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مطالعات مدیریت ورزشی

بررسی ارتباط مهارتهای ارتباطی با نگرش سازمانی هیئتعلمی استخدامی و
مدعو رشتة تربیتبدنی دانشگاه پیامنور
3

حمید قاسمی ،1فریده هادوی ،2منوچهر ططری
 .1دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه پیام نور ،ایران
 .2دانشیار تربیت بدنی ،واحد اسالمشهر ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران
*
 .3استادیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه پیام نور ،ایران
تاریخ دریافت1393/10/15 :

تاریخ پذیرش1394/03/01 :

چکیده
یکی از ابعاد رفتار سازمانی ،شناخت مهارتهای ارتباطی افراد با هدف دستیابی به بهرهوری و تحقق اهداف سازمانی
است .این پژوهش به تحلیل اثرهای مهارتهای ارتباطی بر نگرش سازمانی هیئتعلمی استخدامی و مدعو تربیتبدنی
دانشگاه پیامنور پرداخته است .پژوهش ازنوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام شده است 80 .نفرهیئتعلمی
استخدامی و  700نفر مدرس مدعو تربیتبدنی دانشگاههای پیامنور جامعة آماری پژوهش حاضر را تشکیل دادند .تمام
جامعة هیئتعلمی بهعنوان نمونه و از مدرسان مدعو  250نفر بهصورت تصادفی خوشهای بهعنوان نمونة آماری با
استفاده از جدول مورگان انتخاب شدند .ابزارهای اندازهگیری پرسشنامههای مهارتهای ارتباطی ،رضایت شغلی و تعهد
سازمانی بودند .روایی صوری و منطقی پرسشنامهها به کمک اساتید دانشگاهها و صاحبنظران بخش مدیریت انجام شد
و پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ بهدست آمد که برای هرکدام از پرسشنامهها بهترتیب  0/84 ،0/84و 0/88
محاسبه شد .از روشهای آمار توصیفی برای طبقهبندی نمرههای خام و ترسیم جداول و نمودارها و از آمار استنباطی
(کلوموگروف – اسمیرنوف ،تحلیل همبستگی ،تحلیل رگرسیون چندگانه) برای بررسی فرضیة پژوهش استفاده شد.
نتایج نشان داد که همبستگی مهارتهای ارتباطی و ابعاد نگرش سازمانی معنادار است .همچنین ،ضرایب رگرسیون
چندگانه حاکی از این است که تأثیر دو مؤلفة مهارتهای ارتباطی (کالمی و بازخورد) بر نگرش سازمانی معنادار است و
تأثیر مؤلفة شنود بر نگرش سازمانی معنادار نیست؛بنابراین ،با توجه به اهمیت مهارتهای ارتباطی در پیشبینی نگرش
سازمانی بهنظر میرسد که مسئوالن باید راهبردهای مدیریتی مناسبی را برای رسیدن به سطح بهینة تمامی مؤلفههای
مهارتهای ارتباطی بهویژه مهارت شنود بهکار گیرند.

