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آسیبشنا سی ارتباط سازمانی گردانهای امام حسین(ع) با نواحی
مقاومت با توجه به مأموریتهای ابالغی (در استان البرز)
محسن نوذریان
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چکیده

ارتباط نامناسب ،يکي از معضالت در سازمان است .درک موانع

سسع بهعا ارتبعايي هعو ف عو مهع

مديران در سازمانها تبديل شده است .جهت اجرائي شدن مأموريتها گردانها امام حس ن(ع) هعرا
جنگها سينده کو جذب تأم ن ن ر

انساني هر عهده نعواحي ماا معت معيهاشعد .ارتاعا سمعوز

سنها هر عهده گردانها هوده ،پژ هش حاضر هو هررسي مه ترين سس بهعا فعرا ر

ارتبايعات سعازماني

گردانها امام حس ن(ع) ها نواحي سپاه استان البرز هر اساس مدل سو شاخگي ،شعاخو سعاختار  ،رفتعار
زم نوا در مأموريتها اهالغي ميپردازد .اين پعژ هش از نعوع توفع ي -تحل لعي(پ مايشعي) اسعت.
جامعو سمار پژ هش شامل کل و فرماندهان گردانها امام حس ن(ع) حعوزههعا نعواحي سعپاه اسعتان
البرز است از ر

نمونو گ ر تمام شمار هو تعداد  ١80ن عر اسعت اده شعد .کعو پع

از تع ع ن ر ايعي

پايععايي سنهععا اسععت اده از اهععجار سععن ش ،هععو منرععور مش ع ن نم عودن نرمععال هععودن دادههععا از سزمععون
کولموگر ف اسم رنوف ت جيو تحل ل دادههعا سزمعون Tسزمعون  Fاسعت اده شعد کعو نتعاي تحا ع
هراساس ا لويت سسعع بها ارتبايي عبارتند از:
 -١عوامل ساختار شامل عدم انعطاف پذير  ،رسمي هودن ،تمرکج پ چ دگي؛
 -2عوامل رفتار شامل عوامل ادراکي عوامل انساني دررتبو يکسان؛
 -3عوامل زم نوا شامل موان فني موان ناشي از مح ط ارتبايي موان فرهنگي ميهاشد.
کو هر اساس ا لويت هايد عوامل سس بها ساختار

در مرحلو هعد رفتار شناسعايي شعود پع

ت جيو تحل ل هو ه ان پ شنهادها کالن اجرايي خود در اين زم نو پرداختو است.
کلید واژه ها :ارتبايات سازماني ،سس ب شناسي ،سس بها ساختار  ،مأموريت سازماني.
 -١عضو ه أت علمي دانشگاه جام امام حس ن(ع)؛
 -2کارشناسي ارشد مديريت امور دفاعي.
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مقدمه

جود ارتبايات مؤثر در سازمان ،همواره يکي از اججا مه در توف مديريت هو شمار سمده است.
هو ت رهو ثاهت شده است کو اگر ارتبايات مناسب در سازمان هرقرار نباشد ،گرد

امور م تل شعده

کارها سش تو ميشوند درحا اعت هعدف ارتبعاط در يعز سعازمان ،پديعدس ردن دگرگعوني يعا
تأث رگجار هر اقداماتي است درراستا ههبود ههترکردن سازمان فورت ميگ رد.
اناالب اسالمي ايران درعصر حاضر هو رهبر

لي امر مسلم ن جهان حضعرت امعام خم نعي(ره)

نائب هر حاش امام خامنو ا (مد فلو العالي) ها پشت باني ملت ايران ،تعدا م ه عش جهعاد دفعاع،
مبتني هر مباني دين اسالم هرا تحا اهداف هجرگ اسالمي ميهاشد .سپاه هعا رسعالت پاسعدار از
اناععالب اسععالمي پ ع ش هرنععدگي پ ع شر نععدگي در عرفععو دفععاع جهععاد هايسععتي عععال ه هععر
سمادگيها م تلف مأموريتي ،سازمان الزم هستر حضور مشارکت هااليي از مردم متدين ايعران
اسالمي را در دفاع همو جانبو هو خصوص دفاع نبعرد زم نعي فعراه نمايعد؛ مااهلعو هعا تهديعدها
س ت نرامي دشمن ،از جملو اهعاد رسالت سپاه هرا پاسدار از اناعالب اسعالمي اسعت .هعر اسعاس
دکترين ت کر عمل اتي ،ساختار رزم زم ني سپاه دارا د رکن اساسي است ،هعو گونعوا کعو هعر
کدام از اين د رکن ،ه شي از ن ازها عمل ات نبرد را ها هو عهده گرفتن ناشها متمعايج خعاص
خود تأم ن ميکنند.اين د توان عبارتند از :الف)توان مردمعي؛ ب )تعوان حرفعوا

ت صصعي؛ در

حال حاضر حلاو اتصال د توان ياد شده گردانهعا امعام حسع ن(ع) معيهاشعند ( فعايف يعرو

هرنامو يگانها معردم پايعو شعماره 455معور  )١332/6/١0الزم اسعت مأموريعتهعا

اهالغعي ايعن

گردانها کو ها نواحي ماا مت مشترک ميهاشند ،هپردازي  .از جملو فايف مأموريتها نعواحي
جذب تأم ن ن ر

انساني هس

در ح ظ انس ام سموز

حس ن(ع) هو کارگ ر سنان ارتاا سموز

تکم لي مأموريت گعردانهعا امعام

نرعامي معيهاشعد .امعا در اجعرا سنهعا هع ن نعواحي

گردانها موانعي جودداردکو ارتبايات سازماني سنها خ لعي خعوب نمعي هاشعد همع ن امعر هاعع
شدکو تحا اي درراستا سس بها سنها داشتو هاش  .پديده سازمان مديريت را ميتوان در قالب
سو دستو عوامل رفتار  ،ساختار

زم نو ا  ،هررسي ت جيو تحل ل نمود .کو اين دسعتو عوامعل
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رادر قالب» مدل سو شاخگي(م رزايي »)3١1: ١311 ،تد ين نموده اندکو اهعاد اساسي اين پعژ هش را
تشک ل ميدهد .در اين پژ هش ها هوکعارگ ر معدل مجهعور ،ععواملي کعو ناعش تع ع نکننعدها در
سس بها ارتبايات سازماني ه ن گردانها امام حس ن(ع) نواحي ،مطالعو هررسي ميشعود .هعو
عبارت ديگر ،پ

از تب ن پ امعد هعر سسع ب هررسعي علعل ريشعو سن ،يباعوهنعد سسع بهعا،

پ شنهادها هرا رف مشکالت خواهد شد.
بیان مسأله

ها توجو هو تغ رات هو جود سمده درساختار س اسي جهان ،هو اضافو يز سلسعلو تغ عرات درماه عت
تهديدها هالاوه هال عل ،هو يژه از ناح و دشمن درجو يز نرام مادس جمهعور اسعالمي ايعران
يعنععي سمريکععا ت ره ععات م ععد ارزشععمند کععو در شععناخت قععدرت دشععمن ،سهنععگ حرکععت،
تاکت زها ،تکن زها ،تواناييها جسمي ر حي ن ر ها نرامي مت ا ز کو در چند سال اخ عر از
جنگها هجرگي کو در پ رامون کشورمان در حملو هو کشورها همسايو هعو دسعت سمعده ت رهعو
هشت سالو دفاع مادس ه عانگر سن اسعت کعو حضعور کع نر عر هسع ان در قالعب يگعانهعا رزم
ت پها مردم پايو از عوامل مه پ ر ز
مردمي هس

دفعاع از مع هن اسعالمي هعوده اسعت .ن ر هعا دا يلعب

يکي از اساسيترين پشتوانوها عمع اسعتراتژيز دفعاعي کشعور محسعوب معيشعود.

هراساس افول دکترين نبرد نا همگون مبني هر حرفوا کردن شهادت يلبي ن عج پايعان ناپعذير
هن و رزمي اي اد قاهل ت نبرد مستمر يوالني در گستره جغراف ايي ايران اسالمي ارتباط تنگاتنعگ
مطمئن ها ن ر

عر هس

هس ار ضر ر هو نرر ميرسد تا هتوان هو دکترين نبرد ناهمگون جامعو

عمل پوشاند امن ت را پايدار کرد.
ماام معر رهبر فرماندهي کل قوا هعد از جنگ در تده ر مهمعي فرمودنعد کعو يگعانهعا رزم
سععپاه مععيهايسععت از سن چنععان قععاهل تي هرخععوردار هاشععند کععو هتواننععد در زمععان هحععران تععا سععو هراهععر
فرف تشان توسعو پ دا کنند سمادگي جذب ،سازماندهي هوکارگ ر سو هراهر هسع ي دا يلعب
را داشتو هاشند.
ها توجو هو تهديدها استکبار جهاني هو سرکردگي سمريکعا در منطاعو غعرب سسع ا ،پاسعدار از

3

فصلنامه مديريت و پژوهشهاي دفاعي ،سال پانزدهم ،شماره  ،28پايیز 5931

اناالب اسالمي دستا ردها سن دفاع از مرزها کشور ،يرحها م تلف در سپاه هعرا تعأم ن
توسعو يگانها رزم هو اجرا درسمد ازجملو يرو توسعو  ١هو  ،3يرو نر ر هو نر ر از سعال ١306
در سازمان ن ر

زم ني سپاه پاسداران اناالب اسالمي يگانهعا تحعت عنعوان ت عپ لشعکرهعا

مردم پايو سازماندهي شده کو عمده قوا سنها را گردانها امام حسع ن(ع) تشعک ل داده اسعت .هعو
عنوان يکي از يروها افلي تحول راهبرد فرماندهي محترم کل سپاه(سردار سر لشکر پاسعدار
جع ر ) در سطح سپاه هوده است.کو ها همکار مشترک نواحي ماا معت ت عپهعا لشعکرهعا
مردم پايو هو اجرا درسمده است .ها عنايت هو اينکو ن ر

انسعاني در هعر سعازمان هعو عنعوان رکعن

افلي محسوب ميشود در گردانها امام حس ن(ع) ن ج هس ان هو عنعوان پايعو اسعاس گعردان
ميهاشند کو هويت گردانها امام حس ن(ع) هو جود حضور هس ان در هدنو گردان ميهاشد
هر اساس دستورالعملها اساسنامو ،عنافر گردانهعا معذکور از هع ن هسع ان فععال گعردانهعا
عاشورا ه ت المادس نواحي ميهاشد کو جذب سنعان توسعط نعواحي هايعد ان عام شعود .هنعاهراين
سس بها ارتباط سازماني ه ن گردانها امام حس ن(ع) نواحي کو هتواند در مأموريعت جعذب
تأم ن ن ر

انساني جهت اجرايي نمودن تکم ل سازمان ،سموز

مناسب هرا سموز

هس ان را معورد هررسعي قعرار داده پع

تکم لي فعراه نمعودن شعرايط
هعر نعوع فعال عت سعازمان يافتعو ،هعو

ارتبايات ن ازمند است.
هدايت هر کار  ،مستلجم پ ام دادن است ارتبايات ،هستر انتاال پ امها است راه ديگر هعرا
هدايت کار افراد گر هها کار سازمان جود ندارد .مديران هايد هرا تصم گ ر  ،سمعوز
کارکنان هماهنگي فعال تها م تلف سازمان ،هو يرياي ها ديگران ارتباط هرقرار کنند(رضائ ان،
 .)234-36 : ١306جود ارتبايات مؤثر فح ح درسازمان همواره يکي از اججا مه درموفا عت
مديريت هو شمار ميسيد .از يري ت رهو ثاهت شده اسعت کعو اگعر ارتبايعات فعح حي در سعازمان
هرقرار نباشد ،گرد

