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 چکيده
رود، در واقع ارتباطات در مطالعات سازمانی عاملی مهم در موفقیت سازمانی بشمار می

تواند های اصلی مدیران بوده و عامل تغییر سازمانی  است و از طرفی میارتباطات از مهارت

مان فراهم نماید. بستر تعامل سالم و سازنده را برای توانمندسازی کارکنان و نوآوری ساز

پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر توانمندسازی کارکنان و کارآفرینی 

سازمانی در بین کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان پرداخته است. تحقیق حاضر به لحاظ 

. شودها یک تحقیق پیمایشی محسوب میهدف کاربردی بوده و با توجه به نحوه گردآوری داده

آوری نفر از کارکنان به روش تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. بمنظور جمع 248تعداد 

ها از سه پرسشنامه جداگانه ارتباطات سازمانی، توانمندسازی کارکنان و کارآفرینی داده

و با lisrelو  SPSSافزارهای آوری شده با استفاده از نرمهای جمعسازمانی استفاده شد. داده

نشان داد که نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.  Tهای تحلیل مسیر و نمودار شرو

 ارتباطات سازمانی بر توانمندسازی کارکنان و کارآفرینی سازمانی تاثیر معناداری دارد.

 ارتباطات سازمانی، توانمندسازی، کارکنان، کارآفرینی. :يديکل واژگان
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 4،گل بهار پورانجنار3، حفصه ریيسی شهرویی2مهتا جودزاده ،1 نورمحمد یعقوبی
 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه سیستان و بلوچستان 1
 رفتارسازمانی دانشگاه سیستان و بلوچستان -دانشجوی دکتری مدیریت دولتی  2
 عمومی دانشگاه سیستان و بلوچستان -کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی 3
 منابع انسانی دانشگاه سیستان و بلوچستان –شجوی دکتری مدیریت دولتی دان4

 

 نام نویسنده مسئول:
 مهتا جودزاده

 

شناسایی تاثير ارتباطات سازمانی بر توانمندسازي 

 کارکنان و کارآفرینی سازمانی
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 مقدمه
ها به نیروهای خالق وکارآفرین بیش از گذشته است. این امر ناشی از وجود محیط رقابتی و نیاز سازمان 1شدنجهانیامروزه در اثر 

پذیر فرمان، کارآفرین، مسئولیتپذیر، خودباشد. از این رو منابع انسانی به عنوان صاحبان مشاغل باید انعطافها میبرانگیز  بین سازمانچالش

. توانمندسازی کارکنان یکی از این رویکردهایی [28:1391؛حاتمی و دستار،joo & Shim,2010:27]زادی عمل باشندو طالب ابتکار و آ

، [Sabzicaran&etal,2011:60]های کاری کارکنان شده استاست که در چند دهه اخیر منجر به تحوالت مثبت و فراوان در اجرای فعالیت

کردن آنها در محیط کسب وکار های نوین و در نهایت عملیها وارائه ایدهگیریصمیمهمچنین باعث مشارکت بیشتر کارکنان در ت

میالدی ساختار سلسله مراتبی و بروکراتیک، به ساختار منعطف و کارآمد تغییر  1990. از اوایل دهه [224:1393عبودی و همکاران،]شودمی

توان مبحث . از طرفی، می[2:1390زاده و همکاران،ساالریان]را بوجود آورد کرد. این تغییر، پارادایم جدیدی با عنوان مدیریت کارآفرینی

 کارآفرینی سازمانی  را مطرح کرد که فرآیندی درون سازمانی بوده و متاثر از عوامل درون سازمانی نظیر حمایت و پشتیبانی مدیریت، ساز و

. به عبارت دیگر کارآفرینی [2:1384فرهنگی و صفرزاده،]ار سازمانی استکارهای پاداش و تقویت، فرهنگ سازمانی، ارتباطات سازمانی و ساخت

موضوع اشتغال .[23:1391راد وهمکاران،موسوی]سازمانی توانسته محیط سازمانی مناسبی را در جهت تربیت و توسعه کارآفرینان فراهم آورد

