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 01/03/1394تاریخ پذیرش:                    15/10/1393تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
 سازمانی اهداف تحقق و وریبهره به دستیابی هدف با افراد ارتباطی هایرتمها شناخت ،سازمانی رفتار ابعاد از یکی

 بدنیتربیت مدعو و استخدامی علمیتهیئ سازمانی نگرش بر ارتباطی هایمهارت اثرهای تحلیل به پژوهش این است.

 علمیتنفرهیئ 80. است شده انجام پیمایشی روش به که بود توصیفی ازنوع پژوهش. است پرداخته نورپیام دانشگاه

 تمام دادند. تشکیلرا  حاضر پژوهش آماری جامعة نورپیام هایدانشگاه بدنیتربیت مدعو مدرس نفر 700 و استخدامی

 با آماری نمونة عنوانبه ایخوشه تصادفی صورتبه نفر 250 مدعو نمدرسا از و نمونه عنوانبه علمیهیئت جامعة

 تعهد و شغلی رضایت ارتباطی، هایمهارت هاینامهپرسش گیریاندازه هایابزار. شدند انتخاب مورگان جدول از استفاده

 مدیریت انجام شد بخش نظرانصاحب و هادانشگاه اساتید کمک به هانامهپرسش منطقی و صوری روایی. بودند سازمانی

 88/0 و 84/0 ،84/0 ترتیببه هانامهپرسش از هرکدام برای که آمد دستهب کرونباخ آلفای ضریب روش از پایایی و

 استنباطی آمار از و نمودارها و جداول ترسیم و خام هاینمره بندیطبقه برای توصیفی آمار هایروش از. شد محاسبه

. شد استفاده فرضیة پژوهش بررسی برای( چندگانه رگرسیون تحلیل همبستگی، تحلیل اسمیرنوف، – کلوموگروف)

 رگرسیون ضرایب ،همچنین. است معنادار سازمانی نگرش ابعاد و ارتباطی هایمهارت همبستگی داد که نشان نتایج

 و است معنادار سازمانی نگرش بر( بازخورد و کالمی) ارتباطی هایمهارت مؤلفة دو تأثیر که استاز این  حاکی چندگانه

 نگرش بینیپیش در ارتباطی هایمهارت اهمیت به توجه با نیست؛بنابراین، معنادار سازمانی نگرش بر شنود مؤلفة تأثیر

 هایمؤلفه تمامی بهینة سطح به رسیدن برای را مناسبی مدیریتی راهبردهای باید مسئوالنکه  رسدمی نظربه سازمانی

 .گیرند کاربه شنود مهارتویژه به ارتباطی هایمهارت

 

 شغلی، تعهد سازمانی، نگرش سازمانیهای ارتباطی، رضایت مهارتواژگان کلیدی: 
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 قدمهم
 و خام مواد پول، تجهیزات، ابزار، مناسب كارگیريبه و تخصیص به بستگی سازمانی هر در موفقیت

 این كه شد خواهد پذیرامكان درصورتی امر این و دارد آن هايبرنامه در سازمان آن انسانی منابع

 اهداف درراستاي را خود كاركنان جمعی و فردي خصوصیات و هاتوانایی ها،مهارت بتوانند هاسازمان

صر كلیدي یكی از عنا 1ارتباطات مؤثر .(1389مطلق و مظفري، هاشمی) گیرند كاربه سازمان

ارتباطات مؤثر وارد سازمان  عنوان یک دادۀ مهم، در سایةهاطالعات ب موفقیت مدیران است؛ زیرا،

پردازش  نیاز دارند تا سیستم ارتباطی كارآمدند، دوباره به یافت كه به سازمان راهشوند و هنگامیمی

ترین (. ارتباطات از مهم1382چیان، كوزه) دنهاي سازمان جریان یابو مانند خون در رگ شوند

. در تعریف ارتباطات توسعه و تعالی انسانی هستند ترین عواملمدرن و از مهم ابزارهاي جامعة

فهم و كه براي هر دو قابلايهگونات از فرستنده به گیرنده است؛ بهانتقال اطالع توان گفت كهمی

 هايمهارت یكی از ،درست ارتباط برقراري توانایی (.1387؛ قبادي، 1382چیان، كوزهد )نواضح باش

نظران صاحب از برخی كه است حديبه انسان زندگی آن در اهمیت واست  اجتماعی زندگی اساسی

چانت، ) انددانسته ارتباط یندفرا در را هاي بشريپیشرفت و فردي هايآسیب انسانی، رشد مبناي

 گیريتصمیم عامل ترینمهمارتباطی  تواناییبراین، افزون .(2002، 2جانكینسون، راندل و رسل

 براي فرديبین ارتباطات و ارتباطی هايمهارت ،توانایی داشتن است. كار در افراد موفقیت و سازمان

 ،سازمان در افراد روابط به مربوط مشكالت از درصد 25 از بیش ،زیرا ؛اهمیت دارد بسیار مدیران

 گنجوي ونظري، احسانی، اشرفاست ) سازمانی و فردي سطح در مشكالت ارتباطی وجود دلیلبه

  (.2002، 3؛ جیمز1391قاسمی، 

ود مؤثر، مهارت ند از: شناكه عبارت است ( سه نوع مهارت ارتباطی را معرفی كرده1391رضاییان )

دادن هاي كالمی را شنود مؤثر )گوشمپیافعال فرایند كشف رمز و تعبیر و تفسیر كالمی و بازخورد. 

