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ارتباط  ارتباط،  برقراری  در  قابل قبول  سرعت  با  همه جانبه  نوع  از 
است.   تعیین شده  قبل  از  ساختار  بدون  و  نسبتًا خوب  دقت  فراگیر، 

مقدمه
وجود  و  ارتباطات  گسترش  با  امروزه 
مجبور  سازمان ها  بیرون،  متالطم  محیط 
عوامل  با  را  خود  سرعت،  به  تا  هستند 
عکس العمل های  و  وفق  پیرامونی  محیطی 
مدیران،  ازاین رو،  دهند.  نشان  سریع 
ساختار  تغییر  صرف  را  بسیاری  منابع 
را  سازمانی  نمودار  و  می کنند  سازمان ها 
می گیرند.  نتیجه  کمتر  ولی  می دهند،  تغییر 
از فعالیت های  این است که بسیاری  علت 
شبکه  درون  سازمان،  رسمی  ساختار  خالف  بر  سازمانی 
شکل  سازمان  مختلف  بخش های  در  کارکنان  که  ارتباطاتی 
.)1392 غنچه پور،  و  )محمدی کنگرانی  می شود  انجام  می دهند، 
سازمان  چابکی  بر  می تواند  اطالعات،  آسان  و  سریع  گردش 
سازمان ها  در  شبکه ها  کند.  کمک  سازمانی  فرایندهای  در 
هستند.  افراد  متقابل  وابستگی  و  همکاری  پیوندها،  نشان دهنده 
درون  سازمانی،  نمودار  با  مقایسه  در  سازمان  در  کارها  بیشتر 
و  تعداد  می رسد  نظر  به  می شود.  انجام  سازمانی  شبکه های 
بهبود  برای  سازمان  توانایی  به  می تواند  پیوندها  خصوصیات 
 .)Novak, 2008( کند  کمک  دانش  توازن  و  همبستگی 
این در حالی است که وجود ارتباطات مؤثر و صحیح، همواره یکی 
از عوامل مهم توفیق در سازمان برشمرده شده است. تجارب، 
نشان داده است، اگر ارتباطات صحیح در سازمان برقرار نباشد، 
ارتباطی  بدون وجود یک سیستم  امور مختل می شود.  گردش 
سازماندهی،  برنامه ریزی،  )هماهنگی،  مدیران  وظایف  مؤثر، 
کنترل و غیره( و نیز وظایف سایر کارکنان قابل تحقق نیست. 
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چکیده
        خروجی های هر سازمانی نه تنها بر اساس استراتژی های کلی 
انسانی  نیروی  بر  اساسی تری  شکل  به  بلکه  منابع،  به  دسترسی  و 
دوش  بر  یکدیگر،  با  ارتباط  در  را  سازمان  روزانه  فعالیت های  که 

از مهم ترین عوامل  دارند، متکی است. یکی 
مؤثر بر عملکرد و خالقیت افراد و تیم ها در 
اجتماعی  ارتباطات  دانش محور،  محیط های 
است که از طریق آن اطالعات بین افراد به 
رقابتی  محیط  در  می شود.  گذاشته  اشتراک 
ایجاد  برای  سرمایه گذاری  بدون  امروز، 
کارکنان،  بین  مطمئن  و  قوی  پیوندهای 
به  را  وظایف  انجام  انتظار  آنها  از  نمی توان 
سازمانی  شبکه  تحلیل  داشت.  مؤثر  شکل 
شبکه  تحلیل  روش  کاربردهای  از  یکی 

انجام  از  هدف  است.   )Social Network Analysis( اجتماعی 
این تحقیق، تحلیل و ترسیم شبکه های ارتباطات درونی و بیرونی 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور است. مدیران و اعضای 
هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، اعضای جامعه 
آماری این تحقیق هستند که از طریق روش تمام شماری، پاسخگوی 
سؤاالت تحقیق بودند. مطابق نتایج به دست آمده در تحقیق، در 
به  مربوط  ارتباطات  بیشترین  درون سازمانی،  ارتباطات  زمینه 
پژوهشگاه حفاظت خاک و آبخیزداری، مؤسسه تحقیقات خاک و 
آب، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، مؤسسه تحقیقات ثبت و 
گواهی بذر و نهال، مرکز ملی تحقیقات شوری و مؤسسه آموزش 
هم  برون سازمانی  ارتباطات  بیشترین  بود.  کشاورزی  ترویج  و 
مربوط به سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، دانشگاه ها، 
سازمان محیط زیست، سازمان هواشناسی، سازمان نقشه برداری، 
علمی  انجمن های  و  کشاورزی  جهاد  وزارت  باغبانی  معاونت 
بود.  دارویی  گیاهان  و  بیابان  مرتع داری،  جنگلبانی،  زراعت، 
نیز،  ارتباطات  نوع  دو  هر  در  آمده  دست  به  ارتباطاتی  شبکه 