، نرخ بیکاری کشور برگذاری ایران به نقل از سازمان آمار ایرانخسازی بوده است. های گذشته همواره مسئله چالشجوانان در ایران طی دوره

درصد رشد داشته است. بنابراین  3/1تنها  92رشد تشکیل سرمایه کشورماندر سال اعالم کرد. از طرفی، درصد 4/10در سال گذشته معادل 

خبرگذاری جمهوری اسالمی شور فراهم شود]گذاری، شغلی برای جوانان در کتوان انتظار داشت با این حجم اندک سرمایهچگونه می

پذیری در ها و نیز نیاز به انعطافشدن روابط سازمانشدن و پیچیدهها ناشی از جهانیتوجه به وضعیت رقابتی بین سازمانبا . [1393ایران،

د با این تغییرات همگام شوند. در همین های ایرانی نیز برای موفقیت خود بتواننروابط درون سازمانی و بین سازمانی، مطلوب است که سازمان

تواند عالوه بر پرورش خالقیت، نوآوری و توانمندسازی کارکنان، محیط سازمانی را برای پرورش راستا، داشتن ارتباطات سازمانی منعطف می

 و توسعه کارآفرینی سازمانی مهیا نماید. 

ز روابط کاری و روابط ا، نداشتن تعریف مناسب یبودن اهداف سازمانله مبهمتوانمندسازی، متاسفانه در ایران بنا به دالیل متعدد از جم

ل موجود وری نیروی انسانی و برخی عوامهای مناسب برای سنجش بهرهزیابی عملکرد، عدم تعریف شاخصرشخصی، نبود سیستم مناسب ا

سازی یفیسبب شده است که ساختار مشخصی برای ک ،شودبودن محیط کسب و کار و ساختار کشور ناشی میدر جامعه که از غیر رقابتی

های اخیر واژه الکه در س.این در حالی است [56:1391ی تعریف نشده و حتی این ساز و کار چندان جدی گرفته نشود]میرشفیعی،انمنابع انس

شدن با مشکالتی رو ی برای کارآفرینهای دولتهر چند سازمان ،روی هم رفته. توانمندسازی بخشی از زبان روزمره مدیریت تبدیل شده است

های الزم به نتایجی نمودن زمینهمها دارای پتانسیل و توانی ویژه برای کارآفرینی هستند که در صورت فراهبه رو هستند، ولی این سازمان

ها امری ضروری به نظر این سازمانها، تغییرات اساسی در ساختار نمودن این زمینهبرای فراهم یابند دستند، توانبهینه در این زمینه می

 .[2:1386رسد]مدهوشی وهمکاران،می

ارکنان و کارآفرینی لذا در این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال اساسی هستیم که ارتباطات سازمانی چه تاثیری بر  توانمدسازی ک

 سازمانی دارند؟

 

 بانی نظريم

 ارتباطات سازمانی
ه به مراتب محیط کاری پیچیداین امر [ و Wang & Li, 2009:209ر فرآیند مدیریت عملکرد است]ارتباط سازمانی ابزار ضروری د

ب از میان [.ارتباطات در همه سطوح سازمان، بصورت رسمی، شامل: عمودی، افقی و مـورMarquse,2010:47دارای اهمیت بیشتری است]

 د. هدزنجیره فرماندهی سازمان و همچنین به صورت غیررسمی، روی می

o کنند، هـایسازمان تهیه میی هـدفتـر، اطالعـاتی را دربـارهمدیران سطوح باال، برای مدیران سطوح پایین: ارتباطات از باال به پایین

 ؛نمایندکنند و مدیران فرودست را ارزیابی  میتوصیه و دستور صادر می

o ؛ اطالعات برای مـدیران سـطوحباالتر، زیردستان یا مدیران سطوح پایین: رتباط از پایین به باالا 

o شود و ارتباطات مل میها در یک اداره وبین ادارات را شاارتباطات جانبی بین افراد یک گروه کاری بین گروه: ارتباط جانبی و مورب

 .دهدمورب، بین یک اداره در یک سطح سلسله مراتب سازمان و اداره دیگری در سطحی دیگر روی می

