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چکیده

با وجود اهمیتی که صف و ستاد در کارایی و افزایش بازدهی سازمان دارند ،در مواردی مشاهده
میشود که ارتباط بین این دو واحد دچار اختالل میگردد .نتیجه این برخورد غیر مطلوب ،در پائین آمدن
سطح کارایی و اختالل در تأمین هدف خالصه میشود .با توجه به اهمیت این مبحث ،در این پژوهش به
مطالعه وضعیت ارتباطات سازمانی بین صف و ستاد در دانشگاه جامع علمی کاربردی (مطالعه موردی:
معاونت آموزشی دانشگاه) پرداخته شده است .بر همین اساس وضعیت موجود و وضعیت مطلوب ارتباطات
سازمانی بر اساس چهار بعد طبق مدل تحقیق ،با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در بین  012نفر از
 1202نفر کارکنان صف و  02نفر از کارکنان ستاد معاونت آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی ،مورد
بررسی قرار گرفت .نتایج به دست آمده نشان داد که در همه فرضیات پژوهش اختالف معناداری بین وضع
موجود و وضع مطلوب وجود دارد و طبق نتایج به دست آمده وضعیت کارکنان صف بهتر از وضعیت
ارتباطی کارکنان ستاد میباشد.
واژگان کلیدی :جامعهشناسی ارتباطات ،آگاهی از شرح وظایف ،جریان اطالعات.
مقدمه
سازماندهی نادرست تشکیالت یک دستگاه ،موجب بروز ناهنجاریهایی در روابط میان کارکنان و
سرمایه انسانی سازمان و بالطبع اتالف انرژی و تواناییهای مدیران و سایر منابع انسانی و در نهایت عدم
نیل به اهداف و آرمانهای پیشبینی شده برای سازمان میشود .بر همین اساس میتوان ادعا کرد که

 .3كارشناسی ارشد ارتباطات اجتماعی ،واحد تبریز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تبریز -ایران.
 .2گروه ارتباطات اجتماعی ،واحد تهران مركز ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران -ایران (نویسنده مسئول).