امور م تل شده کارها سش تو ميشود .در سازمانها ،ارتبايات فرايند هرا

هو ه پ وستن اججا يز نرام است (محرم زاده.)33-58:١302 ،
ها توجو هو اهم ت موضوع ارتباط گعردانهعا امعام حسع ن(ع) نعواحي ضعر رت تسعه ل در
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ارتبايات سازماني در سعپاه امعام حسعن م تبعي(ع) اسعتان البعرز ،هعد ن شعز ،جعود سسع بهعا
ارتبايي ،مشکالتي رادر اجرا مأموريتها اهالغي گردان امام حس ن(ع) کو جذب هس ان هايعد
از سو نواحي ان ام شود .را هو جود ميس رد نبود جعذب ،سعازماندهي سمعوز هعا سنهعا را
دچار مشکل خواهد کرد .پ

فرماندهان هايد همواره هعو دنبعال احصعا سسع بهعا ارتبعايي خعود

هاشند هو شکل مستمر ،اين سؤال را فرا ر

خود قرار دهندکو مه ترين سس ب ارتبايي سنها کدام

اند.ها اين جود ،نکتو مه چگونگي ان ام اين کار است؛ هو گونوا کو الگو مورد است اده ضعمن
درهرگ ر تمامي سس بها از ديدگاه مباني نرر

خبرگان از نوس ر الزم هرخوردار هاشعد.هعراين

اساس ،درتحا حاضر ،سس ب شناس ا رتبايات سازماني هراسعاس الگعو سعو شعاخگي سعاختار ،
رفتار

زم نوا ان ام شده است .در مورد اين موضوع تحا اعي تعا هحعال پژ هشعي جعام در ايعن

راستا هااست اده از مدل سو شاخگي ان ام نشده است .در اين پژ هش ،اهتدا مؤل وها سس ب شناسعي
از متون علمي مباني نرر است راج در گام هعد مؤل وها ،هر اساس نرر خبرگان در اهعاد سو گانو
ساختار  ،رفتار

زم نوا جانمايي ميشوند شاخنهعا متنعافر هعا مؤل عوهعا هعر اسعاس مبعاني

نرر تد ين از خبرگان در مورد سنها نررخعواهي معيشعود سعپ

هعا تکم عل الگعو سسع ب

شناسي ارتبايات سازماني ،هو سسع ب شناسعي نرعام ارتبعايي گعردانهعا امعام حسع ن(ع) نعواحي
پرداختو ميشود اشکاالت ،ناطو ضعفها سس بهعا احتمعالي عمعد ها کعو معان موفا عت در
مأموريتها اهالغي ،ميشود .را شناسايي نموده ها است اده از يافتعوهعا

سن هتعوان پ شعنهادها

الزم را هده هر هم ن اساس اين تحا هو دنبال پاسع هعو ايعن سعئوال اسعت کعو سسع ب شعنا سعي
ارتباط سعازماني گعردانهعا امعام حسع ن(ع) هعا نعواحي ماا معععت هعا توجعععععو هعو مأموريعتهعا
اهالغي(در استان البرز) کدامند؟
اهمیت تحقیق

 -)١سازمان هس

هو عنوان سعازماني دفعاعي – امن تعي ،در دفعاع از ارز هعا اناعالب در يعول

د ران اناالب ناعش سعه هسعجايي داشعتو اسعت کعو در پويعا کارسمعد نگعاه داشعتن خعود هعرا
ر يار

ها حعواد سينعده در چهعارچوب معديريت جهعاد معيهايسعت ،جعذب سعازماندهي
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سموز

الزم را داشتو هاشد تا در مأموريتها اهالغعي سعپاه موفع هاشعد .پع

يرو تحولي سپاه کو تشک ل گردانهعا امعام حسع ن(ع) اسعت
انساني هس

الزم اسعت سخعرين

ف عو پشعت باني تعأم ن ن عر

اين گردانها ،ها نواحي ماا مت ميهاشعد کعو الزم اسعت هاهررسعي ارتبايعات سعازماني

هوعنوان متغ ر مؤثر تأث رگذار ها حذف موان

اشکاالت ،کارسمد سازماني را افجايش داد.

 -)2لج م تب ن سس بها ارتبايات سازماني در جهت تحا توسعو يز هو سو گردانهعا رزم
نر

زم ني فرمايشات خواستوها ماام معر رهبر از ن ر ها مسلح هو يژه سپاه هس

عنوان مطالبوگر افلي اقدامي ضر ر اسعت از اهم عت فعرا ان

هعو

يعژها هرخعوردار اسعت .هعا

توجو هو ساختار جديد سپاهها استاني افجايش توان رزم گردانها امام حسع ن(ع) در ت عپهعا
لشکرها مردم پايو ها شرايط خواسعتوهعا معرع لعو هعو ان عام هپعردازد نت عو سن را در اخت عار
تصم گ رندگان امر جهت هرگونو ههره هردار قرار گ رد.
 -)3ها توجو هو هرنامو ريج هعا پع شه نعي منعاه زيعاد در جهعت تحاع يعافتن ارتبعاط سعازماني
گردانها ها نواحي هو جهت موفا ت در ان ام مأموريتها اهالغي پرداختن علمي هعو ايعن موضعوع
هاع

خواهد شد کو از هدر رفت ن ر

انساني مناه

زمان هو دل ل نداشعتن يعز ر

هدفمنعد

جلوگ ر شود.
اهداف تحقیق
هدف اصلی

تب ن سس بها عمده ارتباط سازماني گردانها امام حس ن(ع) ها نواحي در مأموريتها اهالغعي
در استان البرز.
اهداف فرعی

 -١تب ن سس بها عوامل ساختار ارتبايات سازماني گردانها امام حس ن(ع) هعا نعواحي در
اجرا مأموريتها

اهالغي؛

 -2تب ن سس بها عوامل رفتار ارتبايات سازماني گردانهعا امعام حسع ن(ع) هعا نعواحي در
اجرا مأموريتها اهالغي؛
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 -3تب ن سس بها عوامل زم نوا ارتبايات سازماني گردانها امعام حسع ن(ع) هعا نعواحي در
اجرا مأموريتها

اهالغي.

پرسشهای تحقیق
پرسش اصلی

سس بهعا عمعده ارتبعاط سعازماني گعردانهعا امعام حسع ن(ع) هعا نعواحي ماا معت هعا توجعو هعو
مأموريتها اهالغي کدامند؟
پرسشهای فرعی:

 -١سس بها ساختار ارتبايات سازماني گردانها امعام حسع ن(ع) هعا نعواحي ماا معت در
اجرا مأموريتها کدامند؟
 -2سس بها رفتار ارتبايعات سعازماني گعردانهعا امعام حسع ن(ع) هعا نعواحي ماا معت در
اجرا مأموريتها کدامند؟
-3سس بها زم نوا ارتبايعات سعازماني گعردانهعا امعام حسع ن(ع) هعا نعواحي ماا معت در
اجرا مأموريتها کدامند؟
فرضیههای تحقیق
فرضیه اصلی:

هو نرر ميرسد سس بها عمده ارتباط سازماني گردانها امعام حسع ن(ع) هعا نعواحي ماا معت هعا
توجو هو مأموريتها اهالغي معني دار ميهاشد.
فرضیههای فرعی

 -١هو نرر ميرسد سس بها ساختار ارتبايات سازماني گردانها امام حس ن(ع) هعا نعواحي
ماا مت در اجرا مأموريتها اهالغي معني دار ميهاشد.
 -2هو نرر ميرسد سس بها رفتار ارتبايات سازماني گردانهعا امعام حسع ن(ع) هعا نعواحي
ماا مت در اجرا مأموريتها اهالغي معني دار ميهاشد.
 -3هو نرر ميرسد سس بها زم نوا ارتبايات سازماني گردانها امعام حسع ن(ع) هعا نعواحي
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ماا مت در اجرا مأموريتها اهالغي معني دار ميهاشد.
ادبیات و مبانی نظری تحقیق
اهمیت ارتباطات

ارتبايات ،هرا مديران سازمان کار کو ان ام ميدهند ناش ح اتي دارد .کعانتر ( )١311هعو ايعن
نت و رس د کعو معديران درفعد هعااليي از قعت خعود را فعرف ارتبايعات معيکننعد .معمعوالا ايعن
ارتبايات هو فورت تماسها هو فورت هرگجار شوراها هرقرار ميشود .معديران هايعد هعو پ عامهعا
تل نععي نامععوهععا ارسععالي پاس ع دهنععد .کوتععاه س ع ن ايععنکععو ،کععار مععدير در ارتبععاط خالفععو
ميشود(پارسائ ان اعراهي.)١316 ،
هو زع انديشمندان ،ريشو هس ار از ک فهميهعا مشعکالت سعازماني ناشعي از فاعدان ارتبعاط
مؤثر است رف ايعن مشعکل ن ازمنعد حعل مشعکالت ارتبعايي افعالو الگعو ارتبعايي خواهعد
هود(الواني.)١63:١305 ،
ارتبايات مؤثر ميتواند ارز ها سازماني سعودس ر سعازماني را ارتاعا دهعد( انعگ لعي،
.)280 :2883
ها اين جود ،هو دل ل سن کو فرسيند ارتبايي در مح ط يب عي سازمان ان ام ميشعود ،همعواره هعا
پارازيت يا موانعي مواجو است .پارازيت هو هر ععاملي ايعال معيشعود کعو در فرسينعد يب ععي نرعام
ارتبايي اختالل اي اد ميکند .پارازيت ميتواند در در ن س ست يا ه ر ن سن هاشد .اهم ت تعأث رات
من ي موان ارتبايي همعواره معديران سعازمانهعا را هعو کشعف موانع ارتبعايي ترغ عب نمعوده اسعت
(رضائ ان.)512 :١306 ،
تعاریف ارتباطات
2

ارتبايات از ريشو الت ن هو معنا اشتراک گرفتو شده معناهعا گونعاگوني ماننعد گعجار

دادن،

ه ان نمودن ،منتال کردن ،تماس گرفتن ،منتشر کردن ،شرکتدادن ،عمومي ساختن پ وند دادن از
سن استنباط ميشود(معتمدنژاد.)24 :١304 ،
1. Communication
2. Communis
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ارتباط در فارسي هو د معنا استعمال شده است .گاهي هومعنا مصدر هعو معنعا پ ونعد دادن
رهط دادن گاهي ه هومعنا اسع مصعدر کعو معنعا هسعتگي ،پ ونعد ،پ وسعتگي راهطعو از سن
هرداشت ميشود .معادلهايي نر ر مبادلو ،مکاتبو ،نال انتاال ،س لو نال انتاعال مشعارکت ن عج،
هرايارتبايات در فارسي شده است( .محسن انراد)5١-52 :١304 ،پژ هشگران ارتبايات م عان اهه
ارتباط هومعنا م رد ارتبايعات