بیشترین ارتباطات برون سازمانی 
هم مربوط به سازمان جنگلها، مراتع و 
آبخیزداری کشور، دانشگاه ها، سازمان 
هواشناسی،  سازمان  محیط زیست، 
سازمان نقشه برداری، معاونت باغبانی 
وزارت جهاد کشاورزی و انجمن های 
علمی زراعت، جنگلبانی، مرتع داری، 

بیابان و گیاهان دارویی بود.
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به دیگر سخن، در صورت فقدان چنین سیستمی امکان اداره 
سازمان وجود نخواهد داشت )عباسپور و باروتیان، 1385(.
در  سازمانی  ارتباطات  متفکران،  از  برخی  مطالعات  مطابق 
سال های اخیر حاکی از آن است که بسیاری از مسائل و مشکالت 
حاکم بر سازمان از بافت نادرست ارتباطی و بی توجهی به 
بر این  ظرایف ارتباطات سازمانی بوده است و اگر مدیران 
امور واقف بودند چه بسا با اثربخشی بهتر و بیشتر، کارهای مربوط به 
خود را انجام می دادند. »چستر بارنارد« در کتاب ارزشمند و معروف 
خود به نام »وظایف مدیران« بیان می کند، اولین اقدام مدیر این است 
که یک نظام ارتباطی ایجاد کند، یا آن را که وجود دارد توسعه دهد. 
همچنین در نظام همکاری بارنارد، ارتباطات در کنار هدف مشترک و 
میل به خدمت، عامل اساسی تحقق همکاری در سازمان است. ازنظر 
او، ارتباطات، عاملی نیروبخش است که شکاف طبیعی بین تمایل به 
.)Borgatti, 2005( خدمت و هدف مشترک سازمانی را پر می کند

و  عوامل  بر  باید  سازمانی،  ارتباطات  کردن  اثربخش  منظور  به 
متغیرهای مؤثر بر آن با توجه به سطح تأثیر گذاری شان توجه و تأکید 
شود. از این رو، تحلیل شبکه های اجتماعی، اندازه گیری و ترسیم نقشه 
ارتباطات و جریان ها بین افراد، گروه ها، سازمان ها، رایانه ها و سایر 
واحدهای اطالعاتی/دانشی ضروری است. ارتباط، تاروپود سازمان را 
به هم پیوند می دهد و موجب یکپارچگی و وحدت سازمانی می شود. 
مسئولیت ایجاد ارتباطات صحیح در سازمان به عهده مدیریت است، 
از این رو، مدیران باید از کم و کیف فرایند ارتباطاتی آگاه باشند و نحوه 
برقراری ارتباطات مؤثر را بدانند )مرادی آیدیشه و همکاران، 1390(.

مهم ترین  از  یکی  به عنوان  افراد  میان  اطالعات  تبادل  بر این اساس، 
می شود،  محسوب  مؤسسه ای  و  سازمان  هر  پیش  روی  مسائل 
منبعی  به عنوان  را  خود  دانش شخصی  افراد،  اغلب  که  دلیل  این  به 
قدرتمند، اهرمی با نفوذ، یا ضمانتی برای حفظ شغل خود می پندارند 
 .)Goh, 2002( کنند  تسهیم  دیگران  با  را  آن  که  ندارند  تمایلی  و 
باعث  می تواند  اطالعات  و  دانش  تبادل  که  است  حالی  در  این 
و  آموزشی  محیط  در  نوآوری  خلق  و  جدید  فرصت های  ایجاد 
در  افراد  و  محیط  برای  را  بیشتری  موفقیت  و  شود  افراد  میان 
ظرفیت های  توسعه  و  محیطی  تغییرات  به  پاسخگویی  موقعیت 
عملکردی  و  اجرایی  شرایط  افراد  و  سازمان ها  تا  کند  فراهم  جدید 
.)Montes et al., 2004( باشند  داشته  لزوم  مواقع  در  را  بهتری 

کشورهای  در  سازمان ها  از  بسیاری  اخیر،  دهه های  در 
به  سازمانی  ارتباطات  اهمیت  بر  وقوف  در نتیجه  توسعه یافته، 
این  از  تا  آورده اند  روی  سازمانی  ارتباطات  ممیزی  و  تحلیل 
اندازه گیری،  را  خویش  سازمان  ارتباطات  کارآمدی  بتوانند  طریق 
کنند.  اقدام  آنها  رفع  برای  و  شناسایی  را  سازمانی  ارتباطی  موانع 
شناخت  به  کمتر  و  مانده  ناشناخته  ما  کشور  در  هنوز  امر  این  اما 
است. شده  پرداخته  سازمان ها  در  ارتباطی  شبکه های  و  ارتباطات 

نتایج مطالعه محمدي  کنگراني و غنچه پور )1392(، با هدف ترسیم 
کل  اداره  کارکنان  میان  غیررسمي  و  رسمي  روابط  شبکه  تحلیل  و 
منابع طبیعی استان هرمزگان با رویکرد تحلیل شبکه نشان داد، روابط 