توفیق یک سازمان در گرو سازماندهی مناسب منابع و ساختار آن سازمان و طراحی درست روابط بین
افراد درون سازمان بر اساس اهداف ،مأموریتها و وظایف محول شده به آن میباشد .یکی از مهمترین
اصول سازماندهی هر دستگاه ،طراحی مناسب روابط میان واحدهای صف و ستادی سازمان میباشد
(فرهنگی و همکاران .)1930 ،موضوع صف و ستاد یکی از موضوعات مهم درمدیریت سازمانهای بزرگ
است و هر اندازه سازمانها بزرگتر و پیچیدهتر شوند وجود صف و ستاد ،تشخیص وظایف هر یک و
روابط بین آنها از اهمیت بیشتری بر خوردار خواهد بود .در سازمانهای کوچک و ساده اصوالً موضوعی
به نام صف و ستاد مطرح نیست .در این سازمانها یک مدیر به تنهایی قادر است افراد زیردست خود را
سازماندهی کند و رهبری آنها را در همه زمینهها به عهده گیرد وقتی سازمان گسترده میشود و
تخصصهای مختلف در آن شکل میگیرد ،یک مدیر قدرت هماهنگی و فرماندهی را در همه زمینهها و
بدون کمکهای جنبی و تخصصی از افرادی دیگر نمیتواند داشته باشد .زیرا که اوالً عمر انسان برای
فراگیری همه تخصصها و مهارتها کفایت نمیکند ،ثانیاً قدرت و حیطه کنترل و مدیریت یک فرد
محدود است .بدین ترتیب قسمتهایی به نام ستاد که کار آن کمک به مدیریت است به وجود میآید
(سیدجوادین .)00 :1931 ،بحثهای زیادی که درباره صف و ستاد و وظایف آنها وجود دارد نشان دهنده
این واقعیت است که تشخیص صف و ستاد به طور کامالً مشخص و دقیق امکانپذیر نیست و یا حداقل
مشکل است .اما میتوان در یک چارچوب کلی وظایف آنها را از یکدیگر جدا کرد .فعالیتهای صف در
یک سازمان فعالیتهایی هستند که مستقیماً در تأمین هدفهای آن سازمان نقش تعیین کننده دارند .از
نظر زمانی فعالیتهای صف زودتر نقش خود را در موفقیت سازمان نمایان میسازند و شروع آن نیز همواره
قبل از فعالیتهای ستاد میباشد .ازنظر فرماندهی و نظارت واحدهای صف بر واحدها و بخشهای مادون
خود فرماندهی و نظارت مستقیم دارند .بدین ترتیب که دستورات را خود صادر میکنند و گزارش کارها را
نیز مستقیماً دریافت میدارند(بارینگر و هریسون .)903 :0222 ،1باوجود اهمیتیکه صف و ستاد در کارایی
و افزایش بازدهی سازمان دارند در مواردی مشاهده میشود که ارتباط بین این دو واحد دچار اختالل
میگردد .نتیجه این برخورد غیر مطلوب ،در پائین آمدن سطح کارایی و اختالل در تأمین هدف خالصه
میشود .نبود حدود مشخص و روشن برای وظایف هر یک از مدیران صف و ستاد ،آگاه نبودن مدیران
صف و ستاد از وظایف یکدیگر ،اختیارات زیاد واحدهای صف که باعث میشود آنها در مقابل اندیشهها
و طرحهایی که از طرف واحدهای ستاد برای تغییر ارائه میشود مقاومت کنند ،ارائه نشدن اطالعات
کافی و مستدل از طرف واحدهای ستاد به مدیران صف به مقدار توجیه و متقاعد کردن آنان نسبت به
طرحها و پیشنهادها و اخذ مسئولیتهای صف و ستاد توسط افرادی که صالحیتهای کافی ندارند،
میتواند از جمله علل این اختالل در ارتباط بین صف و ستاد در سازمانها باشد(موسوپ .)0210 ،0با
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گسترش مأموریتها و فعالیتهای اصلی یک دستگاه و الزام در تخصصی کردن فعالیتهای آن ،به ناچار
واحدهای تخصصی و پشتیبانی مختلف در قالب ستادهای گوناگون طراحی میگردد .اولین مشکلی که در
این گونه طراحیها به وجود میآید ،نحوه هماهنگی میان ستادهای مختلف میباشد به گونهای که امکان
اجرای مناسب فعالیتهای محوله به هر یک از آنها فراهم گردد(کارنا و ژولین .)14 :0210 ،1معاونت
آموزشی دانشگاه جامع علمی کاربردی ،متشکل از اساتید و کادر آموزشی ،دارای اهمیت ،حساسیت بسیار
و مأموریتها و فعالیتهای گستردهای است .نحوه برقراری ارتباطات سازمانی میان واحدهای مختلف این
سازمان ،از جمله ارتباط بین واحدهای ستاد عمومی و پشتیبانی با واحدهای ستاد تخصصی از یک طرف
و ارتباط میان این دو ستاد با واحدهای عملیاتی و اجرایی از سوی دیگر مشکالتی را در سطح دانشگاه
ایجاد کرده است که بررسی ارتباطات بین واحدهای صف و ستاد میتواند تا حد زیادی به حل این معضل
کمک نماید .بدین ترتیب مسئله اصلی این پژوهش با توجه به مشکالتی که در نحوه ارتباطات بین صف
و ستاد در دانشگاه جامع علمی کاربردی وجود دارد چنین مطرح میشود که آیا ارتباطات بین واحدهای
صف و ستاد معاونت آموزش دانشگاه جامع علمی و کاربردی در وضعیت مطلوبی میباشد؟ آیا بین وضع
موجود و وضع مطلوب روابط بین کارکنان واحد صف و ستاد در معاونت آموزش دانشگاه جامع علمی و
کاربردی اختالف وجود دارد؟
پیشینه تحقیق

