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تاريخ دريافت 1399/12/14 :تاريخ پذيرش1400/2/05 :

چكيده
تحقيق حاضر با هدف مطالعه کيفيت ارتباطات مابين اعضاي هيات علمي ،کارکنان و دانشجويان بر اساس
ارزشهاي اخالقي انجام شد .به اعتقاد بسياري از انديشمندان ،كارشناسان و دانشمندان علوم اجتماعي ،سازمانها
وجه انكارناپذير دنياي نوين امروز را تشكيل ميدهند .نحوه ارتباط صحيح در سازمان از جمله ارزشهايي است
كه چنانچه فرد ،سازمان يا جامعه اي فاقد آن باشد ،خواه ناخواه افراد از انجام كار صحيح و مولد باز ميمانند و
عدم ارتباط صحيح به خصوص در سازمانهاي دولتي از معضالت اساسي در دستيابي به توسعه همهجانبه
ميباشدكه اثرات منفي بر توسعه جامعه خواهد گذاشت .روش اجراي تحقيق پيمايش و از نوع توصيفي–
اكتشافي بود كه در سال  1395انجام شده است و گردآوري دادهها با استفاده از پرسشنامه طراحي شده بر اساس
طيف ليكرت ميباشد .جامعه آماري پژوهش حاضر را كليه كاركنان (اعضاي هيات علمي و كارمندان) و
دانشجويان دانشگاه هنر اسالمي تبريز تشكيل ميدهد كه  1870نفر بودند .در اين تحقيق حجم نمونه براي هر
يک از گروهها با استفاده از فرمول كوكران  450نفر برآورد شده است كه به صورت طبقهاي متناسب با حجم از
بين اعضاي هيات علمي ،كارمندان و دانشجويان انتخاب شده است .ابزار مورد استفاده دو پرسشنامه کيفيت
ارتباطات بين فردي بر اساس ارزشهاي اخالقي در سازمان با  29گويه و ضريب پايايي  0/72بود .دادههاي
گردآوري شده با استفاده از آزمونهاي تي تک نمونهاي ،تي دو نمونهاي و آناليز واريانس در نرم افزار SPSS
تجريه و تحليل شدند .نتايج حاصل از پژوهش نشان داد که اوالً ميانگين متغير اصلي تحقيق اختالف معنيداري با
ميانگين عددي ( )50داشت .در واقع کيفيت ارتباطات در دانشگاه ازميانگين عددي ( )50پايينتر بود .با توجه به
اطالعات به دست آمده از تجزيه و تحليل اطالعات يافتههاي جانبي نشان دادکه ارتباطات بين فردي کارکنان بر
اساس جنسيت ،سن ،سنوات خدمت و تحصيالت پاسخگويان متفاوت نيست و ارتباط معنيداري بين اين
متغيرها با متغير ارتباطات بين فردي افراد يافت نشد.
کليد واژهها :کيفيت ارتباطات ،ارزشهاي اخالقي ،کارکنان دانشگاه
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مقدمه

کارکنان را هدايت ميکنند ،برنامهريزي و کنترل را

جهان كنوني جهاني است پر از تغييرات شتابان.

انجام ميدهند و همان طور که ارتباطات مهمترين

دگرگوني هاي بسياري در اركان جامعه صورت گرفته و

ارکان پديدار شدن سازمانها است ،عامل تداوم بخش

پيشرفتهاي سريع علوم و تكنولوژي انسان را با

حيات آن نيز ميباشد.
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وضعيتي روبرو ساخته كه كمتر شباهتي با گذشته دارد.

از طرف ديگر در سازمانهايي كه بر اساس

امروزه سازمان ها با نگرش وسيعتر در نظر گرفته

ارزشها مديريت ميشوند ،ارزشهاي سازماني ،معيار

ميشوند و به مفاهيمي چون فرهنگ و ارتباطات

تصميمگيريها در كليه سطوح سازماني ميباشند .به

سازماني توجه ويژهاي ميشود .تقريباً در دو دههگذشته

نحوي كه در هر موقعيت تصميم ،ارزشها اهميت

بسياري از دانشمندان و محققان مديريت به بررسي

بنيادي دارند و اخالق موضوعي است که در زندگي

نقش فرهنگ و ارتباطات در عملكرد سازمانها پرداخته

بشر از اهميت بسزايي برخوردار است .گواه اين مطلب

و تحقيقات و مطالعات فراواني نيز در اين زمينه انجام

نيز مباحث و سخنان بسياري از بزرگان ،فالسفه و

گرفته است .ارتباطات سازماني يك موضوع پيچيده و

انديشمندان جهان است .مديريت اخالق در محيط کار

نقش آن در عملكرد سازمان بسيار حائز اهميت است.

منافع بسيار زيادي براي رهبران و مديران دارد؛ اعم از

ما در سراسر زندگيمان با سازمان در ارتباط و

منافع عملکردي و منافع اخالقي .اين مطلب به

درگير هستيم .درباره زندگي خود فكر كنيد ،ممكن

خصوص در عصر حاضر که مديران با ارزشهاي

است شما عضو استخدامي يك سازمان باشيد( .به

بسيار متنوعي در محيط کار سروکار دارند صادق است.

عنوان كارمند) ارتباط ما در دامنهاي از تالش براي

ارتباطات در مطالعات سازماني عاملي مهم در

هماهنگ كردن فعاليتها با همكاران ،دريافت

موفقيت سازماني به شمار رفته و در تئوريهاي

دستورات از رئيس ،دادن دستورالعملها به افراد

سازمان ،جايگاهي مرکزي دارد (گوا.)6-7 :2005 ،1

زيردست ،ايجاد ارتباط با مشتريان و هماهنگي با ديگر

اعضاي يک سازمان براي اثربخشي عملکرد نيازمند

سازمانها قرار دارد .در اين ميان پيچيدهتر شدن

مهارتهاي ارتباطي هستند و بروز و ظهور مهارتهاي

روزافزون سازمانها ،توجه مديران و صاحبنظران را

ارتباط بين فردي عاملي کمک کننده به شمار ميرود و

به بحث ارتباطات معطوف ساخته است.

ميتواند به تحقق ماموريتهاي سازمان کمک

ارتباطات يکي از مهمترين ابزار جامعه متمدن مي-

کند(فرويت و ديگران.)567 :2006 ،2

باشد و ميتوان گفت که «ارتباطات مهمترين عامل

ارتباط نياز ذاتي هر انساني است و عامل رشد و

توسعه و تعالي انساني است ،به عبارت ديگر ارتباطات

توسعه فرد ،سازمان و بطور کلي کشورها است و به

براي موفقيت يک انسان متمدن امري حياتي ميباشند».

نوعي عامل پيشرفت هر سازمان و جامعهاي در هر

همان طور که ارتباطات براي انسان متمدن حياتي است

زمينهاي داتشن ارتباطات قوي است (نعمتي و

براي انجام عمليات سازماني يا به عبارت بهتر براي

همکاران .)285 :1394 ،ارتباط تاروپود سازمان را به

شکلگيري و بقاء سازمان نيز حياتي ميباشد؛ آن چنان

هم پيوند داده و موجب يكپارچگي و وحدت سازمان

که هربرت سايمون ميگويد :بدون ارتباطات ،سازماني

ميگردد ،مسووليت ايجاد ارتباطات درست در سازمان

وجود نخواهد داشت .لذا ارتباطات وسيلهاي است که

به عهده مديريت است و منظور از مديريت ،كليه

از طريق آن وظايف اساسي مديريت شکل ميگيرد.

سطوح ،از مقامات باال تا مراتب پايين سازماني است از

مديران از طريق ارتباطات هماهنگي ايجاد کرده و

اين رو مديريتها بايد از كم و كيف فرآيند ارتباط
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موجباتي را فراهم کنند تا ارسال و دريافت پيام،

اجزاي مهم در سازمان به شمار ميآيد .تجربه ثابت

روشنتر ،دقيقتر و صحيحتر انجام گيرد .ارتباطات

كرده است كه اگر ارتباطات صحيحي در سازمان برقرار

سازماني در مراکز آموزش عالي ،يکي از عرصههاي

نباشد گردش امور مختل و كارها آشفته ميشوند.