غیررسمي در این اداره به صورت شبکه اي است و نقاط قوت بسیاري 
دارد که سبب تأثیر مثبت آن بر روابط رسمي شده است. همچنین شبکه 
روابط رسمي تا حد زیادي از چارت سازماني موجود پیروي مي کند.
اعتماد  نقش  بررسی  به  پژوهشی  در   ،)1394( همکاران  و  هویدا 
نوآوری سازمانی  بهبود  اثربخش در توسعه و  ارتباطات  سازمانی و 
نتایج  پرداختند.  طبس  شهرستان  پرورش  و  آموزش  در  مدارس 
مطالعه آنها نشان داد، وضعیت اعتماد سازمانی و ارتباطات سازمانی، 
بود. همچنین  نوآوری سازمانی در حد متوسط  میانگین و  از  باالتر 
ایجاد  بیشتری  سازمانی  اعتماد  که  مدارسی  در  داد،  نشان  نتایج 
مدارس  سازمانی  نوآوری  همچنین  سازمانی،  ارتباطات  بود،  شده 
داد،  نشان  نیز  ساختاری  معادالت  مدل سازی  نتایج  بود.  بیشتر 
مدارس  نوآوری سازمانی  و  ارتباطات سازمانی  بر  اعتماد سازمانی 
است.  تأثیرگذار  غیرمستقیم  به صورت  هم  و  مستقیم  به صورت  هم 
تحلیل  هدف  با  مطالعه ای  در   ،)1393( همکاران  و  جعفری ریزی 
در  پژوهشگران  غیررسمی  و  رسمی  روابط  شبکه  مقایسه ای 
پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی با روش تحلیل شبکه نشان 
این پژوهشکده 20  درصد و  دادند، چگالی شبکه روابط رسمی در 
چگالی شبکه روابط غیر رسمی 55  درصد بوده است. نتایج همچنین 
نشان داد روابط رسمی و غیررسمی از نظر محبوبیت اجتماعی، انسجام 
اجتماعی، روابط اجتماعی، فاصله اجتماعی و نفوذ اجتماعی این دو 
شبکه  به طوری که  داشته اند.  یکدیگر  با  معنی داری  تفاوت  شبکه، 
رسمی  روابط  شبکه  از  قوی تر  یا  متراکم تر  بسیار  غیررسمی  روابط 
در این پژوهشکده بوده است. به بیان دیگر، پژوهشگران در برقراری 
بوده اند.  موفق  غیررسمی  روابط  برقراری  از  کمتر  رسمی  روابط 
شبکه،  تحلیل  از روش  استفاده  با   ،)2002( همکاران  و   Webster
متقابل  روابط  در  را  موجود  غیر رسمي  و  رسمي  محدودیت هاي 
یک  مدیران  کاري  و  رسمي  روابط  شبکه  و  بررسی  افراد  میان 
نتایج  کردند.  ترسیم  آن  از  خارج  و  کار  محیط  در  را  رستوران 
نشان داد در شبکه روابط رسمي و کاري، مدیران و سرخدمتکاران 
روابط  شبکه  در  اما  دارند،  بیشتري  مرکزیت  و  محوري  نقش 
شخصیتي،  ویژگي هاي  براساس  افراد  میان  ارتباطات  غیررسمي، 
مي کنند  بیان  آنها  درنهایت  مي گیرد.  شکل  غیره  و  زباني  نژادي، 
تأثیر  تحت  اجتماعي شان  روابط  در  افراد  اجباري  انتخاب هاي  که 
فرصت هایي  کننده  ایجاد  یا  محدود کننده  و  است  خارجي  شرایط 
داخلي،  مقررات  که  زماني  نیز  سازمان  یک  درون  است.  آنها  براي 
بود. خواهند  تحمیل کننده  خارجي  فاکتورهاي  نباشند،  محدود کننده 