واژگان کلیدی :مهارتهای ارتباطی ،رضایت شغلی ،تعهد سازمانی ،نگرش سازمانی

*نویسندۀ مسئول

Email: manochehr61@gmail.com
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مقدمه
موفقیت در هر سازمانی بستگی به تخصیص و بهكارگیري مناسب ابزار ،تجهیزات ،پول ،مواد خام و
منابع انسانی آن سازمان در برنامههاي آن دارد و این امر درصورتی امكانپذیر خواهد شد كه این
سازمانها بتوانند مهارتها ،تواناییها و خصوصیات فردي و جمعی كاركنان خود را درراستاي اهداف
سازمان بهكار گیرند (هاشمیمطلق و مظفري .)1389 ،ارتباطات مؤثر 1یكی از عناصر كلیدي
موفقیت مدیران است؛ زیرا ،اطالعات بهعنوان یک دادۀ مهم ،در سایة ارتباطات مؤثر وارد سازمان
میشوند و هنگامیكه به سازمان راه یافتند ،دوباره به سیستم ارتباطی كارآمد نیاز دارند تا پردازش
شوند و مانند خون در رگهاي سازمان جریان یابند (كوزهچیان .)1382 ،ارتباطات از مهمترین
ابزارهاي جامعة مدرن و از مهمترین عوامل توسعه و تعالی انسانی هستند .در تعریف ارتباطات
میتوان گفت كه انتقال اطالعات از فرستنده به گیرنده است؛ بهگونهايكه براي هر دو قابلفهم و
واضح باشند (كوزهچیان1382 ،؛ قبادي .)1387 ،توانایی برقراري ارتباط درست ،یكی از مهارتهاي
اساسی زندگی اجتماعی است و اهمیت آن در زندگی انسان بهحدي است كه برخی از صاحبنظران
مبناي رشد انسانی ،آسیبهاي فردي و پیشرفتهاي بشري را در فرایند ارتباط دانستهاند (چانت،
جانكینسون ،راندل و رسل .)2002 ،2افزونبراین ،توانایی ارتباطی مهمترین عامل تصمیمگیري
سازمان و موفقیت افراد در كار است .داشتن توانایی ،مهارتهاي ارتباطی و ارتباطات بینفردي براي
مدیران بسیار اهمیت دارد؛ زیرا ،بیش از  25درصد از مشكالت مربوط به روابط افراد در سازمان،
بهدلیل وجود مشكالت ارتباطی در سطح فردي و سازمانی است (نظري ،احسانی ،اشرفگنجوي و
قاسمی1391 ،؛ جیمز.)2002 ،3
رضاییان ( )1391سه نوع مهارت ارتباطی را معرفی كرده است كه عبارتاند از :شنود مؤثر ،مهارت
كالمی و بازخورد .فرایند كشف رمز و تعبیر و تفسیر فعال پیامهاي كالمی را شنود مؤثر (گوشدادن
فعال) گویند؛ بنابراین ،بهنظر میرسد كه براي ایجاد و حفظ روابط خوب و مطلوب و جلوگیري از
اختالفنظرها ،كشمكشها و سوءتفاهمها باید فن دقیق گوشدادن وشنیدن را آموخت و بهكار
بست .نظري و همكاران ( )1391بیان كردند كه اگر افراد در محل كار به شكل مناسبی ارتباط
برقرار نكنند ،زمان را تلف میكنند ،منابع را هدر میدهند ،در رسیدن به اهداف با شكست مواجه
میشوند و روابط آنها با یكدیگر خراب میشود؛ بنابراین ،مهارتهاي ارتباطی آنها از اهمیت
حیاتی براي سازمان بهشمار میروند (نظري و همكاران)2012 ،؛ درنتیجه ،مجهزكردن افراد به
1. Effective Communication
2. Chant, Jenkinson, Randle & Russell
3. James
4. Selma & Aysegul
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مهارتهاي الزم ازجمله مهارتهاي برقراري ارتباط باعث خواهد شد تا سازمان به نظام آموزشی
اثربخش با كارایی و اعتبار باالیی دست یابد (باقیانیمقدم و ممیزي .)1391 ،پژوهشگران داخلی و
خارجی زیادي بر اهمیت كسب مهارتهاي ارتباطی توسط كاركنان سازمان تأكید داشتهاند.
دوبرین )2010( 1و سلما و آیسگول )2012( 2بر لزوم انجام پژوهشهاي بیشتر درزمینة ارتباط بین
مهارتهاي ارتباطی و متغیرهاي دیگر موجود در محیط كاري كاركنان تأكید داشتهاند تا اهمیت
این مقوله در ارتباط با متغیرهاي موجود در سازمان آشكار شود؛ بنابراین ،توجه به زمینة ارتباطات و
چگونگی جهتگیري آنها بهسمت اهداف سازمانی نكتهاي ضروري بهنظر میرسد .باوجود مطالب
بیانشده راجع به مهارتهاي ارتباطی و لزوم توجه جدي به آنها باید بیان كرد كه اهمیتشان در
ارتباط با دیگر متغیر هاي موجود در سازمان و محیط سازمان نظیر نگرش سازمانی سنجیده میشود.
به گفتة پژوهشگرانی نظیر واكوال و نیكولوا )2005( 3و كریر و بوركیو ،)2009( 4نگرش سازمانی
كاركنان یک سازمان است كه منجر به طیكردن مسیر پیشرفت و روبهجلوي سازمان میشود؛
بهگونهايكه هر اندازه كاركنان سازمان از تعهد سازمانی و رضایت شغلی -كه به گفتة بتمن و
استراسر ،1دو مؤلفة اصلی نگرش سازمانی هستند -به میزان بیشتري برخوردار باشند ،بهرهوري كل
سازمان افزایش مییابد .هر اندازه كه تعهد سازمانی و رضایت شغلی بهعنوان متغیرهاي نگرش
سازمانی در سطوح باالیی باشند ،میتوانند به سطوح باالي عملكرد سازمانی منجر شوند .افزونبراین،
نگرش نشان دهندۀ نحوۀ احساس شخص دربارۀ چیزي است .تعهد سازمانی یک نگرش كاري است
كه بهطور مستقیم به مشاركت و تمایل به ماندن كاركنان در سازمان مربوط میشود و ارتباط
مشخصی با عملكرد سازمانی دارد (هاشمیمطلق و مظفري .)1389 ،به عقیدۀ همتیعفیف (،)1391
كاركنان ورزیده كه عموماً داراي تعهد زیاد كاري ،عاطفی و هنجاري هستند ،از مهارتهاي ارتباطی
قوياي برخوردارند؛ بهگونهاي كه هر اندازه شخص به سازمان خود عالقهمند باشد ،سعی میكند
مهارتهاي ارتباطی متناسب با آن را كسب كند .باید بیان كرد كه مفهوم مهم دیگر در ارتباط با
بهرهوري سازمانی ،رضایت شغلی است .همانطوركه اشاره شد ،پژوهشگران در پژوهشهاي زیادي به
این نتیجه رسیدهاند كه هر اندازه كاركنان از رضایت شغلی زیادي برخوردار باشند ،به عملكرد
سازمانی قابلقبولی میرسند (كریر و بوركیو2009 ،؛ آزالیا ،عمر ،ماستور2009 ،5؛ احمد ،احمد و
علیشاه .)2010 ،6رضایت شغلی كاركنان نگرشی كلی است كه كاركنان نسبت به شغلشان دارند و
1. Dubrin
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بهطور مستقیم به نیازهاي فردي شامل چالشیبودن كار ،پاداشهاي یكسان ،محیط كاري حمایتی و
همكاران ارتباط پیدا میكند (هاشمیمطلق و مظفري .)1389 ،دیویس و نیواستور )2003( 1رضایت
شغلی را درقالب احساسات خوشایند و ناخوشایندي تعریف كردند كه كاركنان در رویارویی با
كارشان دارند .در پژوهشی كه همتیعفیف ( )1391انجام داد ،به این نتیجه دست یافت كه هر
اندازه مهارتهاي ارتباطی كاركنان قوي و چگونگی استفاده از آنها براي كاركنان میسر باشد ،میزان
رضایت شغلی كاركنان باال و رضایتمندي ارباب رجوع نیز بهدست میآید .افزونبراین ،بین هر سه
بعد مهارتهاي ارتباطی و تعهد سازمانی نیز ارتباط مثبت و معناداري وجود دارد .نظري و همكاران
( )1391در پژوهشی نتیجه گرفتند كه بین مهارتهاي ارتباطی ،ارتباطات بینفردي و اثربخشی
سازمانی مدیران ورزشی ارتباط معناداري وجود دارد .همچنین ،ویژگیهاي شخصیتی بهعنوان
شاخص مناسبی نقش مؤثري در پیشبینی مهارتهاي ارتباطی ،روابط بینفردي و اثربخش سازمانی
مدیران ورزشی دارند .كریر و بوركیو ( )2009دریافتند كه ارتباطات مؤثر و مهارتهاي ارتباطی باال،
عاملی قوي در افزایش رضایتمندي و تعهد سازمانی كاركنان است .به عقیدۀ دوبرین (،)2010
ارتباطات گسترده و مؤثر بین مدیران و كارمندان عاملی ضروري درجهت حل مشكالت و بهدست
آوردن موفقیت و همچنین ،توسعه و بهبود اثربخشی و تعهد سازمانی است .لیكاتا و هوپر)1999( 2
و هوي و میسكل )2013( 3نیز دریافتند كه بین مهارتهاي ارتباطی مدیران با تعهد سازمانی
كاركنان رابطة معناداري وجود دارد.
با توجه به مطالبی كه بیان شد ،پژوهشگران مطالعة حاضر بر آن شدند كه اثر مهارتهاي ارتباطی را
بر نگرش سازمانی هیئتعلمی استخدامی و مدعو رشتة تربیتبدنی دانشگاه پیامنور بررسی كنند و
به این سؤال پاسخ دهند كه چه رابطهاي بین مهارتهاي ارتباطی و تعهد سازمانی و رضایت شغلی
وجود دارد؟
روششناسی پژوهش
هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثر مهارتهاي ارتباطی بر نگرش سازمانی هیئتعلمی استخدامی و
مدعو تربیتبدنی دانشگاه پیامنور بود .روش پژوهش حاضر ازنظر راهبرد ،توصیفی و ازنظر مسیر
اجرا ،پیمایشی بود كه بهصورت میدانی انجام شد .جامعة آماري هیئتعلمی رشتة تربیتبدنی
پیامنور كل كشور  80نفر است كه بهدلیل محدودیت و نیز بهدستآمدن نتایج قابلتعمیمتر ،با