پژوهشي استکه ميتواند اهميت ويژهاي داشته باشد.

امروزه بسياري از محققان مطالعات سازمانها معتقدند

ارتباطات براي مديران سازمان (و کارکنان) و کاري که

كه بياعتنايي به مسائل اخالقي و فرار از مسئوليتها و

انجام ميدهند ،نقش حياتي دارد (هال.)278 :1376 ،3

تعهدات اجتماعي به نابودي سازمان ميانجامد

مديران موفق در دستيابي به اهداف سازماني در

(حسينيان .)30 :1385 ،تحقيقات نشان ميدهد كه

انديشه پيشبيني ،هدايت ،کنترل و تغيير رفتار کارکنان

اخالقي بودن يا نبودن رفتارها و عملكرد ،ميتواند

هستند و اين روند با توجه به تفاوتهاي فردي و

موجب بروز پديدههاي مثبت يا منفي در سطح سازمان

گسترش ارتباطات انساني در دنياي امروز و تفاوتهاي

گردد (زيدزيونايته2018 ،8؛ تواليي .)2010 ،اين

فرهنگي در جوامع مختلف نيازمند تحقيقات گستردهاي

موضوع در مراکز آموزش عالي ما نيز به لحاظ فعاليت

است (نظري و همکاران ،1391 ،پوکزواردوسکي،

سه قشر و گروه انساني هيات علمي ،کارمند و

 .)2002از طرفي هم کيفيت ارتباطات ميان فردي در

دانشجو ،داراي اهميت به سزايي است که ضرورت

درون سازمانها از اهميت زيادي برخوردار

پرداختن به آن را روشن ميکند .وضعيت نوع ارتباط

است(کريتز و آنجلو .)426 :1386 ،4بررسي ارتباطات

کاري ،رفتاري و اخالقي ميان اين سه گروه ،و احساس

سازماني در مراکز آموزش عالي باتوجه به اين موضوع،

نارضايتي ميان هر يک از اين گروه از وضعيت

ميتواند جايگاه ويژهاي داشته باشد .ارتباط موثر در

ارتباطات ،ما را بر آن داشت تا با به مطالعه کيفيت

يک سازمان موجب باال رفتن بهرهوري ،رضايتمندي

ارتباط بين اين گروهها در دانشگاه هنر بر اساس

کارکنان ،باال رفتن انگيزه کار مفيد و کاهش تضادهاي

ارزشهاي اخالقي بپردازيم که متاسفانه مسئلهاي که

ناشي از فقدان نظا ارتباطي خواهد شد(فرهنگي:1386 ،

باعث عالقهمندي محقق به موضوع ارزشهاي اخالقي

 .)31-48همچنين نتايج تحقيقات مختلف حاکي از آن

در دانشگاه هنر اسالمي شده ،ارتباط گاه نامتعارف و

است که ارزشهاي اخالقي و اخالقمند بودن ميتواند

خارج از قائدههاي مرسوم در ميان بعضي اقشار اين

نقش بسزايي در نوع ارتباطات و کيفيت ارتباطات

گروهها است .وضعيتي که باعث شده تا برخي اعضاي

دداشته باشد (ططري1396 ،؛ دوبرين ،2010 ،5ولنتاين

اين گروهها ،خود را برتر از ديگران فرض کنند و

و هالينگورث2015 ،6؛ آداموز 7و همکاران)2019 ،

آسيبي که اين نوع ارتباط بر شالوده سازمان وارد مي-

ارزشهاي اخالقي در سازمان همان اصولي است

کند به مراتب بسيار سخت و غيرقابل جبران خواهد

که به هنگام تصميمگيري و رفتار (در رابطه با درست

بود .بنابراين در اين پژوهش ما درصدد مطالعه کيفيت

يا نادرست بودن آنها) ،از نظر اخالقي مديران و

ارتباطات ما بين اعضاي هيات علمي ،کارکنان و

کارکنان را هدايت و راهنمايي ميکند .موضوع

دانشجويان بر اساس ارزشهاي اخالقي هستيم و سوال

مسئوليت اجتماعي در گستره همين مطلب قرار مي-

اساسي ما اين است که تا چه ميزان کيفيت ارتباطات

گيرد ،يعني به هنگام تصميمگيري و اقدام ،سازمان بايد

في ما بين اعضاء هيات علمي ،کارکنان و دانشجويان

به گونهاي عمل نمايد که به خير و صالح جامعه و

مبتني بر ارزشهاي اخالقي است؟

خودش باشد .وجود ارتباطات موثر و صحيح،
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آگاه بوده و نحوه برقراري ارتباط موثر را بدانند و

بخصوص بر مبناي ارزشهاي اخالقي همواره يكي از
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مباني نظري تحقيق

انتخاب کانال مناسب يکي از موضوعات محوري در

ارتباطات در معناي عام آن ،عبارت است از کليه

سازمان است .وجود کانالهاي رسمي براي مرتبط

فعاليتهاي گفتاري ،نوشتاري و حرکتي که براي انتقال

نمودن و هماهنگ کردن فعاليتهاي افراد در پستهاي

معني و مفهوم از فردي به فرد ديگر يا اثرگذاري و نفوذ

گوناگون ساختار سازماني الزم است؛ اما کافي نيست؛

بر ديگران به کار ميرود(فرهنگي .)17 :1383 ،زماني

چرا که سازمانها نميتوانند همه اطالعات مورد نياز
دهند.
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که سازمان زمينه ارتباطات را فراهم ميکند يا بر

خود را از طريق کانالهاي ارتباطي رسمي انتقال

ارتباطات موثر ميافتد ،ارتباطات ،هويتي ويژه ميگيرد

اعضاي سازمان نيز خود را تنها به کانالهاي رسمي

که از آن به ارتباطات سازماني تعبير ميکنيم؛ به بيان

محدود نميکنند .انسانها به طور طبيعي بيشتر از آن چه

ساده ،ارتباطات سازماني ،انتقال اطالعات ،مفاهيم و

که در کانالهاي رسمي مقرر شده؛ تمايل به برقراري

معاني بين عوامل سازماني در جهت تحقق اهداف است

ارتباط با همکارانشان دارند (فرهنگي.)57-59 :1383 ،

(الواني .)168 :1382 ،هدف اصلي در ارتباطات

هم چنان که آمد؛ با بروز مشکالت سازماني ،افراد در

سازماني اين است که افراد مناسب و واجد صالحيت،

دستيابي به اطالعات مورد نيازشان ،بيشتر از مرزهاي

اطالعات درست را در زمان مناسب و با وسيله ارتباطي

کانالهاي رسمي تجاوز کرده و بر کانالهاي غيررسمي

مناسب ،ارسال يا دريافت کنند(زاهدي.)317 :1370 ،

اتکا ميکنند.

ارتباطات اثربخش در سازمان به عنوان مجموعهاي از

محتواي ارتباطات ،عبارت است از آن چه که

چگونگي ارائه ،دستيابي ،اشتراکگذاري و کاربرد

موجب ايجاد معاني يا مفاهيم قابل درک در فرآيند

صحيح اطالعات تعريف ميشود (يازيچي:2001 ،

ارتباطات ميشود .محتواي ارتباطات مبناي اصلي تعامل

.)542

افراد است .محققين سازماني ،محتواي ارتباطات را به

بنابراين ارتباط در سازمانها ميتواند عامل

عنوان محصول معاني مشترک درميان اعضاي سازمان

دستيابي به اهداف سازماني به شمار رود و در واقع

تعريف نموده اند (فرهنگي و ديگران.)38 :1383 ،

به واسطه اين فرايند اساسي است كه مبادله اطالعات

محتواي ارتباطات تحت تاثير فضاي سازماني است.