Lewisا )2006( در تحقیق خود، با در هم آمیختن تحلیل شبکه هاي 
سیاستي و تحلیل شبکه هاي اجتماعي، تأثیر قدرت ناشي از موقعیت 
و قدرت شخصي افراد شاغل در حرفه پزشکي را در تعیین سیاست ها 
استرالیا  در  ویکتوریا  ایالت  سالمت  و  بهداشت  استراتژي هاي  و 
را  تأثیرگذار  و  کلیدي  بازیگران  ابتدا  که  بدین صورت  کرد،  بررسی 
آنها را در سیاست گذاري و مدیریت  تأثیر  شناسایي و سپس میزان 
قدرت  داد،  نشان  بررسي  این  نتایج  کرد.  تعیین  سالمت  و  بهداشت 
و  بهداشت  حوزه  مدیریت  و  سیاست گذاري  شبکه هاي  در  اصلي 
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بانفوذ  کارکنان  و  بودند  پزشکان  و  دانشگاهیان  استرالیا،  در  سالمت 
گرفتند.  قرار  بعدي  رده  در  پژوهشي  مؤسسات  و  پزشکي  دانشکده 
در  بین سازمانی  و  ارتباطات درون  نقش  بررسی  با هدف  پژوهشی 
دستیابی به اهداف مسئولیت اجتماعی در ادارات دولتی مرتبط با آب و 
فاضالب توسط Cristina و همکاران )2015(، در یکی از بخش های 
این  نتایج  انجام شد.  از پرسشنامه  با استفاده  واقع در غرب رومانی 
بین مدیریت و کارکنان،  از این است که ایجاد اعتماد  مطالعه حاکی 
همچنین حمایت کارکنان سازمان توسط مدیریت، سبب ایجاد انگیزه 
الزم برای فعالیت جهت دستیابی به اهداف سازمان شده است. همچنین 
از طریق شکل گیری شبکه های غیررسمی در میان کارکنان این سازمان 
سبب انتقال سریع تر پیام ها و اطالعات مرتبط با سازمان شده است. 
Mulyana و    Yuningsih توسط  انجام شده  تحقیق  در  همچنین 

مدیریت  در  رهبری  مهارت های  و  ارتباطی  الگوهای  ا)2017(، 

اندونزی   )Bandung( باندونگ  شهر  در  خصوصی  دانشگاه های 
بیرون  و  درون  ارتباطی  الگوهای  داد،  نشان  نتایج  شد.  بررسی 
طراحی  شهر  این  دانشگاه های خصوصی  توسط  اثربخشی  سازمانی 
و اجرا شده است. این ارتباطات هم به صورت رسمی و هم به صورت 
غیر رسمی ایجاد شده اند. الگوی ارتباطات رسمی از ساختار سازمانی 
و  منحصر به فرد  فرهنگ  از  غیررسمی  ارتباطات  الگوی  و  موجود 
اعمال می شود. نیز  دانشگاه ها  در همه  و  پیروی می کند  خرد محلی 
بررسی نتایج این پژوهش ها حاکی از آن است که سازمان ها و حتی 
ایجاد و  اثربخش و  ارتباطات سازماني  بر  بیشتري  افرادی که تأکید 
تقویت اعتماد سازماني دارند، به لحاظ اهداف و عملکرد نیز موفقیت 
بیشتری داشته اند. ایجاد فضای باز و تعامل هر چه بیشتر در سازمان ها 
و به کارگیری شفافیت الزم، منجر به ایجاد ارزش افزایی بیشتر برای 
سازمان ها خواهد شد و سازمان ها از طریق ایجاد ارتباطات داخلی 
و خارجی اثربخش و توسعه اعتماد سازماني می توانند شاخص هاي 
مزیت رقابتي خود را از جمله نوآوري سازماني بهبود و توسعه دهند.
و  قدیمی ترین  از  یکی  کشور،  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه 
از  یکی  نیز  و  کشور  آموزشی  و  تحقیقاتی  مؤسسات  گسترده ترین 
ترویج  و  آموزش  تحقیقات،  سازمان  به  وابسته  مادری  مؤسسات 
اقتصادي،  توسعه  هدف  با  تحقیق  و  مطالعه  است.  )تات(  کشاورزی 
تعیین  طبیعی،  منابع  و  کشاورزي  بخش  فرهنگي  و  اجتماعي 
آموزش،  و  تحقیقات  توسعه اي  و  کاربردي  راهبردهاي  و  سیاست ها 
ستاد،  در  طرح ها  و  برنامه ها  پشتیباني  براي  راهبردي  برنامه ریزي 
و  مؤسسات  راهبردي  ارزشیابي  و  نظارت  هدایت،  برنامه ریزي، 
سازمان  عملکردي  وظایف  مهم ترین  از جمله  تابعه  و  وابسته  مراکز 
تات است. به همین منظور بررسی سطح ارتباطات بین فردی و بین 
این حجم بزرگ و مراکز وابسته  با  مؤسسه ای، در چنین مؤسسه ای 
افزایش  را  آن  کارایي  و  مدیریتي  تمرکز  امکان  مي تواند  گوناگون، 
نیز  را  اعضا  میان  گروهي  کار  و  همکاري  امکان  اینکه  دهد، ضمن 
در  موجود  فرصت های  و  ضعف  قوت،  نقاط  شناسایی  مي برد.  باال 
است.  بیشتر  چه  هر  کارایی  و  اثرگذاری  ارتقای  برای  زمینه،  این 
دارد: زیر  به سؤاالت  پاسخگویی  در  پیش رو سعی  تحقیق  بنابراین، 

مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  بیرونی  ارتباطات  وضعیت   -1
کشور نسبت به سایر ارگان ها و سازمان ها چگونه است؟

2- وضعیت ارتباطات درون سازمانی اعضای هیئت علمی و محققان 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور چگونه است؟