در تحقیقی که حاجی مراد مرادی در شهر تهران در سال  1930با عنوان «طراحی و تدوین شاخصهای
ارزیابی تعامالت بین واحدهای صف و ستاد در اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی استان کرمانشاه»
انجام داد .در راستای ماده  33قانون برنامه پنجم توسعه و با توجه به تشکیل مجدد و احیای سازمان
مدیریت و برنامهریزی اسبق با عنوان سازمان مدیریت و برنامهریزی و بهرهوری و همچنین لزوم وجود
شاخصهای بهرهوری به خصوص در سازمانها این نیاز در دستگاههای اجرایی استان احساس میشود
که تعدادی شاخص علمی را به منظور محاسبه بهرهوری ،برنامهریزی در نیروی انسانی ،برنامهریزی مالی،
برنامهریزی سرمایهای در واحدها و بخشهای مختلف تدوین شود و سپس بر اساس آن بتوان بهرهوری
اداره را به طور کلی اندازه گرفت(سید جوادین.)1931 ،
نزدیکترین پژوهش یافت شده ،مربوط به پایاننامهای است که در سال  ،1933توسط غفارنیا و به
راهنمایی فرهنگی تدوین شده است .در این پایاننامه محقق به طراحی الگوی روابط بین صف و ستاد در
وزارت جهاد کشاورزی پرداخته است .هدفهای پژوهش حاضر عبارتند از .1 :بررسی و شناسایی روابط
میان واحدهای ستاد عمومی ،شخصی و تخصصی موجود جهاد سازندگی .0 ،بررسی و شناسایی روابط
میان واحدهای ستادی با واحدهای عملیاتی و اجرایی .9 ،احصاء مشکالت و نارساییهای موجود در روابط
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میان ستادها و  .1بررسی و طراحی الگوهای مناسب تشکیالتی در برقراری ارتباطات سازمانی ستادها با
یکدیگر و انتخاب بهترین الگوی سازمانی برای طراحی تشکیالت وزارت جهاد سازندگی میباشد که در
آن ضمن تعیین قالبهایسازمانی مناسب برای هریک از مأموریتهای محوله به وزارت جهاد کشاورزی،
روابط میان ارکان تصمیم گیرنده جهاد سازندگی به خوبی تبیین گردیده است .نتایج به دست آمده از این
پژوهش نشان میدهد که اختالف معنیداری بین وضع موجود و وضع مطلوب وجود دارد .با استفاده از
آزمونهای آماری توصیفی و استنباطی نتایج زیر حاصل گردید .1 :بین وضعیت موجود روابط سازمانی
میان صف و ستاد که طراحی آن موجب الگوی سازمانی مناسب در جهاد سازندگی خواهد شد ،با وضعیت
مطلوب آن تفاوت معناداری وجود دارد .0 .تفاوت معناداری از نظر عامل تقسیم کار در شرایط موجود با
وضعیت مطلوب وجود دارد .9 .تفاوت معناداری از نظر عامل حیطه نظارت در شرایط موجود با وضعیت
مطلوب وجود دارد .1 .تفاوت معناداری از نظر عامل تمرکز و عدم تمرکز در شرایط موجود با وضعیت
مطلوب وجود دارد .0 .تفاوت معناداری از نظر عامل تناسب اختیار و مسئولیت در شرایط موجود با وضعیت
مطلوب وجود دارد .0 .تفاوت معناداری از نظر عامل انتخاب قالب سازمانی در شرایط موجود با وضعیت
مطلوب وجود دارد .3 .تفاوت معناداری از نظر عامل هماهنگی مدیریتی در شرایط موجود با وضعیت
مطلوب وجود دارد(غفارنیا.)1933 ،
حاجیان( ،)1930در پژوهشی دیگر به بررسی مشکالت موجود در روابط و هماهنگی واحدهای صف و
ستاد بخش جانبازان در بنیاد مستضعفان و جانبازان پرداخته است .در این تحقیق عدم تبیین و مرزبندی
مشخص و روشن برای شرح وظایف و مسئولیت هر یک از مدیران واحدهای صف و ستاد ،عدم آگاهی
مدیران صف و ستاد از وظایف یکدیگر ،ارائه اختیارات بیش از حد به مدیران صف که باعث میشود آنها
در مقابل اندیشهها و طرحهایی که از طرف واحدهای ستاد برای تغییر ارائه میشود مقاومت کنند ،عدم
ارائه اطالعات کافی و مستدل از طرف واحدهای ستاد به مدیران صف به منظور توجیه و متقاعد کردن
آنان نسبت به طرحها و پیشنهادها و احراز مسئولیتهای صف و ستاد توسط افرادی که صالحیتهای
کافی ندارند از جمله مشکالت و موانع ارتباط سازمانی و هماهنگی صف و ستاد در بخش جانبازان بنیاد
مستضعفان و جانبازان شناسایی شدند(حاجیان.)1930 ،
در پژوهش دیگری پرشکوه( ،)1949روابط بین ستاد و صف را در دو وضعیت موجود و مطلوب مورد
بررسی قرار داد .وی پنج فرضیه فرعی را بررسی ابعاد رابطه صف و ستاد تبیین نمود و در آنها  0بعد
مشورتی ،خدماتی ،سلسله مراتبی ،تجاری و ممیزی مورد بررسی قرار داد .وی روابط بین صف و ستاد را
از منظر کارکنان فعال در واحدهای ستاد و صف بررسی نمود .نتایج به دست آمده از دیدگاه کارکنان واحد
ستاد نشان داد که بین وضع موجود و مطلوب رابطه ستاد و صف از بعد تجاری تفاوت معنیداری وجود
ندارد ،اما در سایر ابعاد یعنی بعد مشورتی ،خدماتی ،سلسله مراتبی و ممیزی تفاوت معنیداری وجود دارد.
از دیدگاه کارکنان صف بین وضع موجود و مطلوب رابطه ستاد و صف در دو بعد سلسله مراتبی و ممیزی

