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Abstract 
Introduction: Effective communication between nursing managers with nurses plays an important role in 
improving the quality of nursing care. This study aimed to investigate the effective factors on the relationship 
between nursing managers and nurses from the viewpoints of nurses. 
Methods: In this descriptive-analytical study among nurses working in Birjand's Vali-e-Asr Hospital, who 
met the inclusion criteria, 100 patients were selected by random sampling and entered the study. Data 
collection tools included a demographic form and a researcher-made questionnaire. Data were analyzed by 
SPSS software using independent t-test and one-way ANOVA. Structural equation modeling was used to 
determine the productive relationship between nursing managers and nurses by human, organizational, and 
communication factors. 
Results: Human, organizational, and communication factors are useful in explaining the effective 
relationship between nursing managers and nurses. Among the human factors components, the highest 
mean score related to the individual characteristics component, and the lowest mean was associated with the 
social characteristics component. Also, the mean score of organizational factors in the dimensions of 
organizational structure and corporate culture were (3.58 ± 0.64) and (3.42 ± 0.57) respectively and mean 
score of communication factors in communication channel dimensions and communication styles were 
(3.06 ± 0.60) and (3.39 ± 0.50) were obtained. 
Conclusions: Effective factors in creating effective communication between nursing managers and nurses 
include human, organizational, and ultimately communication factors. Therefore, holding workshops to 
familiarize and pay more attention to managers' effective communication is a useful step in improving 
communication interactions. 
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 ۱2/08/۱398 تاریخ پذیرش مقاله:   ۱2/08/۱398 تاریخ دریافت مقاله:

 چکیده
 یررسمطالعه با هدف ب نیدارد. ا یمراقبت پرستار تیفیک یدر ارتقا یبا پرستاران نقش مهم یپرستار رانیارتباط اثر بخش مد مقدمه:

 پرستاران انجام شد. دگاهیو پرستاران از د یپرستار رانیمد انیعوامل مؤثر در ارتباط اثربخش م
عه را دارا ورود به مطال یارهایکه مع رجندیب عصریول مارستانیپرستاران شاغل در ب نیاز ب یلیتحل-یفیمطالعه توص نیدر ا روش کار:

ها پرسشنامه محقق ساخته داده یانتخاب و وارد مطالعه شدند. ابزار گردآور یتصادف یاهیسهم یرینفر به روش نمونه گ ۱00بودند، 
 انسیوار زیمستقل و آنال t یهاو آزمون SPSS یها با استفاده از نرم افزار آماربود. داده یعوامل مؤثر در ارتباط اثربخش سازمان

 یسازمان ،یو پرستاران توسط عوامل انسان یپرستار رانیارتباط اثربخش مد نییتب زانیم نییتع یشدند. برا لیو تحل هیتجز کطرفهی
 شد. فادهاست یمعادالت ساختار یابیاز روش مدل  یو ارتباط

عوامل  یهامؤلفه نیو پرستاران مؤثر است. از ب یپرستار رانیارتباط اثربخش مد نییدر تب یو ارتباط یسازمان ،یعوامل انسان ها:یافته
 یاجتماع یهایژگیمربوط به مؤلفه و نیانگیم نکمتری و( 82/3 ± 70/0) یفرد یهایژگینمره مربوط به مؤلفه و نیانگیم نیشتریب ،یانسان

 و 58/3 ± 64/0 بیبه ترت یو فرهنگ سازمان یدر ابعاد ساختار سازمان ینمره عوامل سازمان نیانگیم نیهمچن باشدمی( 73/3 ± 76/0)
 39/3 ± 50/0 و 06/3 ± 60/0 بیبه ترت یارتباط یهاو سبک یارتباط یهادر ابعاد کانال ینمره عوامل ارتباط نیانگمی و 42/3 ± 57/0

 .آمد بدست
عوامل  تیو در نها یسازمان ،یو پرستاران شامل عوامل انسان یپرستار رانیمد نیارتباط اثربخش ب جادیعوامل مؤثر در ا نتیجه گیری:

ت مؤثر در بهبود تعامال یبه ارتباط اثربخش گام رانیمد شتریو توجه ب ییجهت آشنا یآموزش یهاکارگاه یبرگزار. لذا باشدیم یارتباط
 .باشدیم یارتباط