3- شبکه ارتباطی اعضای هیئت علمی و محققان مؤسسه تحقیقات 
جنگلها و مراتع کشور چگونه است و از چه الگوی ارتباطی تبعیت 

می کند؟

روش تحقیق
نیازمند  طبیعی،  منابع  برای  تصمیم گیری  و  برنامه ریزی  هرگونه 
برای شناخت روشن و کامل عناصر و  فعالیت های مستمر و جدی 
عوامل مؤثر در منابع طبیعی تجدیدشونده نظیر آب، خاک، پوشش 
گیاهی و اقلیم منطقه است. توسعه، حفظ، احیا و بهره برداری از منابع 
نیز مستلزم مدیریت کارا و پایدار در عرصه ها، همچنین، به کارگیری 
دانش و فناوری روز و استفاده از تجارب گذشته است. با این هدف، 
مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، به عنوان متولی امر تحقیقات 
سازمان  به  وابسته  مادری  مؤسسات  از  یکی  و  کشور  طبیعی  منابع 
تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی )تات( در سال 1347 تأسیس 
شد و هم اکنون در یازده بخش تحقیقاتی و متجاوز از ده ها گروه و 
گیاه شناسی،  مرتع،  جنگل،  تحقیقاتی  حوزه های  در  تخصصی  زمینه 
بیابان زدایی، صنوبر، گیاهان دارویی، علوم چوب و کاغذ، حمایت و 
حفاظت، ژنتیک و فیزیولوژی گیاهی، بانک ژن و مکانیزاسیون منابع 

طبیعی، در سطح کشور فعالیت می کند.
برون سازمانی  و  درون سازمانی  ارتباطات  وضعیت  بررسی  از این رو، 
چنین مؤسسه ای و شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای 
فعالیت های  بیشتر  چه  هر  کارایی  و  اثربخشی  در  می تواند  موجود، 
مؤسسه تأثیر بسزایی داشته باشد. در این تحقیق به منظور دستیابی به 
Soci� )اهداف اختصاصی مطرح شده، از روش تحقیق جامعه سنجی 

ometry( استفاده شد. روش تحقیق جامعه سنجی روش ایده آلی براي 
بررسي وضعیت ارتباطاتی بسیاري از گروه ها و جوامع است. همچنین 
گروه ها،  گروه، ساخت  افراد  بین  روابط  کشف  وسیله  جامعه سنجی، 
یا میزان همبستگي بین گروهي است. با این تکنیک مي توان به نوع 
برد  افراد در گروه پي  افراد و جایگاه  بین  پیوند  روابط اجتماعي و 

)علیزاده و صدیقی، 1392(.
انجام این روش تحقیق، از نرم افزار UCINET6 استفاده شد.  برای 
نرم افزار UCINET6 برنامه اي براي ترسیم شبکه هاي اجتماعي، ایجاد 
و نمایش روابط متعدد بین اعضای شبکه ها است. این برنامه دارای 
قابلیت مشخص کردن سطوح مختلف تأثیر گذاري، تعداد روابط، نوع 
روابط و نمایش نقاط قوت و ضعف روابط بین متغیر ها ي تشکیل دهنده  
برای  نرم افزار  این  یک شبکه اجتماعي )Social Network( است. 
نشان دادن روابط و ترسیم شبکه اجتماعي از طریق ماتریس داده ها، 
از یک سري گره )Nodes(، که معرف متغیر هاي مد نظر است )در این 
تحقیق معرف اعضای هیئت علمی و محققان مؤسسات تحقیقاتی( و 
نیز یک سري خطوط ارتباطي بین گره ها )Ties( استفاده می کند و به 
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ازای گزارش برقراری هر ارتباط با سایر اعضای هیئت علمی، یا 
سازمان ها و ارگان های ذی ربط، عدد یک و به ازای عدم برقراری 

ارتباط، عدد صفر در ماتریس ترسیم می شود.
مدیران و اعضای هیئت علمی و محققان مؤسسه تحقیقات جنگلها 
سال  در  تحقیق  انجام  زمان  در  نفر   70 )حدود  کشور  مراتع  و 
1398( جامعه آماري این تحقیق را شکل می دهند، که از طریق 
روش تمام شماری، ارزیابی شدند، حدود 61 درصد از اعضای 
جامعه آماری )42 نفر( پاسخگوی سؤاالت تحقیق بودند. ابزار مورد 
 استفاده برای دستیابی به اهداف تحقیق و تشکیل شبکه های ارتباطی 
است.  شاخص/سؤال  تعدادی  از  متشکل  پرسشنامه ای  نظر،  مد 
بیرونی  و  درونی  روابط  تعداد  و  نوع  پرسشنامه،  این  در  شاخص ها 
خواسته  محققان  و  هیئت علمی  اعضای  از  به نحوی که  بود،  مؤسسه 
شد، چگونگی وضعیت ارتباطاتشان را درون مجموعه و بیرون از آن 
)نهادها و ارگان های مرتبط داخلی و خارجی( بیان کنند و نهادها/
مؤسسات و ارگان هایی را که با آنها ارتباط کاری دارند، معرفی کنند. 