                                                           
1Globalization 
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در کارکرد سازمان  ازمان، یک ارتباط غیررسمی و بدون ساختار وجوددارد. مدیران باید از وجود آن و نقشی که گاهیدر هر ساز طرفی 

نفع و نظایر آن، های دوستی، ذیهای غیررسمی، مثل گروهآگـاه باشـد. البتـهممکن است ارتباطات غیررسمی در قالب گروه ،کنـدایفا می

 اند:هابعاد مربوط به ارتباطات سازمانی،سه دست. [111:1389 زمان هم شود]اسالمی و تاجیک،موجب تقویت در اجرای اهداف سا

های ارتباطی، مسیرهای ارتباطی، شود:مجاری ارتباطی،سبک( خود به چهارجز تقسیم می2007) 2بعد ارتباطی: که بنا به نظر میلر .1

 محتوای ارتباطی.

توانند ناظر بر نوع های ارتباطی مید میان خود ارتباط برقرار کنند و با استفاده از سبکتواننها به واسطه مجاری ارتباطی، میانسان .2

ه و ناظر بر مسیرهای ارتباط افراد با یکدیگر باشند. مسیرهای ارتباطی شامل ارتباطات عمودی، افقی. مورب میان افراد سازمان بود

 کند.بتکاری تقسیم میایاجتماعی و اارد وارتباطات  را به سه دسته وظیفهها توجه دارتباطی است،محتوای ارتباطات به  محتوای پیام

ات دانشمندان مختلف دهد وبراساس تحقیقگیرد و ارتباط میان افراد را تحت تاثیر قرار میهای انسانی را در بر میبعد انسانی:جنبه .3

 باشد.های ارتباطی میهای اجتماعی افراد و مهارتهای فردی افراد، ویژگیشامل سه بخش:ویژگی

دهد.این عوامل به دو دسته گیرد وارتباطات سازمانی را تحت تاثیر قرار میبعد سازمانی:ساختار ومحتوای سازمان را در بر می .4

 [.53:1388 شود که شامل ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی است]مزروعی و همکاران،بندی میطبقه

.از طرفی این ی مهم در موفقیت به شمار رفته ودر تئوری های سازمان، جایگاهی مرکزی داردارتباطات در مطالعات سازمانی عامل

ه و یک عامل اثرگذار در ارتباطات باعث شفافیت رفتاری شده و عامل تغییر سازمانی وافزایش اعتماد متقابل بین مدیران و کارکنان بشمار رفت

شده در رابطه با بسیاری از تحقیقات انجام. [43:1389 باشد]فرهنگی و همکاران،وری و کاهش غیبت، نوآوری و کیفیت خدمات میبهره

]دعایی و دمیت قرار داراندکه ارتباطات بعنوان یک مهارت و شایستگی، در مرتبه اول اهها، نشان دادههای الزم برای مدیران در سازمانمهارت

 [.70:1391زاده،ملک

 

 توانمندسازي

 اطالق نمایند اتخاذ خویش تصمیماتی رادرفرآیندکاری توانند بطورمستقلمی که افراد در درونی حس یک جادیا به توانمندسازی

تاثیر قراردادن نیروهایی که ( توانمندسازی را از احساس فرد از افزایش قدرت و ظرفیت با تحت1983) 3. پندرفیس[1391:116کرد، ]گرددمی

و همچنین توانمندسازی  [Setyaningsih & et al, 2012:215]شود تعریف کرده استمی باعث تغییر فضای اجتماعی با کمترین تمرکز

کردن ای غیر قابل اجتناب برای بیشتر مشاغل و صرفنقاط قوت منحصر به فرد و شایستگی افراد را در تغییر محیط اجتماعی فعال کرده و برنامه

( 1996) 4. اسپریزر[ ,Hasanpour & etal,  872012:8Bektas & Sohrabifard;2012:228]باشدهای کمتر میهزینه

شوند و قادرند بطور مستقیم بر زندگی و محیط کار داند که افراد از طریق آن به اندازه کافی قدرتمند میتوانمندسازی را یک فرآیندی می

 ,Avram &Priescu]وی کار خود مسلط هستندخود تاثیرگذار باشند، بنابراین با توانمندسازی افراد مهارت و دانش بدست آورده و بر ر