 از جلوگیري و مطلوب و خوب روابط حفظ و ایجاد برايكه رسد نظر میبه ؛ بنابراین،فعال( گویند

 كاربه و آموخت را وشنیدن دادنگوش دقیق فن باید هاتفاهمسوء و هاكشمكش نظرها،اختالف

 ارتباط مناسبی شكل كار به محل در افراد كه اگر بیان كردند (1391نظري و همكاران ) .بست

 مواجه شكست با به اهداف رسیدن در دهند،می هدر را منابع كنند،می تلف را زمان نكنند، برقرار

ا از اهمیت ههاي ارتباطی آنمهارت بنابراین، شود؛می خراب یكدیگر با هاآن روابط شوند ومی

كردن افراد به ، مجهزنتیجه(؛ در2012نظري و همكاران، ) روندشمار میحیاتی براي سازمان به

                                                           
1. Effective Communication 

2. Chant, Jenkinson, Randle & Russell 

3. James 

4. Selma & Aysegul 
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شد تا سازمان به نظام آموزشی هاي برقراري ارتباط باعث خواهد جمله مهارتهاي الزم ازمهارت

 داخلی و (. پژوهشگران1391مقدم و ممیزي، باقیانی) یابدیی دست بخش با كارایی و اعتبار باالاثر

اند. كید داشتههاي ارتباطی توسط كاركنان سازمان تأبر اهمیت كسب مهارتخارجی زیادي 

ارتباط بین  زمینةهاي بیشتر دربر لزوم انجام پژوهش( 2012) 2سلما و آیسگول( و 2010) 1دوبرین

اند تا اهمیت داشتهكید در محیط كاري كاركنان تأموجود هاي ارتباطی و متغیرهاي دیگر مهارت

ارتباطات و  توجه به زمینة ،بنابراین یرهاي موجود در سازمان آشكار شود؛این مقوله در ارتباط با متغ

رسد. باوجود مطالب مینظر اي ضروري بهسمت اهداف سازمانی نكتهها بهگیري آنچگونگی جهت

در شان كه اهمیت باید بیان كرد هاآن هاي ارتباطی و لزوم توجه جدي بهبه مهارت شده راجعبیان

شود. هاي موجود در سازمان و محیط سازمان نظیر نگرش سازمانی سنجیده میارتباط با دیگر متغیر

(، نگرش سازمانی 2009) 4( و كریر و بوركیو2005) 3نظیر واكوال و نیكولوا به گفتة پژوهشگرانی

؛ شودسازمان می يجلوكردن مسیر پیشرفت و روبهبه طییک سازمان است كه منجر  كاركنان

بتمن و  كه به گفتة-سازمانی و رضایت شغلی كه هر اندازه كاركنان سازمان از تعهد ايگونهبه

وري كل بهره ،بیشتري برخوردار باشند به میزان -صلی نگرش سازمانی هستند، دو مؤلفة ا1استراسر

هاي نگرش عنوان متغیرسازمانی و رضایت شغلی به تعهدكه هر اندازه یابد. سازمان افزایش می

براین، افزون. توانند به سطوح باالي عملكرد سازمانی منجر شوندمی ،در سطوح باالیی باشند سازمانی

دهندۀ نحوۀ احساس شخص دربارۀ چیزي است. تعهد سازمانی یک نگرش كاري است نشاننگرش 

شود و ارتباط مربوط می مایل به ماندن كاركنان در سازمانطور مستقیم به مشاركت و تكه به

 ،(1391عفیف )همتی (. به عقیدۀ1389مطلق و مظفري، هاشمیمشخصی با عملكرد سازمانی دارد )

هاي ارتباطی ، از مهارتكاري، عاطفی و هنجاري هستند  داراي تعهد زیادكه عموماً كاركنان ورزیده

كند باشد، سعی میمند اندازه شخص به سازمان خود عالقه اي كه هرگونههب ؛برخوردارند ايقوي

كه مفهوم مهم دیگر در ارتباط با  رتباطی متناسب با آن را كسب كند. باید بیان كردهاي امهارت

زیادي به  هاي، پژوهشگران در پژوهشاشاره شدكه طورهمان. ، رضایت شغلی استوري سازمانیبهره

، به عملكرد برخوردار باشند كاركنان از رضایت شغلی زیادياند كه هر اندازه این نتیجه رسیده

احمد، احمد و ؛ 2009، 5آزالیا، عمر، ماستور؛ 2009)كریر و بوركیو،  رسندقبولی میسازمانی قابل

كلی است كه كاركنان نسبت به شغلشان دارند و  یرضایت شغلی كاركنان نگرش (.2010، 6علیشاه

                                                           
1. Dubrin 

2. Selma & Aysegul 

3. Vakola & Nikolaou 
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5. Azalea, Omar & Mastor 

6. Ahmad, Ahmad & Ali Shah 
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محیط كاري حمایتی و  هاي یكسان،پاداش بودن كار،تقیم به نیازهاي فردي شامل چالشیطور مسبه

رضایت  (2003) 1و نیواستور (. دیویس1389مطلق و مظفري، هاشمی) كندهمكاران ارتباط پیدا می

در رویارویی با  قالب احساسات خوشایند و ناخوشایندي تعریف كردند كه كاركنانشغلی را در

هر  به این نتیجه دست یافت كه( انجام داد، 1391عفیف )همتی در پژوهشی كهدارند. كارشان 

میزان  ،سر باشدبراي كاركنان می هاهاي ارتباطی كاركنان قوي و چگونگی استفاده از آناندازه مهارت

بین هر سه براین، . افزونآیددست میارباب رجوع نیز بهرضایت شغلی كاركنان باال و رضایتمندي 

نظري و همكاران  هاي ارتباطی و تعهد سازمانی نیز ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد.بعد مهارت