در سازمان صورت گرفته و سازمان توانمندي الزم

فضاي سازماني و عناصر آن نظير آرمان و بينش شرکت

براي بهرهگيري از اطالعات و تحقق اهداف خود را

و رسالت و بيانيه ماموريت سازمان ميتواند فضاي

مييابد .ارتباط مؤثر در يك سازمان موجب باال رفتن

تعاملي را به وجود آورد؛ دراين فضاي تعاملي ،افراد

تراز بهرهوري ،رضامندي كاركنان ،باال رفتن انگيزه كار

سازمان در سطوح مختلف و با نگرشهاي گوناگون با

مفيد و كاهش تضادهاي ناشي از فقدان نظام ارتباطي،

يکديگر شروع به برقراري ارتباط و تعامل ميکنند و

خواهد شد (فرهنگي.)9 :1386 ،

محتواي ارتباطات در سازمان بر همين اساس شکل

مدلهاي گوناگون ارتباطات به فراخور نوع نگرش

ميگيرد؛ به عبارت ديگر محتوا يا مضمون ارتباطات با

ارائه دهندگان اين مدلها ،جنبههاي خاصي از ويژگي-

فضاي حاکم بر سازمان وابستگي تنگاتنگي دارد .فضاي

هاي ارتباطي را در نظر گرفتهاند؛ اما به طور کلي همه

سازمان است که تعيين ميکند تعامل درباره چه
ميپذيرد.

آنها عناصر و اجزاء اساسي ارتباطات را که همان منبع

چيزهايي يا حول چه محورهايي انجام

يا فرستنده پيام ،وسيله و مخاطب است را مورد تجزيه و

ردينگ اشاره ميکند زماني که ساز و کارهاي مختلف

تحليل قرار دادهاند.

همانند فضاي سازماني و الزامات ارتباطي عمل ميکنند؛

مطالعه کيفيت ارتباطات ما بين اعضاي هيأت علمي ،کارکنان و دانشجويان با يکديگر با تأکيد91 ...

محتواي گوناگون ارتباطاتي شکل ميگيرد(ردينگ،
.)74 :1989

 اخالق شخصيمديران ارزشها و باورهاي شخصي را (از دنياي

 -محتواي وظيفه اي ارتباطات

خارج) با خود به سازمان ميآورند .نوع تربيت

 -محتواي حمايتي ارتباطات

خانوادگي و ارزشهاي معنوي (روحي) موجب به

 -محتواي مشارکتي ارتباطات

وجود آمدن اصولي ميشود که ما بر آن اساس زندگي

 -محتواي مبتني بر اعتماد و گشودگي در ارتباطات

و کار ميکنيم.

 -محتواي مبتني بر اهداف ارتباطي

 فرهنگ سازمانياز طرف ديگر ميلر( ،)1994سه نوع محتواي
ارتباطي در سازمان تعريف ميکند:

فرهنگ سازماني همواره يکي از مباحث مهم و در
عين حال چالش برانگيز در سازمان ها ميباشد .زيرا

الف) ارتباط وظيفهاي

که تاثير زيادي بر بهرهوري و تحقق اهداف سازمان

ب) ارتباط ابتکاري (ارتباط درباره افکار و ايدههاي نو

دارد و از طرفي تغيير آن بسيار سخت و زمانبر است

و جديد)

(ايوانا و کيان9ا.)2016 ،

اجتماعي که موجب حفظ روابط انساني ميشود).

ميزان متفاوت بر تمام اعضـاي سـازمان اثر ميگذارد و

در نهايت بايد خاطر نشان کرد چنان چه مفهوم،

از اين رو درک درست از اين ساختار براي اداره

مضمون و محتواي ارتباطات و عوامل موثر بر

سـازمان و کـار مـؤثر حـائز اهميت است .اعضاي

شکلگيري آن در سازمان به خوبي شناخته شوند

سازمان ،براي حل مسائل مربوط به انطبـاق بيرونـي

ميتوان انتظار داشتکه اثربخشي ارتباطات

(بـه عنـوان مثـال بهترين شيوه براي حضور در عرصه

سازماني به واسطه فضاي ارتباطات سازمان

بازارهاي جهاني) و يکپارچگي دروني (بهترين روش

باالتررفته و سازمان نيز به اهداف خود نائل گردد.

براي هماهنگي و تقويت فرايندهاي درون يک سازمان)
به عنوان بهترين شيوه جهت حـل مسـائل ،فرهنگ

منابع ارزشهاي اخالقي در سازمان

مکتوب و حتي غير مکتوب سازمان خود را به اعضاي

ارزشها پايه و اساس فرهنگ هر سازماني

جديد آموزش ميدهند .از اين رو با برخورداري از

ميباشند .همانند اصل فسلفه سازمان براي رسيدن به

ظرفيت الزم براي تغيير و تبديل فرهنگ سازماني تغيير

موفقيت ارزشها نيز مسير و جهت مشترکي براي همه

اعمـال افکـار و احساسات بخش عظيمي از اعضاي

کارکنان و خط مشيها و دستورالعملهايي براي رفتار

سازمان امکان پذير ميگردد (عسگريان.)105 :1388 ،

روزانه آنان ارائه ميکند .زيربناي همه ارزشها در

مراسم ،جشنها ،داستانها ،قهرمانان و کاربرد زبان

سازمان ،ارزشهاي اخالقي ميباشند .اين ارزشها به

خاص (از نظر کارکنان) به معني چيزي است که در

استقرار و حفظ استانداردهايي کمک ميکند که

سازمان به آن ارج مينهند .نقشي که مؤسس شرکت

ميتواند بر هدايت افراد به سوي اقداماتي که براي

داشته است و تاريخچه مربوط به نخستين روزهاي

سازمان مطلوب است ،تاثير بگذارد (عباسي و خداياري

پيدايش سازمان ،از جمله عواملي هستند که در ايجاد

زرنق.)84 :1390 ،

اين ارزشها اهميت زيادي دارند .اين عوامل ذينفوذ
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ج) ارتباط نگهدارنده (ارتباط درباره موضوعات

فرهنگ سازماني يک متغير محيطي است که به
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نخستين ،موجب پيدايش ارزشهاي اخالقي ميشوند

بخشترين نوع ارتباط را ارتباطات نوشتاري  /کتبي

که سالها دوام مييابند.

داشتهاند و باالخره با اهميتترين نوع ارتباطات
سازماني از نظر اعضاي هيات علمي و کارکنان،

 -سيستمهاي سازماني

ارتباطات نوشتاري ذکر شده است .از تجزيه وتحليل

سومين گروه از عواملي که در ارائه اصول اخالقي

داده ها اين گونه استنباط مي شود که مديران و

مديريت نقش دارند همانا سيستمهاي رسمي سازمان

مسووالن دانشگاه بايد در روند ارتباطات سازماني،

هستند .سيستمهاي كسب وكار الكترونيكي سازمان يا

تغييرات عمده ايجاد کرده و با ايجاد کارگاههاي

همان سيستمهاي سازماني ،در ميان مهمترين

آموزشي،

تقويت

فناوريهاي اطالعاتي كسب وكار قرار دارند كه در

نمايند(مهدوي.)86-100 :

دههي اخير ظهور پيدا كردند .در حالي كه سيستمهاي

مهارتهاي

ارتباطي

آنان

را

شريفزاده و سهيليراد در پژوهشي تحت عنوان
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سازماني دو صنعت متفاوت ،يكسان نيستند ،مفهوم

«بررسي تاثير ارتباطات سازماني در اثربخشي نظام

پايهاي سيستمهاي سازماني ،عمدتاً بر استاندارد سازي،

تصميمگيري» سعي کردهاند تا تاثير ارتباطات سازماني

همزمانسازي و كارايي بهبود يافته متمركز است

بر اثربخشي نظام تصميمگيري شرکت برق منطقهاي

(محمودي ميمندي .)4 :1394 ،اين شالوده اصلي

فارس مورد کاوش قرار دهند .نتايج تحقيق نشان مي-

سازمان است که شامل نکات زير ميگردد:

دهد ارتباطات سازماني هر چند از طريق فراهم نمودن

آيا ارزشهاي اخالقي به صورت سياستها و

اطالعات سريع ،به هنگام و مناسب بر اثربخشي

قوانين درآمدهاند يا خير؟ آيا دستورات خاصي به نام

تاثيرگذار بوده ،در تهيه اطالعات کامل و صحيح ضعف-

اصول اخالقي تدوين شده يا خير؟ آيا سيستم پرداخت

هايي داشته است .نکته اصلي اين است که آزمون

پاداش و حقوق کارکنان (مثل تقدير و ترفيع) با رعايت

فرضيه اصلي نشان دهنده تاثير مثبت ارتباطات سازماني

اصول اخالقي ارتباط دارد يا خير؟ و سرانجام اينکه

بر اثربخشي نظام تصميمگيري است(.)40-53 :1382

در فرآيند گزينش و آموزش کارکنان اصول اخالقي
رعايت ميگردد يا خير.