ها مدیران باید از آوردن مزیت رقابتی شرکت(معتقدند که برای بدست1985) 6( و اشنایدر1999) 5، عالوه برآن، کورسان و انز[2012:949

یجاد روحیه مشارکت در همچنین برای ا[. Safari & etal, 2011:1148]کارکنان توانمند برای موفقیت در دنیای رقابتی حمایت کنند

کند که در مورد کارهای خویش، خود تصمیم کارکنان از طریق فرآیند دخالت واگذاری مسوولیت به آنها، این شیوه کارکنان را تشویق می

ها و اقداماتی شها، روای از سیستمبگیرند و امکان کنترل بیشتری به کار داشته باشند. در واقع توانمندسازی کارکنان عبارت است از مجموعه

های وری، بالندگی و رشد و شکوفایی سازمان و نیروی انسانی براساس هدفکه به توسعه قابلیت و شایستگی افراد در جهت بهبود و افزایش بهره

 .[160:1390نوربخش و توکلی،]پردازندسازمان می
 

 .[68:1390کيميایی،]: ابعاد توانمندسازي1جدول شماره
 

 اد توانمندسازیابع نظریه پردازان

 احساس خودکارآمدی، خوداثربخشی. 1985کانگر و کاننگو 

 1988توماس ولتهوس 
احساس موثربودن، احساس داشتن حق انتخاب، احساس 

 داربودن.شایستگی، احساس معنی
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 موثر بودن،داشتن حق انتخاب، شایستگی، معناداری. 1995اسپرتیزر 

 1999میشرا 

تن حق انتخاب، احساس احساس شایستگی، احساس داش

دار بودن، احساس داشتن اعتماد به موثربودن، احساس معنی

 دیگران.

 

 کارآفرینی  سازمانی 
های جدید و های جدید کسب و کار در جهت شناسایی فرصتکارآفرینی فرآیندی برای بوجودآوردن یک سازمان جدید با فعالیت

مفهوم کارآفرینی سازمانی، بطور روزافزون مورد توجه قرار گرفته  21در قرن. [Abrahman & etal,2014:132]باشدمی برداری از آنهابهره

های کارآفرینی شناسند. درک درست ظرفیتاست تا آنجا که امروز آنرا بعنوان یک مسیر مطمئن برای دستیابی به باالی عملکرد سازمانی می

نظران نوظهور این مقوله خواهند عه،فواید ملموسی را برای صاحبسازمانی بعنوان یک حوزه معتبر و موثر جهت تحقیق و مطال

 با روبروشدن جهت منعطف و رقابتی  سازمانی فرهنگ ساختار، پویایی، ایجاد سازمانی، آفرینی کار اصلی .هدف[7،1390:99داشت]کوراتکو

اعتقاد بر این موضوع دارند (، 2001)10هسریچ ،(1994)9(،کریر2011)8. اسملتر1390:125پور و همکاران،ابراهیم]است پویا و رقابتی بازارهای

تواند در عملکرد و موفقیت بنابراین کارآفرینی سازمانی می؛ مراتب بسیار پیچیده استهای بزرگ، ساختار سازمانی و سلسلهکه در سازمان

آفرینی سازمانی را از طریق پنج ویژگی اغلب پژوهشگران کار. [Schmellter, 2011:730؛Zehir, 2012:925ها تاثیرگذار باشد]سازمان

اند،  سازی کردهپذیری بررسی و مفهومطلبی، پیشتازی در بازار، رقابت تهاجمی و ریسکهای کارآفرینانه شامل: نوآوری، استقاللاساسی گرایش

 .[203:1391،و همکاران رادکنند تا عملکرد کارآفرینانه یک سازمان را افزایش دهند]موسویاین عوامل اغلب با هم کار  می

 

 ي بين توانمندسازي و کارآفرینی سازمانیرابطه

توانند تنها با ها دیگر نمیرحم، پیچیده، پویا و نامطمئن گردیده که سازمانامروزه شرایط محیطی و قواعد بازی رقابت به حدی بی

امیرکبیری و همکاران، ]قای بلندمدت خود را تضمین نمایندها، ساختار و غیره، حیات و بها، سیستمتغییرات روبنایی مانند تغییر روش