 اثربخشی و فرديبین ارتباطات ارتباطی، هايمهارت ( در پژوهشی نتیجه گرفتند كه بین1391)

 عنوانبه شخصیتی هايویژگی. همچنین، دارد وجود داريمعنا ارتباط مدیران ورزشی سازمانی

 سازمانی اثربخش و فرديبین روابط ارتباطی، هايمهارت بینیپیش در مؤثري نقش یمناسب اخصش

 باال، ارتباطی هايمهارت و مؤثر ارتباطات كه( دریافتند 2009) د. كریر و بوركیوندار مدیران ورزشی

 ،(2010دوبرین ) به عقیدۀ است. كاركنان سازمانی تعهد رضایتمندي و در افزایش قوي یعامل

دستبه و مشكالت حل درجهت ضروري یعامل و كارمندان مدیران بین ثرمؤ و گسترده ارتباطات

( 1999) 2است. لیكاتا و هوپر سازمانی تعهد و بخشیاثر بهبود و توسعههمچنین،  و موفقیت آوردن

ان با تعهد سازمانی هاي ارتباطی مدیركه بین مهارت( نیز دریافتند 2013) 3و هوي و میسكل

 وجود دارد. يداركاركنان رابطة معنا

ي ارتباطی را هامهارتبا توجه به مطالبی كه بیان شد، پژوهشگران مطالعة حاضر بر آن شدند كه اثر 

نور بررسی كنند و پیامبدنی دانشگاه علمی استخدامی و مدعو رشتة تربیتبر نگرش سازمانی هیئت

هاي ارتباطی و تعهد سازمانی و رضایت شغلی اي بین مهارتل پاسخ دهند كه چه رابطهابه این سؤ

  وجود دارد؟

 

 پژوهششناسی روش
و  یماستخدعلمی اهاي ارتباطی بر نگرش سازمانی هیئتبررسی اثر مهارت ،حاضر هدف پژوهش

نظر مسیر وصیفی و ازت روش پژوهش حاضر ازنظر راهبرد، نور بود.بدنی دانشگاه پیاممدعو تربیت

بدنی تربیت علمی رشتةصورت میدانی انجام شد. جامعة آماري هیئت، پیمایشی بود كه بهاجرا

با  ،ترتعمیمآمدن نتایج قابلدستبهدلیل محدودیت و نیز نفر است كه به 80كل كشور نور پیام

                                                           
1. Davis & Newstorm 

2. Licata & Harper   

3. Hoy & Miskel 
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. عنوان نمونه انتخاب شدندبهبه روش سرشماري گیري سودار تمامی جامعه نمونهاستفاده از 

)باالتر از  بدنی دانشگاه پیام نورتربیت ، جامعة آماري مدرسان مدعو در رشتةهمچنین

انتخاب اعضاي  كه براي ندبرآورد شد 1392-93سال اول نفر( در نیم 700حدود ارشد وكارشناسی

هاي شمالی، جنوبی، شرقی، نشدند )استاخوشه تقسیم  مدعو، جامعة آماري درسراسر كشور به پنج

نور مشخص مراكز پیام هاهاي حاضر، در هركدام از خوشهستانمیان ا، درسپس .غربی و مركزي(

نفر انتخاب  50ها از هركدام از خوشه جدول مورگان شكل تصادفی ساده و با استناد بههو ب شدند

بار  هاي مكرر تلفنی و فرستادن پنجتماس نهایت و پس ازنفر شوند. در 250شدند كه درمجموع 

 200و  یماستخدعلمی انامه از اعضاي هیئتپرسش 70مجموع ، درایمیل و مراجعه حضوري

 سه از ،پژوهش حاضر . دروتحلیل آماري شدندنامه از مدرسان مدعو بازگردانده شدند و تجزیهپرسش

 .هاي ارتباطی بارتون جیمهارت نامةرسشپ -شد: الف اطالعات استفاده آوريجمع براي نامهپرسش

مربوط به است كه شش آیتم مقیاس در سه خرده ماده 18 شامل نامهپرسش این .(1990) 1.اي

مهارت كالمی، شش آیتم مربوط به مهارت شنود و شش آیتم مربوط به مهارت بازخورد هستند 

است  شده تأیید یایرانهاي انجام پژوهشبراي  نامه(. این پرسش2006، 2فورتون )بارتون، استیسی و

هاي نگرش نامهپرسش -(؛ ب1391مقدم و ممیزي، باقیانی؛ 1390اران، حیدري و باستانی، )كشتك

نامة سازمانی تشكیل شده است. پرسشهاي رضایت شغلی و تعهد نامهپرسش ازسازمانی: این بخش 

و ترجمة مقیمی ( 2003) 3توسط سوسان رضایت شغلی كه در این پژوهش استفاده شده است،

شغلی افراد  یتسنجش میزان رضا آیتم درزمینة 13نامه شامل . این پرسشاست ( تهیه شده1392)

كار رفته است، توسط هد سازمانی كه در این پژوهش بهتع نامةدر سازمان است. همچنین، پرسش

 24نامه شامل سشاین پر .است ( تهیه شده1392( و ترجمة مقیمی )2007) 4لورتا لینا، آوكس و

آیتم  میزان تعهد عاطفی، هشتآیتم آن مربوط به سنجش  مقیاس است كه هشتآیتم در سه خرده

آیتم دیگر مربوط به سنجش میزان تعهد هنجاري  بوط به سنجش میزان تعهد مستمر و هشتمر

ارزشی پنج مقیاس براساس مورداستفاده هايپرسشنامه براین،ن است. افزونافراد نسبت به سازما