تفاوت وجود ندارد .اما و در سایر ابعاد یعنی بعد مشورتی ،خدماتی و تجاری تفاوت معنیداری وجود دارد
(پرشکوه.)1949 ،
النچیونی 1به بررسی رابطه کارکنان ستاد و صف در سازمانهای تجاری که مسئولیت توزیع کاالها
را بر عهده دارند ،پرداخته است .در این مقاله تحلیل روابط بین فعاالن صف و ستاد بر اساس  0شاخص
صورت پذیرفته است که عبارتند از :تحلیل حجم روابط ،تحلیل زمان روابط ،تحلیل نیروی انسانی ،تحلیل
شبکه وابستگی و تحلیل تصمیمگیری .وی بر اساس تحلیل کیفی  0شاخص به این نتیجه رسید که در
سازمانهای تجاری که مسئولیت توزیع کاالها را بر عهده دارند ،حجم روابط بسیار باالست ولی زمان
روابط پایین است و شبکه روابط نیز از پیچیدگی باالیی برخوردار است(النچیونی .)0220 ،بر اساس مقاله
النچیونی  0شاخص برای تحلیل روابط کارکنان صف و ستاد وجود دارد که عبارتند از:
 .1حجم روابط .0 ،زمان روابط .9 ،نیروی انسانی .1 ،شبکه وابستگی .0 ،تصمیمگیری.
کارنا و ژولین( ،)0210در مقالهای به ارائه چارچوبی برای سنجش روابط بین کارکنان صف و ستاد در
دانشگاههای فنالند پرداختند و سپس این روابط را پایه بررسی میزان رضایتمندی آنان قرار دادند .باتوجه
به بررسیهای صورت گرفته مشخص شد که میزان رضایتمندی کارکنان ستاد بیشتر از کارکنان صف
میباشد(کارنا و ژولین .)0210 ،این تحقیق نشان میدهد که  0شاخص برای ارزیابی روابط مورد استفاده
قرار گرفتهاند:
 .1آشنایی کارکنان با وظایف یکدیگر .0 ،مرزبندی مسئولیتها و وظایف .9 ،تعیین اختیارات و حیطه
نظارت .1 ،میزان تمرکز و عدم تمرکزیافتگی تصمیمگیریها .0 ،جریان اطالعات.
مالوترا و آکفلت ،)0210(0به بررسی روابط درونی و رفتارهای اجتماعی کارکنان صف و ستاد در
شرکتهای خدماتی انگلیس پرداختهاند .شاخصهای مورد استفاده در این مقاله برای بررسی روابط
درونی شامل نقشپذیریکارکنان ،کمک به همکاران ،ابهام در وظایف و مسئولیتها و تضاد در نقشهای
سازمانی میباشد .آنها با بررسی این شاخصها دریافتند که شاخصهای مورد بررسی موجب بروز رفتارهایی
مانند تعهد شغلی و استرس شغلی میشود .بر اساس مطالعه مالوترا و آکفلت( ،)0210شاخصهای زیر
برای بررسی روابط درونی کارکنان صف و ستاد مورد استفاده قرار گرفته است:
 .1نقشپذیری کارکنان .0 ،کمک به همکاران در گروه مخالف .9 ،ابهام در وظایف و مسئولیتهای
کارکنان گروه مخالف .1 ،تضاد در نقشهای سازمانی.

. Lancioni
. Malhotra & Ackfeldt

1
2

اهداف پژوهش

هدف اصلی تحقیق

تعیین وضع وجود و وضع مطلوب روابط بین کارکنان واحد صف و ستاد در دانشگاه جامع علمی و
کاربردی استان تهران.
اهداف جزئی

 .1تعیین وضع موجود و وضع مطلوب آگاهی از شرح وظایف و مسئولیتهای کارکنان صف و ستاد در
معاونت آموزش دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان تهران
 .0تعیین وضع موجود و وضع مطلوب حیطه اختیار و مسئولیتهای کارکنان صف و ستاد در معاونت
آموزش دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان تهران
 .9تعیین وضع موجود و وضع مطلوب تمرکزیافتگی قدرت و تصمیمگیری کارکنان صف و ستاد در
معاونت آموزش دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان تهران
 .1تعیین وضع موجود و وضع مطلوب جریان اطالعات بین کارکنان صف و ستاد در معاونت آموزش
دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان تهران.
روش تحقیق

روش تحقیق در مطالعه حاضر ،پیمایش میباشد .جامعه آماری در بخش ستادی در تحقیق حاضر را
کارمندان و کارشناسان حوزه معاونت آموزشی ،مدیران معاونت ،مسئوالن دفتر مدیران ،کارشناسان
مسئول ادارات کل و کارشناسان دفتر برنامهریزی آموزشی و مهارتی ،دفتر گسترش آموزش عالی مهارتی،
مرکز امور مدرسان و گروه صالحیت حرفهای ،دبیرخانه مرکزی جذب اعضای هیات علمی و مدرسین
دانشگاه جامع علمی کاربردی در بخش معاونت آموزشی ،تشکیل داده که حجم جامعه مجموعاً  02نفر
کارمند مشغول به فعالیت در حوزههای مذکور میباشند .این در حالی است که جامعه آماری در بخش
صف در دانشگاه جامع علمی کاربردی را کلیه کارمندان و کارشناسان واحدهای دانشگاه جامع علمی
کاربردی مستقر در شهر تهران که  1202نفر میباشد تشکیل داده است که مجموعاً از بین ایشان 041
نفر کارمند زن و مرد به روش نمونهگیری از طریق فرمول کوکران به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.
یافتههای تحقیق

