پژوهشهای جامعه شناختی ،سال دوازدهم/شماره سوم و چهارم /پاییز و زمستان 7931

Journal of Sociological Researches, 2018 (Autumn & Winter), Vol.12, No.3&4

تهای ارتباطی مدیران با تحول سازمانی
بررسی مهار 
تجمهوری"
"مطالعه موردی نهاد ریاس 

نازنین ملکیان ،1حسن رشید حاجی

2

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناخت مهارت های ارتباطی مدیران و کارکنان و ارتباط آن با تحول سازمانی می باشد .این

تحق قی به صورت کمی بوده و از طریق پیمایش انجام گرفته است .جامعه آماری آن مدیران نهاد ریاست جمهوری
بودندکه با استفاده از فرمول کوکران تعداد  380نفر از مدیران به عنوان نمونه آماری و به صورت تصادفی ساده انتخاب
شدند .برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و پایایی پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ
برای متغیر تحول سازمانی  0/ 876و برای متغیر مهار هت ای ارتباطی  0/ 796تایید شد .برای آزمون فرضیه ها از آزمون
تهای آموزش و مشاوره،
اسپیرمن برای همبستگی و رگرسیون خطی بهره گرفته شد .نتایج نشان داد ب نی مهار 
تهای بازخورد ،مهارتهای کالمی -شنیداری ،مهارتهای ارتباط به شیوه حمایتی مدیران با تحول سازمانی رابطه
مهار 
معناداری وجود دارد .همچن نی ضرایب رگرسیونی نشان داد مولفه های مهار هت ای آموزش و مشاوره ،مهار هت ای بازخورد،
مهار هت ای ارتباط به شیوه حمایتی برتحول سازمانی در نهاد ریاست جمهوری معنی دار است .اما مولفه مهار هت ای کالمی-
شنیداری بر متغیر وابسته تاثیر معناداری نداشته است.
واژگان کلیدی :مهارتهای ارتباطی ،تحول سازمانی ،نهاد ریاست جمهوری.
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مقدمه

تهای روز و علم مدیریت پویا ،تحوالتی آگاهانه و
در عصر حاضرسازمانها باید همگام با پیشرف 
نوآوریهای مفید را به مرحله اجرا بگذارند .بر اساس تعریف هن نس تغ یی ر در سازمان فرایند تحول و
دگرگونی است که در رفتارها ،ساختارها ،خط مشیها ،منظورها یا بروندادهای پارهای از واحدهای
یبایست عالوه بر وظایفی مانند
یدهد (هن نس  .) 330 ، 1370 ،مدیران پویا و کارآمد م 
سازمان رخ م 
برنامهریزی ،سازماندهی و نظارت ،اثربخشی و بکارگیری علم تغ یی ر و تحول سازمانی را ن زی سرلوحه
امور خود قرار دهند .تغ يي رات اساسي بدون جلب حمايت و تمايل كاركنان معمو ًالًال غيرمم نك است.
افراد اگر از شرا طي فعلي راضي نباشند حاضر به فداكاري ن سي تند ،مگر آن كه منافعي را در آن
دیده ،و اعتقاد پيدا كنند كه تغ يي ر انجام شدني است .بدون برقراري ارتباطات مؤثر نميتوان به
بهرهوری سازمانی اندیشید .مدیران شایسته ،برقراری ارتباط موثر با کارکنان را به خوبی میشناسند.
یشود ایدهای از ذهن یک نفر به ذهن
ارتباطات در مفهوم وسیع ،سلسله اقداماتی است که موجب م 
دیگری انتقال یافته ،درک شده و به اجرا درآید (معتمدنژاد .) 342 ، 378 1 ،ارتباطات خوب ،به
خصوص وقتی یک مدیر در حال پرورش روحیه جمعی است یا وقتی که کارکنان به واسطه
یکنند ،از اهمیت
تغ یی رات سازمانی بطور مداوم با تنگناهای اقتصادی ،احساس ناامنی و هت دید م 
زیادی برخوردار است .مدیران برای تاثیر بیشتر ،باید با کارکنان رابطهای نزدیک برقرار سازند،
نسبت به برداشتهای دیگران از اطالعات و عقاید ،حساسیت نشان دهند و حرفهایی را که ممکن
است باعث کندی روند کار شوند ،به حداقل برسانند .این کار مستلزم آن است که مدیران مهارت
بیشتری در بهکارگیری کالم و نوشته (عالیم غیر کالمی که از چهره و بدن به دیگران منتقل
یشود) داشته باشند (تقیپور و دژبانی .) 23 ،0931،لذا در این پژوهش به بررسی این موضوع
م 
یشود که آیا مهارتهای ارتباطی مدیران سازمان با کارکنان زمینههای تحول سازمانی را
پرداخته م 
یآورد؟ لذا هدف پژوهش حاضر بررسی مهارتهای ارتباطی
در نهاد ریاست جمهوری به وجود م 
مدیران با کارکنان و ارتباط آن با تحول سازمانی در نهاد ریاست جمهوری می باشد .محققان پس از
بررسی مبانی نظری و پیشینه تحق قی با توجه به مدل مفهومی تحق قی و فرضیات به بررسی روش
شناسی تحق قی و تجزیه و تحلیل داده ها می پردازند.
مبانی نظری در این مقاله در دو بخش مهارتهای ارتباطی و تحول سازمانی ارائه شده است .متغیر
مهارتهای ارتباطی با توجه به مؤلفههای (مهارت کالمی ،مهارت شنودی و مهارت بازخورد)
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بررسی مهار 