ارتبايات را معموالا هومعنا

2

اهه ارتبايعات هعومعنعا جمع ارتبايعات 3ت عا ت قائلنعد کلمعو

سائل ر

ها ارتبايي؛ اما ارتبعاط را هعومعنعا فراينعد انتاعال پ عام

ميدانند(معتمدنژاد.)24-21 :١304 ،
تعریف ارتباطات سازمانی

تعريف ارتبايات سازماني ن ازمنعد تعريعف »سعازمان ارتبايعات« اسعت سعازمان هعا م موععوا
اجتماعي(از گر ه يا مردم) سر کار دارد کو در سن ،فعال عتهعا هعو منرعور تحاع اهعداف اعع از
فرد

جمعي هماهنگ ميشود(م لر ،کاترين.)6 :١306 ،

ارتبايات سازماني انتاال ايالعات ،م اه  ،معاني ه ن افراد سازمان است (الواني.)١63: ١305 ،
ارتبايات سازماني فرايند است کو ميتوان از يري سن س ستمي هرا گرفتن ايالعات تبادل
معاني ها افراد سازمانها فرا ان داخل خارج سازمان هرقرار کرد(رضائ ان.)234:١306 ،
موانع ارتباطی از دیدگاه اندیشمندان

ارتبايات يکي از مسايل مه مديريت هو شمار ميسيد(گ جر س مسکت.)28١:2884 ،
هر يز از انديشمندان در تحا اات خعود ،هرخعي از موانع را شناسعايي نمعودهانعد .مطالععو دق ع
مطالعات پ ش گ تو ميتواند ه نشها خوهي را هو خوانندگان ارائو نمايد .هرخي انديشمندان مستا
هو مطالععو شعاخنهعا پرداختعو انعد هرخعي ديگعر هعو مطالععو مؤل عوهعا شعاخنهعا هعر مؤل عو
پرداختواند .نکتو مه تر ،نعوع موانع ارتبعايي اسعت؛ هعو عبعارتي ديگعر ،ايعن موانع عمعدتاا ناشعي از
يژگيها سازمان ،يژگيها انساني يا مشکالت ناشعي از محع ط هسعتر ارتبعايي اسعت کعو در

1. Communication
2. Communication
3. Communications
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ادامو هو هرخي از مه ترين اين مطالعات اشاره ميشود.
از ديدگاه ترا رتا ن وپورت ( )١334موان فني از يري قط يا کعاهش سعرعت جريعان تسعه
دانش ايالعات موجب کعاهش اثره شعي نرعام ارتبايعات معيشعود .هرخعي از ايعن موانع فنعي از
ديدگاه سنها شامل موارد زير است؛ نبودن يز شبکو ارتبعايي د يرفعو ،زمعان نامناسعب ،ناتناسعبي
سايل تسه الت ارتبايي ،هيک ايتي ايالعات ،عدم امکعان دريافعت هعازخورد کوتعاهي در امعر
نگهدار

سايل خطعوط ارتبعايي .لعوئ ج هونعو موانع ارتبعايي را ناشعي از زمعان هنعد نادرسعت،

ايالععات ناکعافي ،کانعال نامناسعب ،گعجينش ادراکعي ،ارزشع اهي غ ردق ع  ،ه انعات ها رهعا هعر
ميشمارد(هونو .)380: ١332 ،پرداختچي نبودن هرنامو ريج در ارتبايات ،ح طو کنترل ،ر شن نبودن
فايف مسئول تها ،موان انساني ،گجينش ادراکي ،موان مرهوط هو پارازيت ،موانع فنعي ،ت عا ت
سني ،مشکالت ناشي از سعت هعد مسافت ياپراکندگي جغراف ايي را از مه ترين موانع ارتبعايي
ميداند(پرداختچي .)23 : ١313 ،رضائ ان ،موان ارتبايات م ان افراد را هو شعرو زيعر ه عان معيدارد:
موان ادراکي (شناختي ) ،موان ناشي از ناش اجتماعي ،ارز ها فرهنگي ،موان زهعاني (مععاني )،
موان انگ جشي ،موان ناشي از عدم ايم نان هعو منعاه  ،عالئع غ رکالمعي متنعاق
فدا ،ه ان ف جيکي

؛ شعامل ک عت

ضع ت جسماني ،موانع ناشعي از اخعتالل در ارتبايعات (رضعائ ان-36 :١306 ،

 .)234همچن ن ،سهدين در مطالعو خود سو ت اه  ،هرداشت اشتباه ،نبعودن هعازخورد قضعا ت يعز
يرفو را هو عنوان موان ارتبايي هرمي شمارد(سهدين.)5-2:2880 ،
آسیب شناسی سازمانی

ر

سس بشناسي سازماني« ،فرسيند است اده از م اه

هعا علعوم رفتعار  ،هعو منرعور تعريعف

توف ف ض موجود سازمانها يافتن راههايي هرا افجايش اثره شعي سنهعا معيهاشعد»(هريسعون،

 )2883:١شناخت مشکالت يکي از ا ل ن کارهايي است کو در تحول سازماني فورت ميگ رد .در
اق سس ب شناسي هو ش وها قانونمند ه شي جدايي ناپعذير از ر

شناسعي هعو تحعول سعازماني

اعتبار ميه شعد .مطالععات سسع ب شناسعي معيتوانعد جنبعو درمعاني (مرهعوط هعو يعافتن مشعکالت
راهحلها سن) يا جنبو توسعوا (مرهوط هو اين کو چو کارهايي هايعد ان عام شعود تعا هعو موفا عت
اقتدار سازمان کمز کند) داشتو هاشد .ارزياهي سازمان در شرايط فعلي ارائو يعز ديعدگاه پ شعر
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است کو در سن هررسي نااط قوت امکانات موجعود در کوتعاه معدت من عر هعو قعدرت معؤثر در
هلندمدت ميشود .در اق در اين ا هدف ،کمعز هعو معديريت هعرا تشع ن ن ازهعا سعازمان
دست اهي هو فرفتها ه شتر است (مانجيني.)1: ١304 ،
الگوهای آسیبشناسی سازمانی

سس بشناسي هراساس درک نحوه کار سعازمان پايعوگعذار معيشعود .چعارچوبهعا فکعر کعو
دستاندرکاران تحول سازماني هرا ارزياهي سعازمان هعو کعار معيهرنعد« ،الگوهعا سسع بشناسعي»
نام ععده مععيشععوند .الگوهععا سسع بشناسععي در هرنامععو تحععول سععازماني ناععش تع ع نکننععدها اي ععا
ميکند(فرهنگي .)2١: ١313 ،ها شناخت الگوها سس ب شناسي ميتوان نسبت هعو فرهنعگ سعاز
نهادينو کردن يکي از سنها ها توجو هو ماتض ات سازماني اقدام نمود هعو يوريکعو هعا مشعاهده هرگونعو
مشکل در سازمان ها ديد س ستمي نرام مند هو هررسي تعامالت م عان مؤل عوهعا م تلعف سعازماني
پرداخت ريشو يا ريشوها مشکل را شناخت ،هو اين ترت ب ها اقدام افولي پ شعگ رانو معيتعوان
عواقب زيانبار سس بها را هو حعداقل رسعانداز اينعر  ،پژ هشعگران فعاحبنرران ،الگوهعايي هعرا
سس ب شناسي سازماني معرفي نمودهاند.
مدل تحلیلی سهشاخگی

سس بها سازماني علل ،عوامل مشکالت اساسي پايوا معيهاشعند کعو سعازمان را در مععر
هحران قرار داده موجب ميشوند کو سازمان از رشد متناسب سال خود هاز هماند .پديده سعازمان
مديريت را ميتوان در قالب سو دستو عوامل رفتعار  ،سعاختار
تحل ل نمود .منرور از عوامل رفتار  ،تمامي عوامل مرهوط هو ن ر

زم نعو ا  ،هررسعي ت جيعو
انساني کعو محتعوا سعازمان را

تشک ل ميدهد ،عوامل ساختار در هرگ رنده م موعو ر اهط منر حاک هر اججا داخلي سعازمان
کو هدنو سن را معيسعازند ماننعد ،سعاختار سعازماني ،قعوان ن ماعرارت معيهاشعد سعران ام عوامعل
زم نععوا شععامل محعع ط شععرايط ه ر نععي اسععت کععو سععبب سععاز عوامععل رفتععار

سععاختار

هستند(م رزايي .)3١6: ١311 ،علت نام گذار اين الگعو هعو عنعوان الگعو سعو شعاخگي سن اسعتکو
ارتباط ه ن عوامل ساختار

رفتار

زم نوا هو گونوا است کو ه چ پديده يا ر يعداد سعازماني

نميتواند خارج ازتعامل اين سو شاخو فورت گ رد .هو عبارت ديگر ،راهطو ه ن اين سو شعاخو يعز
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راهطو تنگاتنگ هوده در عمل از ه جدايي ناپذيرند .در اقع  ،نعوع ر اهعط موجعود هع ن ايعن سعو
شععاخو از نععوع الزم ملععج م هععوده هععو مخاهععو سععو شععاخو ر ي ععده از تنععو احععد ح ععات سععازمان
ميهاشند(.م رزايي .)3١1: ١311 ،سس بها ساختار کو علل عواملي پايوا هستند؛ «نر ترک بعي»
يا «نر چ نشي» عنافر افلي تشک ل دهنده سازمان را هره زده ساختارها افلي سعازمان را کعو
عبارتنععد از :سععاختارها يب عععي ف جيکععي ،سععاختارها مععالي اقتصععاد  ،سععاختارها انسععاني
ساختارها ايالعاتي درمعر

سن قرار ميدهند؛ سسع ب هعا رفتعار کعو علعل ععواملي پايعوا

هستند؛ ازجهات گوناگون رفتارها انساني در نت و کارکردها ( فايف افعلي) سعازمان را در
معر
مناسب

هحران قرارميدهند سس بها زم نوا کو علعل ععواملي پايعوا هسعتند راهطعو تعامعل
اکنش هموق

درست سازمان را ها س ست ها هم وار مح طيا

ر اهط اي اد هحران مينمايند.درچنان راهطوا  ،عوامل ساختار

رفتار

هعر هع زده در ايعن
زم نوا هو شکل ر اهط

س ستمي مدا م در حال تعامل ميهاشند سو شاخو مجهور ،سو گونو از يز نوع؛ عمدتاا از نوع غالب
زم نو هوده ه ن سنها هو ه چ جو سوگانگي حاک نميهاشد .هناهراين ،تمايج تش ن اين سو جنبو
از ح ات سازماني ،فرفاا نرر هوده فاط هو منرور ت جيو تحل ل شعناخت م عاه

پديعدههعا

سازماني ميهاشد(م رزايي.)3١1: ١311 ،

شاخو
رفتار

شاخو
ساختار

شاخو
زم نوا

مدل
سوشاخگي
مدل سه شاخگی

جدايي ناپذير شاخوها سو گانو ،از ايعن معدل

پژ هش حاضر هر سن است ،ها توجو هو يژگي مه

هو عنوان مدل م هومي تحا است اده نمايد؛ از اين ر  ،ضر رت دارد تا سو شاخو اشاره شده در اين

2
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مدل مورد هازشکافي قرار گ رد.
بعد ساختاری