توانمندسازی کارکنان، رفتارهای کارآفرینی و کارایی سازمانی در آموزش "(، در پژوهشی تحت عنوان 2014)11. دهقانی و همکاران[1386:100

ن بینش شرکت و ماموریت، کارکنان عالوه بر آوردوری سازمانی و بدستنشان دادند که برای رسیدن به باالترین بهره "و پرورش ایران

های کارآفرین را داشته باشند و بیان کردند که رابطه معنادار و مثبت بین ابعاد توانمندسازی و کارآفرینی توانمندسازی الزم است که ویژگی

 .[Dehghanipuor & etal, 2014:1130]وری سازمانی وجود داررفتار سازمانی کارکنان با بهره

 

 ي بين توانمندسازي و ارتباط سازمانیبطهرا
هایی چون های امروزی را با ویژگیدر دوران حاضر توانمندسازی بسان ابزاری است که مدیران از طریق آن قادر خواهند بود سازمان

علق سازمانی و بکارگیری فناوری ی کارکنان از مدیران، کاهش تشدن فاصلهای، حداقلهای نفوذ، رشد، اتکا به ساختار افقی و شبکهتنوع شبکه

های محیط د تا در برابر پویاییاطالعات، بطور کارآمد اداره کنند. توانمندسازی با پرورش کارکنانی با انگیزه و توانا به مدیران امکان خواهد دا

. نوروزی و شفی، [42:1390و همکاران،نی فراها]شان را فرآهم آورندرقابتی بسرعت و بطور مناسب عمل کنند و موجبات برتری رقابتی سازمان

هایی به این نتیجه رسیدند که بین توانمندسازی کارکنان با عملکرد و یادگیری سازمانی، رابطه معنادار و مستقیم وجود درپژوهش

 .[114:1389دستگردی و همکاران، ]دارد

 

 ي بين کارآفرینی و ارتباط سازمانیرابطه

 عملکرد ها،رهیافت دیگـر در شـده خلـق دانـش از گیـریبهـره بـا و کارآفرینانـه روحیـه ترویج و تشویق با سازمانی کـارآفرینی

 توانایی که مشخصاست جهانی روزافزون رقابت و فناوری سـریع تغییـر درجریـان  دهـد.می توسعه بزرگ هایسازمان در را کارآفرینانه

 اندیشیده دیگـر هـای بـه شـیوه کـه اسـت الزم بنابراین، دارد؛ آنها عملکرد روی زیادی تأثیر تازه، خدمات و محصـوالت تولیـد در هـاسـازمان

                                                           
7kuratko 
8Asmltr 
9Carrier 
1 0Hsrych 
1 1Dehghani & et al 
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 سازمانیرو،  . از این[Hult & etal,2003:416بـود] قبـل از متفـاوت و نـوین سـاختارهای با سازمانی جدید راهکارهای بدنبال و شود

 و داده،دلبسـتگی کاهش را مدیریتی هایرسانده،الیه ممکـن میزان کمترین به را سازمانی سنتی مراتب سلسله که دارد منعطف ساختار

. در این راستا شرکت های کوچک و [160:1391نژاد و همکاران، )حیدریباشـد داشـته یـک هـایاداریبوروکراتشـیوه بـه کمتـری وفـاداری

دادن به فرهنگ سازمانی بعنوان اند. عالوه بر آن، با اهمیتوآور شناخته شدهمتوسط با رعایت موارد باالبه عنوان منابع اصلی تولید کاالهای ن

های های مختلف کارآفرینی در سازمان دارند و این موضوع باید جزء اولویتهای ارتباطات سازمانی سعی درافزایش جنبهیکی از زیر شاخص

 .[Abdullah & etal, 2013:120]ها قرار گیراجرائی در سازمان

 

 تحقيق روش
ی گردد. از سوی دیگر با توجه به گردآوری داده، این تحقیق در زمرهتحقیق حاضر به لحاظ، هدف یک تحقیق کاربردی محسوب می

های توصیفی، روش انجام این تحقیق، از نوع های گوناگون پژوهششود، از میان روشبندی میهای توصیفی)غیرآزمایشی( طبقهپژوهش