1. Davis & Newstorm
2. Licata & Harper
3. Hoy & Miskel

بررسی ارتباط مهارتهای ارتباطی با نگرش سازمانی هیئت...

237

استفاده از نمونهگیري سودار تمامی جامعه به روش سرشماري بهعنوان نمونه انتخاب شدند.
همچنین ،جامعة آماري مدرسان مدعو در رشتة تربیتبدنی دانشگاه پیام نور (باالتر از
كارشناسیارشد و حدود 700نفر) در نیمسال اول  1392-93برآورد شدند كه براي انتخاب اعضاي
مدعو ،جامعة آماري درسراسر كشور به پنج خوشه تقسیم شدند (استانهاي شمالی ،جنوبی ،شرقی،
غربی و مركزي) .سپس ،درمیان استانهاي حاضر ،در هركدام از خوشهها مراكز پیامنور مشخص
شدند و بهشكل تصادفی ساده و با استناد به جدول مورگان از هركدام از خوشهها  50نفر انتخاب
شدند كه درمجموع  250نفر شوند .درنهایت و پس از تماسهاي مكرر تلفنی و فرستادن پنج بار
ایمیل و مراجعه حضوري ،درمجموع  70پرسشنامه از اعضاي هیئتعلمی استخدامی و 200
پرسشنامه از مدرسان مدعو بازگردانده شدند و تجزیهوتحلیل آماري شدند .در پژوهش حاضر ،از سه
پرسشنامه براي جمعآوري اطالعات استفاده شد :الف -پرسشنامة مهارتهاي ارتباطی بارتون جی.
اي .)1990( 1.این پرسشنامه شامل  18ماده در سه خردهمقیاس است كه شش آیتم مربوط به
مهارت كالمی ،شش آیتم مربوط به مهارت شنود و شش آیتم مربوط به مهارت بازخورد هستند
(بارتون ،استیسی و فورتون .)2006 ،2این پرسشنامه براي انجام پژوهشهاي ایرانی تأیید شده است
(كشتكاران ،حیدري و باستانی1390 ،؛ باقیانیمقدم و ممیزي)1391 ،؛ ب -پرسشنامههاي نگرش
سازمانی :این بخش از پرسشنامههاي رضایت شغلی و تعهد سازمانی تشكیل شده است .پرسشنامة
رضایت شغلی كه در این پژوهش استفاده شده است ،توسط سوسان )2003( 3و ترجمة مقیمی
( )1392تهیه شده است .این پرسشنامه شامل  13آیتم درزمینة سنجش میزان رضایت شغلی افراد
در سازمان است .همچنین ،پرسشنامة تعهد سازمانی كه در این پژوهش بهكار رفته است ،توسط
لینا ،آوكس و لورتا )2007( 4و ترجمة مقیمی ( )1392تهیه شده است .این پرسشنامه شامل 24
آیتم در سه خردهمقیاس است كه هشت آیتم آن مربوط به سنجش میزان تعهد عاطفی ،هشت آیتم
مربوط به سنجش میزان تعهد مستمر و هشت آیتم دیگر مربوط به سنجش میزان تعهد هنجاري
افراد نسبت به سازمان است .افزونبراین ،پرسشنامههاي مورداستفاده براساس مقیاس پنجارزشی
لیكرت نمرهگذاري شدهاند .روایی صوري و منطقی پرسشنامهها به كمک اساتید دانشگاهها و
صاحبنظران بخش مدیریت انجام شد و پایایی ازطریق روش ضریب آلفاي كرونباخ بهدست آمد كه
براي هركدام از پرسشنامهها ،بهترتیب  0/84 ،0/84و  0/88محاسبه شد.