 پرستار، ارتباط اثربخش ،یپرستار رانیمد ها:یدواژهکل

محفوظ است. رانیا یپرستار یانجمن علم یحقوق نشر برا یتمام

مقدمه

مختلف زندگی اجتماعی انسانها و تدابیری که برای  یهاوهیش گسترش

اداره امور و گردش کارها اتخاذ شده موجب پیدایش سازمانهای متنوع 

سازمان  نیبه عنوان مهمتر مارستانی. ب[۱]و متعددی گردیده است 

 مختلف یهامرکز ارتباط با گروه یو درمان یارائه دهنده خدمات بهداشت

. ارتباطات در سازمان [2]مختلف است  یهاو سازمان مارانیکارکنان، ب

 آن مؤثر باشد ارتباط تیریاثربخش باشد تا در مجموع سازمان و مد دیبا

مدرن در نظر گرفته شود و  یهاسازمان ادیبه عنوان بن تواندیمؤثر م

 .[3]ارتباط مؤثر را بدانند  ینحوه برقرار دیبا رانیمد

 رایشده است ز یفراوان دیتأک رانیمد یارتباطات اثربخش برا تیبر اهم

ارتباطات به وضوح  یان ردپادر سازم ریمد کی یهاتیفعال هیدر کل

 دیگویم Kreitner علت است که نیبه هم دیشا شودیمشاهده م

از  یمستلزم نوع یاز کارکردها کیهر  رای، ز"ارتباطات" یعنی تیریمد

ارتباط  یبرقرار لهیبه وس توانندیها مسازمان رانیارتباطات است. مد

 جهینموده و در نت زهیانگ جادیاثربخش در سازمان در کارکنان ا

ه ب یابیدست یهانهیآن زم رویو پ یبهبود عملکرد سازمان یهانهیزم

نه تنها ارتباط با  یپرستار ری. مد[4] ندیرا فراهم نما کیاهداف استراتژ

 ییبلکه نقش پاسخگو رد،را در سازمان بر عهده دا ینیو بال یبخش ادار
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کند یم فایا زیدر واحد خود را ن ماریمراقبت از ب یهاتیتمام فعال یبرا

که در آن پرستاران  یکار طیمح جادیدر ا یپرستار ری. نقش مد[5]