فرهنگي و همکاران( ،)1389در تحقيقي کيفي با
عنوان «ويژگيهاي اخالقي و شخصيتي مديران
بيمارستاني در ارتباطات ميان فردي سازماني» ارتباطات

پيشينه تجربي تحقيق

ميان فردي مديران را بخش مهمي از توانايي و عاملي

مهدوي و تاب محمد( ،)1386در تحقيق با عنوان

کليدي در اثربخشي عملکرد سازمان به شمار ميرود و

«بررسي ديدگاه اعضاي هيات علمي ،مديران و کارکنان

بر کيفيت سطح خدمات و سالمت جامعه تاثيرگذار

دانشگاه ايالم در زمينه ارتباطات سازماني در آن

است .اين مطالعه با هدف تبيين درک مديران

دانشگاه» در نشريه «پژوهش در نظام هاي آموزشي» به

بيمارستاني از ويژگيهاي اخالقي و شخصيتي سازگار

بررسي جايگاه ارتباط سازماني در دانشگاه ايالم

با شايستگي ارتباطي انجام شده است .اين مطالعه با

پرداخته و جنبههاي مختلف ارتباطات سازماني شامل

روش تحليل محتوا و به شيوه استقرايي انجام شده

روشها ،رويهها و مهارتهاي ارتباطي مورد بررسي

است .در اين شيوه شش درونمايه در ابعاد اخالقي

قرار دادهاند .يافتهها نشان ميدهد که اعضاي هيات

(نوع دوستي و انسانگرايي -راستي و درستي-

علمي و کارکنان دانشگاه ايالم به طور اعم ،تا حدودي

اعتمادگرايي) و شخصيتي پشتکار و مسئوليتپذيري-

از ارتباطات سازماني رضايت دارند ،همچنين آنان اثر

قاطعيت -پويايي و کمال طلبي) از دادههاي پژوهش

مطالعه کيفيت ارتباطات ما بين اعضاي هيأت علمي ،کارکنان و دانشجويان با يکديگر با تأکيد93 ...

انتزاع شده است .مطالعه حاضر نشان داده است که اين

پژوهشي توسط چي كو 12و همكارانش( ،)2001با

عوامل در بهبود ارتباطات ميان فردي مديران حائز

موضوع رابطه ميان اخالق سازماني و رضايت شغلي

اهميت است (فرهنگي و همکاران.)42-55 :

در سنگاپور انجام گرفته است .از جمله يافتههاي مهم

حبيباله دعايي و غالمرضا ملکزاده( ،)1391در

اين پژوهش اين است كه اخالق سازماني دستيابي به

پژوهش خود با عنوان «بررسي ارتباطات سازماني بر

رضايت شغلي را موجب گشته كه به نوبه خود

اثربخشي عملکرد مديران و رضايتمندي کارکنان در

كارگريزي ،جايگزيني و نقل وانتقال كاركنان را كاهش

آموزش عالي» با بهرهگيري از نظريه ارتباطات حمايتي

ميدهد كه اينها تا حد زيادي براي سازمان مضر

و تدافعي ،به بررسي و ارزيابي جو ارتباطي و عملکرد

ميباشند و منجر به توليد كمتر و روحيه پايينتر و

مديران و رضايتمندي کارکنان و اثربخشي گروهها يا

هزينه بيشتر ميگردند.

بخشها در مراکز آموزش عاليشهر مشهد پرداختهاند.

پوتي

13

و همكارانش ( ،)1989رابطه بين اخالق

مديران مراکز مورد بررسي از رفتارهاي حمايتي

تجزيه و تحليل نشان داد كه اخالق كار دروني ارتباط

استفاده ميکنند .مديراني که رفتارهاي حمايتي در

نزديكتري با تعهد سازماني دارد تا با تصوير جهاني

ارتباطات سازماني را در پيش گرفتهاند ،اثربخشي

راجع به اخالق كار يا همان جنبه خارجي آن .كاركناني

شغلي بيشتري داشته ،رضايت کارکنانشان باالست .اين

كه اخالق مشاركتي قوياي داشته باشند نسبت به

مطالعه همچنين نشان ميدهد مديران در مراکز

كاركناني كه داراي اخالق ابزاري قويتري بودند از

آموزشي بايد بر چگونگي و ويژگيهاي محيط کلي

تعهد باالتري برخوردار بودند.

ارتباطات تمرکز کرده و به ادراکات و رفتارها و

تحقيقات والنتينا و همکاران نشان ميدهند که

عملکرد کارکنان و تعامل آنها با سازمان توجه

ادراکات افراد از اين ارزشها به طور مثبتي با باورهاي

کنند(دعايي.)66-89 :

اخالقي خاص و مديريت اخالقي مرتبط است .کارکنان،

كانر ،)2006(10در پژوهشي با عنوان «ارزيابي

محيط سازماني را با فضاي اخالقي ترجيح ميدهند.

اخالقيات سازماني؛ برآورد اختالفها يا شكافها»

ارزشهاي اخالقي سازمان پاسخهاي عمومي کارکنان به

ارزيابي دقيق بينش اخالقي و همكاري ميان عناصر

کار را افزايش ميدهد .تعهد سازماني يکي از نمودهاي

گوناگون را در سازمان مورد بررسي و كاوش قرار داد.

(نتايج) محيط اخالقي ميباشد ،زيرا کارکنان متعهد،

يافتههاي اين تحقيق حاكي از آن است كه مديريت در

اغلب با ارزشهاي سازمان ارتباط و اتصال

مورد سطح وفاق ميان بينش مديريت و بينش كاركنان

دارند(والنتين و ديگران.)2002 ،14

به اشتباه قضاوت كرده است و غالباً شكاف بزرگي
ميان تصوير و واقعيت وجود دارد.

چارچوب نظري پژوهش

فانگ ،)2002(11در تحقيق خود رابطه بين

نظريه واحدي كه بتواند ارتباط بين ميزان ارتباطات

تصميمگيري اخالقي و عملكرد سازماني را در سه

سازماني بر اساس ارزشهاي اخالقي را به طور مفصل

گروه مورد بررسي قرار داد .به طور خالصه ميتوان

و دقيق تبيين نمايد ،وجود ندارد .لذا از يك چارچوب

گفت كه سطوح باالي عملكرد سازماني به طور مستقيم

نظري تركيبي از نظريه پردازان ارتباطي و اخالقي براي

قابل اكتساب به سطح باالي اخالقيات فردي و

تبيين دو متغير اصلي پژوهش حاضر سود جستهايم و

سازماني ميباشند.
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يافتههاي حاصل از اين پژوهش نشان ميدهد که اغلب

كاري و تعهد سازماني را در آسيا بررسي كردند .نتايج
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با الگوگيري از نظريات نظريهپردازان چارچوب نظري

تسهيل آن شوند مخفي كرده و در نتيجه آن را يعني

تحقيق شكل گرفته است.

