellis & Harrington 

3-  Kao & Hung 
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های مموزشی هستند که برای رسيدن بره اهرداف خرود بايسرتی      سازمان ها از جمله دانشگاه

ی ارتباطات را مدنظر قرار دهند زيرا ارتباطات مؤثر با دانشجويان و درک انگيزه ارتباطی  مسئله

هرا،   باشد. يکی از انواع ارتباطرات در دانشرگاه   ثر میؤممنان در رسيدن به اهداف دانشگاه بسيار 

های مموزشی با دانشجويان است. اثربخشی اين نوع ارتباطات به چگرونگی   ارتباط مديران گروه

گروه و دانشرجويان نيرز    جا که ارتباط مديران من گروه با دانشجو بستگی دارد. از ی مدير رابطه

بنابراين انجام پرژوهش علمری    ؛در دانشگاه وجود دارد ترين ارتباطاتی است که يکی از گسترده

گرروه و دانشرجويان ضرروری     ی برين مرديران   به منظور روشن ساختن ميزان اثربخشی رابطره 

هرای قرديمی و جرامع در کشرور در      باشد. دانشگاه شهيد چمران به عنوان يکی از دانشرگاه  می

ت دانشرجويان(، پرژوهش و   ممروزش )تعلريم و تربير    ی راستای تحقق اهرداف خرود در حروزه   

های مديريتی خود را مستمراً مورد  خدمات رسانی به جامعه نيازمند منست که فرايندها و روش

ی چگرونگی ارتباطرات    بازبينی قرار دهد. نظرر بره اهميرت ارتباطرات درون سرازمانی، مطالعره      

د. از اين رو، مموزشی نقش مهمی در نيل به اهداف دانشگاه دارهای  گروه دانشجويان و مديران

مموزشی از اهميت خایی برخروردار  های  گروه ميزان اثربخشی ارتباطات دانشجويان و مديران

مموزشری  هرای   گرروه  است. بنابراين سؤال محوری تحقيق حاضر من بود که ارتباطرات مرديران  

 دانشگاه با دانشجويان دانشگاه شهيد چمران تا چه اندازه اثربخش بوده است؟ 
 

وهشپژی پیشینه
ها و نظريات مديريتی موجود، اثربخشی ارتباطات سازمانی، به عنوان يکی  بر اساس تئوری

ها و عوامل مهم و ضروری تحقق اهداف سازمان شناخته شده است. در واقع ارتباطات  از زمينه

خون رسانی به تمامی اعضای بدن را بر عهده دارنرد عمرل نمروده و     ی ها که وظيفه همانند رگ

مفيدی مستقر و به شرکل   اين ارتباطات به طور چقدر هر کنند. تضمين می وام سازمان راد بقا و

 باشرد  تر می يابی به اهداف خود موفق مان اندازه سازمان در دسته مؤثر گسترش يافته باشد، به

(.3180)ملکی رنجبر، 

 نيکلرز و   ( و کيررا، 9442) 1و همکارانزی  (؛9448) 9(، برونر، يتس و مدامز9442) 3ناکانی
 

                                                      
1-  Nakane 

2-  Brunner,Yates, & Adams 

3-  Xie & et all 
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هرای برقرراری ارتباطرات و     داری برين شريوه   ی معنی ( در تحقيقات خود به رابطه9442) 3اپرلی

؛ (9442) 1(، يامراگوچی 9448) 9هارسن، اوزدوملی و اوزينرار  اثربخشی ارتباطات دست يافتند.

( نيررز در تحقيقررات خررود دريافتنررد کرره  9434) 9( و مرراکنزای9434) 0مسررکوييتا و همکرراران

 کند. های ارتباطی افراد نقش مهمی در برقراری ارتباطاتشان با ديگران ايفا می مهارت

هرای   ( توانسرتند برين ويژگری   9448) 2ديگرری، خطيرب، مراش و عبردالقادر     ی در مطالعه

ی  هرای مختلرف اخالقری رابطره     شخصيتی مرديران و تأثيرشران برر درک مرديران از موقعيرت     

هرای مختلرف    ( بين جنبره 3182( و شريفی )3180نظری )داری را بيابند. در همين رابطه،  معنی