از  041کارمند صف مورد بررسی  100نفر ( 01درصد) زن و  103نفر ( 10درصد) مرد بودند.
از  041کارمند صف مورد بررسی  33نفر ( 03/1درصد) کمتر از  92سال 103 ،نفر ( 10/0درصد) بین
 91تا  12سال و  33نفر ( 03/1درصد) بیشتر از  19سال سن داشتهاند .از  041کارمند صف مورد بررسیی

 32نفر ( 90درصد) کمتر از  0سال 00 ،نفر ( 09/1درصد) بین  0تا  12سال 00 ،نفر ( 13/3درصید) بیین
 11تا  10سال و  32نفر ( 01/3درصد) بیشتر از  10سال سابقه خدمت داشیتهانید .از  041کارمنید صیف
مورد بررسی  0نفر تحصیالت خود را مشخص نکرده بودند .از  033فرد پاسخگو  193نفر ( 02/2درصید)
تحصیالت لیسانس پایینتر و  112نفر ( 01/2درصد) تحصیالت فوق لیسانس و بیاالتر داشیتهانید .از 02
کارمند ستاد مورد بررسی  91نفر ( 09/1درصد) زن و  03نفر ( 10/3درصد) مرد بودند .از  02کارمند ستاد
مورد بررسی  3نفر ( 10/9درصد) کمتر از  92سال 11 ،نفر ( 01/0درصد) بین  91تیا  12سیال و  90نفیر
( 03/0درصد) بیشتر از  11سال سن داشتهاند .از  02کارمند سیتاد میورد بررسیی  91نفیر ( 01/2درصید)
تحصیالت لیسانس و پایینتر و  03نفر ( 13/2درصد) تحصیالت فوق لیسانس و باالتر داشیتهانید .از 02
کارمند ستاد مورد بررسی  9نفر ( 1/2درصد) کمتر از  0سال 11 ،نفر ( 14/1درصد) بین  0تا  12سال90 ،
نفر ( 09/1درصد) بین  11تا  10سال و  11نفر ( 01/0درصد) بیشتر از  10سال سابقه خدمت داشتهاند.
جدول شماره ( :)1مقادیر شاخصهای توصیفی متغیرهای اصلی در دو گروه صف و ستاد
ابعاد

متغير

آگاهی از شرح وظایف و مسئوليتها
وضعيت موجود (ادراک)

صف ()n= 223
ميانگين

1/66

حيطه اختيار و مسئوليتها

1/22

6/56

1/66

6/56

تمركزیافتگی قدرت و تصميمگيري

1/12

6/55

1/33

6/51

جریان اطالعات بين كاركنان

1/56

6/52

1/15

6/23

1/35

6/11

5161

6/55

ميانگين انحراف معيار
6/15

كل

1/25

انحراف معيار

ستاد ()n= 66

6/15

بر اساس نتایج ،روابط بین کارکنان در وضعیت موجود در حد متوسط و با فاصله از وضعیت مطلیوب
از نظر صف و ستاد ارزیابی شده است .در وضعیت موجود کمترین نمره از نظر صیف و سیتاد مربیوط بیه
آگاهی از شرح وظایف و مسئولیتها و بیشترین نمره مربیوط بیه جرییان اطالعیات بیین کارکنیان بیود.
وضعیت مطلوب یا مورد نظر در برگیرنده ایدهها ،هنجارها ،ترجیحات و انتظارات و ادراک مختلیف دربیاره
آنچه که باید باشد ،است.

تحلیل دادهها

 بین وضع موجود و وضع مطلوب روابط بین کارکنان صیف و سیتاد در معاونیت آمیوزش دانشیگاهجامع علمی و کاربردی تفاوت وجود دارد.
جدول شماره ( :)2مقایسه بین وضع موجود و وضع مطلوب روابط بین کارکنان
صف و ستاد در معاونت آموزش دانشگاه جامع علمی و کاربردی
صف ()n= 223

ستاد ()n= 66

انحراف معيار  ±ميانگين

انحراف معيار  ±ميانگين

وضعيت موجود (ادراک)

1/16±6/15

1/35±6/11

*6/663

وضعيت مطلوب (انتظارات)