ارزش قائل شوند، مهم است  ماریخود و سالمت ب یاعملکرد حرفه یبرا

. [7, 6]شود یدر سازمان م یو بهره ور ییموجب کارآ هیروح نیو هم

ه عنوان ب ربازیمؤثر با پرستاران از ددر ارتباط  یپرستار رانیمد ییتوانا

 تیو موفق یبستر یهاعامل عملکرد مناسب و بدون اشکال در بخش

 .[9, 8]شناخته شده است  ییسرپا یدر واحدها

ع مناب نیپرستاران بزرگتر ،یبهداشت یمراقبت یهااکثر سازمان در

و  تیارائه خدمات داشته و رضا تیفیدر ک یابوده و نقش عمده یانسان

. با توجه [۱0]دهد یقرار م ریسازمان را تحت تأث تیآنان موفق ییکارا

و نقش پرستاران در امر بهداشت،  یحرفه پرستار تیو اهم تیبه حساس

 امر کی یدر حرفه پرستار یشغل تیرضا ماران،یاز ب راقبتدرمان و م

سوم از  کیاست که  یدر حال نی. ا[۱۱]شود یمحسوب م یاتیح

 کایپنجم پرستاران آمر کیاز  شیپرستاران انگلستان و اسکاتلند و ب

 یابر اساس مطالعه زین رانی. در ا[۱2]حرفه داشتند  نیبه ترک ا لیتما

نها از آن بود که ت یحاک جیگرفت، نتا انجامپرستاران کشور  یکه بر رو

 انیم نیهستند که در ا ی( از شغل خود راض%34سوم پرستاران ) کی

از  و تیرضا ازیامت نیکار باالتر طیاز مح تیو رضا یشغل تیوجود امن

حرفه در جامعه  نیا یجتماعوجهه ا ،یحرفه پرستار فیشرح وظا ییسو

مربوط  ازیامت نیشتریب بیبه ترت ااز آنه یپرستار رانیمد تیو نحوه حما

. مطالعات [۱3]پرستاران را به خود اختصاص داده بودند  یتیبه نارضا

ش نگر ماران،یاز تعداد ب یپرستاران ناش یتیاند که نارضانشان داده

 کهیدر حال باشدیم یپرستار رانیهمکاران و عدم ارتباط مؤثر مد یمنف

 تیماح ازمندیبپردازند خود ن مارانیاز ب تیبه حما دیکه با یپرستاران

 یحال، پرستاران همچنان عضو نی. با ا[۱4]هستند  رانیمؤثر مد

به  هایریگ میو در تصم شوندیدر نظر گرفته م تیو کم اهم یاهیحاش

از وجود تنش در  یو شواهد موجود حاک شودینم ینظراتشان توجه

 [۱5]است  رددر اغلب موا رانیپرستاران و مد نیب یاارتباطات حرفه

منابع استرس در  نیاز مهمتر یکی یاتنش در روابط حرفه نیکه ا

 یتیچون نارضا یمنف یامدهایو پ [۱6]گردد یپرستاران محسوب م

از موارد ترک  یاریکار و در بس طیاز مح بتیو به دنبال آن غ یشغل

 .[۱7]شغل را به دنبال دارد  رییتغ ای یحرفه پرستار

بر عوامل و  دیمنظور اثر بخش کردن ارتباطات در سازمان با به

 دیتوجه و تأک شانیگذار ریمؤثر بر آن با توجه به سطح تأث یرهایمتغ

مطالعه شود.  یعوامل مؤثر در ارتباطات سازمان دیرو با نیشود از ا

 یازمانس ،یکه سه بعد انسان افتندیخود در قیدر تحق یو صفر یمرتضو

. [۱8]موثرند  یآنها بر ارتباطات سازمان یهامجموعه ریز زیو ن یو ارتباط

 ینشان دادند که عامل انسان یپژوهش یط زین یو مزروع یغضنفر

دارد و پس از آن عامل  یسازمان در اثربخش کردن ارتباطات ادیز یسهم

تفاوت  نیمؤثر است ا یارتباطات سازمان یدر اثربخش یسازمان

افراد بر ارتباطات  یو اجتماع یفرد یهایژگیو ینشاندهنده اثر بسزا

بر اساس . [۱9]به آن توجه کنند  شتریب رانیمد دیاست که با یسازمان

ضرورت یافتن ارتباطات سازمانی در ادبیات علمـی مـدیریت در دنیـا 

و بـا توجه به نقش حیاتی عملکرد و اهمیـت دسـتیابی بـه عـالیتـرین 

سـطح آن بـرای مـدیران و سازمانها و نقشی کـه ارتباطـات درفراینـد 

 نشدنکنـد و با توجه به انجام  ایفـا تواندیعملکـرد سـازمانی م

 رانیعوامل مؤثر در ارتباط اثربخش مد نییتع نهیدر زم یپژوهش

عوامل مؤثر در  نییپژوهش به منظور تع نیو پرستاران، ا یپرستار

 .و پرستاران انجام شد یپرستار رانیمد انیارتباط اثربخش م

 کارروش

 مارستانیدر ب ۱397که در سال  یلیتحل-یفیمطالعه توص نیا در

و با  [۱9] یانجام شد بر اساس مطالعه مزروع رجندی)عج( ب عصریول

، ،  r ،05/0 = α ،9/0 = β = 045/0استفاده از فرمول و با توجه به

 یرینفر به روش نمونه گ ۱00،%90و توان آزمون  %95 نانیسطح اطم

ورود به مطالعه شامل  یارهایمع .شدند عهوارد مطال یتصادف یاهیسهم

سال سابقه کار در  کیحداقل  ،یکارشناس التیدارا بودن حداقل تحص

العه در مط یبه همکار لیو تما یتیریعدم سابقه مد ،یفعل مارستانیب

مطالعه پرسشنامه محقق ساخته  نیها در اداده یگردآور ابزار .بود

پرسشنامه در دو بخش  نیبود. ا یعوامل مؤثر در ارتباط اثربخش سازمان

و عوامل مؤثر در ارتباط اثربخش  یو شغل یشناخت تیاطالعات جمع

 تیشده بود. بخش اطالعات جمع میو پرستاران تنظ یپرستار رانیمد

 ،التیتأهل، سطح تحص تیجنس، سن، وضع شامل یو شغل یشناخت

نوع استخدام، سابقه کار و بخش محل خدمت بود. بخش مربوط به 

عوامل  اسیمق 3سؤال و  60عوامل مؤثر در ارتباط اثربخش شامل 

 25) یسؤال(، عوامل ارتباط 9) یسؤال(، عوامل سازمان 26) یانسان

 یهایژگیو یها اسیرمقیز یدارا یعوامل انسان اسیسؤال( بود. مق

 یهاسؤال( و مهارت 3) یاجتماع یهایژگیسؤال(، و ۱0) یفرد

 یها اسیرمقیز یدارا یعوامل سازمان اسیسؤال( بود. مق ۱3) یارتباط

 نیسؤال( بود. همچن 5) یسؤال( و فرهنگ سازمان 4) یساختار سازمان

 8) یارتباط یهاکانال یها اسیرمقیز یدارا یعوامل ارتباط اسیمق

 فیبر اساس ط یگذارسؤال( بود. نمره ۱7) یارتباط یهاسؤال( و سبک

( صورت 5)نمره  ادیز یلی( تا خ۱کم )نمره  یلیاز خ کرتیل یادرجه 5

 اسیاز مجموع نمرات مربوط به سؤاالت آن مق اسیگرفت نمره هر مق

نمره  نیانگیبه دست آمد. کسب م اسیبر تعداد سؤاالت آن مق میو تقس

ط بر ارتبا اسیمق آن شتریب ریدهنده تأث شانن اسیباالتر در هر مق

 .پرستاران بود دگاهیاثربخش از د
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 یعلم ئتیه ینفر از اعضا 6 اریپرسشنامه در اخت ،ییروا نییتع جهت