یافته های تحقیق
الف( شبکه ارتباطی درون سازمانی

برای تعیین میزان ارتباطات درون سازمانی مؤسسه جنگلها و مراتع 
کشور، ابتدا، از مدیران و اعضای هیئت علمی مؤسسه درخواست شد 
تا بیان کنند از بین مؤسسات تابعه سازمان، بیشتر با محققان کدام یک 
از مؤسسات/ مراکز علمی، فعالیت تحقیقاتی و تعامالت کاری برقرار 
می کنند؟ سپس، با استفاده از نرم افزار UCINET6 ماتریسی از داده ها 
تشکیل شد. در قسمت ردیف ماتریس، مؤسسه جنگلها و مراتع کشور 
نیز نام مؤسسات و مراکز ملی وابسته به  قرار داشت و در ستون ها 

با مؤسسه/مرکز  ارتباط  برقراری  ازای هر گزارش  به  سازمان تات. 
عدد  و  شد  ثبت  مؤسسه/مرکز  آن  نام  مقابل  در  یک  عدد  نام برده، 
صفر نیز به ازای عدم برقراری ارتباط در سلول های خالی قرار داده 
نتایج به دست آمده، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع  شد. مطابق 
فراوانی  )با  آبخیزداری  پژوهشگاه حفاظت خاک و  با  بیشتر  کشور 
6(، مؤسسه تحقیقات خاک و آب )با فراوانی 6 ارتباط(، مرکز ملی 
علوم  تحقیقات  مؤسسه   ،)5 ارتباطی  فراوانی  )با  شوری  تحقیقات 
دامی کشور )با فراوانی 5(، مؤسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و 
نهال )با فراوانی ارتباطی 5( و مؤسسه آموزش و ترویج کشاورزی 
نماد  آبی  مربع های  است.  داشته  ارتباط   )5 ارتباطی  فراوانی  )با 
مؤسسات و مراکز ملی و دایره های قرمز نماد افراد پاسخگو هستند، 
ارتباط  هر  برقراری  ازای  به  محاسبه شده  مقادیر  معرف   1 جدول 

درونی با سایر مؤسسات است.
شبکه ارتباطاتی درون مؤسسه ای به دست آمده، از نوع همه جانبه 
با سرعت قابل قبول در برقراری ارتباط، ارتباط فراگیر، دقت نسبتًا 
خوب، و بدون ساختار از قبل تعیین شده است. در شبکه ارتباطی 
افراد  همه  و  است  غیرمتمرکز  کاماًل  سازمانی،  ارتباط  همه جانبه، 
سرعت  باشند،  داشته  مشارکت  و  ارتباط  یکدیگر  با  می توانند 
ارتباطات زیاد و دقت آن به نسبت خوب است، ولی روحیه اعضای 
مدیر  جایگاه  نیز  مدل  این  در  دارد.  قرار  باالیی  در سطح  گروه 
مشخص نیست و هیچ گونه ساختار ارتباطی تعریف شده ای وجود 
ندارد. نحوه ارتباط، غیرمتمرکز است و اطالعات در انحصار فرد 
خاصی نیست و بین همه افراد رد و بدل می شود. استفاده از این 
شبکه ها در مواردی که سیستم نیاز به خالقیت و نوآوری دارد و 

محدودیت زمانی نیز وجود ندارد، توصیه شده است )شکل 1(.

جدول 1- توزیع فراوانی ارتباطات درون سازمانی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
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ب( شبکه ارتباطی برون سازمانی
برای تعیین میزان ارتباطات بیرونی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع 
کشور، از اعضای هیئت علمی مؤسسه درخواست شد تا بیان کنند با 
کدام سازمان یا ارگان بیرونی بیشتر ارتباط دارند؟ سپس، با استفاده 
از نرم افزار UCINET6، ماتریسی از داده ها تشکیل شد. در قسمت 
ردیف ماتریس، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور قرار داشت 
و در ستون ها نیز نام سازمان ها و ارگان های بیرونی. به ازای گزارش 
برقراری  عدم  ازای  به  و  یک  عدد  سازمان  هر  با  ارتباط  برقراری 
نتایج  مطابق  شد.  داده  قرار  صفر  عدد  خالی  سلول های  در  ارتباط 
هم  برون سازمانی  ارتباطات  بیشترین   ،2 جدول  در  آمده  دست  به 
مربوط به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور، دانشگاه ها، 
نقشه برداری،  سازمان  هواشناسی،  سازمان  محیط زیست،  سازمان 
علمی  انجمن های  و  کشاورزی،  جهاد  وزارت  باغبانی  معاونت 
زراعت، جنگلبانی، مرتع داری، بیابان و گیاهان دارویی بود. در این 
ارتباطی  نیز همانند شبکه  مؤسسه، شبکه ارتباطاتی برون مؤسسه ای 
برقراری  قابل قبول در  با سرعت  نوع همه جانبه  از  درون مؤسسه ای، 
قبل  از  ساختار  بدون  و  نسبتًا خوب،  دقت  فراگیر،  ارتباط  ارتباط، 

تعیین شده است )شکل 2(.