و  هادانشگاهبه كمک اساتید ها نامهپرسشو منطقی  صوري رواییند. اهگذاري شدلیكرت نمره

دست آمد كه هبروش ضریب آلفاي كرونباخ  زطریقا ییپایاو  انجام شد نظران بخش مدیریتصاحب

 محاسبه شد. 88/0و  84/0، 84/0تیب تر، بههانامهكدام از پرسشبراي هر

                                                           
1. Barton J.A 

2. Barton, Stacey & Fortnum 

3. Susan 

4  Lina, Aukse & Loreta 
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 نمودارها و جداول ترسیم و خام هاينمره بنديطبقه براي توصیفی آمار هاياز روش در این پژوهش،

 همبستگی، تحلیل ها،توزیع داده اسمیرنوف براي تعیین نحوۀ –استنباطی )كلوموگروف آمار از و

مدرسان علمی و تهاي پژوهش بین هیئیرمتغ چندگانه و تی مستقل براي مقایسة رگرسیون تحلیل

( براي بررسی ارتباطی و تعهد سازمانیهاي هاي مهارتبندي مؤلفهرتبه مدعو و آزمون فریدمن براي

 استفاده شد. فرضیة پژوهش

 

 نتایج 
درصد زن  1/24ها مرد و نمونه ازدرصد  9/75مجموع هاي توصیفی نشان داد كه دروتحلیلتجزیه

 2/28یلی مدیریت ورزشی هستند. درصد داراي گرایش تحص 5/55یعنی  ؛هاونهنمكه بیشتر  هستند

تدریس هستند. بهارشد مشغولدرصد با مدرک كارشناسی 8/71دكتري و  درصد با مدرک

درصد  4/24مربی،  ها داراي مرتبةدرصد از نمونه 72كنندگان؛ یعنی براین، بیشتر شركتافزون

 .( هستنددرصد 37/0تمام )یک نفر استاد درصد( دانشیار و 3/3نفر ) نُهاستادیار و فقط 

 آورده شده است. هاي پژوهشهاي توصیفی نمونهاي از ویژگیخالصه شماره یکدر جدول 
 

 )به تعداد( های پژوهشهای توصیفی نمونهای از ویژگیخالصه -1 جدول

 کل مدعو هیئت علمی نوع اشتغال

 جنس
 205 149 56 مرد

 65 51 14 زن

 تأهل
 221 158 63 متاهل

 49 42 7 مجرد

 سن

25-29 0 16 16 

30-34 33 99 132 

35-40 25 75 100 

40< 12 10 22 

 مرتبه

 194 133 61 مربی

 66 59 7 استادیار

 9 8 1 دانشیار

 1 0 1 استاد

 مدرک
 194 133 61 ارشد

 76 67 9 دكتري
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 )به تعداد( های پژوهشهای توصیفی نمونهای از ویژگیخالصه -1ادامه جدول 

 

 

 

 

 

 

 

 .شودی و مدعو مشاهده میماستخدعلمی اتفكیک هیئتها به، میانگین پاسخشماره دودر جدول 
 

 ها های آنلفهمتغیرها و مؤهای پژوهش به توصیف وضعیت پاسخ نمونه -2جدول 

 متغیر
 هامیانگین پاسخ

 اکثرحد حداقل
 مدعو علمیهیئت

 5 1 05/4 05/4 هاي ارتباطیمهارت

 5 1 42/4 40/4 مهارت كالمی

 5 1 43/4 39/4 مهارت شنود

 5 1 06/4 13/4 مهارت بازخورد

 5 1 62/3 20/4 نگرش سازمانی

 5 1 35/3 26/4 رضایت شغلی

 5 1 89/3 14/4 تعهد سازمانی

 5 1 09/4 34/4 تعهد عاطفی

 5 1 88/3 05/4 تعهد هنجاري

 5 1 70/3 04/4 تعهد مستمر

 

ها بودن توزیع دادهیا غیرطبیعی ، براي تعیین طبیعیهاي استنباطی پژوهشتحلیلودر بخش تجزیه

 نتایج آن نشان داده است. شماره سهاستفاده شد. در جدول  1سمیرنوفا -لموگروفواز آزمون ك

طبیعی هستند؛  05/0ها در سطح معناداري شده در جدول شماره سه، تمامی توزیعطبق نتایج ارائه

 هاي پارامتري استفاده شده است.هاي آماري از آزمونوتحلیلبنابراین، در ادامة تجزیه

 

                                                           
1. Kolmogorov–Smirnov 

 کل مدعو هیئت علمی نوع اشتغال

 گرایش

 150 93 57 مدیریت

 32 27 5 فیزیولوژي

 27 25 2 نیکیومكاب

 27 25 2 رفتار

 20 17 3 آسیب

 14 13 1 عمومی
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 هابودن توزیع دادهاسمیرنوف برای تعیین طبیعی یا غیرطبیعی -کلوموگروفنتایج آزمون  -3جدول

 نگرش سازمانی شغلی رضایت سازمانی تعهد های ارتباطیمهارت 

 Z 354/1 075/1 996/0 443/0آماره 

 990/0 274/0 198/0 051/0 دارياسطح معن

 

ن هاي آهاي ارتباطی و مؤلفهمتغیر مهارتهاي استنباطی براي بررسی ارتباط بین وتحلیلدر تجزیه

استفاده شد كه نتایج  1یرسوناز آزمون همبستگی پ ،هاهاي آنبا نگرش سازمانی و متغیرها و مؤلفه

 .شودمشاهده می شماره چهار آن در جدول

ی ارتباط يهامهارتابعاد  همةارتباط بین  شده در جدول شماره چهار،طبق اطالعات ارائه

 همة و كلی(طوری بهارتباطهاي مهارت و بازخورد هايمهارت، شنود هايمهارتی، كالم هايمهارت)