قرار داده شد و از آنها درخواست شد  رجندیب ییماما یدانشکده پرستار

 یضرور ریغ یول دیکه نظرات خود را در رابطه با ضرورت )ضرورت، مف

 (، مرتبطدهیچیپ ی)کامالً ساده، ساده، تا حدود یسادگ (،یضرور ریو غ

( و وضوح رمرتبطیمرتبط، غ یبودن )کامالً مرتبط، مرتبط، تاحدود

 کنند. سپس انیواضح( ب ریواضح و غ ی)کامالً واضح، واضح، تا حدود

CVR  وCVI که نمره یسوالت یمحاسبه شد. برا CVR  99باالتر از% 

 زیقرار گرفت و ن دییآنها مورد تأ یتوارا کسب کرده بودند اعتبار مح

CVI ،79% نفر از پرستاران به صورت  20 یبه دست آمد. سپس بر رو

نباخ کرو یآلفا بیکل با استفاده از ضر ییایو پا دیاجرا گرد یمقدمات

 .به دست آمد 95/0و حداکثر  65/0حداقل  هااسیمق یو برا 96/0

 یاخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشک تهیاز اخذ مجوز از کم پس

 یاهنگو هم عصریول مارستانیب نینامه به مسئول یو ارائه معرف رجندیب

مراجعه شد و با توجه به حجم نمونه محاسبه شده  مارستانیبا آنان به ب

در هر بخش، سهم آن بخش مشخص  طیو تعداد پرسنل شاغل واجد شرا

وسط پرسنل، در ساعات پرسشنامه ت لیو تکم عیتوزشد سپس جهت 

 مارستانیهفته به ب امیصبح، عصر و شب در طول ا یهافتیش هیاول

هدف مطالعه و حق خروج از مطالعه، اخذ  حیمراجعه و پس از توض

 یها بدرست، پرسشنامه ییبه پاسخگو قیو تشو یآگاهانه کتب تیرضا

ساعت  24شرکت کنندگان، قرار داده شد و پس از  ارینام در اخت

 .گرفته شد لیها تحومجدداً به بخش مراجعه و پرسشنامه ع،یوزازت

 هیتجز 9ورژن  Lisrel و SPSS 15 یافزار آمارها با استفاده از نرمداده

 رنوفیشدند. ابتدا با استفاده از آزمون کولموگروف اسم لیو تحل

 از یشد. با توجه به برخوردار ینرمال دادهها بررس عیاز توز یبرخوردار

 کطرفهی انسیوار زیمستقل و آنال t یآمار یهانرمال از آزمون عیتوز

 نییتب زانیم نییتع یبرا نیاستفاده شد همچن هانیانگیم سهیمقا یبرا

 ،یو پرستاران توسط عوامل انسان یپرستار رانیارتباط اثربخش مد

استفاده شد  یمعادالت ساختار یابیاز روش مدل  یو ارتباط یسازمان

 .(۱ شکل)

 هاافتهی

( متأهل %83نفر ) 83( مؤنث،%82نفر ) 82پرستار مورد مطالعه، ۱00از 

 ینفراوا نیشتریبودند. ب یکارشناس التیتحص ی( دارا%96نفر ) 96و 

سابقه خدمت  ی(، دارا%34سال ) 30-26سن  یمربوط به پرستاران دارا

 شتری( بود. ب%39) یمانیپ یاستخدام تی( و وضع%39سال و کمتر ) ۱0

جدول ( بودند )%53) یعموم یدر بخشها لستاران مورد مطالعه شاغپر

۱). 