5/66±6/66

5/66±6/66

3/666

 -tزوجیP

*>6/6663

*>6/6663

روابط بين كاركنان

 -tمستقلP

*در سطح  2/20معنیدار ()p > 2/20
با توجه به نتیجه ،بین وضع موجود و وضع مطلوب روابط بیین کارکنیان صیف و سیتاد در معاونیت
آموزش دانشگاه جامع علمی و کاربردی تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)p>2/20بر اسیاس نتیایج ،وضیع
موجود روابط بین کارکنان صف بهتر از ستاد است و شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب روابیط بیین
کارکنان صف و ستاد در معاونت آموزش دانشگاه جامع علمی و کاربردی معنیدار است.
 بین وضع موجود و وضع مطلوب آگاهی از شرح وظایف و مسئولیتهای کارکنان صف و سیتاد درمعاونت آموزش دانشگاه جامع علمی و کاربردی تفاوت وجود دارد.
جدول شماره ( :)3مقایسه بین وضع موجود و وضع مطلوب آگاهی از شرح وظایف و
مسئولیتهای کارکنان صف و ستاد در معاونت آموزش دانشگاه جامع علمی و کاربردی
آگاهی از شرح وظایف و مسئوليتها

صف ()n= 223
انحراف معيار  ±ميانگين

وضعيت موجود (ادراک)
وضعيت مطلوب (انتظارات)
 -tزوجیP

1/25±6/55
5/66±6/66
*>6/6663

ستاد ()n= 66

 -tمستقلP

انحراف معيار  ±ميانگين
1/66±6/15
5/66±6/66

*6/611
3/666

*>6/6663

*در سطح  2/20معنیدار ()p > 2/20
با توجه به نتیجه ،بین وضع موجود و وضع مطلوب آگاهی از شرح وظایف و مسئولیتهای کارکنان
صف و ستاد در معاونت آموزش دانشگاه جامع علمی و کاربردی تفاوت معنیداری وجود دارد (.) p>2/20

بر اساس نتایج ،وضع موجود آگاهی از شرح وظایف و مسئولیتهای کارکنان صف بهتر از ستاد است و
شکاف بین وضع موجود و وضع مطلوب آگاهی از شرح وظایف و مسئولیتهای کارکنان صف و ستاد در
معاونت آموزش دانشگاه جامع علمی و کاربردی معنیدار است.
 بین وضع موجود و وضع مطلوب حیطه اختیار و مسئولیتهای کارکنان صف و ستاد در معاونتآموزش دانشگاه جامع علمی و کاربردی تفاوت وجود دارد.
جدول شماره ( :)4مقایسه بین وضع موجود و وضع مطلوب حیطه اختیار و
مسئولیتهای کارکنان صف و ستاد در معاونت آموزش دانشگاه جامع علمی و کاربردی
حيطه اختيار و مسئوليتها

صف ()n= 223

ستاد ()n= 66

انحراف معيار  ±ميانگين

انحراف معيار  ±ميانگين

وضعيت موجود (ادراک)

1/22±6/56

1/66±6/56

*6/631

وضعيت مطلوب (انتظارات)

5/66±6/66

5/66±6/66

3/666

 -tزوجیP

*>6/6663

*>6/6663

 -tمستقلP

*در سطح  2/20معنیدار ()p > 2/20
با توجه به نتیجه ،بین وضع موجود و وضع مطلوب حیطه اختیار و مسئولیتهای کارکنان صف و
ستاد در معاونت آموزش دانشگاه جامع علمی و کاربردی تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)p>2/20براساس
نتایج ،وضع موجود حیطه اختیار و مسئولیتهای کارکنان صف بهتر از ستاد است و شکاف بین وضع موجود و
وضع مطلوب حیطه اختیار و مسئولیتهای کارکنان صف و ستاد در معاونت آموزش دانشگاه جامع علمی
و کاربردی معنیدار است.
 بین وضع موجود و وضع مطلوب تمرکزیافتگی قدرت و تصمیمگیری کارکنان صف و ستاد درمعاونت آموزش دانشگاه جامع علمی و کاربردی تفاوت وجود دارد.
جدول شماره ( :)5مقایسه بین وضع موجود و وضع مطلوب تمرکزیافتگی قدرت و
تصمیمگیری کارکنان صف و ستاد در معاونت آموزش دانشگاه جامع علمی و کاربردی
صف ()n= 223

ستاد ()n= 66

انحراف معيار  ±ميانگين

انحراف معيار  ±ميانگين

وضعيت موجود (ادراک)

1/12±6/55

1/33±6/51

*6/662

وضعيت مطلوب (انتظارات)