هرا، عوامرل    داری را مشاهده کردنرد. من  ی معنی تأثيرگذار در اثربخشی ارتباطات سازمانی رابطه

های انسانی، محريط و زمينره کرار و تکنولروای را از عوامرل مهرم        ساختاری، فرايندی، مهارت

هرای   (، در پرژوهش 3181( و حسينيان )3184ن )اند. زهرائيا اثربخشی ارتباطات سازمانی دانسته

های ساختار سرازمانی و   مموزشی با مؤلفههای  گروه خود، بين سبک رهبری و رفتارهای مديران

(، 9442) 7ی معناداری دست يافتند. تحقيقات کوهن، ويلدسکات و اينسرکو  اثربخشی، به رابطه

( بيانگر اين مطلب است 9434) 2رهالت و مک کاسک جونی،( و لين، 9434) 8اسکالتز و رااوپ

باشد و نقرش مهمری    فردی در ارتباطات سازمانی بين افراد بسيار تأثيرگذار می که ارتباطات بين

هرای شخصريتی    ( برين ويژگری  3172( و درفرش ) 3177کند. اما رنجبر ) را در اين زمينه ايفا می

ری را مشراهده نکردنرد.   دا های شغلی و سبک رهبرری رابطره معنری    مديران در رابطه با مهارت

های  ی معناداری مبتنی بر وجود مهارت در پژوهش خود به رابطه (3189)و نوه ابراهيم  کريمی 

( تحرت  3178پرور و شراهی )   انسانی و کيفيت مموزشی دست نيافتند. تحقيقی که توسرط الهرام  

چمرران   هرای دانشرگاه شرهيد    ، دانشجويان و مسئوالن دانشرکده تادانبررسی نظرات اس"عنوان 

انجام گرفتره نشران داده اسرت کره      "راهنما در مقطع کارشناسی تاداناهواز پيرامون عملکرد اس

                                                      
1-  Kira, Nichols, & Apperley 

2-  Hursen, Ozdamli, & Ozcinar 

3-  Yamaguchi 

4-  Mesquita, & collegues 

5-  Mackenzie 

6-  Khatib, Malshe, & Abdulkader 

7-  Cohen, Wildschut, & Insko 

8-  Schultz & Raupp 

9-  Lane, Holte, & McCusker 
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را  تادانوجود راهنمايی دانشجو توسرط اسر  و مسئوالن، وضعيت م انادتدانشجويان نسبت به اس

 تر ارزيابی کردند. ضعيف

های مموزشی و  هروتواند در اثربخشی ارتباطات سازمانی بين مديران گ عوامل بسياری می

ی  ها و تحقيقات انجام شده و نظريره  دانشجويان تأثيرگذار باشد. در اين تحقيق با توجه به يافته

اجتماعی موجرود، از برين    -غيررسمی و تئوری ارتباط سازمانی روانی -ارتباط سازمانی رسمی

ان، عنصر نهرادی  عوامل تأثيرگذار در اثربخشی ارتباطات سازمانی بين مديران گروه و دانشجوي

ابعراد سراختاری    -هرای فرردی(   عنصرر فرردی )خصویريات و ويژگری     -ها(  )وظايف و نقش

)مهرارت ارتبراطی    ابعاد محتوايی )محيط و تکنولوای( و ارتباطات انسانی -)رسميت و تمرکز(

عنایر فردی و نهرادی نيرز، از جملره     مؤثر( مديرگروه، مورد بررسی قرار گرفته است. و شنود

های شخصيتی، نقش و وظرايف   ایلی يک سيستم هستند که تأثير اين دو جنبه )ويژگیعنایر 

 .(98ص  ؛3189 ،3)دفت ای در اثربخشی ارتباطات دارد کننده گروه( نقش تعيين مدير
 

 پژوهشاهداف
مموزشی برا  های  گروه ، بررسی اثربخشی ارتباطات سازمانی بين مديرانپژوهشهدف کلی 

ی کارشناسی در دانشگاه شهيد چمران اهواز بود. در اين  دانشجويان دورهدانشجويان از ديدگاه 

 تحقيق؛ اهداف فرعی زير مورد بررسی قرار گرفتند:

بررسی تأثير ابعاد مختلف ارتباطات سازمانی )ابعاد نهادی، فردی، سراختاری، محتروايی و    .3