براساس مدل "بارتون" و هم چن نی (مهارت آموزش و مشاوره ،ارتباط به شیوه حمایتی) بر اساس

تبندی شده است .همچن نی متغیر تحول
الگوی "دیوید .ای و نت " و "کیم .اس .کمرون" صور 
تهای نیروی کار و مدیریت عملکرد،
سازمانی با مولفههای توانمندسازی و یکپارچهسازی قابلی 
تهای فردی و گروهی ،زمینهسازی برای تحول ،نگرش شایسته
بهبود مستمر و یکپارچهسازی قابلی 
ساالرانه و نگرش تحول خواهانه ،بر اساس مطالعات نظری و تحقیقات پیش نی و همچن نی نظریات
تهای ارتباطی مدیران برطبق
کرت لوین ،رالف کیلمن و ویلمینگ تدوین گردیده است .مهار 
مبندی شده است:
نظریه بارتون ) 1990 ( 1به سه مهارت کالمی ،شنودی و بازخورد تق یس 
مهارت کالمی يعني گفتگو با كاركنان به صورت فردي يا گروهي و برگزاري نشستهای مؤثر و
استفاده آگاهانه نمادهاي كالمي ،به منظور ترغيب كردن ديگران به انجام كار است كه نوعي
ارتباط عملي براي بيان عقيده ،نظر ،احساس يا وضعيت است و يكي از بهتر ني ابزارها براي دريافت
بيشتر ني پاداش در مح طي

زندگي و به حداقل رساندن تنبيه است (قربانی .) 32 : 378 1 ،مکالمه،

نخست نی ابزار مدیریتی است .مکالمه در واقع چگونگی برنامهریزی زندگی و سازمانی کارها و نحوه
ایجاد رابطه با همکاران و مشتریان است .مکالمه نحوه درک احساسات اشخاص ،تفکر و اعمال آنها
و راهی برای تاثیرگذاری بر دیگران و تاثیرپذیری از آنهاست .زبان ،نوعی س سی تم ارتباطات انسانی
یگیرد .حواس
مبتنی بر اصوات گفتاری است که به عنوان نمادهای قراردادی مورد استفاده قرار م 
ما ،پیوسته ما را آماج بمبارانی از عالئم قرار میدهد تا وادار شویم آنها را تف یس ر کرده و در بانک
اطالعاتی خود ذخیره سازیم (سالم.) 37 ،1 386 ،
مهارت شنودی يعني توانا يي مدير در توجه به پيشنهادها يا سؤاالت ديگران و درك آنها ،و شامل
مفكري و همكاري در افراد ،احساس
مشاهده ،توجه و درك شنونده است و از طر قي ايجاد ه 
يبخشد (زارعی مت نی و یوسف زاده .) 29 ، 1389 ،به هنگام
مسئولیت و تعهد كاري را ارتقا م 
اندیشیدن و گفتگو درباره ارتباطات ،بیشتر مردم معموال به گفتن و سخنوری توجه دارند و تصور
یکنند .باید توجه داشت اگر گوش
میکنند که نقش اصلی را در فراگرد ارتباطی فرستنده پیام بازی م 
دادن از سخن گفتن دشوارتر نباشد ،در یک فراگرد ارتباطی ،از هر جهت با آن برابر است .بدون
یرود و ارتباطات به هدفی که دارد دسترسی پیدا نمیکند .گوش
گوش دادن ،پیام ،هرز و هدر م 
. Barton
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دادن با این پ شی

فرض عبارت است از فراگرد دریافت ،تعبیر و تف یس ر محرکهای شفاهی .در بیشتر

یتوان گفت
جوامع ،از جمله در جامعه ما تصورات غلطی در مورد گوش دادن وجود دارد که م 
اغلب ب نی بیشتر مردم مرسوم و متداول است .بیشتر مردم چن نی فکر میکنند که :آنان گوش
یتوان به آنها آموخت که گوش دهندگان بهتری شوند.گوش دادن و
دهندگان خوبی هستند .نم 
شنیدن ساده ،یکی هستند (تقی پور و همکاران.) 26 ،0931 ،
مهارت بازخورد نوعي اعمال كنترل بر فرايند ارتباطات است و عبارت است از برگشت نتيجه پيام به
فرستنده پيام بطور كي ه فرستنده از وضعيت ارسال و نحوه دريافت و درك پيام آگاه گردد .بدون