هحران قعرار معيدهنعد؛ سسع بهعا سعاختار

علل عواملي کو ساختارها سازمان را در معر

نام ده ميشوند .ساختارها سازماني مسع رها ،کانعالهعا فر فعي هسعتند کعو فرسينعدها عمل عات
سازماني در سنها جار ميشوند .شاخو ساختار در هرگ رنده همو عنافر ،عوامل شرايط ف جيکعي
غ رانساني سازمان است کو ها نر  ،قاعده ترت عب خافعي هعو هع پ وسعتو چعارچوب قالعب،
پوستو هدنو يا ه کل ف جيکي ماد سازمان را ميسعازند (م رزايعي .)3١6: ١311 ،در ايعن پعژ هش،
هرا تد ين مؤل وها هعد ساختار از الگو عوامل ساختار راه نج است اده شد.
 -1مشکالت ناشی از پیچیدگی

هو تعداد کارها يا س ست هعا فرععي موجعود در سعازمان اشعاره دارد .پ چ عدگي هعر د هععد تععداد
سطوو سازماني (عمود ) تعداد احدها ادارهها يا مشاغل را (در سعطح افاعي ) سعازمان در هعر
ميگ رد .هر قدر درجو پ چ دگي سازماني ه شتر هاشد ،يراحي سن هرقرار ارتبايات م عان فعرد
سازماني هو لحاظ عدم اي اد زهان مشترک ،مشکلتر معيشعود .مؤل عوهعا

جعود سلسعلو مراتعب

يوالني ،ح طو کنترل ،ت صن گرايي فجاينده ت ک ز هس ار مشعاغل پراکنعدگي جغراف عايي از
شاخنها مؤل و پ چ دگي هستند کو ميتواننعد هعر اثره شعي نرعام ارتبعايي تعأث ر گعذارد(راه نعج،
.)313:١301
 -مشکالت ناشی از رسمی بودن

هو م جان است اده از ماررات ،ر يعوهعا ،دسعتورالعملهعا شعرو فعايف اشعاره دارد کعو چعارچوب
فايف اخت ارات کارکنان را مش ن ميکنند .چنانچو درجو رسمي هودن سازمان زيعاد هاشعد ،از
م ععجان تصععم گ ععر هععا کارکنععان (هععر اسععاس ت صععن خععود) نععوس ر هععا شععان کاسععتو
ميشود(ن ف ه گي.)١25: ١306 ،
 -7مشکالت ناشی از تمرکز

هو سطوو سازماني مرکج تصم گ ر ها سازمان اشاره دارد .هناهراين هنگامي کو سعطوو هعاال
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سازمان تصم گ ر ميکند ،نرام متمرکج هر سازمان حاک است زماني کو تصم گ عر هعا هعو
ساير سطوو سازماني اگذار ميشوند ،سازمان دارا نرام غ ر متمرکج است .تأک د هر تمرکعج زيعاد
موجب اهستگي فجاينده کارکنان هعو سعطوو هعاال سعازمان شعکلگ عر ارتبايعات يعز يرفعو
ميشود اين مه خود زم نو کاهش هلوغ ارتبايي کارکنان را فراه مينمايد(راه نج. (١301:313 ،
 -4مشکالت ناشی از عدم انعطاف پذیری

فاحب نرران ،مح ط کنوني مديريت را متالي ارزياهي ميکنند هر اين ها رند کعو کارکنعان هايعد
هتوانند هو سهولت خود را ها تحوالت مستمر تغ رات مح ط کار تطب

دهند(رضعائ ان.)543:١306 ،

از سن ايي کو يکي از کارکردها يراحي ساختارها سازمان ،تسه ل فرسيند ارتبعايي در سعازمان
است ،عدم انعطاف پذير
اختالل در گرد

هعو تبع سن ععدم يراحعي م عدد سعاختارها سعازماني موجعب اي عاد

ر ان ارتبايات را فراه خواهد نمود.

در پژ هش حاضر هعد ساختار سس ب شناسي ارتبايات سازماني چهار مؤل و پ چ دگي ،رسعمي
هودن ،عدم انعطاف تمرکجرا درهر ميگ رد .شاخنهعا ايعن چهعار مؤل عو هعو همعراه نويسعندگان
مرتبط ها هر يز درجد ل()١سمعده اسعت .ايعن جعد ل الگعو تحل لعي موانع ارتبايعات درحعوزه
ساختار را خالفو مينمايد.
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جدول تحلیلی( )1موانع ارتباطات در بعد ساختاری(رابینز)737:1773 ،

ا بعاد

مؤلفهها
مشکالت ناشی از پیچیدگی

شاخص ها

سنجه ها

وجود سلسله مراتببطوالنی
-2حیطه کنترل
-3تخصبببص گرايببببی
فزاينده و تفکیک بسیار
مشاغل
-4پراکنبببببببببببدگی
جغرافیايی

انتقال پیام و گزارشهبای از سبطو طبوالنی سلسبلهمراتب سازمانی
-2وسببعو و گسببتردگی حیطببه کنتببرل و ن ببارت بببر
کارکنان توسط مديران
-3تخصببص گرايببی شببديد و تفکیببک گسببترده مشبباغل
سازمانی
-4فواصل دور میان واحدهای مختلف سازمان

مشکالت ناشی از رسمی بودن

آسیب شنا سی ارتباطات سازمانی در بعد ساختاری

مشکالت ناشی از تمرکز

مشببکالت ناشببی ازتصمیم گیری

عدم واگذاری تصبمیمگیبری ببه سبطو نزديبک ببهمشکالت
-2عدم وجود فرصو مشارکو و اظهبار ن بر در تصبمیم
گیریها و انجام امور

پذيری ساختاری

ناشی ازعدم انعطاف

تاکید زياد بر ارتباطغیر رسمی
-2تاکید زيادبر ارتبباط
رسمی
-4روشن نبودن وظايف
ومسولیو ها

عدم تأکید و استفاده از نقش تسهیل کننده ارتباطاتغیر رسمی توسط مديران سازمان
-2قوانین و مقررات بسیار و دسبو و پباگیر در خصبو
نحوه برقراری دقیق ارتباط در سازمان
-3وجود ابهام در دستورالعمل های مربوط به نحوه انجام
امور درسازمان در ارتباط با واحدهای ديگر
-4عدم تدوين آئین نامههای مورد نیاز
-5عدم شبفافیو مسبؤلیوهبا و اختیبارات جايگباههبای
مختلف سازمان

انعطببباف پببببذيریساختاری

 تأکید فزاينده بر مرزبندیهای دقیق ببین واحبدهایسازمانی در سازمان

نويسندگان
(ديويس)2114 ،
(وانگ ولی)2119 ،
(مارکوسس)21 1 ،
يوجان ژی)21 3 ،
(پرداختچی) 373 ،

(ديويس)2114 ،
(وانگ ولی)2119 ،
(مارکوسس)21 1 ،
يوجان ژی)21 3 ،
(پرداختچی) 373 ،

(پرداختچی) 373 ،
(ديويس)2114 ،
(وانگ ولی)2119 ،
(مارکوسس)21 1 ،

(پرداختچی) 373 ،
(ديويس)2114 ،
(وانگ ولی)2119 ،
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بعد رفتاری

همانطورکو اشاره شد ساختار هو مخاهو فرف فعال تها حرکات سازماني است.
محتوا يا مادها کو درفرف سازمان ميريجد ،همان کار يا رفتار انسعانهاسعت .هنعاهراين محتعوا
افلي سازمان را رفتار انساني تشک ل ميدهد فعال تها رفتارها انسان ن ج هرا ن ل هو اهداف از
قبل تع ن شده سازماني ان ام ميپذيرند ،هرسيندکار انره انسان اهداف سعاختارها سعازمان
در کارکردها يا فايف افلي سازمان تبلور پ دا ميکنعد .درشعناخت سسع بهعا رفتعار  ،کعانون
توجو هو کارکردها عملکردهاست هايد سن دستو از عواملي هررسي شود کو کارکردها سازماني
را م تل يا عملکرد انسانها را ازحالت يب عي منحرف کرده هو اثره شي سنهعا هعو قعدر فعدمو
ميزنندکو درسازمان اي اد هحران کرده سازمان را هو يورکلي از رشد سال هاز معيدارنعد .منرعور
از شاخو رفتار يا محتوا ،عوامل انساني ر اهط انساني در سازمان ميهاشعد کعو شعکلهعا رفتعار ،
ارتبايات (غ ررسمي ) الگوها خافي هو ه پ وستو محتوا افلي سازمان را تشک ل معيدهعد
(م رزايي.)3١6:١311 ،
 -1موانع انسانی

از مه ترين موان هرقرار ارتباط ه ن فرد  ،ت ا تها ذاتي اکتسعاهي سن هاسعت .هعر قعدر ايعن
ت ا تها ه شتر عم تر هاشد ،اي اد ارتباط مشکلتر امکان سو ت اه ها سو استنباطهعا ه شعتر
خواهد هود(پرداختچعي .)١0١ :١313 ،شعاخنهعا هررسعي شعده در ايعن مؤل عو شعامل ،ت عا ت در
تصورها ذهني ادراکي ،ت ا ت در يژگيها احساسي ععاي ي ،هرداشعت مت عا ت از مععاني
کلمات ،تأث ر ارتباط غ رکالمي ،ت ا ت در م جان علع  ،دانعش ايالععات معيهاشعد .هعديهي اسعت
جود ت ا تها فرد درخصوص هر يز از موارد پ ش گ تو ،موجب هرداشعتهعا مت عا ت از
جمالت شده کارايي ارتبايي (مناه مصر ف هرا رس دن هو هدف ارتبايي ) را کاهش ميدهد.
 -موانع ادراکی

راهطو ه ن ادراک ارتبايات پ چ ده است .ادراک ما از يز ر يداد ،نو تنها مرهوط هو يرياي است
کو سن را ميه ن ؛ هلکو متأثر از ر شي است کعو افکعار معا درهعاره سن ر يعداد هعو ارتبعاط معنعي دار
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تبديل ميشود؛ هو عبارت ديگر افراد پ امهايي را کعو هعا انترعارات قبلعي سنهعا سعازگار ن سعت دفع
ميکنند يا هو درستي درک نميکنند(راه نج .)١301:312 ،شاخنها معورد سعن ش در ايعن مؤل عو
شامل ،فرافکني ،دفاع ادراکي ،قالبي انديش دن اثرهالوا است .جد ل ( ،)2الگو تحل لعي موانع
ارتبايات در حوزه رفتار را خالفعو معينمايعد .در پعژ هش حاضعر هععد رفتعار سسع ب شناسعي
ارتبايات سازماني د مؤل و موان ادراکي موانع انسعاني را درهعر معيگ عرد .شعاخنهعا ايعن د
مؤل و هو همراه نويسندگان مرتبط ها هر يز در جد ل ( )2سمده است.
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جدول تحلیلی ( )موانع ارتباطات در بعد رفتاری

ابعاد
آسیب شناسی ارتباطات سازمانی در بعد رفتاری

موانع انسانی

 تفبببببببببباوت درتصبببورهای يهنبببی و
ادراکی
 -2تفبببببببببباوت در
ويژگببببببیهببببببای
احساسی و عاطفی
-3برداشو متفباوت از
معانی کلمات
-4ت بأثیر ارتببباط غیببر
کالمی
-5تفبباوت در میببزان
علم ،دانش و اطالعات