انشرجويان در  مموزشری و د هرای   گرروه  های ارتباط انسانی( در روابط برين مرديران   مهارت

 .دانشگاه شهيد چمران اهواز

مموزشی و دانشجويان در های  گروه بررسی ميزان اثربخشی ارتباطات سازمانی بين مديران .9

 .دانشگاه شهيد چمران اهواز
 

پژوهششناسی روش
پژوهشروش

در اين پژوهش، روش ترکيبی )کمری و کيفری( برود. زيررا طبرق ايرن        روش مورد استفاده

 زاده و  اسناد و مردارک، پرسشرنامه و مصراحبه اسرتفاده شرده اسرت )مهرعلری        روش، از تحليل
 

                                                      
1-  Daft  
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جامعه مماری اين تحقيق، شامل دانشجويان دوره کارشناسری )سرال سروم و    (.3129 همکاران،

گيرری، از   برود. بررای نمونره    88– 82چهارم( در دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال تحصيلی 

 1هرای دانشرگاه،    استفاده شد. به اين منظور از بين دانشکده ای گيری تصادفی طبقه روش نمونه

اجتماعی  شناسی، اقتصاد و علوم های علوم تربيتی و روان انسانی )شامل دانشکده دانشکده علوم

های مهندسی، علوم  علوم انسانی )شامل دانشکده دانشکده غير 1و الهيات و معارف اسالمی( و 

 934نفرر برود کره     904جمع کرل نمونره   برگزيده شد. و کشاورزی( به یورت تصادفی ساده

 شد.  مصاحبه را شامل می 14پرسشنامه و 
 

 پژوهشابزار
ابزارهای مورد استفاده در ايرن پرژوهش، ترکيبری از ابزارهرای کمری و کيفری بودنرد کره         

 ی مورد استفاده، پرسشنامه محقق اند از: پرسشنامه، مصاحبه و اسناد و مدارک. پرسشنامه عبارت

 ساخته بود.

ای ليکرت کامالً موافق، موافق، نظری ندارم، مخرالف و کرامالً    سؤاالت با مقياس پنج گزينه

دسرت  ه باشد. برای بر  امتياز می 3و  9و  1و  0و  9است و به ترتيب دارای  مخالف تنظيم شده

 اند. عکس کدگذاری شده بر 2و  8االت ؤی اول تحقيق، س موردن فرضيه
 

ها پرسشنامهومصاحبهرواییوپایایی
و یراحبنظران   داناتتن از اس پرسشنامه مقدماتی برای بررسی روايی یوری در اختيار چند

ی مقدماتی، با استفاده از ملفرای   گذاشته شد و روايی من مثبت ارزيابی شد. پايايی من در مرحله

به گرديرد کره   محاسر  29/4ی ایلی من نيز ملفرای کرونبرام    و در اجرای مرحله 20/4کرونبام، 

هرا نيرز توسرط افرراد      باشد. روايری و اعتبرار مصراحبه    پايايی باالی پرسشنامه می ی نشان دهنده

 مجرب، مثبت تشخيص داده شد.  داناتیالح و اس ذی
 

ها روشتجزیهوتحلیلداده
های ممار استنباطی )ضرريب همبسرتگی    ها، از روش در پژوهش حاضر، برای مزمون فرضيه

يک گروهری و   T-testگيری مکرر،  واريانس يکراهه، تحليل واريانس با اندازه پيرسون، تحليل

T-test مستقل( استفاده شده است. برای مصراحبه از هشرت سرؤال نيمره سراختمند      های  گروه
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ه انرد و نترايج بر    االت بر اساس سؤاالت ایلی پرسشنامه ساخته شرده ؤاستفاده گرديد که اين س

بندی، تحليل و تفسرير   ب با اهداف فرعی تحقيق استخراج، طبقهها متناس دست ممده از مصاحبه

 شدند.