 تیرضای، سازمان تعهد ،يهنجار تعهد مستمر، تعهد ،یعاطف تعهد) یسازمان نگرش مختلف ابعاد

كه افزایش معنادار است؛ بدیندر سطح یک درصد مثبت و معنا كلی(طوربهی و نگرش سازمانی شغل

 یارتباطهاي مهارت ،كلیطوربه و بازخورد هايمهارت، شنود هايمهارتی، كالم هايمهارت

ها آن منجر به افزایش سطح نگرش سازمانی ،نورامیپ دانشگاه مدعو و یماستخدا یعلمتئهی

 ابعاد آن خواهد شد.  شدن نگرش در همةصورت كلی و نیز افزودهبه

 
 

  یسازمان نگرش ابعاد مختلف و یارتباط هایمهارت مختلف ابعادبین  رابطة -4جدول 

 مهارت ارتباطی
 تعهد

 عاطفی

تعهد 

 هنجاری

تعهد 

 مستمر

تعهد 

 سازمانی

رضایت 

 شغلی

 نگرش

 سازمانی

 مهارت كالمی
676/0r= 

001/0P= 

58/0r= 

001/0P= 

518/0r= 

001/0P= 

716/0r= 

001/0P= 

447/0r= 

001/0P= 

646/0r= 

001/0P= 

 مهارت شنود
505/0r= 

001/0P= 

418/0r= 

001/0P= 

341/0r= 

001/0P= 

514/0r= 

001/0P= 

289/0r= 

001/0P= 

242/0r= 

001/0P= 

 مهارت بازخورد
453/0r= 

001/0P= 

456/0r= 

001/0P= 

446/0r= 

001/0P= 

549/0r= 

001/0P= 

338/0r= 

001/0P= 

472/0r= 

001/0P= 

 ارتباطی هايمهارت
681/0r= 

001/0P= 

608/0r= 

001/0P= 

560/0r= 

001/0P= 

747/0r= 

001/0P= 

646/0r= 

001/0P= 

646/0r= 

001/0P= 

                                                           
1. Pearson 
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ها، از رگرسیون با هدف تعیین میزان اثر آمده براي همبستگیدستبا توجه به معناداربودن مقادیر به

نتایج آن ارائه شده  شماره پنجزمانی استفاده شد كه در جدول هاي ارتباطی بر نگرش سامهارت

 .است

 Fمقدار  خطی حاصل از تحلیل رگرسیون ، معادلةشماره پنج شده در جدولتوجه به مقادیر ارائهبا 

آمده دستهب ضرایب استانداردشدۀ( و مقادیر  > 711/109F = ، 001/0P) آمده معنادار استدستبه

ست كه با تغییر یک ا معنا( معنادار است و بدین> β، 001/0 P =528/0هاي ارتباطی )مهارت براي

  وجود خواهد آمد.تغییر در نگرش سازمانی به 528/0، میزان هاي ارتباطیواحد در متغیر مهارت
 

 ءی اعضاسازمان نگرشبر  یارتباط یهامهارت تأثیرمیزان  -5 جدول

  ة تیآمار  بتا ضریب استاندارد خطای معیار ضریب غیر استاندارد عنوان متغیر

C687/5** ----- 936/6 477/39 : ضریب ثابت 

1X :507/10** 528/0 094/0 988/0 یارتباط يهامهارت 
         داري در سطح پنج درصدمعنا *  داري در سطح یک درصدمعنا **

 

هاي ارتباطی بر نگرش سازمانی از هاي مهارتمؤلفهشدن تأثیر هركدام از ، براي مشخصهمچنین

مشاهده  شماره ششاده شد كه نتایج آن را در جدول زمان استفرگرسیون خطی به روش ورود هم

 كنید.می
 

 

 ی اعضاسازمان نگرشبر  یارتباط یهامهارت مختلف ابعادمیزان تأثیر  -6 لجدو

  ة تیآمار بتا  ضرایب استاندارد معیارخطای  ضریب غیر استاندارد عنوان متغیر

C078/5** ----- 208/0 057/1 : ضریب ثابت 

1X :927/6** 492/0 067/0 464/0 مهارت كالمی 

2X :045/0 042/0 030/0 مهارت شنود ns724/0 

3X :866/2** 169/0 046/0 133/0 مهارت بازخورد 
 داري در سطح پنج درصد            معنا *    معناداري در سطح یک درصد **

 

مقادیر  ( و > 106/58F = ، 001/0P) آمده معنادار استدستبه Fمقدار  ،شدهبا توجه به نتایج ارائه

( و  > 001/0Pو  β =492/0مهارت كالمی ) آمده براي دو مؤلفةدستهب ضرایب استانداردشدۀ

، مهارت كالمی با دارابودن میانمعنادار است. دراین(  > 004/0Pو  β = 169/0مهارت بازخورد )

ست كه با تغییر یک ا معناضریب استانداردشدۀ بیشتر، تأثیر بیشتري بر نگرش سازمانی دارد و بدین
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وجود خواهد آمد؛ اما تغییر در نگرش سازمانی به 492/0، میزان واحد در متغیر مهارت كالمی

(.  > β، 470/0P  =169/0را نشان نداد )داري ود مقادیر معناآمده دربارۀ مهارت شندستضرایب به

رات درصد از تغیی 44اند این سه متغیر توانسته ،1یافته، طبق مقدار ضریب تعیین تعدیلچنینهم

 .متغیر وابسته را تبیین كنند

ضرایب استاندارد ترتیب مقادیر ، بههاي نگرش سازمانی، درمورد اثر مهارت ارتباطی بر مؤلفههمچنین