1. Barton J.A
2. Barton, Stacey & Fortnum
3. Susan
4 Lina, Aukse & Loreta
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در این پژوهش ،از روشهاي آمار توصیفی براي طبقهبندي نمرههاي خام و ترسیم جداول و نمودارها
و از آمار استنباطی (كلوموگروف– اسمیرنوف براي تعیین نحوۀ توزیع دادهها ،تحلیل همبستگی،
تحلیل رگرسیون چندگانه و تی مستقل براي مقایسة متغیرهاي پژوهش بین هیئتعلمی و مدرسان
مدعو و آزمون فریدمن براي رتبهبندي مؤلفههاي مهارتهاي ارتباطی و تعهد سازمانی) براي بررسی
فرضیة پژوهش استفاده شد.
نتایج
تجزیهوتحلیلهاي توصیفی نشان داد كه درمجموع  75/9درصد از نمونهها مرد و  24/1درصد زن
هستند كه بیشتر نمونهها؛ یعنی  55/5درصد داراي گرایش تحصیلی مدیریت ورزشی هستند28/2 .
درصد با مدرک دكتري و  71/8درصد با مدرک كارشناسیارشد مشغولبهتدریس هستند.
افزونبراین ،بیشتر شركتكنندگان؛ یعنی  72درصد از نمونهها داراي مرتبة مربی 24/4 ،درصد
استادیار و فقط نُه نفر ( 3/3درصد) دانشیار و یک نفر استادتمام ( 0/37درصد) هستند.
در جدول شماره یک خالصهاي از ویژگیهاي توصیفی نمونههاي پژوهش آورده شده است.
جدول  -1خالصهای از ویژگیهای توصیفی نمونههای پژوهش (به تعداد)
نوع اشتغال
جنس
تأهل

سن

مرتبه

مدرک

هیئت علمی

مدعو

کل

مرد

56

149

205

زن

14

51

65

متاهل

63

158

221

مجرد

7

42

49

25-29

0

16

16

30-34

33

99

132

35-40

25

75

100

<40

12

10

22

مربی

61

133

194

استادیار

7

59

66

دانشیار

1

8

9

استاد

1

0

1

ارشد

61

133

194

دكتري

9

67

76
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ادامه جدول  -1خالصهای از ویژگیهای توصیفی نمونههای پژوهش (به تعداد)
نوع اشتغال

گرایش

هیئت علمی

مدعو

کل

مدیریت

57

93

150

فیزیولوژي

5

27

32

بیومكانیک

2

25

27

رفتار

2

25

27

آسیب

3

17

20

عمومی

1

13

14

در جدول شماره دو ،میانگین پاسخها بهتفكیک هیئتعلمی استخدامی و مدعو مشاهده میشود.
جدول  -2توصیف وضعیت پاسخ نمونههای پژوهش به متغیرها و مؤلفههای آنها
متغیر

میانگین پاسخها

حداقل

حداکثر
5

هیئتعلمی

مدعو

مهارتهاي ارتباطی

4/05

4/05

1

مهارت كالمی

4/40

4/42

1

5

مهارت شنود

4/39

4/43

1

5

مهارت بازخورد

4/13

4/06

1

5

نگرش سازمانی

4/20

3/62

1

5

رضایت شغلی

4/26

3/35

1

5

تعهد سازمانی

4/14

3/89

1

5

تعهد عاطفی

4/34

4/09

1

5

تعهد هنجاري

4/05

3/88

1

5

تعهد مستمر

4/04

3/70

1

5

در بخش تجزیهوتحلیلهاي استنباطی پژوهش ،براي تعیین طبیعی یا غیرطبیعیبودن توزیع دادهها
از آزمون كولموگروف -اسمیرنوف 1استفاده شد .در جدول شماره سه نتایج آن نشان داده است.
طبق نتایج ارائهشده در جدول شماره سه ،تمامی توزیعها در سطح معناداري  0/05طبیعی هستند؛
بنابراین ،در ادامة تجزیهوتحلیلهاي آماري از آزمونهاي پارامتري استفاده شده است.