 

پژوهشیها یافته
شرود. الزم بره ذکرر اسرت      مری ارائره   در زير های پژوهش بر اساس فرضيات پژوهش يافته

ی  گروهی با شاخص مطلروب فرضريه   يک  t-testاز« 2و 9 ،0 ،1 ،9» های جهت مزمون فرضيه

 ده شد. دليل اين امرر اينسرت کره تکنولروای و محريط، عنصرر      استفا (test value=0) تحقيق

عرالی ترا حرد     و ارتباطات سازمانی در سازمانی نظير مموزش فردی، نهادی و ارتباطات انسانی

بااليی الزامی است و از منجا که در اين پژوهش، از مقياس ليکرت استفاده شده اسرت و امتيراز   

بنابراين سطح مطلوب تکنولوای و محيط،  .است دهنظر گرفته ش در 9تا  3هر سؤال تحقيق از 

« 0» ها )ارتباطات سازمانی( در ايرن تحقيرق   فردی، نهادی و ارتباطات انسانی و کل جنبه عنصر

 ممده است: 3های مربوط به فرضيات پژوهش در جدول  خالیه يافته در نظر گرفته شده است.
 

 های ارتباط سازمانی در دانشگاه شهيد چمران لفهؤمt ميانگين، انحراف معيار و مزمون  . 3جدول 

 میانگین تعداد متغیر
انحراف
 معیار

تفاوت
 هامیانگین

t 
dfدرجه 

 آزادی

Pسطح
 داریمعنی

 /443 942 17/9 /98 /72 98/1 934 رسميت

 /92 942 -/98 -/41 /91 27/9 934 تمرکز

 / 443 942 91/0 /39 /07 39/1 934 ساختار

 /443 942 -38/7 -/09 /81 98/1 934 تکنولوای

 /443 942 -33/ 7 -/29 /84 19/1 934 محيط

 / 443 942 -9/34 -/90 /71 02/1 934 محتوا

 /443 942 -82/2 -/00 /23 92/1 934 عنصرفردی

 /443 942 24/7- 99/- 28/ 08/1 934 عنصر نهادی

 /443 942 -0/39 -/83 /79 32/1 934 های ارتباطی مهارت

 /443 942 -2/37 -/29 /77 49/1 934 رشنود مؤث

 /443 942 -0/32 -/88 /29 39/1 934 انسانی ارتباطات

 /443 942 -20/99 -/72 /74 1/90 934 )کل( سازمانی ارتباطات
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یاول:ازنظردانشجویاندانشگاهشهیدچمران،ارتباطااتساازمانیباینمادیران فرضیه

سازمانی)رسمیتوتمرکاز(مطلاوبباودهاختارگروهودانشجویانباتوجهبهعاملس

است.

 ی تحقيرق   گروهی با شراخص مطلروب فرضريه    يک  t-testجهت مزمون فرضيه تحقيق از

(1 (test value=      استفاده شد. دليل اين امر اينست که رسرميت و تمرکرز در سرازمانی نظيرر

مقياس ليکررت اسرتفاده    عالی تا حدودی الزامی است و از منجا که در اين پژوهش، از مموزش

بنابراين سرطح مطلروب    .است نظر گرفته شده در 9تا  3شده است و امتياز هر سؤال تحقيق از 

ی اول تحقيرق   هرای فرضريه   در نظر گرفته شده است. يافته« 1» تمرکز و رسميت در اين تحقيق

 = 39/1) ی ميانگين ساختار سازمانی مقايسه tنشان داد که مقدار 
X) لحاظ ممراری   است که از

باشد. از منجا که ارتباطرات سرازمانی برا توجره بره       و مثبت می دار معنی (>p 443/4در سطح )

 ی يک تحقيق تأييد شد. عامل ساختار سازمانی مطلوب بوده است. بنابراين فرضيه

توجره بره ايرن کره رسرميت در       توان گفت با ی اول پژوهش می های فرضيه در تبيين يافته

( ايرن امرر نشران    3189اسراس نظريره دفرت )    بر .التر از ميانگين مطلوب استها کمی با گروه

ی من است که دانشگاه شهيد چمران هنوز ساختار مکانيک خود را حفظ نموده است امرا   دهنده

رفته، چون در اين تحقيق ساختار سازمانی شرامل رسرميت و تمرکرز اسرت و هرر دو       روی هم

مموزشری  هرای   گرروه  توان نتيجه گرفت که سراختار  می باشد پس نسبی و نزديک به ميانگين می

 دانشگاه شهيد چمران به سمت پويايی است.  
 