عوامل  ،(8۱/3 ± 64/0) ینمره عوامل انسان نیانگینشان داد که م جینتا

 باشدی( م8۱/3±  68/0) ارتباطی عوامل و( 49/3±  54/0) یسازمان

 یهایگژیمربوط به مؤلفه و ینمره عوامل انسان نیانگیم نیشتریکه ب

 یاهیژگیمربوط به مؤلفه و نیانگیم نکمتری و( 82/3±  70/0) یفرد

نمره عوامل  نیانگیم نی. همچنباشدی( م73/3±  76/0) یاجتماع

±  64/0 بیبه ترت یو فرهنگ سازمان یدر ابعاد ساختار سازمان یسازمان

 یدر ابعاد کانالها یه عوامل ارتباطنمر نیانگمی و 42/3±  57/0 و 58/3

 39/3±  50/0 و 06/3±  60/0 بیبه ترت یارتباط یهاو سبک یارتباط

 .(2جدول آمد ) دست به

 

 پرستاران مورد مطالعه یو شغل یشناخت تیمشخصات جمع .1جدول 

 تعداد )درصد( ریمتغ

  جنس

 (۱8) ۱8 مذکر

 (82) 82 مونث

  تاهل تیوضع

 (۱7) ۱7 مجرد

 (83) 83 متاهل

  التیتحص سطح

 (96) 96 یکارشناس

 (4) 4 ارشد یکارشناس

  سن

 (2۱) 2۱ سال و کمتر 25

 (34) 34 سال 30-26

 (28) 28 سال 35-3۱

 (۱7) ۱7 سال 35از  شتریب

  خدمت سابقه

 (26) 26 سال و کمتر 2

 (23) 23 سال 9/4-2

 (39) 39 سال ۱0-5

 (۱2) ۱2 سال ۱0از  شتریب

  یاستخدام تیوضع

 (23) 23 یرسم

 (39) 39 یمانیپ

 (26) 26 یو شرکت یقرارداد

 (۱2) ۱2 یطرح

  بخش نوع

 (47) 47 ژهیو

 (53) 53 یعموم

 

پرستاران در مورد  دگاهینمره د نیانگینشان داد که م هاافتهی ریسا

مؤثر در ارتباط اثربخش  یو عوامل ارتباط یعوامل سازمان ،یعوامل انسان

 )سن، کیو پرستاران بر اساس مشخصات دموگراف یپرستار رانیمد

جنس، تأهل، سابقه کار، نوع استخدام و بخش محل خدمت تفاوت 

 .3جدول  (P>  05/0 )ندارد یداری معن

 ،یهر سه عامل انسان ریتأث یبرا ریمس بی، ضرا۱ کلشتوجه به  با

 37/0و  38/0، 4۱/0 بیبه ترت یبر ارتباط اثربخش یو ارتباط یسازمان

 شتری( ب96/۱مذکور از ) یرهایمربوط به مس t و از آنجا که آماره باشدیم

 یو ارتباط یسازمان ،یکه عوامل انسان شودیگرفته م جهیلذا نت باشد،یم

 پرستاران دگاهیو پرستاران از د یپرستار رانیدر ارتباط اثربخش مد

و  یسازمان ،یدارد و سه عامل انسان یداریمعن ریمورد مطالعه تأث
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 یپرستار رانیارتباط اثربخش مد %99حدود  توانندیبا هم م یارتباط

.کنند نییو پرستاران را تب

 

 و پرستاران یپرستار رانیمؤثر در ارتباط اثربخش مد یو عوامل ارتباط یعوامل سازمان ،یپرستاران مورد مطالعه در مورد عوامل انسان دگاهینمره د نیانگیم .2 جدول

 نیانگیم ± اریانحراف مع حداکثر نمره حداقل نمره ریمتغ

 8۱/3 ± 64/0 5 42/۱ در کل یانسان عوامل

 82/3 ± 70/0 5 30/۱  یفرد یها یژگیو

 73/3 ± 76/0 5 ۱ یاجتماع یها یژگیو

 8۱/3 ± 68/0 5 62/۱ یارتباط یها مهارت

 49/3 ± 54/0 5 89/۱ در کل یسازمان عوامل

 58/3 ± 64/0 5 50/۱ یسازمان ساختار

 42/3 ± 57/0 5 20/2 یسازمان فرهنگ

 8۱/3 ± 68/0 5 62/۱ در کل یارتباط عوامل

 06/3 ± 60/0 5 63/۱ یارتباط یها کانال

 39/3 ± 50/0 47/4 35/2 یارتباط یها سبک

 

وامل و پرستاران بر اساس ع یپرستار رانیمؤثر در ارتباط اثربخش مد یو عوامل ارتباط یعوامل سازمان ،یپرستاران مورد مطالعه در خصوص عوامل انسان دگاهینمره د نیانگیم سهیمقا. 3 جدول