بازخورد مشكل است كه بدانيم پيام ،دريافت و فهميده شده است (قربانی" .) 44 : 1384 ،نوربرت

وینر" بنیان گذار سایبرنتیک در نوشته مربوط به کامپیوتر و دیگر ماش نی آالت ،مشاهده کرد که
یکنند و از آنچه تحقق یافته است به سوی مبدا به حرکت
اطالعات زمانی که م یس ر معکوس را طی م 
در میآیند توان آن را دارند که بر روش عمومی و الگوی عملکرد اثر بگذارند ،ما فراگردی داریم
یتوانیم آن را یادگیری بنامیم (آهنچیان و همکاران.)71 ،7 38 1 ،
که به خوبی م 

تهای ارتباطی که به مدیران و
دیوید ای .و نت " و "کیم اس .کمرون" ن زی معتقدند یکی از مهار 

سرپرستان کمک میکند تا با دقت و صداقت و بدون به خطر افکندن روابط ب نی فردی ارتباط برقرار
کنند ،ارتباط حمایتی است (و نت و کمرون.)7 : 1386 ،ارتباط حمایتی ،ارتباطی است که همزمان با
یکوشد تا رابطه مثبت ب نی دو طرف ارتباط را ن زی حفظ کند .وقتی
پرداختن به مساله مورد نظر ،م 
یشود ،بلکه رابطه ب نی دو طرف ارتباط حمایت
لم 
ارتباط حمایتی بهکار میرود ،نه تنها با دقت منتق 
یشود .ارتباط حمایتی
ییابد و روابط مثبت ب نی فردی حاصل م 
یگردد و حتی اثر مبادله گسترش م 
م 
یرود ،بلکه نتایج آن یعنی روابط میانفردی مثبت،
تنها برای ایجاد پذیرش اجتماعی بهکار نم 
درسازمانها ارزش عملی و ابزاری دارد؛ برای مثال ،پژوهشگران دریافتهاند که سازمانهایی که این
یکنند ،از بهرهوری باالتر ،مشکلگشایی سریعتر ،محصوالت با کیفیتتر و
نوع روابط را تشویق م 
تعارضات و فعالیتهای ویرانگر کمتر برخوردارند ،تا گروهها و سازمانهایی که روابط کار در آنها
کمتر مثبت است (همان .) 12 ،اصول ارتباط حمایتی هنگامی که در کارهای ارتباطی ب نی افراد یعنی
آموزش دادن به زیر دستان و مشورت دادن به آنان (که مدیران و سرپرستان ,عموما آن را به عنوان
متر و ب یس ار مفیدتر است.
یترین وظایف خود درجهبندی کردهاند) به کار رود ،ب یس ار قابل فه 
چالش 
یکنند تا
یاندازند یا استانداردهایی تع نیی م 
در آموزش ،مدیران نصایح و اطالعات را به جریان م 
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مشکالتی را که شامل طرز فکر ،احساسات و یا شخصیت آنان است ،تشخ صی

دهند و به آنها

شها تاکید دارد .این مبحث بر الگوی
یها و مشاوره بر نگر 
بپردازند .بنابراین ،آموزش بر توانای 
یکند تا مشکالت را با کارکنان به بحث
ارتباطی و مهارتهایی تاکید میورزد که به شما کمک م 
بگذارید و شرایط الزم را برای حل همیارانه آنها فراهم آورید (همان .) 36

الوینگ (  ،) 2005در مقاله " نقش ارتباطات در تحول سازمانی" نقش ارتباطات سازمانی را در تغ یی ر و تحول
سازمانی مورد بررسی قرار میدهد .بر اساس نظر فران یس س (  ) 1989ارتباطات سازمانی بطور معمول دو هدف را
دنبال می کند .اول نی هدف ارتباطات سازمانی آگاه کردن کارکنان درباره وظایفشان و همچن نی سیاست و
مسائل دیگر سازمان است .در هدف دوم ،ارتباطات به عنوان وسیله ای برای ایجاد وحدت در سازمان می
باشد .به سختی میتوان ب نی ارتباطات سازمانی به مثابه ابزاری برای اطالع رسانی و ارتباطات سازمانی به عنواهن

ابزاری برای ایجاد روحیه وحدت تفاوت قایل شد ).(Elving,2005:131

با توجه به چارچوب نظری ارائه شده ،مدل نظری تحق قی به صورت زیر ترسیم شده است:

نمودار  .1مدل نظری تحقیق
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بر اساس نظریه های مطرح شده در باال فرضیه زیر به عنوان فرضیه اصلی  :ب نی مهارتهای ارتباطی
مدیران و تحول سازمانی در نهاد ریاست جمهوری رابطه معنادار وجود دارد.