نفر از  700باشد. جامعه آماری شاملست. جامعه آماری این پژوهش کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان میهای همبستگی اپژوهش

 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند.248کارکنان دانشگاه سیستان و بلوچستان بودند که با استفاده از جدول مورگان تعداد

 مدل مفهومی تحقيق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های پژوهش(قیق)منبع: یافته: مدل مفهومی تح1شکل شماره

 

 

 های اصلی تحقیقفرضیه

 ارتباطات سازمانی بر توانمندسازی کارکنان تاثیر معناداری دارد؛  -1

 ارتباطات سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر معناداری دارد.  -2

 

 های فرعیفرضیه

 مجاری ارتباطی بر توانمندسازی کارکنان تاثیر معناداری دارد؛  -1

 سبک ارتباطی بر توانمندسازی کارکنان تاثیر معناداری دارد؛  -2

 مسیر ارتباطی بر توانمندسازی کارکنان تاثیر معناداری دارد؛  -3

 محتوای ارتباطی بر توانمندسازی کارکنان تاثیر معناداری دارد؛  -4

 مجاری ارتباطی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر معناداری دارد؛  -5

 اطی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر معناداری دارد؛سبک ارتب  -6

 مسیر ارتباطی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر معناداری دارد؛  -7

 محتوای ارتباطی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر معناداری دارد.  -8

 

 
 

 کارآفرینی سازمانی

 فرآیندي

 اداري

 توليدي

 )خدماتی(

 توانمندسازي

 استقالل در کار 

 مشارکت 

 کنترل بر کار

 معناداربودن 

 اعتماد 

 آموزش 

 ارتباطات سازمانی

 مجاري ارتباطی

 سبک

 مسير

 محتوا
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 هاي پژوهش ها و یافتهتحليل داده

 هاي پژوهشآزمون فرضيه
 از بااستفاده تحقیق این هایفرضیه که شد استفادهTنمودار و مسیر ضریب روش از تحقیق هایهفرضی آزمون و هاداده بمنظورتحلیل

 .گرفتند قرار ارزیابی و مورد سنجش 5/8( نسخه Lisrelلیزرل) افزارمنر

 

 نمودار ضرایب مسير

دهند. در نمودارهای زیر، نشان می نمودارهای ضرایب مسیر ارتباط کلی بین متغیرهای مکنون و غیرمکنون را با یکدیگر در یک الگو

باشد که با استفاده دهنده ضرایب مسیر مربوطه بین متغیرها میها، نشانضرایب مسیر تحقیق موجود نشان داده شده است. اعداد روی فلش

 نمایش به پژوهش در ادامه هک 5/8نسخه  لیزرل هایدرخروجی متغیرها هایمعادل که است الزم افزار لیزرل بدست آمده است. درابتدااز نرم

 بدست لیزرل افزارنرم استفاده از با که میدهد را نشان های اصلیمسیرفرضیه تحلیل معناداری ضرایب1کنیم.نمودار بیان را شوندمی گذاشته

 .است متغیروابسته بر تاثیرگذاری متغیرمستقل میزان دهندهنشان نمودار روی اعداد است. آمده

 

 
 هاي اصلیمسير براي فرضيه ليآزمون تحل جینتا: 1نمودار

 

 دهد.می فرعی نشان های فرضیه برای را مسیر معناداری تحلیل ضرایب که است آمده بدست لیزرل نرمافزار از بااستفاده نیز2نمودارشماره

 

 
 یفرعیهاهيفرض يبرا مسيرليآزمون تحل جی: نتا2نمودار
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 Tنمودار مقادیر آماره

 دست به شده مشاهدهTمقدار یک درالگو هرپارامتر دراینجا برای دهند.می نشان هرفرضیه رابرایTآمارهآزمون مقادیر4و3نمودارهای

 درصد 95از بیش با باشد،96/1بیشتراز  شده مشاهدهT و باشد عدد30بیشتراز نمونه تعداد که توان اینگونه تفسیرکرد؛ هنگامیمی و آیدمی