تفاوت در درک و تصورهای افراد از مسبائل (بونه) 992 ،(پرداختچبببببببی،
کاری
-2عدم توجه کارکنان به احساسات و عواطبف ) 373
(رضببببببببائیان،
يکديگر در هنگام انتقال پیامها و گزارش ها
( ) 386رابینببببز،
-3عدم وجود همدلی و درک احساسات
) 387
کارکنان در انجام وظايف توسط افراد مافوق
-4استفاده از عبارات مبهم و دو پهلو در انتقال (آبدين)2118 ،
(ايران نژاد) 373 ،
پیام ها
(فالحتی) 382 ،
-5عدم استفاده از ارتباطات مؤثر غیرکالمی
(اشارات و حرکات چهبره و دسبو و )...ببرای
انتقال پیامهای شفاهی

فرافکنی-2دفاع ادراکی
-3قالبی انديشدن
 -4اثر هاله ای

مؤلفه ها

شاخصها

سنجه ها

موانع ادراکی

نويسندگان

تمايل کارکنان به تعمیم ويژگیهای خود بهديگران
 .2تمايل کارکنبان ببه شبنیدن پیبامهبا و
دسبتورهای مببورد عالقببه و امتنبباع از شببنیدن
پیامهای تهديد آمیز
-3تصور برخورداری از ويژگیهای مشابه
در میان افراد مربوط به يک گروه خا توسط
کارکنان
 .4تمايل کارکنان به اظهار ن بر و قاباوت در
خصو کارکنبان از روی صبرفا يبک ويژگبی
خا

(بونه) 992 ،
(پرداختچبببببببی،
) 373
(رضببببببببائیان،
( ) 386رابینببببز،
) 387
(ماشتاق)21 ،
(اسببببببببوتاالتا و
همکاران )21 3

بعد زمینهای یامحیط

شاخو زم نو درتئور سو شاخگي درسس ب شناسي سازماني جايگاه خافي دارد .ا ل؛ مهع تعرين
يژگي ،اهم ت سعت قدمت اين شاخو نسبت هو شاخوها ساختار محتوا است.
دراهم ت زم نو مح ط هم ن ه

کو د شاخو ديگر جود پ دا شدن خود را اهستو هو شعاخو
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مح ط ميدانند .م هوم زم نو کو در تئور س ستمي معادل مترادف م هوم مح ط اسعت ،هعو قعدر
مه است کو از سعطح م هعوم هعو سعطح تئعور ارتاعا يافتعو امعر زه محااع ن تئعور پعردازان
نرريوها سازماني ،تئور ها مهمي درهاره مح ط ارايو دادهاند .افلي ترين کعار عوامعل زم نعو يعا
مح طي تنر ر اهط سازمان ها س ست ها هاالتر از خود است .چون هر س ست يا سازماني درجايگاه
خاص خود

درکعنش

همواره ها س ست ها هاالتر از خود

اکعنش دايمعي اسعت نسعبت هعو

س ست ها هاالترس ست فرعي محسوب ميشود .هر اساس اده ات موجود ،شاخو زم نوا هو هستر کار
مح طي اشاره دارد کو در سن ارتباط ان ام ميشود.
شاخنها مح طي را ميتوان هو شاخوهعا م تل عي تاسع هنعد نمعود .ه شعي از موانع  ،هعو
فرهنگ حاک در مح ط اشعاره دارد .در سعازمانهعا معمعوالا پديعده چنعدفرهنگي جعود دارد .ايعن
چندفرهنگي ميتواند از حوزهها
ديگر موان مح طي ميتوان هو اهجار

ف وا م تلف يا افعراد دارا فرهنعگهعا م تلعف هاشعد .از
سايل هرقرار ارتباط ن ج پارازيتها ارتبايي اشاره نمعود

(م رزايي.)3١6: ١311 ،
 -1موانع فرهنگی

هس ار ازفاحب نرران در اين مورد ات عا نرردارندکعو ماصعود از فرهنعگ سعازماني س سعتمي از
استنباط مشترکي است کو اعضا نسبت هو يز سازمان دارنعد همع ن يژگعي موجعب ت ک عز د
سازمان از يکديگر ميشود.اگر ارز ها مشترک اعضا سازمان هاارز هايي کو موجب افجايش
اثره شي سازمان ميشوند مغاير هاشند ،فرهنگ هو فورت يز قل هدهي درترازنامو سازمان پديدار
ميشود(راه نج.)312 :١301 ،
 -موانع فنی

مديران از ديرهاز هو ماايسو اثره شي سايل م تلف ارتبايي عالقو مند هستند(سرجنتعي.)١4 :2884 ،

شاخنها مورد هررسي در اين مؤل و شامل ،نبودن يز شبکو ارتبايي د يرفو ،هي ک ايتي سايل
تسه الت ارتبايي ،فج ني ايالعات ،نبودن هازخورد ،کوتاهي در امر نگهعدار

سعايل خطعوط

ارتبايي ،مکان ارتباط ،هي ک ايتي ايالعات زمان نامناسب ميهاشند.
-7موانع ناشی از محیط ارتباطی

زمان نامناسب هرا هرقرار ارتباط ،م عار ارتبعايي نامناسعب ،ايالععات غ رکعافي يعا نامناسعب،
مجاحمتها ف جيکي مانند فدا زنگ تل ن ح

هاال ايالعات از جملعو ععواملي هسعتند کعو

مان هرقرار ارتباط اثره ش ميشوند(ايران نژاد.)36١-64: ١313 ،
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جدول تحلیلی ()7موانع ارتباطات در بعد زمینه ای

ابعاد

مؤلفه ها

شاخصها

محیط رتباطی

موانع ناشی از

 مکان نامناسب -2مزاحمببببوهببببای
فیزيکی

-2عدم تناسب
و سببايل و تسببهیالت
ارتباطی
-3فزونی اطالعات

موانع فنی

آسیب شناسی ارتباطات سازمانی در زمینه ای

نبببودن يببک شبببکهارتباطی دو طرفه

-4عدم امکبان دريافبو
بازخورد
-5کوتبببباهی در امببببر
نگهببببداری وسببببايل و
خطوط ارتباطی
-6عدم کفايو اطالعات
 -7زمان نامناسب

نويسندگان

سنجه ها
وجود سرو صبدای بسبیار محیطبی در زمبان برقبراریارتباط با ديگران
-2وجود محیط نامناسب کاری (از لحاظ گرما يا سرما غیر
قابل تحمل يا نامناسب)برای برقراری ارتباط با ديگران

عدم وجود يا راه اندازی يک شبکه ارتباطی دو جانببه يباتعاملی برای برقراری ارتباط با مديران
-2کمبود امکانات و تسهیالت ارتباطی ن یر تلفبن و فباکس
و .. .برای انتقال سريع اطالعات

(پرداختچببببببی،
) 373

-3وجببود اطالعببات بببیش از انببدازه و فزاينببده کببه مببانع از
تصمیمگیری مناسب و به موقع میشود.

(میبببر سیاسبببی،
) 376

-4عدم وجود سازو کبار يبا فرهنبگ ببازخورد ببرای اطبالع
ازمیزان تاثیر يا کیفیو درک اطالعات مخابره شبده توسبط
فرد مخاطب

(مهببدوی ،تببا ،
) 385

-5عدم وجود فرهنگ مسولیو پذيری يا کوتاهی برای حفظ
و نگهداری وسايل و خطوط ارتباطی
-6محدوديو فاايی فیزيکی محیط کبار (مکبانی ،وضبعیو
ساختمانی)
-8وجود اطالعات قديمی و عدم به روز رسانی آن ها
 -9عدم دريافو اطالعات مورد نیاز در زمان مناسب

موانع فرهنگی

-2تفببببباوت میبببببان
ارزشهبببای مشبببترک
سازمانی
-3زبان ومعنی
-4وجببببود شببببايعات
سازمانی

(پرداختچی،
) 373
(آبدين)2118 ،

 -7وجود زياد کارکنان در محدوده کوچکی از محیط کار

تفببباوت در بیبببنشايمانی و عقیدتی

(بونببببببببه،
) 992

وجود تفاوت در بینش ايمانی و عقیدتی همکاران سازمان-2عدم وجود ارزش های مشترک سازمانی در میان کارکنان
سازمان
-3وجود فرهنگ شايعه سازی در سبازمان ببه گونبهای کبه
درشرايط مبهم و حساس بالفاصله شايعاتی ايجاد میشود
-4تاکید بسیار بر موقعیوهای سازمانی (موقعیبو پسبو)در
میان کارکنان
-5دشواری برقراری ارتباط میان سطو مختلف سنی

 -5وجود موقعیبوهبای
سازمانی متفاوت

(بونه) 992 ،

(علببببی خببببانی،
) 373
(تراورتاو نیوپورت،
) 995
(کوالسببببببببکی
وسوانسبببببببون،
)2115
(آرجنتی)2115 ،
(پرداختچببببببی،
) 373
(رضائیان) 386 ،
(ديويس)2114 ،
(تراورتبببببببببا و
نیوپورت) 995 ،
(هببببببببببوريتز،
براوينگتون،
سیلويس)2116 ،
(اوتاالنبببببببببببا
وهمکبببببببباران،
)21 3

-6تفاوت سنی
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روش تحقیق
جامعه آماری

جامعو سمار اين تحا شامل د گر ه ميهاشد:
 .١فرماندهان گردان گر هان ها امام حس ن(ع) تعداد از فرماندهان مسول ن لشکر؛
 .2فرماندهان نواحي حوزهها ماا مت محالت هس ؛
نمونو سمار  :نمونو پژ هش عبارت است از يز گر ه منت ب از جامعو پژ هش کعو هايعد دارا
خصوف ات ف ات جامعو پژ هش هاشد تا هتوان نتاي
پژ هشها انساني اجتماعي هرا
راهبرد تمام شمار

يافتوها پژ هش را هو سن تعمع داد .در

سن ش ذهن ت معردم افعراد ،د راهکعار کلعي جعود دارد،

راهبرد نمونو گ ر ( حافظ ن ا.)١53 :١303 ،

ها توجو هو تعداد جامعو سمار فرمانعدهان گعردان گر هعانهعا امعام حسع ن(ع) تععداد از
فرماندهان مسول ن لشکر ،نواحي حوزهها کو جمعا  ١80ن ر ميهاشند ،هناهراين تعداد نمونو سمار
ما هو فورت تمام شمار محاسبو شده است کو هو تعداد ن رات سازماني ه ن گردانهعا د ازده گانعو
نواحي نو گانو پ ش شده است
روش تحقیق

از نرر ر

 ،اين تحا را معيتعوان از نعوع توفع ي -تحل لعي(پ مايشعي) قلمعداد کعرد .پعژ هش

توف ي شامل م موعو ر

هايي است کو هدف سنها توف ف کردن شرايط يا پديعدههعا معورد

هررسي است .اجرا پژ هش توف ي ميتواند فرفاا هرا شناخت شرايط موجعود هعا يعار دادن هعو
فرايند تصم گ ر هاشد (سرمد ،هازرگان ح از  .)02-0١ ،١303 ،پژ هش پ مايشي هرا هررسي
توزي