تهای آموزش و
و فرضیه های  4-1به عنوان فرضیه های فرعی تحق قی مطرح می شوند :ا -ب نی مهار 

تهای بازخورد مدیران و
مشاوره مدیران و تحول سازمانی رابطه معناداری وجود دارد -2.ب نی مهار 
تهای کالمی  -شنیداری مدیران و تحول
تحول سازمانی رابطه معناداری وجود دارد -3.ب نی مهار 
تهای ارتباط به شیوه حمایتی مدیران و تحول
سازمانی رابطه معناداری وجود دارد -4.ب نی مهار 
سازمانی رابطه معناداری وجود دارد.
روش شناسی

یباشد و ابزار گردآوري اطالعات
با توجه به موضوع مورد بررسی ،این تحق قی از نوع پیمایشی م 

پرسشنامه بوده است كه با مراجعه حضوري به نمونه و كت ميل پرسشنامه توسط نمونه ها صورت
گرفت .جامعه آماری این تحق قی شامل مدیران نهاد ریاست جمهوری هستند و با استفاده از فرمول
کوکران حجم نمونه  380نفر تع نیی گردید .روش نمونه گیری تصادفی می باشد .برای کسب اعتبار
از روش اعتبار صوری استفاده شده است و با  5نفر از اسا یت د علوم ارتباطات و  5نفر از اسا یت د
مدیریت در خصوص داللت هر گزاره با مفهوم (یا ارتباط هر عبارت با مفهوم تعریف شدۀ مورد
نظر) مشورت شد .جهت بررسی پایایی پرسشنامه ن زی از روش پایایی همپا و مهمترین شاخص آن
یعنی آلفای کرونباخ (منصوریان ) 83 :7 38 1،استفاده شده است که بر اساس جدول شماره ()2
یباشند.
متغیرهای پژوهش از پایایی مناسبی برخوردار م 

جدول ( :)1مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرهای مورد بررسی
متغیر

تعداد

تعداد افراد نمونه

آلفای کرونباخ

گویه
تحول سازمانی

28

30

0/ 876

تهای ارتباطی
مهار 

33

30

0/ 796

دو مفهوم اصلی تحق قی عبارتند از تحول سازمانی ومهار هت ای ارتباطی که در زیر تعریف نظری و
عملیاتی آنها آمده است .لیپیت تحول سازمانی را چن نی تعریف میکند :توان بخشیدن به فرایندهای
عملیاتی و نیروهای انسانی در سازمان برای باالبردن کیفیت عملکرد ارگانهای مختلف س سی تم
سازمانی (طاهری الری .)51 :7 37 1 ،تحول سازمانی ،تالشی است برنامهریزی شده ،در سراسر
سازمان که به وسیله مدیریت عالی س ــ ازمان اداره شده و اثربخشی و سالمتی سازمان را از راه
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یدهد.
برنامههای تغ یی ر برنامهریزی شده در فرایندهای سازمان ،با استفاده از علوم رفتاری افزایش م 
فهای تحول سازمان عبارتند از :افزایش سازگاری ب نی ساختار ،فرایندها ،استرا ژت ی ،افراد و
هد 
فرهنگ سازمان؛ ایجاد و توسعه راه حلهای نو و خالقانه در سازمان؛ توسعه توانایی نوسازی سازمان
یداند که فرد را
(الوانی .) 26 : 1973 ،اشالنت و مک فال مهارت ارتباطی را فرایندهای مرکبی م 

قادر میسازد به گونهای رفتار کند که دیگران ،او را باکفایت تلقی کنند .پس مهارتها ،توانايی-
های الزم برای انجام رفتارهای هدفمند و موفقیتآم زی هستند .مهارتهای ارتباطی را مجموعهای از
یکند (قربانی12 ، 1384 ،
رفتارهایی میدانند که کیفیت ارتباط شخص با شخص را مشخص م 

).

برای عملیاتی کردن و سنجش متغیر تحول سازمانی ،با مطالعه و بررسی پیشینه تحق قی  ،از  5مولفه
( -1نگرش تحولخواهانه -2 ،زمینهسازی برای تحول سازمانی -3 ،نگرش شایسته ساالرانه-4 ،
توانمندسازی و یکپارچهسازی قابلیتهای نیروی کار و مدیریت عملکرد و  -5بهبود مستمر و
یکپارچهسازی قابلیت های فردی و گروهی سازمان) با  28گویه در قالب ط فی

لیکرت  5درجهای

استفاده شد .برای عملیاتی کردن این متغیر جهت سنجش و ارزیابی از مؤلفههای (مهارت کالمی،

مهارت شنودی و مهارت بازخورد) براساس مدل"بارتون" (  ) 1990و همچن نی (مهارت آموزش و
مشاوره ،ارتباط به شیوه حمایتی) بر اساس الگوی "دیوید .ای و نت " و "کیم اس کمرون" استفاده
شده است .درنهایت  4مولفه در قالب  33گویه و در ط فی