نتیجه گیری
سازمان ها براي بقا و پیشرفت در دنیاي رقابتي کنوني ناچارند بخش 
عمده اي از تالش هاي خود را به فرایندها و کارکردهایي معطوف کنند 

که در موفقیت و بهبود عملکرد آنها نقش اساسي ایفا مي کنند. از جمله 
فرایندهاي مؤثر در بهبود عملکرد سازماني، ارتباطات بین افراد آن 
سازمان است که روشن شدن وضعیت آن مي تواند نقش چشمگیري 
در عملکرد سازماني داشته باشد. در جریان ایجاد ارتباطات سازماني، 
باورها،  داشتن  همچنین  اثربخشي،  معیارهاي  رعایت  به  توجه  با 
ارزش هاي مشترک و ایجاد درک مشترک از اهداف بین افراد، مدیران 
و  انسجام  سازمان  یک  مختلف  اجزاي  کلیه  بین  بود،  خواهند  قادر 
پیوند، ایجاد و سازمان را در توانمندسازي و پیشبرد مأموریت ها و 
در نهایت بهبود عملکرد سازماني و دستیابي به سطح مطلوبي از آن 
یاري کنند. عملکرد سازمان از عوامل گوناگوني تأثیر مي پذیرد که از 

مهم ترین آنها ارتباطات سازماني است.
ارتباطات، یک موضوع پیچیده است و نقش آن در عملکرد بسیار 
گروهي  فعالیت هاي  هماهنگي  براي  ارتباطات  است.  اهمیت  حائز 
معتقدند،  متفکران  برخي  است،  الزم  غیر مدیریتي  وظایف  اجراي  و 
نادرست  بافت  از  سازمان  بر  حاکم  مسائل  و  مشکالت  از  بسیاري 
ارتباطي و عدم توجه به ظرایف ارتباطات سازماني ناشي مي شود. 
در  منفي  احساسات  بروز  کلیدي  نامطلوب، عامل  و  ارتباط ضعیف 
تیم  کارکنان،  حالت  این  در  مي رود.  شمار  به  کارکنان  و  سازمان 
و  باز  ارتباطات  و  نمی دانند  روشني  چشم انداز  داراي  را  مدیریتی 
تضمین کننده  اثربخش  ارتباط  در حالي که  نمي آید.  پدید  قابل اعتماد 
تغییر موفق در سازمان است. به کمک آن بر ابهام و عدم قطعیت غلبه 
شده و اطالعات و قدرت الزم براي متصدیان تغییر فراهم مي شود. 
را  تردیدهاي خود  مي توانند  افراد  باز،  ارتباطي  مجراهاي  از طریق 

شکل 1- شبکه ارتباطات درون سازمانی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور )در مقیاس یک پنجم(
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شکل 2- شبکه ارتباطات برون سازمانی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور )در مقیاس یک پنجم(

درباره اثربخشي فعالیت هاي سازمان بیان و ضرورت وجود ایده هاي 
جدید را براي کارایي هرچه بهتر سازمان توجیه کنند.

ارتباطات  بیشترین  تحقیق،  در  آمده  دست  به  نتایج  مطابق 
با  کشور،  مراتع  و  جنگلها  تحقیقات  مؤسسه  در  درون مؤسسه ای 
و  خاک  تحقیقات  مؤسسه  آبخیزداری،  و  خاک  حفاظت  پژوهشگاه 
آب، مرکز ملی تحقیقات شوری، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، 
و  آموزش  مؤسسه  و  نهال  و  بذر  گواهی  و  ثبت  تحقیقات  مؤسسه 
همکاران  و   Montes اعتقاد  به  بنا  شد.  گزارش  کشاورزی،  ترویج 

)2004( و Lewisا )2006(، مؤسساتی که ارتباطات درونی بیشتری 
دارند، از ساختار سازمانی، عملکردی، وظایفی و مدیریتی منسجم تر 

و قوی تری برخوردارند.
آبخیزداری  و  مراتع  جنگل ها،  سازمان  ارتباطات  بیشترین  همچنین 
هواشناسی،  سازمان  محیط زیست،  سازمان  دانشگاه ها،  کشور، 
و  کشاورزی  جهاد  وزارت  باغبانی  معاونت  نقشه برداری،  سازمان 
گیاهان  و  بیابان  مرتع داری،  جنگلبانی،  زراعت،  علمی  انجمن های 
دارویی بود. مطابق نظر باستانی و بهشتی )1394(، سازمان هایی که 