يژگيها يز جامعو سمار هوکارمير د (همان .)02 :درپژ هش حاضرن جسعي هرسن است

کو هو هررسي سس بشناسي ارتباط سازماني گردانها امام حس ن(ع) هعا نعواحي در مأموريعتهعا
اهالغي (استان البرز)پرداختو شود.
روش پردازش و تجزیه وتحلیل اطالعات

جهت تحل ل داده ها ها است اده از نرم افجارسمار  SPSSايالععات درد سعطح توفع ي اسعتنبايي

2

فصلنامه مديريت و پژوهشهاي دفاعي ،سال پانزدهم ،شماره  ،28پايیز 5931

مورد ت جيو تحل ل قرارگرفت هرهم ن مبنا هو پرسشها فرض و پژ هش پاس داده شد.
یافتههای تحقیق

جد ل()5توزي فرا اني پاس گويان هرحسب سن
سن

فراواني

درصد

درصدمعتبر

درصدتراکمي

 26-28سال

6

4.6

4.6

4.6

 32-21سال

55

58.1

58.1

56.3

 31-33سال

33

36.١

36.١

02.5

هاالتر از  30سال

١3

١1.6

١1.6

١88.8

جم

١80

١88.8

١88.8

نتاي هررسي توف ي مرهوط هو سن فرماندهان نشان داد کو از م معوع  ١80ن عر از نمونعو تحعت
هررسي ه شترين درفد مرهوط هو گر ه سني 32-21سال ها 58/1درفد ک تعرين مرهعوط هعو گعر ه
 26-28سال ها 4/6درفد ميهاشد
جد ل()4توزي فرا اني پاس گويان هرحسب تأهل
تأهل

فرا اني

درفد

درفدمعتبر

درفدتراکمي

متاهل

١8١

33.4

33.4

33.4

م رد

1

6.4

6.4

١88.8

جم

١80

١88.8

١88.8

نتاي هررسي توف ي مرهوط هو ضع ت تأهل نشان داد کعو از م معوع  ١80ن عر از نمونعو تحعت
هررسي تعداد ١8١ن ر (33.4درفد) متاهل  1ن ر ( 6.4درفد) م رد هودند.
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جد ل ( )6فرا اني پاس گويان هرحسب متغ رتحص الت
تحص الت

فرا اني

درفد

درفدمعتبر

درفدتراکمي

زير ديپل

3

2.0

2.0

2.0

ديپل

١5

١3.8

١3.8

١4.1

فو ديپل

31

35.3

35.3

48.8

ل سان

5١

30.8

30.8

00.8

١3

١2.8

١2.8

١88.8

١80

١88.8

١88.8

فو ل سان
هاالتر
جم

نتاي هررسي توف ي مرهوط هو م جان تحص الت کارکنان نشان داد کو کعو از م معوع ١80ن عر،
2/0درفد دارا مدرک زير ديپل ١3 ،درفعد دارا معدرک تحصع لي ديعپل 35/3 ،درفعد دارا
مدرک تحص لي فو ديپل 30 ،درفد دارا مدرک تحصع لي ل سعان ١2 ،درفعد دارا معدرک
تحص لي فو ل سان

هاالتر ميهاشد .ها توجو هو اين نتاي ه شترين فرا اني جامعو فرماندهان معورد

هررسي يعني 30درفد دارا مدرک تحص لي ل سان

هستند،

جد ل( )1فرا اني پاس گويان هرحسب متغ ر مدت فعال ت در گردان يا ناح و
مدت فعال ت در گردان

فرا اني

درفد

درفدمعتبر

درفدتراکمي

زير  4سال

58

31.8

31.8

31.8

١8-4سال

36

33.3

33.3

18.5

١4-١8سال

28

١0.4

١0.4

00.3

هاال ١4سال

١2

١١.١

١١.١

١88.8

جم

١80

١88.8

١88.8

يا ناح و
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نتاي هررسي توف ي مرهوط هو مدت مدت فعال ت در گردان نشان داد کو از م موع ١80ن ر از
نمونو تحت هررسي31 ،درفد در يباو زير 4سال33/3 ،درفد  ١8-4سال١0/4 ،درفد  ١4-١8سال
 ١١/١درفد هاال  ١4ساهاو دارند.
همچن ن در هررسيها جداگانو مرهوط هو سو سطح افعلي«متغ رهعا سسع ب شناسعي معدل سعو
شاخگي» مباح

زير از پرسشناموها نت وگ ر شده است،

در سطح«متغ ر ساختار » «شاخن موان ناشي از تمرکج» توف ف پاس ها افراد مورد مطالععو
نشان ميدهد کو از ديدگاه فرماندهان گردانها امام حس ن(ع) حوزهها نواحي«عدم اگعذار
تصم گ ر هو کارکنان گردانها امام حس ن(ع)» «عدم فرفت مشارکت افهار نرعر اعضعا
گردانها امام حس ن(ع) نواحي هنگام تصم گ عر هعا ان عام امعور» ه شعترين سمعار را داشعتو
است کو الزم است ضنمن اگذار تصم گ ر هايعد فرفعت مشعارکت افهعار نرعر را داد .در
سطح «متغ رساختار » «شاخن موان ناشي از پ چ دگي ها» توف ف پاس ها افراد معورد مطالععو
نشان ميدهدکو از ديدگاه فرماندهان گردانها امام حسع ن(ع) حعوزههعا نعواحي ،مخبعتتعرين
يژگيها يا در ح طو «کند هودن ر ند انتاال تبادل ايالعات از ماامات معافو هعو ردههعا پعائ ن»
هوده است همچن ن من ي ترين نررات شرکت کنندگان درد ره درخصوص«پراکندگي جغراف عا
احدها م تلف سازماني هر ارتباط»مي هاشد.
در سطح «متغ رساختار » «شاخن موان ناشي از رسمي هودن» توف ف پاس هعا افعراد معورد
مطالعو نشعان معيدهدکعو ازديعدگاه فرمانعدهان گعردانهعا امعام حسع ن(ع) حعوزههعا نعواحي،
مخبتترين يژگيها اين ح طو «ارتبايات د ستانو فم مي توسط مسعئوالن سعازماني (لشعکر
نواحي)» «عدم شع اف ت مسعئول تهعا اخت عارات جايگعاههعا م تلعف سعازماني» هعوده اسعت،
همچن ن ک ترين نررات مخبت شرکت کننعدگان در د ره درخصعوص « جعود انبعوهي از قعوان ن
دستورالعملهعا پ چ عده هنگعام هرقعرار ارتبعاط سعازماني» «نبعود دسعتورالعملهعا معورد ن عاز»
ميهاشد.
درسطح «متغ رساختار » «شاخن ناشي از موان انعطافپذير » توف ف پاس ها افراد معورد
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مطالعو نشعان معيدهدکعو ازديعدگاه فرمانعدهان گعردانهعا امعام حسع ن(ع) حعوزههعا نعواحي،
مخبتترين يژگيها اين ح طو «عدم انعطاف پذير الزم ساختار سازماني» هوده است،
درسطح «متغ ر زم نوا » «شاخن موان ناشي از مح ط ارتباط» توفع ف پاسع هعا افرادمعورد
مطالعو نشان ميدهدکو ازديعدگاه فرمانعدهان گعردانهعا امعام حسع ن(ع) ،حعوزههعا ماا معت
نواحي ،مخبتترين يژگيها اين ح طو «عدم جود يعز شعبکو ارتبعايي د يرفعو ياتععاملي هعرا
ارتباط فرماندهان گردان ها نواحي» «کمبودامکانات اهجارها ارتبايي نر رتل ن نمعاهر  ...هعرا
انتاال سري ايالععات» هعوده اسعت همچنع ن کع تعرين نرعرات مخبعت شعرکت کننعدگان درد ره
درخصوص« جود ايالعات ه ش ازاندازه(دسترسي هو ايالعات غ عر ضعر ر در ان عام مأموريعت)
مان از تصم گ ر مناسب هو موق  ،تأث ر گذار» ميهاشد.
درسطح «متغ رزم نو ا » «شاخن موان فني در ارتباط» توف ف پاس هعا افعراد معورد مطالععو
نشان ميدهد کو از ديدگاه فرماندهان گردا نهعا امعام حسع ن(ع) حعوزههعا ماا معت نعواحي،
مخبتترين يژگيها اين ح طو «کمبود مناه انساني عدم مسول ت پذير يا کوتاهي در امرح ظ
نگهدار

سايل خطعوط ارتبعايي هعر هرقعرار ارتبعاط فرمانعدهان گعردان هعا نعواحي» «ععدم

دريافت ايالعات مورد ن از درزمان مناسب» هوده اسعت همچنع ن کع تعرين نرعرات مخبعت درايعن
ح طو شامل «ازدحام زيادکارکنان درمحد ده کوچز نواحي يا مح ط کار گردان» ميهاشد.
درسطح «متغ ر زم نو ا » «شاخن موان فرهنگي در ارتباط» توفع ف پاسع هعا افعراد معورد
مطالعو نشان ميدهدکو ازديدگاه فرمانعدهان گعردانهعا امعام حسع ن(ع) حعوزههعا ماا معت
نواحي ،مخبتترين يژگيها اين ح طو « جود ت عا ت ه نشعي در ايمعان اعتاعادات(کارکنعان
فرماندهان) هر هرقرار ارتباط فرماندهان گردان هانواحي» هعوده اسعت همچنع ن کع تعرين نرعرات
مخبت دراين ح طو شامل « تنوع فرهنگي قومي م تلعف کارکنعان سعازمان هعو چعو م عجان هرارتبعاط
فرماندهان گردان ها نواحي» « ت ا تها سني هو چو م جان هر هرقعرار ارتبعاط فرمانعدهان گعردان
هانواحي» ميهاشد.
درسطح «متغ ررفتار » «شاخن موان انسعاني» توفع ف پاسع هعا افعراد معورد مطالععو نشعان

25

فصلنامه مديريت و پژوهشهاي دفاعي ،سال پانزدهم ،شماره  ،28پايیز 5931

مععيدهدکععو ازديععدگاه فرمانععدهان گععردانهععا امععام حسع ن(ع) حععوزههععا نععواحي ،مخبععتتععرين
يژگيها اين ح طو «عدم ارتباط عاي ي کارکنان ها مسئول ن(نعواحي لشعکر) در ان عام فعايف
سازماني» «است اده از اههها جمالت مبه

د پهلو(فرماندهان گردان نواحي) در انتاال پ امها

تا چو اندازه هرارتباط فرماندهان گردان ها نواحي» هوده است همچن ن ک ترين نررات مخبت درايعن
ح طو شامل «عدم است اده از ارتبايات مؤثر غ رکالمي (اشارات حرکات چهره دست  )...هعرا
انتاال پ امها ش اهي ه ن فرماندهان»مي هاشد.
در سطح «متغ ر رفتار » «شاخن موان ادراکي در ارتبعاط)» توفع ف پاسع هعا افعراد معورد
مطالعو نشان معيدهدکعو از ديعدگاه فرمانعدهان گعردانهعا امعام حسع ن(ع) حعوزههعا نعواحي،
مخبتترين يژگيها اين ح طو « حدت نرر کارکنان نسبت هو يز موضوع خعاص تعا چعو انعدازه
هرارتباط فرماندهان گردان هانواحي» هوده است همچن ن ک ترين نررات مخبت دراين ح طعو شعامل
«تمايل فرماندهان هو شن دن پ امها دستورها مورد عالقو گو