لیکرت  5درجهای برای سنجش

تهای ارتباطی در نظر گرفته شد.
مهار 
در این تحق قی برای بررسی سواالت تحق قی از آمار توصیفی و استنباطی استفاده استفاده شده است.
روشهای آماری مورد استفاده در این تحق قی عبارتند از:الف) آمار توصيفی :در ا ني سطح ،به تج يز ه
و تحليل كي

بعدي ( كي

متغيره) يا توص في

متغيرها با بهره گیری از جداول توزيع فراواني و آماره-

هاي توصيفي ،متناسب با سطح سنجش متغیرها ،همچون میانگ نی  ،پرداخته شد .ب) آمار استنباطی:
در ا ني سطح ،به منظور بررسي نحوۀ تأثيرات مهارت های ارتباطی بر تحول سازمانی ،از آزمونهاي
مختلف آماري ،متناسب با سطح سنجش متغیرها ،همچون آزمون اسپیرمن برای همبستگی و
رگرسیون خطی استفاده گردیده است.

یافته ها

تهای ارتباطی مدیران و تحول سازمانی در نهاد
فرضیه اول (اصلی) :بین مهار 

ریاست جمهوری رابطه معنادار وجود دارد.
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تهای ارتباطی مدیران و تحول سازمانی
جدول ( :)2ضریب همبستگی بین مهار 
نام متغیر

تحول سازمانی

تهای ارتباطی
مهار 

ضریب همبستگی پیرسون

0/ 334

سطح معنیداری

0/ 01

تعداد

380

با توجه به به آزمون همبستگی اسپیرمن محاسبه شده به م زی ان  0/ 334با  1درصد خطا و  99درصد
یتوان گفت که تحول
اطمینان رابطه معنادار است .با توجه به فرضیه اول و نتایج آزمون همبستگی م 
سازمانی با مهارت های ارتباطی مدیران و کارکنان همبسته است و باهم ارتباط دارند .به عبارت
دیگر هر چه در نهاد ریاست جمهوری وضعیت و نحوه برقراری مهارت های ارتباطی مدیران با
ییابد که این به نوبه
کارکنان با توجه به معیارهای مطرح شده بهتر شود ،تحول سازمانی ن زی افزایش م 
یباشد.
خود به عنوان زمینهای برای تحول سازمانی م 

تهای آموزش و مشاوره مدیران و تحول سازمانی رابطه
فرضیه دوم :بین مهار 
معناداری وجود دارد.

تهای آموزش و مشاوره مدیران و تحول سازمانی
جدول( :)3ضریب همبستگی بین مهار 
نام متغیر

تحول سازمانی

تهای آموزش و مشاوره
مهار 

ضریب همبستگی پیرسون

0/2 43

سطح معنیداری

0/ 01

تعداد

380

با توجه به آزمون همبستگی اسپیرمن محاسبه شده به م زی ان  0/2 43و با  1درصد خطا و  99درصد اطمینان
یتوان گفت که مهارت آموزش و
رابطه معنادار است .با توجه به فرضیه دوم و نتایج آزمون همبستگی م 
مشاوره به عنوان یکی از مولفههای مهارتهای ارتباطی با تحول سازمانی همبسته است و با هم ارتباط دارند.
به عبارت دیگر هر چه در نهاد ریاست جمهوری وضعیت و نحوه مهارت آموزش و مشاوره مدیران با
کارکنان با توجه به معیارهای مطرح شده بهتر شود ،تحول سازمانی ن زی بهبود مییابد و فرضیه دوم تحق قی
تایید میشود.

فرضیه سوم :بین مهارتهای بازخورد مدیران و تحول سازمانی رابطه معناداری وجود
دارد.

تهای بازخورد مدیران و تحول سازمانی
جدول ( :)4ضریب همبستگی بین مهار 
نام متغیر

تحول سازمانی

مهارت بازخورد

ضریب همبستگی پیرسون

0/ 242

سطح معنیداری

0/ 01

تعداد

380
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با توجه به آزمون همبستگی اسپیرمن محاسبه شده به م زی ان  0/ 242و با  1درصد خطا و  99درصد
یتوان
اطمینان رابطه معنادار است .بر اساس فرضیه سوم و نتایج آزمون همبستگی بدست آمده م 
یهای تاثیر گذار در
گفت که نگرش مهارت بازخورد در سازمان به عنوان یکی از مولفهها 
تهای ارتباطی با تحول سازمانی همبسته است و با هم ارتباط دارند .به عبارت دیگر هر چه در
مهار 
نهاد ریاست جمهوری وضعیت و نحوه مهارت بازخورد مدیران با کارکنان با توجه به معیارهای
یشود.
مطرح شده بهتر شود ،تحول سازمانی ن زی بهبود مییابد .بنابراین فرضیه سوم تایید م 

تهای کالمی شنیداری مدیران و تحول سازمانی رابطه
فرضیه چهام :بین مهار 
معناداری وجود دارد.