فراگرد ارتباطي را ،از مسير طبيعي خود خارج سازند.
دومين جنبه از گشودگي بيانگر اشتياق فرستنده پيام
يا مبدا ارتباطي به وانمود كردن و بروز دادن صادقانه

ويژگيهاي اثربخشي
ويژگيهاي اثربخشي ارتباطات ميان فردي با توجه

محركات وارد بر خود است و اين كه براو چه تاثيري

به هدفهاي عملگرايانه و خشنودي از كنش ارتباطي

نهادهاند .اغلب انسانها عالقهمنداند و ميخواهندكه

ميپردازيم .اين ويژگيها به پنج ويژگي عمده قابل

ديگران در مقابل گفتهها و يا اعمال آنها عكسالعمل

تفكيكاند ،بايد توجه داشته باشيم هر چند اين پنج

واضحي از خود نشان دهند .هيچ كس دوست ندارد كه

ويژكي در وهله اول كيفي به نظر ميرسند اما بايد

ديگران در برابر او با گاردي بسته قرار گيرند .هر

گفت عالوه بر اين ويژگيهاي كيفي كه باعث افزايش

انساني اين راحق طبيعي خود ميداند كه بداند و بفهمد

اثربخشي ارتباطات ميشوند ،ميبايد ميزان كميت آنها

ديگري در مقابل كارها و گفتههاي او چه عكسالعملي

نيز ملحوظ نظر باشند .همواره وجود اين پنج ويژگي

از خود نشان ميدهد.
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ممكن است به اثربخشي كنش ارتباطي نيانجامد و نيز

سومين جنبه از گشودگي كه براي اولين بار توسط

نبود آنها ممكن است به غير اثربخش بودن كنش

«آرتور بوچنر »16و «كليفورد كلي »17مطرح شده است

ارتباطي ختم نشود ،اما شكي در آن نيست كه به طور

با مفهوم تملك احساسات و تفكرات مرتبط است.

معنيداري بر اثربخشي تاثير دارند .اين پنج ويژگي

شخص مورد نظر احساسات و تفكرات خود را كه

حمايتگري،

كامالً در اختيار اوست و خود به آنها كامالً واقف

عبارتند

از:

گشودگي،

همدلي،

مثبتگرايي و تساوي(فرهنگي.)111-113 :1395 ،

گشودگي

)(Openness

مفهوم كيفي گشودگي حداقل در سه جنبه اساسي
ارتباطات ميان فردي اثر خود را بروز ميدهد و بر اين
فعاليت اجتنابناپذير بشري تاثير خود را ميگذارد.
اول ،و شايد يكي از واضحترين و بديهيترين
جنبههاي آن اين است كه ارتباطات گيرنده موثر يا
فرستنده پيام در ارتباطات ميان فردي ميبايد شايق
باشد ،كه خود را در مقابل طرفهاي ارتباطي خود
بگشايد و با يك گشودگي نسبي با آنان مواجه شود.
مقصود از گشودگي به سادگي عبارت است از همان
اشتياق به از «خودگشودگي »15كه در بر گيرنده
اطالعاتي در مورد خود است كه به صورت طبيعي هر

است و مسئوليت آن را به عهده دارد به اطالع ديگري
يعني دريافت كننده پيام برساند.
بوچنر و كلي نكته را به اين گونه بيان ميدارند:
«شخصي كه مالك احساسات و تصورات خويش است
سعي در روشن كردن اين نكته دارد كه به ديگران
بفهماند كه او مسئول احساسات و اعمال خويش است
نه ديگري .اين تملك مبين نوعي اشتياق براي پذيرش
مسئوليت ازجانب كسي و تسليم و پذيرش ازسوي
ديگران است .اين خود نقطه مقابل سرزنش ديگران
براي آن چه خود احساس ميكند ميباشد».
تصور ميكنم چندان مورد توجه نيستم ،چرا كه
افراد به سخنان من گوش نميدهند (همان.)114-116 :

همدلي

)(Empathy

كس ميتواند آن را در بخش پنهان پنجره «جوهري»

شايد يكي از دشوارترين جنبههاي كيفي ارتباطات

خود نگهدارد .به ديگر سخن هر كس ميتواند بخش

توانايي به كارگيري همدلي در يك رابطه متقابل است.

عظيمي از اطالعات مربوط به خود را كه ميتوانند در

به اين معني كه آغازگر فراگرد ارتباطي توانايي درست

فراگرد ارتباطات ميان فردي موثر واقع شوند و موجب

ارايه همدلي به ديگري را داشته باشد .بك رچ 18چنين

مطالعه کيفيت ارتباطات ما بين اعضاي هيأت علمي ،کارکنان و دانشجويان با يکديگر با تأکيد95 ...

گونهاي تجربي دريابد كه فرد ديگر چه تجربهاي در

رفتار واقعي او با اين برچسبها سازگار و يا ناسازگار

يك لحظه موعود و در يك چارچوب مشخص و با

باشد .درآن صورت ما اولين گام را درجهت تخريب

توجه به نظر خويشتن دارد ».شافر 19بر اين باور است

پلهاي ارتباطي خود با او برداشتهايم .دومين گام درك

كه «همدلي تجربه دروني قابل درك و در ميان نهادني

احساسات و عواطف طرف مقابل است .هر چه بيشتر

با ديگري براي مقطعي از وضعيت رواني او ميباشد».

او را بشناسيم بهتر ميتوانيم با او همدلي كنيم .درك

همدلي كردن يعني احساسي را داشتن كه ديگري نيز

خواستهها و نيازها ،آرزوها ،آمال ،تواناييها ،تجارب،

بدان احساس دست يافته است .همدلي يعني ايجاد

بيمها و هراسهاي طرف مقابل همه و همه و بسياري

احساس مشترك با يكديگر .يعني فرستنده پيام و

كه گفته نشد ما را بر آن ميدارد كه او را بهتر بشناسيم

گيرنده پيام هر دو به يك احساس يگانه دست يافتهاند.

و پي به احساسات و عواطف او ببريم و بتوانيم با او

به گفته گرين سون 20كسي نميتواند به احساس

بهتر همدلي كنيم .گام سوم ،بايد بكوشيم آن چه

ظريف و پيچيده ديگري دسترسي پيدا كند مگر آن كه

ديگري بر اساس نگرش و توانايي خود تجربه كرده

احساس او را دريابد و آن را تجربه كند كه اين خود

است ما نيز تجربه كنيم .مهم است كه بدانيم اين تجربه

همدلي ناميده ميشود .اين خود نوع ويژهاي از ادراك

ميبايد بر اساس نگرش و احساسات او باشد نه آن چه

است كه كسي را قادر ميسازد كه بتواند طرف مقابل

خود ميانديشيم .خود را كامالً در جاي او و به جاي

خود را از نظر عاطفي و ذهني كامالً دريابد و آن چه

او قرار دادن و نقش او را ايفا كردن ما را بر آن ميدارد

تجربه كرده است او نيز بدون تجربه احساس كند.

كه او را بهتر درك كنيم(همان).