1. Kolmogorov–Smirnov
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جدول -3نتایج آزمون کلوموگروف -اسمیرنوف برای تعیین طبیعی یا غیرطبیعیبودن توزیع دادهها
مهارتهای ارتباطی

تعهد سازمانی

رضایت شغلی

نگرش سازمانی

آماره Z

1/354

1/075

0/996

0/443

سطح معناداري

0/051

0/198

0/274

0/990

در تجزیهوتحلیلهاي استنباطی براي بررسی ارتباط بین متغیر مهارتهاي ارتباطی و مؤلفههاي آن
با نگرش سازمانی و متغیرها و مؤلفههاي آنها ،از آزمون همبستگی پیرسون 1استفاده شد كه نتایج
آن در جدول شماره چهار مشاهده میشود.
طبق اطالعات ارائهشده در جدول شماره چهار ،ارتباط بین همة ابعاد مهارتهاي ارتباطی
(مهارتهاي كالمی ،مهارتهاي شنود ،مهارتهاي بازخورد و مهارتهاي ارتباطی بهطوركلی) و همة
ابعاد مختلف نگرش سازمانی (تعهد عاطفی ،تعهد مستمر ،تعهد هنجاري ،تعهد سازمانی ،رضایت
شغلی و نگرش سازمانی بهطوركلی) در سطح یک درصد مثبت و معنادار است؛ بدینمعناكه افزایش
مهارتهاي كالمی ،مهارتهاي شنود ،مهارتهاي بازخورد و بهطوركلی ،مهارتهاي ارتباطی
هیئتعلمی استخدامی و مدعو دانشگاه پیامنور ،منجر به افزایش سطح نگرش سازمانی آنها
بهصورت كلی و نیز افزودهشدن نگرش در همة ابعاد آن خواهد شد.
جدول  -4رابطة بین ابعاد مختلف مهارتهای ارتباطی و ابعاد مختلف نگرش سازمانی
مهارت ارتباطی
مهارت كالمی
مهارت شنود
مهارت بازخورد
مهارتهاي ارتباطی

تعهد

تعهد

تعهد

تعهد

رضایت

نگرش

عاطفی

هنجاری

مستمر

سازمانی

شغلی

سازمانی

r=0/676

r=0/58

r=0/518

r=0/716

r=0/447

r=0/646

P=0/001

P=0/001

P=0/001

P=0/001

P=0/001

P=0/001

r=0/505

r=0/418

r=0/341

r=0/514

r=0/289

r=0/242

P=0/001

P=0/001

P=0/001

P=0/001

P=0/001

P=0/001

r=0/453

r=0/456

r=0/446

r=0/549

r=0/338

r=0/472

P=0/001

P=0/001

P=0/001

P=0/001

P=0/001

P=0/001

r=0/681

r=0/608

r=0/560

r=0/747

r=0/646

r=0/646

P=0/001

P=0/001

P=0/001

P=0/001

P=0/001

P=0/001

1. Pearson
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با توجه به معناداربودن مقادیر بهدستآمده براي همبستگیها ،از رگرسیون با هدف تعیین میزان اثر
مهارتهاي ارتباطی بر نگرش سازمانی استفاده شد كه در جدول شماره پنج نتایج آن ارائه شده
است.
با توجه به مقادیر ارائهشده در جدول شماره پنج ،معادلة خطی حاصل از تحلیل رگرسیون مقدار F
بهدستآمده معنادار است ( )P < 0/001 ،F = 109/711و مقادیر ضرایب استانداردشدۀ بهدستآمده
براي مهارتهاي ارتباطی ( )P < β، 001/0 =0/528معنادار است و بدینمعنا است كه با تغییر یک
واحد در متغیر مهارتهاي ارتباطی ،میزان  0/528تغییر در نگرش سازمانی بهوجود خواهد آمد.
جدول  -5میزان تأثیر مهارتهای ارتباطی بر نگرش سازمانی اعضاء
عنوان متغیر

ضریب غیر استاندارد

خطای معیار

ضریب استاندارد بتا

آمارة تی

 :Cضریب ثابت

39/477

6/936

-----

**5/687

0/988

0/094

0/528

**10/507

 :X1مهارتهاي ارتباطی
** معناداري در سطح یک درصد

*

معناداري در سطح پنج درصد

همچنین ،براي مشخصشدن تأثیر هركدام از مؤلفههاي مهارتهاي ارتباطی بر نگرش سازمانی از
رگرسیون خطی به روش ورود همزمان استفاده شد كه نتایج آن را در جدول شماره شش مشاهده
میكنید.
جدول  -6میزان تأثیر ابعاد مختلف مهارتهای ارتباطی بر نگرش سازمانی اعضا
عنوان متغیر