(  > β، 001/0P  =330/0( و براي رضایت شغلی ) > β، 001/0P =588/0براي تعهد سازمانی )

 دار بود.كه در سطح معناداري یک درصد معنا دست آمدبه

 

 گیریبحث و نتیجه
و  یماستخدعلمی اهاي ارتباطی بر نگرش سازمانی هیئتبررسی اثر مهارت ،حاضر هدف پژوهش

مرد بودند كه با توجه به  (درصد 9/75گویان )پاسخ . بیشترنور بودبدنی دانشگاه پیاممدعو تربیت

ر داراي دروس عملی متعددي است، تاي دوجنسیتی و از آن مهمبدنی عموماً رشتهاینكه رشتة تربیت

هاي موردنیاز هتا بتوان تمام برنام خصوص باید تجدیدنظر الزم انجام شودرسد درایننظر میبه

ند تأثیر بسزایی در افزایش نگرش نتواكه میرا هاي ارتباطی درخصوص افزایش میزان مهارت

سلک -، بالچیكوماگیز، ییلمازكار برد. ی براي هر دو جنس بهمناسب ، با رویكردسازمانی داشته باشند

هاي ارتباطی بین زنان و مردان دست ( در پژوهشی به تفاوت معنادار سطح مهارت2011) 2و ارن

هاي ارتباطی بین مهارترا تفاوت معناداري  در پژوهشی( 2010) 3یسیل ،همچنین .یافته بودند

هاي بیشتري انجام پژوهشیاز به رسد ننظر میبه ،بنابراین ؛نشان داداساتید ازنظر متغیر جنسیت 

د انتخاب قص تفكیک جنسیت وجود دارد؛ هرچند در نمونة آماري موردنظر پژوهشبه زمینهندرای

نمونه را مردان تشكیل  ناچار بیشتربه ،نظربیشتر مردان وجود نداشت؛ اما با توجه به جامعة مورد

طور به هاي ارتباطیمهارت( در پژوهش خود نتیجه گرفتند كه 2012) 4دادند. اولكان و داكلیک

ها ند. بیشتر نمونهیابتغییر میتوجهی با توجه به جنس، سن، سطح درآمد و موقعیت اجتماعی قابل

 مربی بودند. ها داراي مرتبةدرصد كل نمونه 1/87سال بودند و  30باالي 

 نگرش وی ارتباط يهامهارتارتباط بین كه دهد نتایج حاصل از آزمون گشتاوري پیرسون نشان می

 یارتباطهاي مهارت سطحكه افزایش معنادار است؛ بدیندرصد مثبت و معناسطح یک در یسازمان

نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد كه  ،خواهد شد. همچنین منجر به افزایش سطح نگرش سازمانی
                                                           
1. R2 Adj 

2. Yilmaz, Kumcagiz, Balci-Celik & Eren 

3. Yesil 

4. Ulukan & Dalkilic 
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وجود تغییر در نگرش سازمانی به 528/0، میزان هاي ارتباطیبا تغییر یک واحد در متغیر مهارت

ر در تغیی 588/0، میزان هاي ارتباطیبا تغییر یک واحد در متغیر مهارت براین،افزون خواهد آمد.

این  كه تمامیطوري؛ بهوجود خواهد آمدبه یشغل تیرضاتغییر در  330/0تعهد سازمانی و میزان 

هاي هاي مهارتدرصد معنادار هستند. در بررسی ارتباط بین مؤلفهتأثیرات در سطح معناداري یک

 آمده براي دو مؤلفةدستداردشدۀ بهكه مقادیر ضرایب استان رتباطی و نگرش سازمانی مشخص شدا

با نگرش ي ، مهارت كالمی ارتباط بیشترمیانو مهارت بازخورد معنادار است و دراین مهارت كالمی

 داري را نشان نداد.رابطه با مهارت شنود مقادیر معنا آمده دردست؛ اما ضرایب بهسازمانی دارد

و در  هستند هااین نتایج حاصل شد كه ارتباطات پایه و اساس سازمان (2011) 1در مطالعات احمد

جمله رضایت متغیرها از و روشنی با بسیاري ازمثبت  ها رابطةهاي آنمجموعهها و زیراندرون سازم

نظر وجود دارد كه این یافته با نتایج پژوهش حاضر از شغلی، جو سازمانی، انگیزه و تعهد سازمانی

 هاي خود بیاندر پژوهش نیز (1390) زادهزاده، سلیمی و صالحیخوانی دارد. طاهريارتباط هم

، از دیدگاه تدریس آنان اساتید با هدفهارت هاي ارتباطی براي بین مكردند كه مهارت كالمی در

اداري دارد كه با نتایج معن گیرد و با تعهد سازمانی رابطةدانشجویان در مرتبة نخست قرار می

ز نظر اینكه مهارت كالمی در اهمچنین، و  خوانی داردكلی همطورپژوهش حاضر ازنظر ارتباط نیز به

( نیز 1389) 2(. رابینز1390 ه و همكاران،زادري)طاه خوانی قرار دارد، همسو استاول هم مرتبة

بر  ،روند؛ ازاینشوعواملی چون تحریف پیام و ابهام در پیام، موجب تضعیف اطمینان میمعتقد است 

 هايدر یافته پژوهش، رابینزهمین  هد كاركنان اثري منفی خواهد داشت. در ادامةرضایت و تع

 ارتباطی هايمهارت بین كه اظهار كرد آموزشی هاينسازما در دانشگاهی ايمطالعه از حاصل

 3ژوسكی آندره ، گونري وهال داري وجود دارد. نتایج پژوهشسازمانی رابطة معنا تعهد مدیران و