 .ستمعنادارا آمده بدست رابطه اطمینان،

 
 هاي اصلیبراي فرضيه T:مقادیرآمارهآزمون3نمودار

 

 .هاتاییدشودباشدتافرضیه 96/1باید بیشتر از  عدد میدهد.این اصلینشان های فرضیه رابرای Tمقادیرآمارهآزمون 3نمودار

 
 هاي اصلیبراي فرضيهT:مقادیرآمارهآزمون4نمودار

 

 .مسیرمعنادارهستند2تنها شودمی مشاهده دهد. همانطور کهمی نشان فرعی های فرضیه رابرای Tآزمون نیزمقادیرآماره4نمودار

 

 هاي نيکویی برازشآزمون
هایی که محقق رسد که تناسب این الگو با دادهوقتی یک الگو از پشتوانه نظری مناسبی برخوردار باشد در مرحله بعد نوبت به آن می

های این تحقیق استفاده شده تا تناسب بررسی گردد. های نیکویی برازش برای دادهزمونآوری کرده، بررسی گردد. از اینرو، برخی از آجمع

 ها در قالب جدول زیر ارائه شده است.های نیکویی برازش عوامل مختلفی وجود دارد که هر یک از آننمودن برآورد شاخصبمنظور مشخص
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 ساختاري الگوي برازش نتيجه و برازش هاي:مقدارشاخص1جدول

 نتیجه برازش مقدار الگو مقدارقابل قبول شاخص برازش ردیف

 𝑋2/𝐷𝐹 1فرضیه اصلی 
 عالی 2کمتر از 

 مناسب3کمتر از 
 عالی 41/0

 𝑋2/𝐷𝐹 2فرضیه اصلی 
 عالی 2کمتر از 

 مناسب3کمتر از 
 عالی 72/0

 

(، سایر GIFنشاندادهشدهاست،بهجزشاخصبرازندگی)1همانطورکهدرجدول

دامنهمطلوبقراردارند.لذادرمجموعمدلساختاریازبرازشمناسبی هادرشاخص

 .شودهایتحقیقبراساسنتایج بدستآمدهدرنمودارزیرپرداختهمیبرخورداراست.حالبااستفادهازتحلیلمسیربهآزمونفرضیه

مسیریکهدر 8دهد،ازمیاننشانمی Tبطوریکهخروجیضرایبمسیروآزمون

 دهد.هارانشانمینتایجآزمونفرضیه2مسیرمعناداراست؛جدول2وددارند،فقطبینمتغیرهایمکنونمستقلومتغیرهایمکنونوابستهوج

 

 گيريهایبرازشالگویاندازه: شاخص2جدول
 

 فرضیه ضریب استاندارد Tضریب  مقایسه با مقدار بحرانی نتیجه آزمون

 ارتباطات سازمانی بر توانمندسازی کارکنان تاثیر معناداری دارد 72/0 28/6 96/1< 28/6 قبول

 ارتباطات سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر معناداری دارد 56/0 89/11 96/1<89/11 ولقب

 مجاری ارتباطی بر توانمندسازی کارکنان تاثیر معناداری دارد 82/0 -70/1 96/1˃ -70/1 رد

 سبک ارتباطی بر توانمندسازی کارکنان تاثیر معناداری دارد 56/0 35/4 96/1<35/4 قبول

 مسیر ارتباطی بر توانمندسازی کارکنان تاثیر معناداری دارد 27/0 7/4 96/1< 7/4 قبول

 محتوای ارتباطی بر توانمندسازی کارکنان تاثیر معناداری دارد 35/0 87/2 96/1˂87/2 قبول

 مجاری ارتباطی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر معناداری دارد 29/0 3 96/1˂3 قبول

 سبک ارتباطی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر معناداری دارد 36/0 -1/195 96/1˃-1/195 رد

 مسیر ارتباطی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر معناداری دارد 05/0 2/2 96/1<2/2 قبول

 محتوای ارتباطی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر معناداری دارد 95/0 66/531 96/1<66/531 قبول

 سازمانی بر توانمندسازی کارکنان تاثیر معناداری دارد ارتباطات 72/0 28/6 96/1< 28/6 قبول