جدول ( :)5ضریب همبستگی بین مهارتهای کالمی -شنیداری مدیران و تحول سازمانی
نام متغیر

تحول سازمانی

مهارت کالمی -شنیداری

ضریب همبستگی پیرسون

0/240

سطح معنیداری

0/ 09

تعداد

380

با توجه به به آزمون همبستگی اسپیرمن محاسبه شده به م زی ان  0/240و با  5درصد خطا و  95درصد
یتوان
اطمینان رابطه معنادار ن سی ت .براساس فرضیه چهارم و نتایج آزمون همبستگی بدست آمده م 
گفت که مهارت کالمی -شنیداری به عنوان یکی از جنبههای مهارتهای ارتباطی با تحول سازمانی
همبسته ن سی ت و با هم ارتباطی ندارند.

تهای ارتباط به شیوه حمایتی مدیران و تحول سازمانی
فرضیه پنجم  :بین مهار 
رابطه معناداری وجود دارد.

تهای ارتباط به شیوه حمایتی مدیران و تحول سازمانی
جدول ( :)6ضریب همبستگی بین مهار 
نام متغیر
ارتباط به شیوه حمایتی

تحول سازمانی
ضریب همبستگی پیرسون

0/2 41

سطح معنیداری

0/ 01

تعداد

380

با توجه به به آزمون همبستگی اسپیرمن محاسبه شده به م زی ان  0/2 41و با  1درصد خطا و  99درصد
یت و ان
اطمینان رابطه معنادار است .براساس فرضیه پنجم و نتایج آزمون همبستگی بدست آمده م 
گفت که ارتباط به شیوه حمایتی به عنوان یکی از جنبههای تاثیر گذار در مهارت ارتباطی با تحول
سازمانی همبسته است و باهم ارتباط دارند.
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به عبارت دیگر هر چه در نهاد ریاست جمهوری وضعیت و نحوه ارتباط به شیوه حمایتی مدیران با
کارکنان با توجه به معیارهای مطرح شده بهتر شود ،تحول سازمانی ن زی بهبود مییابد و فرضیه پنجم
تحق قی هم تایید میشود.
برای تع نیی سهم نسبی متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته از تحلیل رگرسیون و تحلیل م یس ر
استفاده شده است:
مدل

جدول( :)7روش رگرسیونی مورد استفاده
متغیرهای وارد شده

روش

مهارت های آموزش و مشاوره

اینتر

مهارت های بازخورد

ابعاد

مهارت های کالمی شنیداری
مهارت های ارتباط به شیوه حمایتی

یدهد برای پ شی
این جدول نشان م 

بینی متغیر وابسته (تحول سازمانی) از روی  4مولفه مهارت های

ارتباطی از مدل رگرسیونی اینتر استفاده شده است که نتایج آن در جداول شماره  8آمده است:
جدول( :)8خالصه مدل رگرسیونی

مدل

1

R
.659

R Square
.092

ضریب تع نیی تعدیل شده

.445

تخم نی خطای استاندارد

3.51167

یدهد ،مقدار ضریب همبستگی ( )Rب نی متغیرها  ./ 659می
جدول شماره ( )8خالصه مدل را نشان م 
یدهد ب نی مجموعه متغیرهای مستقل و متغیر وابسته تحق قی (تحول سازمانی)
باشد که نشان م 
یباشد؛ نشان
همبستگی نسبتا قوی وجود دارد .اما ضریب تع نیی تعدیل شده که برابر با  0/ 445م 
یدهد که  44 /5در صد از کل تغ یی رات تحول سازمانی در نهاد ریاست جمهوری وابسته به  4مولفه
م 
متغیر مستقل ذکر شده میباشد .به عبارت دیگر ،مجموعه مولفههای متغیر مستقل ،نزدیک به نیمی از
واریانس متغیر تحول سازمانی را پ شی

بینی کردهاند.

جدول( :)9جدول آنوا

مدل
Sig.
FMean Square DfSum of Squares
.000a5.957
73.461 6
440.768Regression1
12.332293
3613.232 Residual
299
4054.000
Total

در جدول شماره ( ،)9با توجه به معناداری مقدار آزمون  ) 5.957 ( Fدر سطح خطای کوچکتر از
 ،0/ 01میتوان نتیجه گرفت که مدل رگرسیونی تحق قی مرکب از  4متغیر مستقل و یک متغیر وابسته
(تحول سازمانی) مدل خوبی بوده و مجموعه متغیرهای مستقل قادرند تغ یی رات م زی ان تحول سازمانی
در نهاد ریاست جمهوری را پ شی بینی کنند.
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جدول(  :) 10جدول  Coefficientsبرای ضرایب رگرسیونی
مدل
(Constant)1
تهای آموزش و مشاوره
مهار 
مهار های بازخورد
تهای کالمی شنیداری
مهار 