درك توام با همدلي انسان را قادر ميكند كه خود را
با شرايط ارتباطي كامالً وفق دهد و بداند كه چه بايد
بگويد ،چگونه بايد بگويد و چه زماني بايد بگويد .چه
زماني بايد ساكت باشد و كي به خودگشودگي دست
زند .در واقع تراكس 21مهارت ارتباطي هر كس را به
تعريف او از همدلي مرتبط ميكند .تراكس ميگويد:
«همدلي صحيح هم حساسيت نسبت به احساسات
موجود و هم تسهيالت الزم كالمي براي ارتباط با
ديگري را در بر ميگيرد كه موجب درك و تفاهم
بيشتر و نيز استفاده صحيح از زبان براي القاي مفاهيم
ميشوند.
دشوارتر از تعريف و تشريح همدلي به كارگيري
آن در زندگي روزمره و باال بردن مهارتهاي مربوط
به آن است .شايد نخستين گام ،پرهيز از ارزيابي و
قضاوت رفتار طرف مقابل باشد .اگر ما رفتار فرد مقابل
خود را بر اساس صحيح و غلط ،زشت و زيبا ،خوب و
بد ارزيابي كنيم ،پس ما رفتار او را در چارچوب اين

حمايتگري

)(Supportiveness

يك رابطه ميان فردي موثر و قابل اتكا رابطهاي
استكه در يك فضاي حمايتگرانه شكل گرفته باشد.
اگر شركتكنندگان در يك فراگرد ارتباطي احساس
كنند كه از سخنان و كردار آنان انتقاد به عمل ميآيد و
مورد تهاجم و ضرب و شتم قرار ميگيرند ،بالفاصله
در الك دفاعي فرو رفته ،سعي در عدم گشودگي
خويش ميكنند و از هر اقدامي كه به نشان دادن
خواستهها و نيازها و يا مكنونات دروني آنها بيانجامد،
پرهيز ميكنند.
در يك فضاي حمايتگر ارتباطي ،سكوت را
ارزشي منفي نيست .بلكه در مقابل سكوت بستري
مناسب براي ايجاد فضاي مناسب و حمايتگر ارتباطي
است .عالوه بر سكوت ،ارايه حاالت توام با همدلي ،نه
توام با بيتفاوتي به فضاي مناسب براي ارتباطات
حمايتگرانه كمك ميكند .از ديگر عوامل موثر بر
فضاي مناسب حمايتگرانه جهت ارتباطات ميتوان از
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گفته است« :همدلي توانايي يك فرد است كه به

برچسبها ميبينيم نه آن طور كه هست و ممكن است

 / 96مهران صمدی ـ رحمان محمدي

تساوي با ديگران يا مخاطبان ياد كرد .هر اندازه خود را

بيشتر برخورد كرده و حتي به گشودگي منطقه كور

از نظر رفتاري و پايگاه اجتماعي دورتر از مخاطبان

پنجره جوهري ما نيز كمك شايان توجهي كند.

خود قرار داده و از نشان دادن برتريهاي خود به آنان

سوم ،يك احساس مثبت و خوشايند در مورد

پرهيز كنيم ،در ايجاد فضاي مناسب ارتباطات حمايت-

وضعيت عمومي حاكم بر ارتباطات ،براي تعامل يا ميان

گرانه موفقتر خواهيم بود .از عوامل ديگر موثر بر

كنش اثربخش تا بين دو يا چند نفر بسيار حياتي و مهم

فضاي حمايتگرانه براي ارتباطات ميان فردي ،ميتوان

ميباشد .چيزي ناخوشايندتر از رابطه يا ارتباطي با كس

در برابر يقين و اطمينان

يا كساني نيست كه از آن رابطه يا مبادله لذتي نبرند و

) (Certainityرا نام برد .هر اندازه ما در گفتار و نظرات

يا اين كه پاسخ خوشايندي به عمل ارتباطي واقع شده

خود جزميتر بوده و با اطميناني غيرقابل ترديد با

ندهند .به عبارت ديگر عدم مشاهده تمايل و اشتياق از

مخاطب خود برخورد كنيم ،فضا را براي ارتباطات

سوي مخاطب يا مخاطبان ،فرستنده پيام را به سوي

حمايتگر نامناسبتر ميكنيم .برعكس همواره ميزاني

انصراف

23

از ترديد و عدم يقين زمينه را براي ارتباطات حمايت-

ميكشاند(همان.)119-120 :

ترديد و يا عدم جزميت

22
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گر مساعدتر ميكند و به طرف مقابل اين فرصت را
ميدهد كه خود را نشان دهد و ارزيابي كند(همان:
.)118-119

مثبتگرايي

تساوي

از

ارتباط

و

گسستگي

ارتباطي

)(Equality

تساوي خاصيتي ويژه است .در هر وضعيتي
احتماالً يك عدم تساوي خواهد بود .يك فرد ممكن

)(Positiveness

است باهوشتر ،قويتر ،ثروتمندتر ،زيباتر و حتي

يك ارتباط ميان فردي موثر ،زماني رخ ميدهد كه

سالمتر باشد .هرگز دو نفراز تمام جنبهها با يكديگر

از مثبتگرايي نسبي بهرهمند باشد .مثبتگرايي در يك

مساوي نخواهند بود .با وجود اين عدم تساوي،

ارتباط ميان فردي حداقل به سه جنبه يا عوامل مختلف

ارتباطات ميان فردي عموماً زماني موثرتر خواهد بود

تكيه دارد .اول ،احترام مثبت و معيني براي خويشتن در

كه فضاي حاكم ،فضايي مبتني بر تساوي باشد .در

نظر داشته باشيم .فردي كه احساس ناخوشايندي

حالي كه اگر بخواهد ارتباط افراد با يكديگر ارتباطي

نسبت به خود دارد بيترديد اين احساس ناخوشايند را

موثر باشد ،ميبايد تساوي در شخصيت آنها مورد

به نحوي به ديگران منتقل ميكند و در آنان نيز اين

توجه باشد و يا اين كه به نقاط مشترك كه نوعي

احساس ناخوشايند و منفي را شكل ميدهد .در مقابل

تساوي است تاكيد بيشتري شود .اين بدان معني است

كساني كه در مورد خود مثبت ميانديشند اين احساس

كه ميبايد در ارتباطات ميان فردي سياست يا خطمشي

مثبت را به ديگران منتقل و آنان را وادار به مثبت

خاصي وجود داشته باشد كه از طريق آن به شناسايي

پنداري ميكنند.

ويژگيهاي فردي طرفين ارتباط ،دست يافت .نكتهاي

دوم ،احساس خوشايند خود را نسبت به طرف

كه حايز اهميت است اين است كه طرفين ارتباط در

مقابل به او منتقلكنيم .به عبارت ديگر فقط كافي

نظر داشته باشند كه هر دو انسان هستند و موجوداتي

نيستكه ما نسبت به كسي احساس خوشايندي داشته

گرانبها و هر يك داراي خصيصهاي هستند كه به نوبه

باشيم ،بلكه بايد اين احساس خوشايند را به ديگران

خود ميتواند براي ديگران بسيار ارزشمند باشد.

انتقال دهيم و به آنان بفهمانيم كه احساس ما در مورد

تساوي ميبايد ارتباطات ميان فردي را از نظر

آنها چگونه است .به عنوان مثال مثبتانديشي و انتقال

گفتاري در مقابل شنيداري نيز مشخص و مميز كند و

آن ،مخاطب ما را بر آن ميدارد كه با خودگشودگي

تعادلي ميان آن دو پديد آورد .اگر يكي از طرفين

مطالعه کيفيت ارتباطات ما بين اعضاي هيأت علمي ،کارکنان و دانشجويان با يکديگر با تأکيد97 ...

فراگرد ارتباطي در تمام مدت ارتباط سخن بگويد و

روش پژوهش

ديگري ناچار به شنيدن در تمام مدت باشد ،اثربخشي

در اين تحقيق در راستاي نيل به هدف تحقيق،

ارتباطات ميان فردي در اين وضعيت اگر غيرممكن

روش پيمايش 24كه از نوع توصيفي -اكتشافي ميباشد

نباشد دشوار خواهد بود .ميبايد تالشي دوجانبه در

مورد استفاده قرار گرفته است .تحقيق حاضر از نظر

فرستادن و دريافت پيام وجود داشته باشد .زماني

زماني مقطعي استکه در سال  1395در بين كاركنان

فرستنده پيام ،پيام خود را ارسال و زماني ديگر با

(هيات علمي و غير هيات علمي) و دانشجويان

دريافت پيام متقابل يا بازخور در نقش گيرنده پيام

دانشگاه هنر اسالمي تبريز انجام شده و از نظر هدف

ظاهر شود.

کاربردي است.