5/66±6/66

5/66±6/66

3/666

 -tزوجیP

*>6/6663

*>6/6663

تمركزیافتگی قدرت و تصميمگيري

*در سطح  2/20معنیدار ()p > 2/20

 -tمستقلP

با توجه به نتیجه ،بین وضع موجود و وضع مطلوب تمرکزیافتگی قدرت و تصمیمگیری کارکنان صف
و ستاد در معاونت آموزش دانشگاه جامع علمی و کاربردی تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)p>2/20بر
اساس نتایج ،وضع موجود تمرکزیافتگی قدرت و تصمیمگیری کارکنان صف بهتر از ستاد است و شکاف
بین وضع موجود و وضع مطلوب تمرکزیافتگی قدرت و تصمیمگیری کارکنان صف و ستاد در معاونت
آموزش دانشگاه جامع علمی و کاربردی معنیدار است.
 بین وضع موجود و وضع مطلوب جریان اطالعات بین کارکنان صف و ستاد در معاونت آموزشدانشگاه جامع علمی و کاربردی تفاوت وجود دارد.
جدول شماره ( :)6مقایسه بین وضع موجود و وضع مطلوب جریان اطالعات بین
کارکنان صف و ستاد در معاونت آموزش دانشگاه جامع علمی و کاربردی
جریان اطالعات بين كاركنان

صف ()n= 223

ستاد ()n= 66

انحراف معيار  ±ميانگين

انحراف معيار  ±ميانگين

وضعيت موجود (ادراک)

1/56±6/52

1/25±6/23

وضعيت مطلوب (انتظارات)

5/66±6/66

5/66±6/66

 -tزوجیP

*>6/6663

*>6/6663

 -tمستقلP

*6/666
3/666

*در سطح  2/20معنیدار ()p > 2/20
با توجه به نتیجه ،بین وضع موجود و وضع مطلوب جریان اطالعات بین کارکنان صف و ستاد در
معاونت آموزش دانشگاه جامع علمی و کاربردی تفاوت معنیداری وجود دارد ( .)p>2/20بر اساس نتایج،
وضع موجود جریان اطالعات بین کارکنان صف بهتر از ستاد است و شکاف بین وضع موجود و وضع
مطلوب جریان اطالعات بین کارکنان صف و ستاد در معاونت آموزش دانشگاه جامع علمی و کاربردی
معنیدار است.

بحث و نتیجهگیری

در سال  1933غفارنیا و فرهنگی در پایاننامهای به طراحی الگوی روابط بین صف و ستاد در وزارت
جهاد کشاورزی پرداخته است .نتایج به دست آمده ازاین پژوهش نشان میدهدکه اختالف معنیداری بین
وضع موجود و وضع مطلوب وجود دارد .به طور کلی نتایج به دست آمده از پژوهش پیش رو نیز نشان داد
که طبق فرضیه اصلی پژوهش ،تفاوت معناداری بین وضع موجود و وضع مطلوب روابط کارکنان صف و
ستاد وجود دارد .بدین ترتیب از نظر معنادار بودن تفاوت بین وضع موجود و مطلوب نتایج به دست آمده از
هر دو پژوهش همخوانی داشته است .حاجیان( ،)1930درپژوهشی به بررسی مشکالت موجود در روابط و
هماهنگی واحدهای صف و ستاد بخش جانبازان در بنیاد مستضعفان و جانبازان پرداخته است .در این
تحقیق عدم تبیین و مرزبندی مشخص و روشن برای شرح وظایف و مسئولیت هریک از مدیران واحدهای
صف و ستاد ،عدم آگاهی مدیران صف و ستاد از وظایف یکدیگر ،ارائه اختیارات بیش از حد به مدیران
صف که باعث میشود آنها در مقابل اندیشهها و طرحهایی که از طرف واحدهای ستاد برای تغییر ارائه
میشود مقاومت کنند ،عدم ارائه اطالعات کافی و مستدل از طرف واحدهای ستاد به مدیران صف به
منظور توجیه و متقاعد کردن آنان نسبت به طرحها و پیشنهادها و احراز مسئولیتهای صف و ستاد توسط
افرادی که صالحیتهای کافی ندارند از جمله مشکالت و موانع ارتباط سازمانی و هماهنگی صف و ستاد
در بخش جانبازان بنیاد مستضعفان و جانبازان شناسایی شدند .در پژوهش پیش رونیز برخی از اختالفات
معنادار بین وضع موجود و وضع مطلوب ارتباطات کارکنان صف و ستاد مربوط به متغیرهایی است که در
پژوهش حاجیان نیز موجب بروز اختالفات معنادار شده است .ازجمله این متغیرها میتوان به شرح وظایف
و مسئولیتها و مرزبندی دقیق آنها ،حیطه اختیار ،آگاهی از وظایف یکدیگر و جریان اطالعات اشاره
نمود .به جز تمرکزیافتگی قدرت که در مطالعه حاجیان مورد بررسی قرار نگرفته بود ،سایر متغیرها در دو
پژوهش مشابه و نتایج به دست آمده همخوان میباشد.
در پژوهش دیگری پرشکوه( ،)1949نتایج به دست آمده از دیدگاه کارکنان واحد ستاد نشان داد که
بین وضع موجود و مطلوب رابطه ستاد و صف از بعد تجاری تفاوت معنیداری وجود ندارد ،اما در سایر
ابعاد یعنی بعد مشورتی ،خدماتی ،سلسلهمراتبی و ممیزی تفاوت معنیداری وجود دارد .در پژوهش حاضر،
ازنظر معناداری تفاوت نتایج مشابه و همخوان است اما از نظر متغیرهای مورد بررسی اختالف وجود دارد.
کارنا و ژولین( ،)0210نیز نشان داد که اختالف معناداری بین کارکنان صف و ستاد در کلیه متغیرها وجود
دارد .درپژوهش حاضر نیز اختالف معناداری بین آشناییکارکنان صف و ستاد از وظایف یکدیگر ،مرزبندی
دقیق مسئولیتها و تعیین حیطه اختیار ،میزان تمرکزیافتگی اختیارات و مسئولیتها و جریان اطالعات
وجود دارد.