Standardized CoefficientsUnstandardized Coefficients
Sig.
Beta
Std. Error
B
.000
2.742
41.962
0.01
.212
.043
.0232
.387

.028

.287

0.03

-.499

.124

-.027

0.12

.054

.255

0.01

تهای ارتباط به شیوه حمایتی.339
مهار 

در جدول شماره (  ،) 10ضرایب تاثیر رگرسیونی هر مولفه متغیر مستقل بر متغیر وابسته نشان داده
یگیرد .زیرا این آماره
شده .در این جا تف یس ر ضرایب رگرسیونی بر اساس ضریب بتا ( )Betaانجام م 
نشان دهنده ضریب رگرسیونی استاندارد شده هریک از متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته
تحق قی می باشد و با استفاده از آن سهم نسبی هر متغیر مستقل در مدل را مشخص نمود .مقایسه
تهای آموزش و مشاوره ،مهارتهای بازخورد،
یدهد که :او ًالًال تاثیر  3مولفه مهار 
متغیرها نشان م 
یدار است ،اما
تهای ارتباط به شیوه حمایتی ،بر تحول سازمانی در نهاد ریاست جمهوری معن 
مهار 
یباشد ،بر متغیر
تهای کالمی -شنیداری به دلیل اینکه سطح خطای آن باالتر از  0/ 05م 
مولفه مهار 
وابسته تاثیر معنی دار نداشته است .ثانیا ،مهارت بازخورد با ضریب رگرسیونی (  )0/ 387مهارتهای
تهای آموزش و مشاوره (  )0/ 232به تر یت ب باالترین تاثیر
ارتباط به شیوه حمایتی ( )0/933مهار 
رگرسیونی را بر روی متغیر وابسته تحق قی یعنی تحول سازمانی در نهاد ریاست جمهوری داشتهاند.
بحث و نتیجه گیری

تهای ارتباطی در سازمان از چنان اهميتي برخوردار است كه ميتوان
موضوع ارتباطات و مهار 
گفت اول ني و مهمتر ني وظيفه مدير ا ني است كه س سي تم ارتباطات را در سازمان توسعه دهد .ب شی

از

نیمی از پاسخگویان یعنی  53 /2درصد ،وضعیت شاخص بهبود مستمر و یکپارچهسازی قابلیتهای
فردی و گروهی سازمان را در نهاد ریاست جمهوری متوسط ارزیابی کردهاند و تنها  15.2درصد از
پاسخگویان آن را زیاد (خوب) ارزیابی کردهاند .میانگ نی نمره بدست آمده برای این متغیر 7.23
یباشد .به عبارتی دیگر مدیران نهاد ریاست جمهوری وضعیت
یباشد که نمره متوسط و ضعیفی م 
م 
این عامل را متوسط و ضع فی

ارزیابی کردهاند 43.8 .درصد از پاسخگویان ،توانمندسازی و

یکپارچه سازی را در نهاد ریاست جمهوری متوسط ارزیابی کردهاند و تنها  0.4 2درصد از
یباشد که
پاسخگویان آن را خوب ارزیابی کردهاند .میانگ نی نمره بدست برای این متغیر  12 14.م 
نمره متوسط و ضعیفی میباشد .به عبارتی دیگر پاسخگویان وضعیت این عامل را ن زی متوسط و
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ضع فی

ارزیابی کرده اند .در خصوص شایسته ساالرانه در سازمان ،نزدیک به نیمی از پاسخگویان

یعنی  44.7درصد وضعیت این شاخص را در نهاد ریاست جمهوری کم ارزیابی کردهاند و تنها
 14.2درصد از پاسخگویان آن را ضع فی

ارزیابی کردهاند .میانگ نی نمره بدست برای این متغیر

یباشد که نمره متوسط و ضعیفی میباشد .به عبارتی دیگر پاسخگویان وضعیت این عامل را
 16.33م 
ن زی متوسط و ضع فی
ب شی

ارزیابی کرده اند.

از نیمی از پاسخگویان یعنی  57.8درصد وضعیت شاخص زمینه سازی برای تحول سازمانی را

در نهاد ریاست جمهوری متوسط ارزیابی کردهاند و تنها  20.2درصد از پاسخگویان آن را خوب
یباشد که نمره متوسط و ضعیفی
ارزیابی کردهاند .میانگ نی نمره بدست برای این متغیر  14.33م 
یباشد .به عبارتی دیگر پاسخگویان وضعیت این عامل را ن زی متوسط و ضع فی
م 

ارزیابی کرده اند.