ضریب غیر استاندارد

خطای معیار

ضرایب استاندارد بتا

آمارة تی

 :Cضریب ثابت

1/057

0/208

-----

**5/078
**6/927

 :X1مهارت كالمی

0/464

0/067

0/492

 :X2مهارت شنود

0/030

0/042

0/045

ns

 :X3مهارت بازخورد

0/133

0/046

0/169

**2/866

0/724

** معناداري در سطح یک درصد * معناداري در سطح پنج درصد

با توجه به نتایج ارائهشده ،مقدار  Fبهدستآمده معنادار است ( )P < 0/001 ،F = 58/106و مقادیر
ضرایب استانداردشدۀ بهدستآمده براي دو مؤلفة مهارت كالمی ( β =0/492و  )P < 0/001و
مهارت بازخورد ( β = 0/169و  )P < 0/004معنادار است .دراینمیان ،مهارت كالمی با دارابودن
ضریب استانداردشدۀ بیشتر ،تأثیر بیشتري بر نگرش سازمانی دارد و بدینمعنا است كه با تغییر یک
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واحد در متغیر مهارت كالمی ،میزان  0/492تغییر در نگرش سازمانی بهوجود خواهد آمد؛ اما
ضرایب بهدستآمده دربارۀ مهارت شنود مقادیر معناداري را نشان نداد (.)P < β، 470/0 = 0/169
همچنین ،طبق مقدار ضریب تعیین تعدیلیافته ،1این سه متغیر توانستهاند  44درصد از تغییرات
متغیر وابسته را تبیین كنند.
همچنین ،درمورد اثر مهارت ارتباطی بر مؤلفههاي نگرش سازمانی ،بهترتیب مقادیر ضرایب استاندارد
براي تعهد سازمانی ( )P < β، 001/0 =0/588و براي رضایت شغلی ()P < β، 001/0 = 0/330
بهدست آمد كه در سطح معناداري یک درصد معنادار بود.
بحث و نتیجهگیری
هدف پژوهش حاضر ،بررسی اثر مهارتهاي ارتباطی بر نگرش سازمانی هیئتعلمی استخدامی و
مدعو تربیتبدنی دانشگاه پیامنور بود .بیشتر پاسخگویان ( 75/9درصد) مرد بودند كه با توجه به
اینكه رشتة تربیتبدنی عموماً رشتهاي دوجنسیتی و از آن مهمتر داراي دروس عملی متعددي است،
بهنظر میرسد دراینخصوص باید تجدیدنظر الزم انجام شود تا بتوان تمام برنامههاي موردنیاز
درخصوص افزایش میزان مهارتهاي ارتباطی را كه میتوانند تأثیر بسزایی در افزایش نگرش
سازمانی داشته باشند ،با رویكرد مناسبی براي هر دو جنس بهكار برد .ییلماز ،كوماگیز ،بالچی-سلک
و ارن )2011( 2در پژوهشی به تفاوت معنادار سطح مهارتهاي ارتباطی بین زنان و مردان دست
یافته بودند .همچنین ،یسیل )2010( 3در پژوهشی تفاوت معناداري را بین مهارتهاي ارتباطی
اساتید ازنظر متغیر جنسیت نشان داد؛ بنابراین ،بهنظر میرسد نیاز به انجام پژوهشهاي بیشتري
دراینزمینه به تفكیک جنسیت وجود دارد؛ هرچند در نمونة آماري موردنظر پژوهش قصد انتخاب
بیشتر مردان وجود نداشت؛ اما با توجه به جامعة موردنظر ،بهناچار بیشتر نمونه را مردان تشكیل
دادند .اولكان و داكلیک )2012( 4در پژوهش خود نتیجه گرفتند كه مهارتهاي ارتباطی بهطور
قابل توجهی با توجه به جنس ،سن ،سطح درآمد و موقعیت اجتماعی تغییر مییابند .بیشتر نمونهها
باالي  30سال بودند و  87/1درصد كل نمونهها داراي مرتبة مربی بودند.
نتایج حاصل از آزمون گشتاوري پیرسون نشان میدهد كه ارتباط بین مهارتهاي ارتباطی و نگرش
سازمانی در سطح یکدرصد مثبت و معنادار است؛ بدینمعناكه افزایش سطح مهارتهاي ارتباطی
منجر به افزایش سطح نگرش سازمانی خواهد شد .همچنین ،نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد كه
1. R2 Adj
2. Yilmaz, Kumcagiz, Balci-Celik & Eren
3. Yesil
4. Ulukan & Dalkilic
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با تغییر یک واحد در متغیر مهارتهاي ارتباطی ،میزان  0/528تغییر در نگرش سازمانی بهوجود
خواهد آمد .افزونبراین ،با تغییر یک واحد در متغیر مهارتهاي ارتباطی ،میزان  0/588تغییر در
تعهد سازمانی و میزان  0/330تغییر در رضایت شغلی بهوجود خواهد آمد؛ بهطوريكه تمامی این
تأثیرات در سطح معناداري یکدرصد معنادار هستند .در بررسی ارتباط بین مؤلفههاي مهارتهاي
ارتباطی و نگرش سازمانی مشخص شد كه مقادیر ضرایب استانداردشدۀ بهدستآمده براي دو مؤلفة
مهارت كالمی و مهارت بازخورد معنادار است و دراینمیان ،مهارت كالمی ارتباط بیشتري با نگرش
سازمانی دارد؛ اما ضرایب بهدستآمده در رابطه با مهارت شنود مقادیر معناداري را نشان نداد.
در مطالعات احمد )2011( 1این نتایج حاصل شد كه ارتباطات پایه و اساس سازمانها هستند و در
درون سازمانها و زیرمجموعههاي آنها رابطة مثبت و روشنی با بسیاري از متغیرها ازجمله رضایت