یدوم:ازنظردانشجویاندانشگاهشهیدچمران،ارتباطاتساازمانیباینمادیران فرضیه

گروهودانشجویانباتوجهبهعاملمحتوایسازمان)تکنولوژیومحیط(مطلاوبباوده

  است.

ی ميانگين  مقايسه tی دوم تحقيق بيانگر اينست که مقدار  دست ممده از فرضيهه بهای  يافته

 = (02/1) محتوای سازمانی
X مقدار و (0test value =)   است که از لحاظ مماری در سرطح

(443/4p< ) باشرد، بره ايرن     مری  -90/4هرا   دار و منفی است و از منجا که تفاوت ميانگين معنی

چره محتروای سرازمان     يعنری اگرر   ؛است 90/4ضع موجود و مطلوب ی و معنی است که فایله

(02/1 = 
X)      در ارتباطات سازمانی بين مديران گروه و دانشجويان مرؤثر اسرت امرا ارتباطرات
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ی دوّم تحقيق تأييرد   بنابراين فرضيه ؛سازمانی با توجه به عامل محتوای سازمانی مطلوب نيست

 نشد. 

ی  ن پژوهش بايرد گفرت از لحراظ تکنولروای، مجموعره     های فرضيه دوم اي در تبيين يافته

ها فراهم است امرا   دهد که در حال حاضر امکانات نسبتاً خوبی در اين دانشگاه شرايط نشان می

چمرران اهرواز، هنروز در     مموزشی در دانشگاه شرهيد های  گروه اين نکته حائز اهميت است که

های ارتبراطی در سرطح دانشرگاه هنروز      ساخت برند و زير ی استقرار تکنولوزی بسر می مرحله

 (.3182 هايی است و از مديريت تکنولوای مناسبی برخوردار نيست )شاهی، دارای نقص
 

یسوم:ازنظردانشجویاندانشگاهشهیدچمران،ارتباطاتساازمانیباینمادیران فرضیه

طلوبباودهها(م گروههایفردیمدیر فردی)ویژگیگروهودانشجویانباتوجهبهعنصر

 است.

 ی ميرانگين عنصرر فرردی     مقايسره  tی سوم اين تحقيق نشران داد کره مقردار     نتيجه فرضيه

(92/1 = 
X) مقدار و (0test value= )      ( 443/4اسرت کره از لحراظ ممراری در سرطح p< )

باشد، بره ايرن معنری     می -00/4ها  باشد اما منفی است و از منجا که تفاوت ميانگين دار می معنی

 هرای فرردی    چره ويژگری   يعنری اگرر   ؛اسرت  00/4ی وضع موجرود و مطلروب    که فایلهاست 

(92/1 = 
X) گروه و دانشجويان مرؤثر اسرت امرا ارتباطرات      ارتباطات سازمانی بين مديران در

 ی سوم تحقيق تأييد نشد. سازمانی با توجه به عامل عنصر فردی مطلوب نيست. بنابراين فرضيه

هرای   هرا و پرسشرنامه   ی سروم برا اسرتناد بره مصراحبه      فرضريه  های پژوهش مربوط به يافته

هرا،   گرروه  هرا و خصویريات فرردی مردير     موری شده، بيانگر اين مطلب است که ويژگی جمع

ی ابعاد توجه دانشجويان را به خود جلب کرده و  تر از همه باالترين ميانگين را دارا بوده و بيش

های فردی تأثيرگذار بوده است. ولی اين عامرل   در روابط بين مديران و کارکنان، هميشه ويژگی

ها و دانشجويان مطلوب ارزيرابی   مورد انتظار دانشجويان نبوده و در ارتباطات بين مديران گروه

  .نشده است
 

یاندانشگاهشهیدچمران،ارتباطاتسازمانیبینمادیرانیچهارم:ازنظردانشجو فرضیه

هاا( گاروهنهادی)وظایفاداریوآموزشایمادیرگروهودانشجویانباتوجهبهعنصر
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 مطلوببودهاست.