 یو شغل یشناخت تیجمع

 یعوامل ارتباط یعوامل سازمان یعوامل انسان یو شغل یشناخت  تیعوامل  جمع

    جنس

 44/3 ± 45/0 98/3 ± 52/0 98/3 ± 52/0 مذکر

 25/3 ± 43/0 77/3 ± 66/0 77/3 ± 66/0 مونث

P-value  مربوط بهt ۱۱/0 72/0 2۱/0 مستقل 

    سن

 ۱6/3 ± 43/0 47/3 ± 45/0 83/3 ± 49/0 سال و کمتر 25

 38/3 ± 48/0 42/3 ± 54/0 8۱/3 ± 74/0 سال 30-26

 3۱/3 ± 40/0 65/3 ± 63/0 88/3 ± 66/0 سال 35-3۱

 2۱/3 ± 39/0 39/3 ± 47/0 67/3 ± 59/0 سال 35از  شتریب

P-value 26/0 27/0 76/0 کطرفهی انسیوار زیمربوط به آنال 

    تاهل تیوضع

 36/3 ± 56/0 67/3 ± 57/0 49/3 ± 59/0 مجرد

 27/3 ± 4۱/0 45/3 ± 53/0 78/3 ± 63/0 متاهل

P-value  مربوط بهt 47/0 ۱2/0 30/0 مستقل 

    خدمت در  کل سابقه

 2۱/3 ± 4۱/0 57/3 ± 42/0 94/3 ± 4۱/0 سال 2ماه تا  6

 24/3 ± 45/0 36/3 ± 56/0 68/3 ± 79/0 سال 9/4-2

 35/3 ± 46/0 5۱/3 ± 54/0 8۱/3 ± 67/0 سال ۱0-5

 33/3 ± 42/0 49/3 ± 73/0 76/3 ± 66/0 سال  ۱0از  شتریب

P-value 62/0 58/0 56/0 کطرفهی انسیوار زیمربوط به آنال 

    یاستخدام تیوضع

 35/3 ± 37/0 43/3 ± 60/0 92/3 ± 7۱/0 یرسم

 03/3 ± 49/0 59/3 ± 58/0 89/3 ± 67/0 یمانیپ

 ۱9/3 ± 47/0 37/3 ± 45/0 63/3 ± 54/0 یو شرکت یقرارداد

 22/3 ± 28/0 54/3 ± 5۱/0 70/3 ± 59/0 یطرح

P-value 53/0 39/0 3۱/0 کطرفهی انسیوار زیمربوط به آنال 

    محل خدمت بخش

 85/3 ± 76/0 57/3 ±  60/0 85/3 ± 68/0  ژهیو

 78/3 ± 59/0 42/3 ± 48/0 77/3 ± 60/0 یعموم

P-value  مربوط بهt  58/0 ۱7/0 52/0 مستقل 

 انحراف معیار آمده است. ±اطالعات در جدول به صورت میتنگین 
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 و پرستاران یپرستار رانیدر ارتباط اثربخش مد یو ارتباط یسازمان ،یعوامل انسان ریمربوط به تأث ریمس بیضرا :1 شکل

 

 بحث

 و یسازمان ،یحاصل از مطالعه حاضر نشان داد که عوامل انسان جینتا

 هدگایو پرستاران از د یپرستار رانیدر ارتباط اثربخش مد یارتباط

 یمانساز ،یدارد و سه عامل انسان یداریمعن ریپرستاران مورد مطالعه تأث

 یپرستار رانیارتباط اثربخش مد %99حدود  توانندیبا هم م یو ارتباط

 یفاکتورها یو صفر یمطالعه مرتضو در .کنند نییرا تب رانپرستاو 

عوامل  ،یعوامل انسان یبه سه دسته کل یبر ارتباطات سازمان رگذاریتأث

نشان دهنده آن بود  هاافتهیشدند و  میتقس یو عوامل ارتباط یسازمان

ا آنه یهامجموعه ریز زیو ن یو ارتباط یسازمان ،یکه هر سه بعد انسان

نسب و  یمطالعه فاطم جی. نتا[۱8]موثرند  یبر ارتباطات سازمان

و عوامل  یعوامل فرد ،ی( نشان داد که عوامل سازمان۱395همکاران )