توان بیان كرد توانایی ( نیز با نتایج پژوهش حاضر همسو است. به عقیدۀ وي، می2011)

( 1378) كوهستانی و آهنجان. امیري، چهار مهارت عملكردي اصلی است كردن یكی ازصحبت

اداري وجود مستقیم و معن المی با رضایت شغلی كاركنان رابطةهاي كبین مهارتكه كردند  مطرح

كردن به توان گفت كه توانایی صحبتالبته می .حاضر همسو است این یافته با پژوهشدارد كه 

، شود. همچنینجذاب باعث احساس رضایت در شنونده می هاي متنوع و رساندن پیام به شیوۀگونه

خوبی ن افراد بهكه در یک محیط، ارتباط بی( مشخص كرد زمانی2003) 4هنگست نتایج مطالعة

شود میمنجر به درک متقابل، توافق عمل و رضایت بیشتري ها گوي میان آنوتصورت گیرد، گف
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بندي و انتقال پیام موجب چوبارههمسو است. اشتباه در چ این مطلب با نتایج پژوهش حاضركه 

مهارت كالمی یكی از  این مطلب با نتایج این پژوهش همسو است.خواهد شد كه  نداشتنرضایت

پیام و دریافت عامل مهمی در انتقال درست تواند رتباطی است كه میهاي اهاي مهارتشاخه

و توانایی ثر یک مربی (. توانایی ایجاد ارتباط مؤ2005، 1منچاكا )پترسون، راگتز و بازخورد باشد

، موجب نهایتمنجر شود و دربه رضایت بیشتر تواند انتقال فكر یک مربی درقالب كالم صحیح می

 .كنندگوناگون تمامی این موارد را تأیید میهد شد كه مطالعات خوا ري چشمگیروبهره

د مؤثر موجب كه مهارت بازخور ( بیان كردند2010) شاه، احمد و علینظیر احمد پژوهشگرانی

مان و رضایت شغلی آنان افزایش عملكرد اعضاي ساز ،نتیجهشد و دراثربخشی شبكة ارتباطی می

كه نشان داد ارتباطات ( 1375رنجبریان )مطالعة  همسو است.مطلب با پژوهش حاضر این  یابد.می

 د سازمانی و رضایت شغلی را ارتقاتعه كاري و غیره، دكار و ایجاد بازخورقوي اجتماعی در محیط 

یک ارتباط  در دبازخور رسدنظر میهب ،حقیقتخوانی دارد. در، با نتایج پژوهش حاضر همبخشدمی

شدن شود و موجب آسانمی هاي ارتباطی تبدیلیک مهارت دیگر از انواع مهارت هخود ب جانبهدو

 .شود، موجب رضایت كاري براي هر دو طرف مینهایتها و درارتباطات و كمترشدن تنش

 4جوهاچ ( و2013) 3میسكلهوي و (، 2011) 2و جان هلریگلجمله پژوهشگران متعددي از 

 (2010اند. یسیل )هاي ارتباطی با تعهد سازمانی را تأیید كردهمعنادار بین مهارتارتباط  (2013)

را نسبت به حرفة تدریس مثبت و معنادار ها هاي ارتباطی اساتید و نگرش آنبین مهارت نیز رابطة

هاي بین هر سه بعد مهارت در پژوهش خود مطرح كرد كه (1391عفیف )همتیارزیابی كرد. 

بازخورد( با تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط مثبت و معناداري وجود )كالمی، شنود و  ارتباطی

به این نتیجه دست ( نیز 2009) 5كیوبور و ریر. كدارد و این دقیقاً با نتایج پژوهش حاضر همسو است

 ايهاي ارتباطی قوين ردۀ باال از مهارتویژه مدیراهر اندازه كاركنان یک سازمان به یافتند كه

نان سازمان به همان میزان رضایت شغلی باالتر و تعهد سازمانی بیشتري در كارك ،برخوردار باشند

همراه یت شغلی بههاي ارتباطی و رضاها به ارتباط بین مهارتآن ،راستاوجود خواهد داشت. دراین

 . هاي پژوهش حاضر همسو استاند كه با یافتهتعهد سازمانی اشاره كرده

بین عنوان متغیر پیشند بهنتواكل میهاي ارتباطی درنتایج حاصل از رگرسیون نشان داد كه مهارت

هاي كالمی و لفهبینی كنند و این مهم در ارتباط با مؤداري را براي نگرش سازمانی پیشمقادیر معنا
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 كه دادن( مقادیر معناداري را نشان ندادمهارت شنود )گوشما در ارتباط با ا ؛بازخورد نیز معنادار بود

، متغیر خوبی براي با نگرش سازمانی است مهارت شنود باوجود ارتباط مثبت و معنادارش معنابدین

، شاید این نبود (1378)به نقل از امیري،  هلریگل سازمانی نیست. به گفتةبینی نگرش پیش

لیل باشد كه بیشتر مدرسان تمایل دارند ارزشیابی اولیة خویش را داینمعناداري روابط رگرسیونی به

 ریزي كنند؛برنامهكار  ، براي ادامةهاي كتبی بگیرند و پس از گرفتن بازخورد از آنبراساس آزمون

نگرش سازمانی  بین مناسبی براياست متغیر پیشاز این حیث كه مهارت شنود نتوانسته  ،اینبنابر

 .همسو است( 1378امیري و همكاران )هاي با یافتهكه  ،باشد

مشابه نشان داد، تعهد سازمانی كه خود  هايكه نتایج حاصل از این پژوهش و پژوهشطورهمان

اي در عملكرد كنندهمتأثر از عوامل فردي، شغلی، سازمانی و محیطی است و از پیامدهاي تعیین