ی ميرانگين عنصرر نهرادی     مقايسه tها بيانگر اينست که مقدار  ی چهارم نيز يافته در فرضيه

(08/1 = 
X) مقدار  و(0 test value= )     ( 443/4اسرت کره از لحراظ ممراری در سرطح p<) 

بره ايرن معنری     ؛باشد می -99/4ها  باشد اما منفی است و از منجا که تفاوت ميانگين دار می معنی

 = 08/1) چه عنصر نهادی يعنی اگر ؛است 99/4ی وضع موجود و مطلوب  است که فایله
X) 

مؤثر است اما ارتباطات سازمانی با توجره   ارتباطات سازمانی بين مديران گروه و دانشجويان در

 ی چهارم تحقيق تأييد نشد. بنابراين فرضيه ؛به عامل عنصر نهادی مطلوب نيست

شود که با توجه بره مردل گرروه     گونه استنباط می های فرضيه چهارم، اين در ارتباط با يافته

حسب سه عنصر  مان را برگونه، رفتار هر فرد در گروه يا ساز انسانی هومنز که با نگرش سيستم

تروان گفرت برا     مری  ،(3180 بنرد،  ها( تویيف کررد )عالقره   ها و نگرش ها، تعامل ایلی )فعاليت

دهنرد، بنرابراين بررای     ها، وظايفی هستند که افراد در گروه انجرام مری   که فعاليت ی اين مالحظه

ی ایرلی از سروی   هرا  گروهها و دانشجويان، انجام فعاليرت  داشتن يک ارتباط مؤثر بين مديران

حردی ناديرده گرفتره شرده      ها تا گروه سوی مديران گروه الزامی است، که اين وظايف از مدير

ها، در انجام وظايف خرود در   دهد که مديران گروه گرفته نيز نشان می های انجام است. مصاحبه

ان اند و بر طبق اسناد و مدارک موجود که همان شرح وظرايف مردير   سطح مطلوبی عمل نکرده

 -9دروس و  ی ارائره  ی نظارت بر نحوه -3ها، شامل  باشد، دو تا از وظايف مدير گروه گروه می

باشرد کره ايرن     ها مری  انتخاب کتب درسی و هدايت امور پژوهشی و نظارت بر حسن انجام من

 باشرد، از سروی مردير    گونه که مورد انتظار مری  عد نهادی است و به اين موارد منموارد جزء بُ

ا توجه چندانی نشده است. به همين دليل ارتباطات بين مديران گرروه و دانشرجويان برا    ه گروه

   ی نهادی، ارتباط مطلوبی نيست. توجه به جنبه
 

یپنجم:ازنظردانشجویاندانشگاهشهیدچمران،ارتباطاتساازمانیباینمادیران فرضیه

ارتباطیوشنودمؤثرمادیرگروهودانشجویانباتوجهبهعاملارتباطاتانسانی)مهارت

ها(مطلوببودهاست. گروه

 = 39/1) ی ميرانگين ارتباطرات انسرانی    مقايسره  tنتايج نشان داد که مقردار  
X) مقردار  و  

(0test value= ) ( 443/4است که از لحاظ مماری در سطح p<) باشد امرا منفری    دار می معنی
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ی وضرع   به اين معنری اسرت کره فایرله     ؛دباش می -88/4ها  است و از منجا که تفاوت ميانگين

 = 39/1چره ارتباطرات انسرانی )    اسرت يعنری اگرر    88/4موجود و مطلوب 
X) ارتباطرات   در

سازمانی بين مديران گروه و دانشجويان مؤثر است اما ارتباطات سرازمانی برا توجره بره عامرل      

  ی پنجم تحقيق تأييد نشد. بنابراين فرضيه ؛ارتباطات انسانی مطلوب نيست

تررين ميرانگين را در    طور که نتايج نشان داد ارتباطات انسانی کم ی پنجم، همان در فرضيه

ترين عامرل در محريط کرار     جا که امروزه، روابط انسانی مهم ها داراست. از من ی جنبه بين همه

های مختلف روابط انسانی، توجه به نيازهای افراد و توجه به احساسرات   طبق نظريه است و بر

هايشان، از عواملی است که اگر به من در سازمان توجره کرافی    ها و درک موقعيت اطف منو عو

خراطر   گيرريم کره در ايرن تحقيرق، بره      ميد. پس نتيجه می وری و اثربخشی پايين می نشود، بهره

گرروه و دانشرجو ارتبراط     قبول، ارتباط بين مردير  ناديده گرفتن ارتباطات انسانی در سطح قابل

  مطلوبی نيست.
 