بر  هجیو در نت یبر ارتباطات مؤثر سازمان یارتباط یابزارها یرساختیز

 جیمطالعات با نتا نیا جیکه نتا [20]دانش اثرگذار هستند  میتسه

 .باشدیپژوهش حاضر همسو م

 رانیاز ابعاد مربوط به ارتباط اثربخش مد یکیبه عنوان  یانسان عوامل

و شامل سه  ردیگیرا در بر م یانسان یهاکه جنبه باشدیدر سازمان م

 یهاو مهارت یاجتماع یهایژگیو ،یفرد یهایژگیجزء است: و

و همکاران نشان داد که  یمطالعه غضنفر یهاافتهی. [2۱] یارتباط

 بیبا ضر یو بعد از آن عامل سازمان 672/0 بیضر اب یعامل انسان

تحقبق  جی. نتا[۱9]مؤثر است  یارتباطات سازمان یدر اثربخش 428/0

 بر ارتباطات یبا عامل فن سهیدر مقا ینشان داد عامل انسان یفالحت

 یمطالعه بازرگان یهاافتهی نی. همچن[22]دارد  یشتریب ریتأث یسازمان

 یهایژگیآن )و یهاو مؤلفه یانسان لو همکاران نشان داد که عام

با  سهیافراد( در مقا یارتباط یهاو مهارت یاجتماع یهایژگیو ،یفرد

( یو فرهنگ سازمان یآن )ساختار سازمان یهاو مؤلفه یعامل سازمان

مطالعات  نیا جیکه نتا [2۱]کنند یتر مرا اثربخش یارتباطات سازمان

 یعوامل انسان ریاز تأث یحاکو  باشدیپژوهش حاضر همسو م جیبا نتا

به  خود یفیو همکاران در مطالعه ک یارتباط است. فرهنگ یدر اثربخش

در بهبود  یمارستانیب رانیمد یتیو شخص یاخالق یهایژگیو نییتب

در ارتقاء ارتباط  یپرداختند و آن را عامل یسازمان یفرد انیارتباطات م

نشان  زیو همکاران ن یظرطالعه نم جی. نتا[23]اند عنوان کرده رانیمد

 یسازمان یبا اثربخش یارتباط یهامهارت نیب یداد که ارتباط معنادار

پژوهش حاضر همسو  جیمطالعات با نتا نیا جیکه نتا [24]وجود دارد 

 .باشدیم

 کندیاثربخش م ردستانیرا با ز رانیکه ارتباط مد یاز عوامل گرید یکی

یم میعامل به دو دسته تقس یآن است ا یهاو مؤلفه یعامل سازمان

بین  یساختار سازمان. یو فرهنگ سازمان ی: ساختار سازمانشود

و یک نظم را جهت دستیابی  کندیسازمان هماهنگی ایجاد م یفعالیتها

که چه  کندی. همچنین معین مآوردیبه وجود م نیبه اهداف سازما

کسی باید در کجا قرار گیرد، با چه کسانی ارتباط برقرار کند و از چه 

د کن دایت پروشهایی پیروی نماید تا سازمان به اهدافی که دارد، دس

ار ساخت نیرابطه ب یو همکاران در مطالعه خود به بررس یی. کسرا[۱9]

اصل ح یهاافتهیدر سازمان پرداختند که  اتارتباط یو اثربخش یسازمان

و  یساختار سازمان تیتمرکز و رسم ،یدگیچیپ نیاز آن نشان داد که ب

 .[25]وجود دارد  یدار یارتباطات رابطه معن یراثربخشیغ

است که  یاخالق یهازشمشترک و ار دیمجموعه عقا یسازمان فرهنگ

. [۱9]کند یم تیآن را هدا یو رفتار اعضا ابدییدرون سازمان توسعه م

(0۱/۱9  =t )4۱/0 

(50/۱9  =t )38/0 

(2۱/۱8  =t )37/0 
64/0  

93/0  

 کانال های ارتباطی

 
 سبک ارتباطی

 

 فرهنگ سازمانی

 

 عوامل انسانی

92/0  

9۱/0  

 ویژگی های فردی

 
 ویژگی های اجتماعی

 
 مهارت های ارتباطی

 

9۱/0  

 ارتباط اثربخش

سازمانی عوامل  

 عوامل ارتباطی

90/0  

88/0  

 ساختاری سازمانی
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 ریأثت بیبه ترت یو همکاران نشان داد که فرهنگ سازمان یدیام جینتا

بر  3۱/0و  55/0برابر با  یمعنادارمثبت و  میرمستقیو غ میمستق

و همکاران نشان  یقربان جینتا نی. همچن[26]دارد  یانسازم یاثربخش

د سازمان وجو یو اثربخش یفرهنگ سازمان نیب یدار یدادکه رابطه معن

یپژوهش حاضر همسو م جیمطالعات با نتا نیا جیکه نتا [27]دارد 

 .باشد

 رگیاز د یارتباط یهاو کانال یارتباط یهاشامل سبک یارتباط عوامل

. کندیبا کارکنان را اثربخش م رانیاست که ارتباط مد یعوامل

ه دو است و ب گریکدیکه ناظر بر نوع رفتار افراد با  یارتباط یهاسبک

 ، در مطالعه اخوان و[2۱]شود یم میتقس یرسم ریو غ یدسته رسم

شد  یمعرف رانیعامل در ارتباط اثربخش مد کی نهمکاران به عنوا

ها که انسان یارتباط یهاکه همسو با مطالعه حاضر است. کانال [28]