د هاي ارتباطی )كالمی، بازخوربا مهارت ،جمله مراكز آموزشی و پژوهشی برخوردار استها ازسازمان

كرد كه مهارت كالمی  توان بیانرد؛ بنابراین، میاي معناداري داشنود( همبستگی مثبت و رابطه و

عنوان مصداق رعایت احترام به دادن بهسازي افراد، مهارت گوشاعدعنوان قابلیت نفوذ و توان متقبه

كه  نوعی اعمال كنترل بر فرایند ارتباطاتعنوان اطات اجتماعی و مهارت بازخورد بهدر ارتبدیگران 

 ، اهمیت خود را در این پژوهش برايشودي انسانی نیز نام برده میهاعنوان مهارتها با از آن

در كشور و سایر  شدههاي انجاممهم نگرش سازمانی همسو با پژوهش گذاري بر متغیر بسیاراثر

كردن مسیر پیشرفت و شایان ذكر است كه نگرش سازمانی منجر به طیكشورها نشان دادند. 

كه هر اندازه كاركنان سازمان از تعهد سازمانی و رضایت شغلی ايهگون؛ بهشودسازمان می يجلوروبه

رضایت  ارتقاي عوامل متعددي دریابد. افزایش میوري كل سازمان بهره ،بیشتري برخوردار باشند

رسد نظر میاكنون به ،بنابراین (؛2009)آزالیا و همكاران،  شغلی و تعهد سازمانی دخالت دارند

بلكه عواملی نظیر  ند؛طریق این عوامل كافی نیستتعهد سازمانی تنها از ایت شغلی وافزایش رض

)تعهد سازمانی و رضایت  سازمانی افزایش نگرش ي برگذارتوانند عوامل تأثیرهاي ارتباطی میمهارت

 ها باشند كه نتایج این پژوهش و مطالعاتشگاهجمله اساتید دانها ازغلی( افراد شاغل در سازمانش

هاي دلیل باشد كه مهارتاینكند. شاید بهوضوح تأیید میه داخلی و خارجی این موضوع را بهمشاب

، حال توانند تفكراتی را كه موجب بروز خالقیت و مهندسی مجدد شوند، مشخص كنند.ارتباطی می

 د:نشومیمطرح  هاي زیرآمده پیشنهاددستبا توجه به نتایج به

براي پیشبرد  بدنی دانشگاههاي ارتباطی اساتید تربیتظرفیت زیاد مهارت مسئوالن مربوط از -الف 

ام تم كه این ظرفیت را براي توسعةشكلیسازمانی و البته كشور استفاده كنند؛ بهاهداف درون

 هاي مشابه معرفی كنند؛سازمان
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مطالعات  (،1392، خود )هادوي انسانی منابع بر یافتهتوسعه با توجه به تأكید بیشتر كشورهاي -ب

زمینة  ندنتواهاي مختلف میرش سازمانی در كشورهاي ارتباطی با نگتطبیقی دربارۀ ارتباط مهارت

 ی به اهداف سازمانی را میسر كنند؛جلو و نیز سیر صعودي دستیابحركت روبه

 استفاده محیطی،تهدیدهاي  اب مقابله براي ورزشی هاينسازما ویژهبه هاسازمان حاضر، درعصر -ج

را  درونی هايتوانمندي و هاظرفیت ناچارند سازمانی اهداف به یابیدست و احتمالی هاياز فرصت

به  وكنند  ترمیم را ضعف نقاط ،كنند موشكافی را سازمانی مختلف ابعاد و مسائل كنند، شناسایی

 از بخشی عنوانبه نیزها دانشگاه بنابراین، (؛1392)عرضه و سیدعامري،  بپردازند قوت نقاط تقویت

باید  ،دارند افراد خانوادگی فرهنگی، اجتماعی، ابعاد همة در مهمی كه نقش حاضر عصر هايسازمان

شده در پژوهش حاضر، شناسایی و هاي بررسیرا ازجمله متغیرگذار بر خود تمامی عوامل تأثیر

ها پرداخته ؛ زیرا، طبق مطالعاتی كه به آنها باشندصدد بهبود آنطور مستمر دربهتحلیل كنند و 

 وري مستمر باشند.جمله عوامل بهرهتوانند ازها می، این متغیرشد
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Abstract 

The communication skills are one part of organizational behavior and its aim is 

more productivity in achieving organizational goals. The purpose of this study 

was to determine the effect of communication skills on organizational attitudes 

(organizational commitment and job satisfaction) of physical education faculties 

in Payame Noor University. The methodology of study was descriptive –survey. 

The population included all physical education faculties in PNU (80 people 

fulltime and 700 part time). The samples selected by cluster random sampling and 

with regard of Morgan table for best number of samples (250 people). The data 

gathered by 3 questionnaires include: Barton G’s communication skills, Susan J’s 

job satisfaction and Lina et al’s organizational commitment. The face and content 

credits of questionnaires approved by some faculties and experts. The reliability 

of questionnaire approved by Cronbach's alpha test (0.84, 0.84, 0.88). The data 

analyzing did by statistical way: descriptive way (frequencies and classifications) 

and inferential way (K-S, correlation analysis, multiple regression analysis). The 

results showed there were significant relation between communication skills and 

organizational attitude (P< 0.001). Multiple regression analysis indicated that the 

relationship between the two components of communication skills (verbal & 

feedback) and organizational attitudes was significant (P< 0.001) and (P< 0.004), 

the effect listening component on organizational attitudes is not significant (P< 

0.470). With considering the results, there is a suggestion for administrators to 

prepare programs for developing all components of communication skills, 

especially listening skills. 
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