نوعي خودفريبي و يا تظاهر كشيده ميشوند ،مثالً يك

(اعضاي هيات علمي و كارمندان) و دانشجويان

مدير عالي رتبه يا پزشك عالي قدر ممكن است گفتگو

دانشگاه هنر اسالمي تبريز تشكيل مي دهد كه جمعاً

با يك فروشنده ساده را ارزشمند تلقي نكرده و فضاي

 1870نفر ميباشند .در اين تحقيق حجم نمونه با

تساوي مناسب را براي او ايجاد نكند .زيرا اين نگرش

استفاده از فرمول كوكران  450نفر برآورد شده است

موجب آن ميشود كه افراد نتوانند به يكديگر نزديك

كه به صورت طبقهاي متناسب با حجم از بين اعضاي

شده و از يكديگر نكات فراواني را فرا گيرند .اكثر

هيات علمي ،كارمندان و دانشجويان انتخاب شده

كساني كه از نظر ارتباطي از مهارتهاي بااليي

است.

برخوردارند درست برعكس اين نگرش رفتار ميكنند.
آنان اغلب از اطالعات فراواني بهرهمند ميشوند(همان:

تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم

.)120-122

 کيفيت ارتباطاتارتباطات در معناي عام آن ،عبارت است از کليه

مدل نظري تحقيق

فعاليتهاي گفتاري ،نوشتاري و حرکتي که براي انتقال
معني و مفهوم از فردي به فرد ديگر يا اثرگذاري و نفوذ
بر ديگران به کار ميرود(فرهنگي .)17 :1383 ،زماني
که سازمان زمينه ارتباطات را فراهم ميکند يا بر
ارتباطات موثر ميافتد ،ارتباطات ،هويتي ويژه ميگيرد
که از آن به ارتباطات سازماني تعبير ميکنيم؛ به بيان
ساده ،ارتباطات سازماني ،انتقال اطالعات ،مفاهيم و
معاني بين عوامل سازماني در جهت تحقق اهداف
است(الواني.)168 :1382 ،
براي اندازهگيري ارتباطات بين فردي بر اساس
ارزشهاي اخالقي پرسشنامهاي حاوي  29سوال بر
اساس تئوري اثربخشي ارتباطات ميان فردي و ارزش-

شکل  :1مدل نهايي پژوهش

هاي اخالقي طراحي گرديد كه پنج ويژگي عمده در
آن عبارت اند از گشودگي ،همدلي ،حمايتگري،

سال دهم /شماره نوزدهم /بهار و تابستان 1398

افراد در حرفههاي مختلف اغلب از نظر ارتباطي به

جامعه آماري پژوهش حاضر را كليه كاركنان
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مثبتگرايي و تساويطلبي .سواالت بر اساس اين پنج

خوشرويي ،داشتن رفتار منصفانه و به دور از تبعيض،

ويژگي طراحي شده و هدف آن سنجش ميزان مهارت

رعايت نظم و مقررات ،رعايت حقوق فردي و

ارتباطي بين فردي بر اساس ارزشهاي اخالقي در

اجتماعي ،حفظ آبروي افراد ،رازداري و حفظ اسرار

افراد مختلف است(فرهنگي.)113 :1389 ،

ديگران ،راستي و شفافيت در گفتار و کردار ،پايبندي

 ارزشهاي اخالقيارزشها ،همان باورها و مفاهيمي هستند که به
دليل برخورداري از جايگاه و اعتبار ويژه ،قابل معامله
و مصالحه نيستند ،عاليتر کردن آن ممکن ولي انکارش
غير ممکن است.
اخالق يعني رعايت اصول معنوي و ارزشهايي که
بر رفتار شخص يا گروه حاکم است ،مبني بر اين که
درست چيست و نادرست کدام است .ارزشهاي
سال دهم /شماره نوزدهم /بهار و تابستان 1398

اخالقي تعيين کننده استانداردهايي هستند مبني بر اين
که از نظر رفتار و تصميمگيري چه چيز خوب يا بد
است .اخالق چيزي است که با رفتارهاي ناشي از
قانون متفاوت است .رفتار قانوني ريشه در مجموعه از
اصول و مقرراتي دارد که نوع عمل افراد را مشخص
ميکند ،عموماً مورد قبول جامعه هستند؛ الزماالجرا و
در دادگاهها اعمال ميگردند .اهميت مفهوم ارزش
اخالقي را از توجه به اين نکته ميتوان دريافت که
نظريههاي اخالقي در واقع درصدد ارائه معيارها و
مالكهايي براي ارزشگذاري رفتارهاي انسانند و
مكاتب گوناگون اخالقي از اين رهگذر شكل
يافتهاند(مصباح يزدي.)45 :1373 ،
ارزشهاي اخالقي در سازمان همان اصولي است
که به هنگام تصميمگيري و رفتار (در رابطه با درست

به توافقات ،پرهيز از رياکاري ،امتناع از شايعه پراکني،
در نظر داشتن منافع افراد ديگر در تصميمگيريها،
خودخواهي و غرور ،تملق و چاپلوسي ،تجسس در
مسائل شخصي ديگران ،جانبداري از حق و باطل،
حفظ ظاهر براي فريب مردم ،رياستطلبي ،فساد و
ناشکيبايي استفاده شده است(حبيبيان.)1394 ،
روايي و پايائي ابزار پژوهش
در اين تحقيق به منظور افزايش روايي و اعتبار

25

پرسشنامه از روش اعتبار صوري سود برده شده است.
بدين صورت كه شاخصهاي ساخته شده براي
متغيرها در اختيار استاد راهنما قرار گرفت و نظرات
ايشان در مورد تك تك سواالت بررسي و اعمال
گرديد.
پرسشنامه تحقيق نيز پس از طراحي و تائيد استاد
راهنما در جامعه آماري مورد مطالعه توسط  30نفر
پاسخگو تكميل و مورد پيش آزمون قرار گرفت كه
نتايج آزمون پايائي آن در جدول زير ارائه شده است.
جدول  :1نتايج آزمون پايايي متغير تحقيق
متغير
ارتباطات بين فردي بر اساس
ارزشهاي اخالقي

تعداد گويه ضريب پايايي
29

0/73

يا نادرست بودن آنها) ،از نظر اخالقي مديران و
کارکنان را هدايت و راهنمايي ميکند .موضوع

يافتهها ،بحث و نتيجه گيري

مسئوليت اجتماعي در گستره همين مطلب قرار مي-

امروزه در تجزيه و تحليل رفتار سازمان و

گيرد ،يعني به هنگام تصميمگيري و اقدام ،سازمان بايد

ارتباطات بين فردي در سازمان ،پرداختن به اخالق و

به گونهاي عمل نمايد که به خير و صالح جامعه و

ارزشهاي اخالقي يکي از الزامات است .چرا که نماد

خودش باشد.

بيروني سازمانها را ارتباطات سازماني مبتني بر

جهت اندازهگيري مفهوم ارزشهاي اخالقي از
شاخصهايي همچون رعايت احترام و نزاکت،

ارزشهاي اخالقي تشکيل ميدهد .اخالقي بودن يا

مطالعه کيفيت ارتباطات ما بين اعضاي هيأت علمي ،کارکنان و دانشجويان با يکديگر با تأکيد99 ...

نبودن رفتارها و ارتباطات بين فردي ميتواند موجب

گرفته ميشودکه با اطمينان  %96نمره ارتباطات بين-

بروز پيامدهاي مثبت يا منفي در سطح سازمان گردد.

فردي دانشجويان ازمتوسط متفاوت نيست.