شغلی ،جو سازمانی ،انگیزه و تعهد سازمانی وجود دارد كه این یافته با نتایج پژوهش حاضر ازنظر
ارتباط همخوانی دارد .طاهريزاده ،سلیمی و صالحیزاده ( )1390نیز در پژوهشهاي خود بیان
كردند كه مهارت كالمی دربین مهارت هاي ارتباطی براي اساتید با هدف تدریس آنان ،از دیدگاه
دانشجویان در مرتبة نخست قرار میگیرد و با تعهد سازمانی رابطة معناداري دارد كه با نتایج
پژوهش حاضر ازنظر ارتباط نیز بهطوركلی همخوانی دارد و همچنین ،از نظر اینكه مهارت كالمی در
مرتبة اول همخوانی قرار دارد ،همسو است (طاهريزاده و همكاران .)1390 ،رابینز )1389( 2نیز
معتقد است عواملی چون تحریف پیام و ابهام در پیام ،موجب تضعیف اطمینان میشوند؛ ازاینرو ،بر
رضایت و تعهد كاركنان اثري منفی خواهد داشت .در ادامة همین پژوهش ،رابینز در یافتههاي
حاصل از مطالعهاي دانشگاهی در سازمانهاي آموزشی اظهار كرد كه بین مهارتهاي ارتباطی
مدیران و تعهد سازمانی رابطة معناداري وجود دارد .نتایج پژوهش هال ،گونري و آندره ژوسكی3
( )2011نیز با نتایج پژوهش حاضر همسو است .به عقیدۀ وي ،میتوان بیان كرد توانایی
صحبتكردن یكی از چهار مهارت عملكردي اصلی است .امیري ،كوهستانی و آهنجان ()1378
مطرح كردند كه بین مهارتهاي كالمی با رضایت شغلی كاركنان رابطة مستقیم و معناداري وجود
دارد كه این یافته با پژوهش حاضر همسو است .البته میتوان گفت كه توانایی صحبتكردن به
گونههاي متنوع و رساندن پیام به شیوۀ جذاب باعث احساس رضایت در شنونده میشود .همچنین،
نتایج مطالعة هنگست )2003( 4مشخص كرد زمانیكه در یک محیط ،ارتباط بین افراد بهخوبی
صورت گیرد ،گفتوگوي میان آنها به درک متقابل ،توافق عمل و رضایت بیشتري منجر میشود
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2. Robins
3. Hall, Gunnery & Andrzejewski
4. Hengst
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كه این مطلب با نتایج پژوهش حاضر همسو است .اشتباه در چهارچوببندي و انتقال پیام موجب
رضایتنداشتن خواهد شد كه این مطلب با نتایج این پژوهش همسو است .مهارت كالمی یكی از
شاخههاي مهارتهاي ارتباطی است كه میتواند عامل مهمی در انتقال درست پیام و دریافت
بازخورد باشد (پترسون ،راگتز و منچاكا .)2005 ،1توانایی ایجاد ارتباط مؤثر یک مربی و توانایی
انتقال فكر یک مربی درقالب كالم صحیح میتواند به رضایت بیشتر منجر شود و درنهایت ،موجب
بهرهوري چشمگیر خواهد شد كه مطالعات گوناگون تمامی این موارد را تأیید میكنند.
پژوهشگرانی نظیر احمد ،احمد و علیشاه ( )2010بیان كردند كه مهارت بازخورد مؤثر موجب
اثربخشی شبكة ارتباطی میشد و درنتیجه ،عملكرد اعضاي سازمان و رضایت شغلی آنان افزایش
مییابد .این مطلب با پژوهش حاضر همسو است .مطالعة رنجبریان ( )1375كه نشان داد ارتباطات
قوي اجتماعی در محیط كار و ایجاد بازخورد كاري و غیره ،تعهد سازمانی و رضایت شغلی را ارتقا
میبخشد ،با نتایج پژوهش حاضر همخوانی دارد .درحقیقت ،بهنظر میرسد بازخورد در یک ارتباط
دوجانبه خود به یک مهارت دیگر از انواع مهارتهاي ارتباطی تبدیل میشود و موجب آسانشدن
ارتباطات و كمترشدن تنشها و درنهایت ،موجب رضایت كاري براي هر دو طرف میشود.
پژوهشگران متعددي ازجمله هلریگل و جان ،)2011( 2هوي و میسكل )2013( 3و جوهاچ4
( )2013ارتباط معنادار بین مهارتهاي ارتباطی با تعهد سازمانی را تأیید كردهاند .یسیل ()2010
نیز رابطة بین مهارتهاي ارتباطی اساتید و نگرش آنها را نسبت به حرفة تدریس مثبت و معنادار
ارزیابی كرد .همتیعفیف ( )1391در پژوهش خود مطرح كرد كه بین هر سه بعد مهارتهاي
ارتباطی (كالمی ،شنود و بازخورد) با تعهد سازمانی و رضایت شغلی ارتباط مثبت و معناداري وجود
دارد و این دقیقاً با نتایج پژوهش حاضر همسو است .كریر و بوركیو )2009( 5نیز به این نتیجه دست
یافتند كه هر اندازه كاركنان یک سازمان بهویژه مدیران ردۀ باال از مهارتهاي ارتباطی قوياي
برخوردار باشند ،به همان میزان رضایت شغلی باالتر و تعهد سازمانی بیشتري در كاركنان سازمان
وجود خواهد داشت .دراینراستا ،آنها به ارتباط بین مهارتهاي ارتباطی و رضایت شغلی بههمراه
تعهد سازمانی اشاره كردهاند كه با یافتههاي پژوهش حاضر همسو است.
نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد كه مهارتهاي ارتباطی دركل میتوانند بهعنوان متغیر پیشبین
مقادیر معناداري را براي نگرش سازمانی پیشبینی كنند و این مهم در ارتباط با مؤلفههاي كالمی و