نکعردن هعو پ عامهعا تهديعد

سم ج هو چو م جان هرارتباط فرماندهان گردان ها نواحي در اجرا مأموريت ها» ميهاشد.
تجزیه و تحلیل یافتههای پژوهش

پ

از جم س ر ايالعات از سزمودنيها ت جيو تحل ل سنها ها ر

ها سمار مناسعب نتعاي

زير هو دست سمد.
پرسش فرعی اول:

سس بها ساختار ارتبايات سازماني گردانها امعام حسع ن(ع) هعا نعواحي ماا معت در اجعرا
مأموريتها کدامند؟
يافتوها تحا نشان ميدهد ها توجو هو م انگ ن شاخصو ها آسیبهای ساختاری« ،متشکل
از موان ناشي از پ چ دگي»« ،3/43موان ناشي از رسمي هودن» « ،3/38موان ناشي از تمرکعج» 3/52
« موانع ع ناشعععي از ععععدم انعطعععاف پعععذير » 3/3١معععيهاشعععد ،هنعععاهر ايعععن هعععا دامنهتغ عععر5.88
حداقل ١.88حداکخر ،4.88م انگ ن متغ رسس بهعا سعاختار تاريبعاا در حعد م عانگ ن متوسعط هعو
هاالمي هاشد همچن ن هراساس سزمون فريدمن«موانع ناشعي از ععدم انعطعافپعذير »در هع ن چهعار
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شاخن ديگرسس بها ساختار در رتبو ا ل« ،موان ناشي از رسمي هعودن» در رتبعو د م رتبعو
سوم هو« موان ناشي از تمرکج» در نهايت «موان ناشي از پ چ دگي» در رتبو سخر قرار گرفتو است.
فرضیهفرعی اول

هو نررميرسد سسع بهعا سعاختار ارتبايعات سعازماني گعردانهعا امعام حسع ن(ع) هعا نعواحي
ماا مت در اجرا مأموريتها ا هالغي معني دار ميهاشد.
پ

ها توجو هو سزمون کولموگرف اسم رنف(تست نرمال تو) ،سزمعون  tفريعدمن فرضع و فرععي

ا ل تحا اثبات تأي د ميشود ،هناهراين سس بها ساختار ارتبايات سازماني گعردانهعا امعام
حس ع ن(ع) هععا نععواحي ماا مععت در اجععرا مأموريععتهععا اهالغععي هععا م ععانگ ن 3.633١ :سزمععون
 ١3.436:tسزمون فريدمن ها سل ا ک تر از8 .84معني دار ميهاشد.
در نت و ها توجو هو مطالب ذکر شده نتعاي حافعلو« ،موانع انعطعاف پعذير » «موانع ناشعي
ازرسمي هودن» شناسايي شده هو عنوان نااط ضعف را هايد مورد توجو قرار داده در جهعت تبعديل
هو نااط قوت رس دن هو حد مطلوب تال

مؤثر ان ام گ رد.

پرسش فرعی دوم:

سس بها زم نوا

ارتبايات سازماني گردانها امعام حسع ن(ع) هعا نعواحي ماا معت در اجعرا

مأموريتها کدامند؟
يافتوها تحا نشان ميدهد ها توجو هو م انگ ن شاخصوها سس بها زم نوا «موانع ناشعي از
مح ط ارتباط» « ،3/63موان فني در ارتباط»« 3/66موانع فرهنگعي در ارتبعاط»  3/58پع

هنعاهراين

م انگ ن ه شتر مرهوط هو سطح« موان فني در ارتباط »  3/66ميهاشد ،همچن ن هراسعاس دامنعو تغ عر
 5.88حداقل ١.88حداکخر ،4.88اين م انگ ن ازم انگ ن متوسط هاال تر هوده از مطلوه ت خعوهي
هرخوردارمي هاشد.
ها توجو هو سزمون فريدمن ان ام شده نشان دهنده اين موضوع ميهاشد کو «موان فنعي ارتبعاط»در
رتبو ا ل «موان ناشي از مح ط ارتبايي»در رتبو د م «موان فرهنگي ارتبعاط» در رتبعو سخعر قعرار
دارد کو نشان دهنده اين موضوع ميهاشد کو در سس بها زم نعوا يعا مح طعي ه شعتر هايعد در پعي
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حل« موان فني در ارتباط» «موان ناشي از مح ط ارتبايي» هاش سس بها زم نوا را هعو حعداقل
ممکن کاهش ده .
فرضیه فرعی دوم

هو نررميرسد سس بها

زم نوا ارتبايات سازماني گردانها امام حس ن(ع) ها نواحي ماا معت

در اجرا مأموريتها ا هالغي معني دار ميهاشد.
پ

ها توجو هو سزمون کولموگرف اسم رنف(تست نرمال تو) ،سزمون  tفريعدمن ،فرضع و فرععي

د م تحا اثبات تأي د ميشود ،هناهراين سس بها زم نوا ارتبايات سعازماني گعردانهعا امعام
حس ن(ع) ها نعواحي ماا معت در اجعرا مأموريعتهعا اهالغعي هعا م عانگ ن3.46١4 :

سزمعون :t

 ١2.214سزمون فريد من ها سل ا ک تر از8 .84معني دار ميهاشد.
پرسش فرعی سوم :آسیبهای رفتاری ارتباطات سازمانی گردانهای امام حسین(ع) با
نواحی مقاومت در اجرای مأموریتها کدامند؟

يافتوها تحا نشان ميدهد ها توجو هو م انگ ن شاخصوها سس بها رفتعار «موانع انسعاني در
ارتباط» « 3/61موان ادراکي در ارتباط»  3/1١در کعل سسع بهعا رفتاريارتبايعات هعا م عانگ ن
 3/63نشان دهنده اين موضوع ميهاشد در مورد مؤل وها سس بهعا رفتعار هعر د مؤل عو دارا
يز رتبو هوده هايد هطور متوازن هو هرد رس دگي شود .فرماندهان اين متغ عر را از حعد متوسعط
هاالتر ارزياهي کردهاند .الزم هو ذکر است کو هايد هررسي شود کو چگونو ميتوان موان را هريعرف
نمائ تا شاهد ههتر شدن هاش .
فرضیه فرعی سوم به نظر میرسدآسیبهای رفتاری ارتباطات سازمانی گردانهای امام
حسین(ع) با نواحی مقاومت در اجرای مأموریتهای ا بالغی معنی دار میباشد.

پ

ها توجو هو سزمون کولموگرف اسم رنف(تست نرمال تو) ،سزمون  tفريدمن ،فرض و فرعي سوم

تحا اثبات تأي د ميشعود ،هنعاهراين سسع بهعا رفتعار ارتبايعات سعازماني گعردانهعا امعام
حس ن(ع) هعا نعواحي ماا معت در اجعرا مأموريعتهعا اهالغعي هعا م عانگ ن 3.6383 :سزمعون :t
 ١١.360سزمون فريدمن ها سل ا ک تر از  8 .84معني دار ميهاشد.
پ شنهادها زير جهت حل مسائل مشکالت ارتبايات سازماني گردانهعا هعا نعواحي در اجعرا
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مأموريتها مطرو ميشود.
.1پیشنهادهایی برای رفع موانع ساختاری

هر اساس يافتوها ،عدم انعطعاف پعذير  ،رسعمي هعودن ،پ چ عدگي تمرکعج هعو عنعوان سسع بهعا
ارتبايي شناختو شدند هر اساس مبعاني نرعر ؛  5عامعل پع ش گ تعو از موانع سعاختار ارتبايعات
شناختو شدهاند نتاي حافل از تحل ل دادهها پرسش نامو در گردانها نواحي سپاه استان البعرز
نشان داد ،همانند تحا ديوي

( ،)2885انگ لي( ،)2883مارکوس( ،)28١8پرداختچي()١313

يوجانژ ( )28١3چهار عامل ،عدم انعطاف پذير  ،پ چ عدگي ،رسعمي هعودن تمرکعج از موانع
ساختار ارتبايات در اين سپاه استان محسوب ميشوند .اين مه ميتواند هو درک پاس دهنعدگان
از تال

مسئوالن هرا ان ام تغ رات ساختار الزم هعر اسعاس اهعداف مأموريعت سعازمان معرتبط

هاشد .هر اين اساس ،پ شنهادها زير ميتواند در راستا مؤل عوهعا شعاخنهعا هععد سعاختار
نتاي سزمونها مورد توجو قرار گ رد.
 .١ها توجو هو ماه ت ت صصي امور توف و ميشود در فرايندها اخذ تصم  ،تصم گ عران هعو
جايي کو قرار است هرا سن تصم مي گرفتعو شعود ،نجديعزتعر هاشعند .ايعن مهع موجعب معيشعود
تصم ها هو فورت اق ه نانوتر اخذ شود متعاقعب سن تعهعد اجرايعي ه شعتر در م ريعان اي عاد
گردد.
 .2ت عوي

اخت عار مشعارکت هعر چعو ه شععتر فرمانعدهان در هرنامعو ريعج

مشارکت اقعي در هر د حوزه اخذ تصم

اجعرا هرنامعو هععا.

اجرا سن معني ميياهد حذف هر يعز از ايعن د

هو معنا مشارکت کاذب هوده تعهد اقعي در مرحلو اجرا را هو همراه ن واهد داشت.
 .3ت صنگرايي پ چ دگي کو در ه شتر تحا اات هو عنوان مان ارتبايي شعناختو شعده اسعت.
هر اين اساس توف و ميشود ها ههره گ ر از اهجارها مديريتي نر ر فعال تها ت مي زم نعو تاويعت
شناخت نجديکي هرچو ه شتر کارکنان اي اد سرمايو اجتماعي فراه گردد.
 .5هراساس اده ات موجود ،ت صن کارکنان ،انترار اي اد اخت ار استاالل ه شتر را درکارکنعان
تاويت ميکند عدم رعايت سن زم نو کاهش تعهد ههره ر را هو همراه خواهد داشعت .هعر ايعن
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اساس توف و ميشود ،مسئوالن سپاه زم نو استارار نوعي ساختار ت صنگرائعي حرفعوا را فعراه
س رند تا ها تأي د جايگاه کارکنان عمل اتي ،احساس اخت ار استاالل ه شتر در سنها اي عاد گعردد.
ترک ب فنا ر هعا ايالععاتي ارتبعايي در فعال عتهعا کعار احسعاس حرفعوا گرايعي ه شعتر
ساختار را در فرماندهان تاويت خواهد نمود.
 .4ها توجو هو ا لويت موان ناشي از عدم انعطاف پذير هايعد هکوشع

انعطعاف پعذير سعاختار

سازماني هر ارتباط فرمانده گردان ها نواحي در اجرا مأموريتها افجايش ياهد ها پ شه ني ساختار
کو هتوان ها هو کارگ ر فرماندهان گردان در فرماندهي نواحي از حوزهها هو گعردانهعا هعا تعريعف
اشل حاوقي يکسان تا در فورت هر ز مشکل ها کمترين سس ب ممکن هعو مأموريعتهعا محولعو
فايف گردان هرسد.
 .6ها توجو هو موان رسمي هودن هايد تال