 ارتباطات سازمانی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر معناداری دارد 56/0 89/11 96/1<89/11 قبول

 مجاری ارتباطی بر توانمندسازی کارکنان تاثیر معناداری دارد 82/0 -70/1 96/1˃ -70/1 رد

 اطی بر توانمندسازی کارکنان تاثیر معناداری داردسبک ارتب 56/0 35/4 96/1<35/4 قبول

 مسیر ارتباطی بر توانمندسازی کارکنان تاثیر معناداری دارد 27/0 7/4 96/1<7/4 قبول

 محتوای ارتباطی بر توانمندسازی کارکنان تاثیر معناداری دارد 35/0 87/2 96/1˂87/2 قبول

 ی سازمانی تاثیر معناداری داردمجاری ارتباطی بر کارآفرین 29/0 3 96/1˂3 قبول

 سبک ارتباطی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر معناداری دارد 36/0 -1/195 96/1˃-1/195 رد

 مسیر ارتباطی بر کارآفرینی سازمانی تاثیر معناداری دارد 05/0 2/2 96/1<2/2 قبول

 اثیر معناداری داردمحتوای ارتباطی بر کارآفرینی سازمانی ت 95/0 66/531 96/1<66/531 قبول
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 گيرينتيجه
پذیری های موجود و انطباقگیری بهتر از فرصتهای اصلی نوآوری در سازمان، کارآفرینی سازمانی است که باعث بهرهیکی از شاخه

ها ساختار مناسب و تشکیالت مانرآفرینی در سازترین عوامل تسهیل و تقویت کاشود. در این راستا، از مهمبیشتر با محیط پیرامون سازمان می

 درچنین.شوند اداره باید استانگیز تشگف تحوالت با همراه که رقابتی کامال درمحیطیها ، سازمانامروزهمتناسب با اهداف مورد نظر است.

 زمانی کارکنان. گذارندب کنان کار عهده به را وزمرهر وظایف عمده باید و ندارند دراختیار انکارکن کنترل برای چندانی فرصت نمدیرا شرایطی

 مدیران کمک به مینهز ینا در هک یابزار، دانش و توانایی الزم برخوردار باشند. مهارت از که برآیند محوله وظایف ازعهده خوبی به توانندمی

نان و کارآفرینی سازمانی د توانمندسازی است.هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تاثیر ارتباطات سازمانی بر توانمندسازی کارکتابدفراینشمی

 های زیر پیموده شد: گام، و بمنظور دسترسی به هدف بیان شدهنشگاه سیستان و بلوچستان بوده است در بین کارکنان دا

کارکنان و توزیع در بین جامعه تحقیق)شنامه تهیه پرس، گیری مرتبططراحی ابزار اندازهتخراج متغیرها، اس، مطالعه ادبیات موضوع

های آماری مختلف و در نهایت تجزیه و تحلیل انجام آزمون، ها و اطالعاتآوری دادهمطالعات میدانی و جمعدانشگاه سیستان و بلوچستان(، 

( و زهیر و 1384نتایج یافت شده در مقاله حاضر با نتایج پژوهش فرهنگی و صفرزاده) ها نشان داد کهاست. نتایج آزمونبدست آمده های داده

 ت.راستا اس( هم2014)13( و عبداهلل و همکاران2012)12همکاران

 آن نتایج تعمیم رد و پذیرفته این سازمان انجام باشرایط و دانشگاه سیستان و بلوچستان آماری جامعه رد پژوهش است که این بدیهی

های کارکنان و مشاغل مختلف انجام ها و گروهتری در سایر سازمانهای بیشتر و متنوعنمود و بررسی حاصل اطمینان باید ها سایرسازمان به

 داد.

های پیچیدگی، رسمیت و تمرکز و میزان تاثیر آن بر شود که ارتباطات سازمانی را از منظر مولفهمی برای محققان آتی پیشنهاد

های ضمن خدمت کارکنان های آموزشی و دورهتوان به بررسی رابطه برگزاری کارگاهکارآفرینی سازمانی مورد بررسی قرار دهند. همچنین، می

 با میزان توانمندشدن آنها انجام داد.
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