1. Petersen, Ragatz & Monczka
2. Hellriegel & John
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بازخورد نیز معنادار بود؛ اما در ارتباط با مهارت شنود (گوشدادن) مقادیر معناداري را نشان نداد كه
بدینمعنا است مهارت شنود باوجود ارتباط مثبت و معنادارش با نگرش سازمانی ،متغیر خوبی براي
پیشبینی نگرش سازمانی نیست .به گفتة هلریگل (به نقل از امیري ،)1378 ،شاید این نبود
معناداري روابط رگرسیونی بهایند لیل باشد كه بیشتر مدرسان تمایل دارند ارزشیابی اولیة خویش را
براساس آزمونهاي كتبی بگیرند و پس از گرفتن بازخورد از آن ،براي ادامة كار برنامهریزي كنند؛
بنابراین ،از این حیث كه مهارت شنود نتوانسته است متغیر پیشبین مناسبی براي نگرش سازمانی
باشد ،كه با یافتههاي امیري و همكاران ( )1378همسو است.
همانطوركه نتایج حاصل از این پژوهش و پژوهشهاي مشابه نشان داد ،تعهد سازمانی كه خود
متأثر از عوامل فردي ،شغلی ،سازمانی و محیطی است و از پیامدهاي تعیینكنندهاي در عملكرد
سازمانها ازجمله مراكز آموزشی و پژوهشی برخوردار است ،با مهارتهاي ارتباطی (كالمی ،بازخورد
و شنود) همبستگی مثبت و رابطهاي معناداري دارد؛ بنابراین ،میتوان بیان كرد كه مهارت كالمی
بهعنوان قابلیت نفوذ و توان متقاعدسازي افراد ،مهارت گوشدادن بهعنوان مصداق رعایت احترام به
دیگران در ارتباطات اجتماعی و مهارت بازخورد بهعنوان نوعی اعمال كنترل بر فرایند ارتباطات كه
از آنها با عنوان مهارتهاي انسانی نیز نام برده میشود ،اهمیت خود را در این پژوهش براي
اثرگذاري بر متغیر بسیار مهم نگرش سازمانی همسو با پژوهشهاي انجامشده در كشور و سایر
كشورها نشان دادند .شایان ذكر است كه نگرش سازمانی منجر به طیكردن مسیر پیشرفت و
روبهجلوي سازمان میشود؛ بهگونهايكه هر اندازه كاركنان سازمان از تعهد سازمانی و رضایت شغلی
بیشتري برخوردار باشند ،بهرهوري كل سازمان افزایش مییابد .عوامل متعددي در ارتقاي رضایت
شغلی و تعهد سازمانی دخالت دارند (آزالیا و همكاران)2009 ،؛ بنابراین ،اكنون بهنظر میرسد
افزایش رضایت شغلی و تعهد سازمانی تنها ازطریق این عوامل كافی نیستند؛ بلكه عواملی نظیر
مهارتهاي ارتباطی میتوانند عوامل تأثیرگذاري بر افزایش نگرش سازمانی (تعهد سازمانی و رضایت
شغلی) افراد شاغل در سازمانها ازجمله اساتید دانشگاهها باشند كه نتایج این پژوهش و مطالعات
مشابه داخلی و خارجی این موضوع را بهوضوح تأیید میكند .شاید بهایندلیل باشد كه مهارتهاي
ارتباطی می توانند تفكراتی را كه موجب بروز خالقیت و مهندسی مجدد شوند ،مشخص كنند .حال،
با توجه به نتایج بهدستآمده پیشنهادهاي زیر مطرح میشوند:
الف -مسئوالن مربوط از ظرفیت زیاد مهارتهاي ارتباطی اساتید تربیتبدنی دانشگاه براي پیشبرد
اهداف درونسازمانی و البته كشور استفاده كنند؛ بهشكلیكه این ظرفیت را براي توسعة تمام
سازمانهاي مشابه معرفی كنند؛
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 مطالعات،)1392 ، با توجه به تأكید بیشتر كشورهاي توسعهیافته بر منابع انسانی خود (هادوي-ب
تطبیقی دربارۀ ارتباط مهارتهاي ارتباطی با نگرش سازمانی در كشورهاي مختلف میتوانند زمینة
حركت روبهجلو و نیز سیر صعودي دستیابی به اهداف سازمانی را میسر كنند؛
 استفاده، سازمانها بهویژه سازمانهاي ورزشی براي مقابله با تهدیدهاي محیطی، درعصر حاضر-ج
از فرصتهاي احتمالی و دستیابی به اهداف سازمانی ناچارند ظرفیتها و توانمنديهاي درونی را
 نقاط ضعف را ترمیم كنند و به، مسائل و ابعاد مختلف سازمانی را موشكافی كنند،شناسایی كنند
 دانشگاهها نیز بهعنوان بخشی از،)؛ بنابراین1392 ،تقویت نقاط قوت بپردازند (عرضه و سیدعامري
 باید، خانوادگی افراد دارند، فرهنگی،سازمانهاي عصر حاضر كه نقش مهمی در همة ابعاد اجتماعی
 شناسایی و،تمامی عوامل تأثیرگذار بر خود را ازجمله متغیرهاي بررسیشده در پژوهش حاضر
 طبق مطالعاتی كه به آنها پرداخته،تحلیل كنند و بهطور مستمر درصدد بهبود آنها باشند؛ زیرا
. این متغیرها میتوانند ازجمله عوامل بهرهوري مستمر باشند،شد
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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.
Keywords: Communicational Skills,
Commitment, Organizational Attitude
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