پیشنهادهای کاربردی

از جمله ویژگىهایى که باعث مىشود تا تنشهاى ارتباط مدیران و کارکنان و تنشهاى ارتباطى
موجود در محیط سازمان کاهش یابد اطالع داشتن مدیران و کارکنان از موضوعاتى چون نواحى چهارگانه
شخصیت هرفرد ،بازخورد نمودن ،افشاء یا خودگشودگی ،زبان ساده ،گوش دادن صحیح ،کنترل احساسات
و توجه به عالئم غیر گفتاری است.
بیشتر سوء تفاهمهایى که بین مدیر و کارکنان پیش مىآید از عدم شناخت شخصیت مدیر و درک
نشدن پیامهاى مدیر به عنوان یک فرستنده ناشى مىشود .شخصیت هر فرد عبارت است ازتعبیر و تفسیر
دیگران از رفتارهاى نسبتاً پایدار او .شخصیت مدیر را رفتارها و نگرشهاى وى که براى دیگران شناخته
شده است و همچنین حوزهاى که براى دیگران ناشناخته است شامل مىشود.
شخصیت افرادکه مدیر هم جزئی از آنهاست برحسب آن چه براى خود مدیر یا دیگران شناخت شده
یا ناشناخته است به چهار ناحیه تقسیم مىشود:
 ناحیه عمومى رفتارها و ویژگىهایى که هم براى مدیر و هم براى دیگران شناخته شده است. ناحیه خصوصى آن رفتارها و ویژگىهایى که براى مدیر شناخته شده ولى براى دیگران ناشناختهاست.
 ناحیه کور آن رفتارها و ویژگىها که براى مدیر ناشناخته و براى دیگران شناخته شده است ناحیه ناشناخته که هم براى خود مدیر و هم براى دیگران ناشناخته باقى مانده است.در ارتباط بین افراد که ارتباط مدیر و کارکنان نوعى از آن است هر چه ناحیه عمومى بیشتر و وسیعتر
باشد تعارضات و سوء تفاهمها کاهش مىیابد.
توسعه منطقه عمومى از طریق دو مکانیزم بازخورد و افشاء انجام مىگیرد .در افشاء مدیران مایل به
در میان گذاشتن اطالعات مربوط به خود با دیگران هستند .این کار منطقه خصوصى را کاهش مىدهد و
بازخورد هم باعث مىشود تا مدیریت آن قسمت از رفتار و ویژگىهاى خود را که نمىشناسد ،شناسایى
کند و منطقه عمومى او افزایش یافته و تنشهاى ارتباطى او با کارکنان کاهش یابد .در ارتباط بین
کارکنان با هم نیز اجراى این دو شیوه باعث کاهش تنشها و تعارضات مىشود.
 ایجاد و تقویت رابطه بین کارکنان صف و ستاد تشریح وظایف و مسئولیتهای کارکنان صف برای کارکنان ستاد و بالعکس از طریق بازدیدهایدورهای ،ایجاد شبکههای اجتماعی ،ارسال مطالب مرتبط از وظایف ،ایجاد نشستها
 حیطه اختیار و مسئولیت هریک از کارکنان و واحدهای مربوط به طور مشخص برای کارکنان سایرواحدها مشخص شود.
 افزایش اعتماد و جو همکاری بین کارکنان برای مشخص شدن حیطه اختیارات -انجام فعالیتها به صورت تیمی متشکل از کارکنان صف و ستاد

 ایجاد کارگروههای مشترک صف و ستاد افزایش همکاری بین اعضای کارکنان صف و ستاد اعطای قدرت تصمیمگیری به کارکنان پایینتر از نظر مرتبه سازمانی استفاده از نظرات متقابل و مخالف و موافق از اعضای ستاد و صف در تصمیمگیریهای مشترکسازمانی
 بهرهگیری از فعالیتهای مشارکتی بین اعضای کارکنان صف و ستاد و نزدیک کردن قدرت وتصمیمگیری در کارکنان
 تشکیل جلسات بین اساتید ،معاونان ،روسا و ستاد جهت ارائه نظرات و پیشنهادها در جهت بهبودجریان اطالعات و ارتباطات.
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