هدف اصلي تدوين ارزشهاي اخالقي در سازمان،
بروز رفتار اخالقي و ارتباط سالم در سازمان به منظور
جلوگيري از فساد اداري در سازمان است.
 اعضاي هيات علمي تا چه ميزان از ارتباطات بينفردي مبتني بر ارزشهاي اخالقي برخوردار هستند؟

 بين کيفيت ارتباطات کارکنان با سطح تحصيالتآنها ارتباط معنيداري وجود دارد.
براي پاسخ به اين سوال از آزمون تحليل واريانس
استفاده شد .يافتههاي حاصل از آزمون نشان مي-
دهدکه مقدار  F=1/65با سطح معنيداري ()0/200

با يک ارزش ثابت استفاده شد .يافتههاي حاصل از

مختلف تحصيلي بدين صوررت است :ديپلم و فوق

آزمون نشان ميدهدکه ارزش ميانگين نمره ارتباطات

ديپلم  ،48/25ليسانس  ،46/74فوق ليسانس .42/77

بين فردي مبتني بر ارزشهاي اخالقي اعضاي هيات

لذا ميتوان گفت که ميانگين ارتباطات بين فردي

علمي برابر با  47/25با انحراف استاندارد  13/49به

کارکنان بر حسب تحصيالت آنها متفاوت نميباشد.

دست آمده است که به ارزش آزمون نزديک است.

 -بين کيفيت ارتباطات بين فردي کارکنان با جنسيت

بنابراين نتيجه گرفته ميشود که با اطمينان  %96نمره

آنها ارتباط معنيداري وجود دارد.

ارتباطات بين فردي اعضاي هيات علمي از متوسط
متفاوت نيست.
 کارکنان دانشگاه تا چه ميزان از ارتباطات بينفردي مبتني بر ارزشهاي اخالقي برخوردار هستند؟

براي پاسخ به اين سوال از آزمون تفاوت ميانگينها
استفاده شد .يافتههاي حاصل از آزمون تي مقدار
 t=-/931با سطح معنيداري ( )0/353را نشان ميدهد.
بنابراين با توجه به اطالعات به دست آمده از تجزيه و

براي پاسخ به اين سوال ازآزمون مقايسه ميانگين

تحليل اطالعات ميتوان گفت ميزان کيفيت ارتباطات

با يک ارزش ثابت استفاده شد .يافتههاي حاصل از

بين فردي کارکنان بر اساس جنسيت افراد متفاوت

آزمون نشان ميدهدکه ارزش ميانگين نمره ارتباطات

نيست.

بين فردي مبتني بر ارزشهاي اخالقي کارکنان برابر با

 -بين کيفيت ارتباطات بين فردي کارکنان با سنوات

 46/78با انحراف استاندارد  13/66به دست آمده است

خدمت افراد ارتباط معنيداري وجود دارد.

که به ارزش آزمون نزديک است .بنابراين نتيجه گرفته

براي پاسخ به اين سوال از آزمون تحليل واريانس

ميشود که با اطمينان  %96نمره ارتباطات بين فردي

استفاده شد .يافتههاي حاصل از آزمون نشان داد که

کارکنان از متوسط متفاوت نيست.

مقدار  F=0/285با سطح معنيداري ( )0/836است و

 دانشجويان تا چه ميزان از ارتباطات بين فرديمبتني بر ارزشهاي اخالقي برخوردار هستند؟

ميانگين ارتباطات بينفردي درگروههاي سنوات
خدمت بدين صوررت است :زير  5سال 5-10 ،44/11

براي پاسخ به اين سوال ازآزمون مقايسه ميانگين

سال  11-20 ،45/86سال  ،45/00باالي  20سال

با يک ارزش ثابت استفاده شد .يافتههاي حاصل از

 . 47/88لذا ميتوانگفت که ميانگين ارتباطات بين

آزمون نشان ميدهدکه ارزش ميانگين نمره ارتباطات

فردي کارکنان برحسب سنوات خدمت افراد متفاوت

بينفردي مبتني بر ارزشهاي اخالقي دانشجويان برابر

نيست.

با  48/26با انحراف استاندارد  8/82به دست آمده

 -بين کيفيت ارتباطات بين فردي کارکنان با سن افراد

است که به ارزش آزمون نزديک است .بنابراين نتيجه

ارتباط معنيداري وجود دارد.
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براي پاسخ به اين سوال از آزمون مقايسه ميانگين

ميباشد و ميانگين ارتباطات بين فردي در گروههاي
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براي پاسخ به اين سوال از آزمون تحليل واريانس

عباسي ،محمود؛ خداياري زرنق ،رحيم (،)1390

استفاده شد .يافتههاي حاصل از آزمون نشان داد که

ارزشهاي اخالقي در پرتو عدالت سازماني ،فصلنامه

مقدار  F=0/665با سطح معنيداري ( )0/518است و

اخالق زيستي ،سال اول ،شماره .83-99 :2

ميانگين ارتباطات بين فردي در گروههاي مختلف سني

کريتنر ر .و کينيکي آ .)1386( .مديريت رفتار سازماني.

بدين صوررت است 28-37 :سال  38-47 ،44/52سال

ترجمه فرهنگي علياکبر و صفرزاده حسين .چاپ

 ،46/23باالي  48سال  .48/65لذا ميتوان گفت که

دوم ،تهران :انتشارات پويش

ميانگين ارتباطات بين فردي کارکنان برحسب سن

محمد ،عسگريان ( ،)1388مفهوم شناسي فرهنگ

افراد متفاوت نيست.

سازماني ،نشريه توسعه انساني پليس ،دوره  ،6شماره

 -بين کيفيت ارتباطات بين فردي گروههاي مورد

.101-124 :24

مطالعه (اساتيد ،کارکنان و دانشجويان) ارتباط معني-
داري وجود دارد.
براي تعيين تفاوت ميانگين ارتباطات بين فردي بر
سال دهم /شماره نوزدهم /بهار و تابستان 1398

اساس ارزشهاي اخالقي بر حسب گروههاي مورد

محودي ميمندي ،محمد؛ وحدت ،داوود؛ علي اکبري
نظري ،سمانه ( ،)1394سيستمهاي سازماني و توسعه
چابکي در سازمان ،کنفرانس بينالمللي مديريت.
مصباح يزدي ،محمد تقي ،دروس فلسفه اخالق

مطالعه (اساتيد ،کارکنان و دانشجويان) از آزمون آناليز

اسالمي ،تهران ،انتشارات اطالعات ،1373 ،ص 46

واريانس استفاده شد .ميانگين ارتباطات بينفردي در

نظري ،رسول؛ احساني ،محمد؛ اشرف گنجويي ،اشرف؛

بين گروههاي مختلف بدين صوررت بود :اساتيد

قاسمي ،حميد ( ،)1391اثرات مهارتهاي ارتباطي بين

 ،47/61کارکنان  45/60و دانشجويان  .47/60مطابق

فردي بر اثربخشي سازماني مديران ورزشي ايران و

آزمون تحليل واريانس يكطرفه مقدار  F=0/701با

ارائه الگو ،مجله مطالعات مديريت ورزشي ،زمستان،

سطح معنيداري ( )0/497بود که نشان داد امتياز

شماره .157-174 :16

ارتباطات سازماني افراد براساس گروهها متفاوت و
معنيدار نيست.

نعمتي ،محمدعلي؛ کرميپور ،مجتبي؛ محمدي
چمناري ،حسين ( ،)1394رابطه مهارتهاي کارآفريني
در ميان دانشجويان دانشگاه عالمه طباطبايي و

منابع و مآخذ

خوارزمي ،فصلنامه پژوهش در نظامهاي آموزشي،

تواليي ،روح اله ( ،)2010عوامل تأثيرگذار بر رفتار

زمستان ،دوره  ،9شماره .285-325 :31

اخالقي كاركنان در سازمان  ،توسعه انساني پليس،
ش ،25 ،ص .1
حسينيان ،سيمين ( ،)1385اخالق در مشاوره و
روانشناسي ،تهران ،تربيت.
ططري ،منوچهر ( ،)1396ارتباط بين مهارتهاي ارتباطي
و اخالق کاري مديران تربيت بدني آموزش و
پرورش استانهاي غرب کشور با رضايتمندي دبيران،
مجله پژوهشهاي کاربردي در مديريت ورزشي،
زمستان ،سال  ،6شماره  33( 3پياپي).11-19 :

الواني ،مهدي ( ،)1386مديريت عمومي ،چ سي و يك،
تهران :نشر ني.
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