جدول 2- فراوانی ارتباطات برون سازمانی مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
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روابط برون سازمانی بیشتری دارند، ساختار سنتی خود را تا حدی 
کنار گذاشته و به فرایندی غیر متمرکز تبدیل شده اند. در حقیقت، در 
این سازمان ها به جای یک ساختار سلسله مراتبی که فعالیت ها در 
و  مدیریت  تعامالت حضوری،  به صورت  افراد  از  با مجموعه ای  آن 
کنترل افراد از طریق سیستم درونی انجام می شوند، در سازمان های 
پیش  از  پروتکل  بر اساس  افراد  گروهی  بین  تعامالت  غیرمتمرکز، 
تعیین شده تحقق می یابند و اهداف سازمانی فراتر از وظایف مدیریتی 

پیش خواهند رفت.
شبکه ارتباطاتی به دست آمده در هر دو نوع ارتباط )درونی، بیرونی( 
ارتباط  ارتباط،  برقراری  در  قابل قبول  سرعت  با  همه جانبه  نوع  از 
فراگیر، دقت نسبتًا خوب و بدون ساختار از قبل تعیین شده است. در 
شبکه ارتباطی همه جانبه، ارتباط سازمانی کاماًل غیرمتمرکز است و 
همه افراد می توانند با یکدیگر ارتباط و مشارکت داشته باشند، سرعت 
ارتباطات زیاد و دقت آن به نسبت خوب است و روحیه اعضای گروه 
مدیر مشخص  نیز جایگاه  مدل  این  در  دارد.  قرار  باالیی  در سطح 
نیست و هیچ گونه ساختار ارتباطی تعریف شده ای وجود ندارد. نحوه 
ارتباط غیرمتمرکز است، اطالعات در انحصار فرد خاصی نیست و 
بین همه افراد رد و بدل می شود. استفاده از این شبکه ها در مواردی 
نیز  دارد و محدودیت زمانی  نوآوری  و  به خالقیت  نیاز  که سیستم 
وجود ندارد، توصیه شده است )فرهنگی و صفرزاده، 1395(. این امر 
نشان می دهد مؤسسات و مراکز ملی تحقیقاتی در سازمان تات، در 
ارتباطات درونی، بیرونی و بین الملل خود به دنبال نوآوری و خالقیت 

در انجام امور هستند.
بر این اساس پیشنهادهای تحقیق بر اساس نتایج به دست آمده به شرح 

زیر است:
1- شبکه ارتباطی به دست آمده در این تحقیق، در هر دو نوع ارتباط 
)درونی، بیرونی( از نوع همه جانبه بوده است. همان طور که اشاره شد 
قوت های این مدل از ارتباطات، داشتن سرعت باال، رضایت کارکنان 
و دقت مطلوب است و این موضوع که تنها در شرایطی مناسب است 
که زمان کافی برای انجام امور وجود دارد و نیز نقش مدیر در آن 
بسیار ضعیف است، از نقاط ضعف این مدل به حساب می آید. پیشنهاد 
می شود برای تقویت این نقطه ضعف، مدیریت مؤسسه/مراکز، نسبت 
برقراری  با هدف  یا گروه هـاي شـغلي سازمان یافته  تیم  به تشکیل 
مدل  از  گرفتن  الگو  کند.  اقدام  محدودیت ها،  در  اثرگذار  ارتباطات 
ارتباطی  شبکه  باشد.  مفید  می تواند  نیز،  ستاره ای  ارتباطات  شبکه 
مدیر(  )معمواًل  فرد  یک  تنها  آن  در  و  است  متمرکز  کاماًل  ستاره ای 
امکان ارتباط را با سایرین دارد. این الگو برای انجام وظایف ساده 
و تکراری، باالترین کارایی را دارد. زیرا این نوع ارتباطات کمترین 

اشتباهات را در بر دارد و مسائل با حداکثر سرعت حل می شوند.
نقش  به  نسبت  وابسته  مراکز  و  مؤسسه  مدیران  آگاهی  برای   -2
ارتقای  و  اهداف سازمانی  پیشبرد  در  غیررسمی  و  تعامالت رسمی 
خالقیت و نوآوری، بهتر است دوره های آموزشی )به صورت وبیناری 
عملکرد  و  اثربخشی  در  ارتباطات  نقش  پیرامون  حضوری(،  یا 
و  پیچیـده  تصمیم هاي  اتخاذ  هدف  با  مؤسسه/مرکز،  فعالیت های 

چگونگی مشـارکت و تشکیل گروه های شغلی برگزار شود.
3- برای تقویت روابط درونی و بیرونی مؤسسه و ترغیب اعضا به 
برقراری ارتباطات مؤثر، ایجاد یک فضای حمایتی و تشکیل واحد 
مدیریت دانش و اطالعات در مؤسسه برای تقویت و یکپارچگی در 
می تواند  امور،  انجام  در  نوآوری  ایجاد  و  اطالعات  و  دانش  انتقال 

مفید باشد.
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