 45درصد پاسخگویان ن زی نگرش تحولخواهانه در سازمان را در نهاد ریاست جمهوری متوسط
ارزیابی کردهاند و  24.1درصد از پاسخگویان آن را کم(ضع فی ) ارزیابی کردهاند .میانگ نی نمره
بدست برای این متغیر  7 7.5 1میباشد که نمره متوسط میباشد .به عبارتی دیگر پاسخگویان وضعیت
این عامل را متوسط رو به باال ارزیابی کرده اند .دانش ،آموزش و مشاور :ب شی

از نیمی از 54.0

درصد وضعیت این شاخص را در نهاد ریاست جمهوری متوسط ارزیابی کردهاند و تنها  13.9درصد
از پاسخگویان آن را زیاد(خوب) ارزیابی کردهاند .در جدول زیر میانگ نی نمره کسب شده این
یباشد که نمره متوسط و
شاخص نشان داده شده است .میانگ نی نمره بدست برای این متغیر  7.12م 
یباشد .به عبارتی دیگر پاسخگویان وضعیت این عامل را متوسط و ضع فی
ضعیفی م 

ارزیابی کرده

اند.
فراهم آوردن بازخورد منفی موثر :نزدیک به نیمی از پاسخگویان  45.3درصد وضعیت این شاخص
را در نهاد ریاست جمهوری متوسط ارزیابی کردهاند و تنها  3.8 1درصد از پاسخگویان آن را
یباشد که نمره متوسط و
زیاد(خوب) ارزیابی کردهاند .میانگ نی نمره بدست برای این متغیر  14.14م 
یباشد .به عبارتی دیگر پاسخگویان وضعیت این عامل را متوسط و ضع فی
ضعیفی م 

ارزیابی کرده

اند.
ارتباط به شیوه حمایتی :ب شی

از نیمی از پاسخگویان  58.6درصد وضعیت این شاخص را در نهاد

ریاست جمهوری متوسط ارزیابی کردهاند و تنها  7 0. 1درصد از پاسخگویان آن را زیاد (خوب)
یباشد که نمره متوسط و ضعیفی
ارزیابی کردهاند .میانگ نی نمره بدست برای این متغیر  26.11م 
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یباشد .به عبارتی دیگر پاسخگویان وضعیت این عامل را متوسط و ضع فی
م 

ارزیابی کرده اند .کمتر

از نیمی از پاسخگویان  48.7درصد ،میزان مهارت کالمی-شنیداری را در نهاد ریاست جمهوری
متوسط ارزیابی کردهاند و تنها  26.1درصد از پاسخگویان آن را زیاد (خوب) ارزیابی کردهاند.
یباشد .به عبارتی
یباشد که نمره متوسط و ضعیفی م 
میانگ نی نمره بدست برای این متغیر  32.4م 
دیگر پاسخگویان وضعیت این عامل را متوسط و ضع فی

ارزیابی کرده اند .نتایج آزمون رگرسیون

نشان می دهد ،ضریب تع نیی تعدیل شده برابر با  0/ 445می باشد؛ که نشان میدهد  44 /5در صد از
کل تغ یی رات تحول سازمانی در نهاد ریاست جمهوری وابسته به  4مولفه متغیر مستقل ذکر شده می
باشد .به عبارت دیگر ،مجموعه مولفه های متغیر مستقل ،نزدیک به نیمی از واریانس متغیر تحول
سازمانی را پ شی

بینی کرده اند .مولفه های مهارت های آموزش و مشاوره ،مهارت های بازخورد،

مهارت های ارتباط به شیوه حمایتی ،بر تحول سازمانی در نهاد ریاست جمهوری معنی دار است ،اما
مولفه مهارت های کالمی -شنیداری به دلیل این که سطح خطای آن باالتر از  0/ 05می باشد ،نشان
می دهد که بر متغیر وابسته تاثیر معنی دار نداشته است.
یگردد :
با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد م 

در خصوص آشنایی مهار هت ای کالمی -شنیداری در ب نی مدیران و کارکنان نهاد ریاست جمهوری
دوره های آموزش مهارت های ارتباطی در حوزه ارتباطات انسانی و روابط میان فردی برای
کارکنان و مدیران در نهاد ریاست جمهوری؛ برگزار گردد .این دوره ها می تواند شامل کالس های
آموزشی و علمی ،نمایش فیلم های آموزشی ،سخنرانی یا همایش و ... .باشد .زمینه های الزم برای
کارکنان در سازمان در جهت بهبود مستمر قابلیت هایشان به منظور انجام فرایندهای شایستگی محور
ایجاد گردد .در سازمان بهبود کارایی و چاالکی کارها از راه یکپارچه سازی قابلیتهای فرایندی
شایستگی های نیروی کار صورتگیرد ،سازمان برای افراد فرصتهایی برای توسعه شایستگی فراهم
کند تا آنها را قادر به دستیابی هدفهای شغلیشان سازد .در سراسر سازمان ارتباطات بهنگام برقرار
شود تا افراد و نیروی کار مهار هت ایی برای توزیع اطالعات و هماهنگی فعالیتهایشان بهگونهای
کارآمد در اختیار داشته باشند.
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