یششم:ازنظردانشجویاندانشگاهشهیدچمران،ارتباطاتسازمانیباینمادیران فرضیه

گروهودانشجویان،ارتباطاثربخشومطلوبیبودهاست.

ی ميرانگين کرل    مقايسره  tها نشران داد کره مقردار     دست ممده از مزمون کل جنبهه نتيجه ب

 = 90/1)هررا  جنبرره
X) مقرردار  و(0test value= ) کرره از لحرراظ ممرراری در سررطح  اسررت 

(443/4p< ) باشرد،   مری  -72/4ها  باشد اما منفی است و از منجا که تفاوت ميانگين دار می معنی

چره ارتباطرات    يعنری اگرر   ؛اسرت  72/4ی وضع موجود و مطلوب  به اين معنی است که فایله

 = 90/1) سازمانی
X) ات سازمانی بين بين مديران گروه و دانشجويان اثربخش است اما ارتباط

 ی ششم تحقيق تأييد نشد.  بنابراين فرضيه ؛ها و دانشجويان مطلوب نيست مديران گروه
 

گیری بحثونتیجه
اجتمراعی   -غيررسمی و تئوری روانی -پژوهش حاضر بر مبنای دو تئوری سازمانی رسمی

تباط، زمينه اجتماعی ار -انجام گرفت. تئوری روانیزاده(  ، ترجمه عباس3184)هوی و ميسکل 

مورد و تئوری ارتباط سازمانی  اجتماعی و شخصی فرد را بر اساس فراگرد ارتباط به حساب می

عرد سراختاری،   غيررسمی، به عوامل سازمانی توجه دارد. در پژوهش حاضر؛ چهرار بُ  -رسمی 
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عد ارتباطرات انسرانی   غيررسمی و بُ -محتوايی، نهادی و فردی در قالب تئوری سازمانی رسمی

اجتماعی جای گرفت. دانشگاه به عنوان يک سيستم اجتماعی، متشرکل   -قالب تئوری روانی در

باشد. که در اين تحقيق، به ايرن دو عنصرر ایرلی توجره شرده       از دو عنصر فردی و نهادی می

ی ابعاد در اثربخشی ارتباطات سرازمانی   های اين پژوهش هر چند که همه اساس يافته است. بر

های در نظر گرفته شرده،   ند اما ارتباطات سازمانی در مجموع با توجه به شاخصا تأثيرگذار بوده

دانند کره شرامل    رضايت بخش نبوده است. کاتز و کان سه نوع مهارت را برای مديران الزم می

هرای انسرانی را بررای مرديران نسربت بره دو        باشد و مهرارت  مهارت فنی، انسانی و ادراکی می

های اين پژوهش نشان داد ارتباطات انسانی  دانند. در حالی که يافته تر می مهارت ديگر ضروری

هرای   گرروه  اسراس نترايج ايرن تحقيرق، مرديران      ها رعايت شده است. برر  ی جنبه تر از همه کم

مموزشی در دانشگاه شهيد چمران در ارتباطات خرود برا دانشرجويان بره عامرل انسرانی توجره        

انرد. ايرن در حرالی     ل قبولی با دانشجويان برقرار نکررده اند و ارتباط مطلوب و قاب تری کرده کم

ها و دانشجويان در سطح برااليی   گروه رود ارتباطات سازمانی در بين مديران است که انتظار می

باشد. زيرا دانشگاه سازمانی است که از لحاظ علمری، تخصصری و فرهنگری نسربت بره سراير       

و انتظرار عمرومی از دانشرگاه ايرن اسرت کره        ها در جامعه در سطح باالتری قررار دارد  سازمان

عد ساختاری در چه بُ ن خود داشته باشد. در مجموع، اگراترين سطح ارتباط را با مراجع مطلوب

ی ابعراد از جملره محتروايی، فرردی، نهرادی و       سطح تقريباً مطلوبی بود امرا پرايين برودن بقيره    

ها روی هم رفته مطلوب ارزيابی  نبهارتباطات انسانی و مطلوب نبودن منها باعث شده که کل ج

 نشود.