شود تا سي ن ناموها دستور العملها ش اف سعاده

را در ردهها مافو فراه نمايند ،تا مشکالت را از جلو راه هر داشعتو فعم م ت را ن عج در هع ن
کارکنان گردانها ها نواحي افجايش داده شود.
 .1همچن ن در موان رسمي هعودن هعا شع اف سعاز مسعؤ ل تهعا اخت عارات جايگعاههعا
سازماني هرگجار جلسات تارده پايگاهها گر هانها تب ن مش ن شود.
 .0در موان ناشي از پ چ دگي شرايطي را جهت ر ان ساز
مورد ن از ها است اده از فضا م از

افعجايش انتاعال سعرعت ايالععات

است اده از يدئو کن راس يا شبکوها اجتمعاعي داخلعي

ايمن هرس رده سازي .
 .پیشنهادهایی برای رفع موانع زمینهای

هراساس يافتوها ،همو مؤل وها زم نوا هو عنوان موان ارتبايي تأي عد شعدند .همعان گونعو کعو قعبال
گ تو شد نرر خبرگان ،موان زم نوا موجعود در اده عات در سعو حعوزه مح طعي ،فنعي فرهنگعي
تاس هند شدند .نتاي حافل از تحل ل دادهها نشعان داد هماننعد نتعاي هونعو ( ،)١332پرداختچعي
( ،)١313رضععاي ان ( ،)١306راه نععج( ،)١301سهععدين( ،)2880ايععران نععژاد( ،)١313فالحتععي (،)١302
م رسپاسععي ( ،)١316مهععد

تععاب ( ،)١304علععي خععاني( ،)١313ترا رتععا ن وپععورت (،)١334
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هوريتج ،هرا ينگتون س لوي

( )2886عوامل مح طي فني فرهنگعي از موانع زم نعوا فعرار

ارتبايات سازماني گردانها امام حس ن(ع) ها نواحي محسعوب معيشعوند .هعا تأي عد سسع بهعا
زم نوا پژ هش ،ميتوان پ شنهادها زير را ارائو نمود،
ههساز فضا ارتبايي نر ر ههبود مح ط کعار هعا توجعو هعو ماه عت ت صصعي کعار

 .١نوساز

فرماندهان ماه ت فعال تها نرامي ميتواند در دستور کار قعرار گ عرد .هعر اسعاس مبعاني نرعر ،
کارکنان مسن سازمان در هرقرار ارتباط هعا معديران در ماايسعو هعا کارکنعان جعوان موفع تعر عمعل
ميکنند؛ از اين ر هايد زم نوا را فراه نمود تا امکان مشارکت کارکنعان در هرنامعوهعا ارتبعايي
ه شتر شود الزمو سن ههره مند سنان از فرسيندها ارتبايي است.
 .2از سن ا کو کارکنان دارا موقع ت سازماني هاالتر ن از هو دريافت ارسال ايالععات ه شعتر از
مناه متعدد در سازمان دارند ،هالطب مشکالت متعدد دامنگ ر سنان خواهد هود .از اين ر سعازمان
هايد تمه دها الزم را فراه سازد تا از يري يراحي کانالها ارتبايي متنوع تعر ،زم نعو هرقعرار
ارتباط د جانبو ه ن کارکنان مديران کارکنان تا رده حوزهها گردانها ها يکديگر فراه شود.
 .3يکي از ههترين راه حلها هرا افجايش مهارتها ارتبايي ،ارائو هازخورد هو موق از عملکعرد
زيردستان از سو افراد مافو است .اين مه از يري راه انداز شبکوها ارتبايي هعو ر ز محاع
خواهد شد.
.5ازجملو موانعي کو در متغ ر زم نوا ها قايع ت تاريبي 08درفد فرماندهان نرر مخبت داشتو اند
کمبود ن ر

انساني عدم مسول ت پذير يا کوتاهي در امر ح عظ نگهعدار

ارتبايي هوده پ

هايد نسبت هو تاويت ن ر

سعايل خطعوط

انساني گردانها حوزهها نواحي ها است اده از کادر

ثاهت يا پاره قت اين مشکل را حل نمائ .
 .4همچن ن در موان فرهنگي ارتباط ها توجو هو نرر مخبت فرماندهان در خصوص جود ت ا ت
ه نشي در ايمان اعتاعادات(کارکنعان فرمانعدهان) پ شعنهاد معيشعود هعا اسعت اد از اسعات د اخعال
جلساتي مشترک ه ن فرماندهان گردانها حوزهها نواحي هرگجار شود.
 .6يکي ديگر از موان فرهنگي در ارتباط جود ت ا ت م ان ارز ها مشترک سازماني هعوده
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کو الزم است ها هرگجار جلساتي مشترک ه ن فرماندهان گردانها حعوزههعا نعواحي هرجسعتو
نمودن اهداف فلس و جود سپاه کو فرقي ه ن حوزه يا ناح و گردان جود ندارد همو ها هع
ها حدت همدلي هو اجرا مأموريتها هپردازند.
 .7پیشنهادهایی برای رفع موانع رفتاری

هر اساس يافتوها ،همو موان رفتار در ارتبايات سازماني گردانها امام حس ن(ع) نعواحي تأي عد
گرديدند .همان گونو کو پ شتر گ تو شد ،موان ارتبايي اده ات تحا هر اساس نرر خبرگعان در د
حوزه موان انساني موان ادراکي دستو هند شدند .تحل ل دادهها پرسشناموها گردس ر شعده
در اين سپاه استان نشان داد کو همانند يافتوها تحا هونعو ( ،)١332پرداختچعي ( ،)١313رضعاي ان
( ،)١306راه نععج ( ،)١301سهععدين ( ،)2880ايعران نععژاد ( ،)١313فالحتععي ( ،)١302مشععتا ()28١١
اسوتالنا همکاران ( )28١3اين د عامعل از موانع هرقعرار ارتبايعات سعازماني گعردانهعا امعام
حس ن(ع) نواحي محسوب ميشوند .ها تأي د سس بها رفتار پژ هش ،ميتوان پ شنهادها زيعر
را ارائو نمود،
 .١تاويت ر يکرد تحمل پذير در ارتبايات از يريع اسعتارار فنعون سمعوز

حساسع ت

هرگجار جلسات سموزشي؛
 .2اسععتارار سععامانو ش ع اف يکپارچععو ايععالع رسععاني هععرا اخبععار در ن سععازماني از يري ع
سعاز کارها نشععريات خبععر الکتر ن عز غ رالکتر ن ععز سععامانو پ عام کوتععاه هععرا
افجايش دانش سگاهي فرماندهان نسبت هو حوزهها ت صصي م تلف؛
 .3هاال هردن شناخت فرماندهان نسبت هو محد ديتها اهجارهعا شعناختي انسعان (خطاهعا
احساس ادراک ) کو موجب کاهش اثره شي ارتبايات ه ن فرد ميشوند؛
 .5ههره گ ر از سموزهها ديني راهکارها معنو در پ شگ عر

مواجعو هعا خطاهعا

ادراکي .از منرر تعال ديني ،موارد همچون پ ش دا ر هعا غلعط ،هعوا هعوسهعا
ن ساني ،جهل ،ل اجت تعصبها تال دها کورکورانو افرايي غعر ر از مهع تعرين
موان شناخت درک فح ح لغجشگاهها فکر
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 .4ها هرگجار جلساتي مشترک ها حضور فرماندهان گردانها حعوزههعا نعواحي تأک عد
نمودن هو سنها هو جهت است اده ننمودن از اههها جمالت د پهلو در هنگعام هعر قعرار
ارتباط ها يکديگر يا در انتاال پ امها زمان اجرا مأموريت ها؛
 .6ها حضور فرمانده سعپاه اسعتان در جلسعات مشعترک هع ن فرمانعدهان حعوزههعا نعواحي
گردانها در ان ام فايف سازماني ميتوان ارتباط فم مي عاي ي را افجايش داد.
کتابنامه:
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 .١الواني ،س دمهد  ،)١305( ،مديريت عمومي ،چاپ  ،32تهران ،نشر ني.
 .2ايران نژاد ،مهد ؛ ساسان گهر ،پر يعج ،)١313( ،سعازمان معديريت از تئعور تعا عمعل،
چاپ د م ،انتشارات هانز مرکج .
 .3تداه ر فرماندهي معر کل قوا در در شرف اهي رياست محترم ستاد کل ن ر هعا مسعلح در
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 .5پرداختچي ،محمد حس ن ،)١313( ،ناش ارتبايات در سعازمان معديريت ،م لعو ان معن
مديريت ايران ،شماره .١.4
 .4راه نععج ،اسععت ن(« ،)١311رفتععار سععازماني ،م ععاه  ،نرريععوهععا ،کارهردهععا» ،ترجمععو ،علععي
پارساي ان س د محمد اعراهي ،دفتر پژ هشها فرهنگي ،چاپ ا ل.
 .6راه نج ،است ن پي( )١316مباني رفتار سازماني(.علي پارسعائ ان محمعد اعراهعي ،متعرج )
تهران ،دفتر پژ هشها فرهنگي.
 .1رضائ ان ،علي ،)١306( ،مباني سازمان مديريت ،چاپ يازده  ،تهران ،انتشارات سمت.
 .0عم د ،حسن ،١340 ،فرهنگ فارسي عم د ،تهران ،انتشارات ام ر کب ر،
 .3فرهنگي ،علي اکبر( )١308ارتبايات انساني (مباني) جلد ا ل ،چاپ پن

 ،ناشعر ،موسسعو

خدماتي فرهنگي رسا.
 .١8فرهنگي ،علي اکبر( )١304ارتبايات انساني؛جلد ا ل ،تهعران ،مؤسسعو خعدمات فرهنگعي
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رسا ،چاپ ده .
 .١١محسن انراد ،مهد ( )١304ارتباطشناسي .تهران .سر

 .چاپ ه ت .

 .١2مانجيني ،اندره ،ترجمو علي عطافر( ،)١304سس ب شناسي سازماني ،موسسعو علمعي دانعش
پژ هان هرين،
 .١3محرم زاده ،مهرداد)١302( ،معديريت سعازمانهعا

رزشعي ،انتشعارات جهعاد دانشعگاهي

ار م و ،چاپ ا ل.
 .١5م رزايي اهرن اني ،حسن)١311( ،ت جيو تحل ل عوامل مؤثر هعر جعدان کعار انضعباط
اجتماعي در سازمان ،تهران ،دانشگاه سزاد اسالمي احد قج ين.
 .١4م لر ،کاترين()١311ارتبايعات سعازماني ،سذر قبعاد  ،تهعران ،سعازمان معديريت فعنعتي،
چاپ ا ل.
 .١6معتمدنژاد ،کاف ( )١304سايل ارتباط جمعي .تهران .انتشارات دانشگاه عالمو يبايبعايي.
چاپ پن

.

 .١1مسعود فر ،فايمو ( )١310هررسي راهطعو ارتبايعات سعازماني هعا رضعايت شعغلي کارکنعان
ه مارستا نها

اهستو هعو دانشعگاه علعوم پجشعکي کرمعان .پايعان نامعو (کارشناسعي ارشعد).

دانشگاه سزاد اسالمي( احد کرمان) ،دانشکده اده ات علوم انساني ،هو راهنمعايي ،محمعد
علي حا اي.
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