و در سازمان به  ندیخود ارتباط برقرار نما انیم توانندیبه واسطه آن م

اند دهش یطبقه بند یکیو الکترون یسه بخش عمده چهره به چهره، کتب

 باشدیو همکاران همسو م یبازرگان عهمطالپژوهش حاضر با  جینتا [2۱]

 ،یارتباط یمحتوا ،یارتباطات سازمان یهامؤلفه انیدر آن مطالعه در م

و  یارتباط یهاسبک ب،یرا دارد و سپس به ترت تیرتبه و اهم نیباالتر

بود  نیمطالعه حاضر ا یتهایمحدود از .قرار دارد یدر آخر کانال ارتباط

یم ندهیانتخاب شدند مطالعات آ مارستانیب کیها تنها از که نمونه

 ریپرستاران شاغل در سا دگاهیعوامل از د نیا یبه بررس توانند

 .ها بپردازندفرهنگ ریسا زیو ن هامارستانیب

 یریگجهینت

ر د یو ارتباط یسازمان ،یمطالعه نشان داد که عوامل انسان نیا جینتا

ز ان مؤثر است که او پرستار یپرستار رانیارتباط اثربخش مد نییتب

 ریتأث نیکمتر یو عوامل ارتباط نیشتریب یعوامل، عوامل انسان نیا نیب

 شتریو توجه ب ییجهت آشنا یآموزش یهاکارگاه یرا دارد لذا برگزار

د مؤثر در بهبو یگام یعوامل انسان ژهیبه ارتباط اثربخش به و رانیمد

 و هم هامارستانیب ریمطالعه در سا نی. انجام اباشدیتعامالت اثربخش م

 .شودیم شنهادیپ یپرستار رانیمد دگاهیاز د نیچن

 یسپاسگزار

مصوب دانشگاه علوم  4662با کد  یقاتیمقاله حاصل طرح تحق نیا

 Ir.bums.REC.1396.358 که با کد اخالق باشدیم رجندیب یپزشک

م دانشگاه علو یو فناور قاتیاست. از معاونت محترم تحق دهیثبت گرد

دند، نمو یاریطرح  نیکه ما را در انجام ا یافراد هیو کل رجندیب یپزشک

 .میینمایم یقدردانتشکر و  مانهیصم

 منافع تضاد

 .مقاله وجود ندارد نیدر خصوص ا یتضاد منافع چگونهیه
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یمیکرو  فرج زاده

محترم همکار

 دگاهی، سرپرستار( با پرستاران از دزری)مترون، سوپروا یپرستار رانیعوامل مؤثر در ارتباط اثربخش مد یررسبه منظور ب دیرو دار شیکه پ یپرسشنامها

 یخانوادگ نامبه نوشتن نام و  یازیخواهد نمود. ن یاریبه اهداف پژوهش  دنیصادقانه شما، پژوهشگر را در رس ییشده است، پاسخگو یپرستاران طراح

 .شما کمال تشکر را دارم یاز همکار شیشاپی. پباشدینم

 :اول بخش

:کیدموگراف مشخصات

............:ریسا □متأهل □تأهل: مجرد تیوضع ۱3سال تولد: ....... □مؤنث □: مذکرجنس

سابقه کار: ....... سال □سانسیفوق ل □سانسی: لالتیتحص

.............:بخش محل خدمت □یطرح □یشرکت □یقرارداد □یمانیپ □یاستخدام: رسم نوع

 :دوم بخش

:یارتباط یهاکانال. 1

، زری)مترون، سوپروا یمدیران پرستار انیروابط م تواندیم زانیچه م ریز یارتباط یاز کانالها کیهر  قیاز طر شنهاداتینظرات و پ افتیو در یرسان اطالع

 سرپرستار( و پرستاران را بهبود بخشد؟

سرپرستار( و پرستاران مؤثر  زر،ی)مترون، سوپروا یمدیران پرستار انیدر روابط م زانیشده، چه م انیب یها هیگو ر،یز یهاطهیاز ح کینظر شما در هر  به

 است؟
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 داشتن سوء ظن و بدگمانی به دیگران 24

گرانید احساساتدادن به ت یاهم  به کردن  وانمود و گرانیدبه  اعتماد عدم  25  
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