مموزشی برای بهبود ارتباطات خود با دانشجويان بره  های  گروه همچنين، الزم است مديران

ترری دهنرد. انتظرار     مهارت ارتباطی و برقراری روابط انسانی مناسب در دانشگاه اهميرت بريش  

ارتباطرات سرازمانی خرود برا     مموزشی در دانشگاه شهيد چمرران، در  های  گروه رود مديران می

تر از سبک برابری و سبک پويا استفاده کنند ترا دانشرجويان برا امنيرت خراطر       دانشجويان بيش

ميران گذارنرد.    تری بتوانند با مدير گروه ارتباط برقرار کررده و مسرائل خرود را برا وی در     بيش

گرروه   وی مرديران دست ممد نشان داد که تا حدی اين سبک از سر ه نتايجی که از اين تحقيق ب

هرا بررای    رعايت شده اما در حد مطلوب و مورد انتظار نبوده اسرت. همچنرين، مرديران گرروه    

تر نمودن روابط خود با دانشجويان بهتر است از فرايند بازخورد و مشکارسازی استفاده  اثربخش
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شود  ی تاريک و خصویی می ی عمومی و کاهش عریه کنند که اين امر باعث گسترش عریه

   .تری انجام شود شود ارتباطات سازمانی به نحو مطلوب موجب می و

خاطر  ها به هايی از جمله: عدم قابليت تعميم نتايج اين پژوهش به ساير دانشگاه محدوديت

ها، ترس بعضی از دانشجويان از دادن پاسرخ یرادقانه    دانشگاههای  گروه تفاوت در ساختارها و

ها  ها مطرح شده و پاسخ که اين سؤاالت از جانب گروه اين به سؤاالت پرسشنامه و مصاحبه؛ از

ی  ها در جامعه گروه به ضرر خود دانشجويان خواهد بود. همچنين عدم استفاده از نظرات مدير

ی کامل و همره جانبره از ايرن پرژوهش و احتمرال       دست نيامدن نتيجهه مورد نظر و در نتيجه ب

سنج برودن تحقيرق حاضرر و     گروه به دليل نگرش گيری بعضی از دانشجويان در مورد مديرؤس

که اين تحقيق، وابسته به ادراکات است و ممکرن اسرت اظهرارات مطررح شرده از سروی        اين

 ید واقعی نباشد در اين تحقيق وجود دارد. در دانشجويان ید

هرای   ی برای اين تحقيق از سوی محقق داده شده است از جمله: گذاشرتن دوره هايپيشنهاد

هرا در مرورد    ها جهت مشنايی منها با قوانين گرروه؛ مشرنا سرازی من    گروه رای مديرانمموزشی ب

ها به استفاده از ارتباط الکترونيکی از سوی مسئوالن و  ارتباط یحيح با دانشجويان و تشويق من

رسرانی برين    تر و اطرالع  هايی برای مشنايی بيش ها. برگزاری نشست رؤسای دانشگاه و دانشکده

برار، گذاشرتن    گروه و دانشجو( حرداقل هرر نيمسرال يرک     و اعضای گروه ) مديردانشجويان 

گرروه و دريافرت برازخورد از     ها در مورد رفتار مردير  در دانشکده هاو انتقاد هایندوق پيشنهاد

سوی دانشجويان به منظور اثربخشی ارتباطات سازمانی، نظرسنجی از دانشجويان حداقل سرالی  

از سروی دانشرجويان در مرورد     های پيشرنهاد  گروه و ارائره  ان از مديربار در مورد انتظاراتش دو

 گروه و بررسی جامع موانرع ارتبراطی در ارتبراط برين مردير      بهبود ارتباطات اثربخش با مديران

 ها. گروه و دانشجو و تالش برای رفع منها از سوی مسئوالن و رؤسای دانشگاه و دانشکده

 

 منابع

(. بررسری نظررات اسراتيد، دانشرجويان و مسرئوالن      3178کينه )پور، حسين و شاهی، سر  الهام

های دانشگاه شهيد چمران اهواز پيرامون عملکرد اساتيد راهنما در مقطع  مموزشی دانشکده

 کارشناسی. طرح پژوهشی مصوب معاونت پژوهشی دانشگاه شهيد چمران.  
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