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 کارياخالق و ارتباطی هايمهارت بین ارتباط بررسی پژوهش این از هدف
 رضایتمندي با کشور غرب هاياستان پرورش و آموزش بدنیتربیت مدیران
-توصیفی حاضر پژوهش روش بود. دبیران دیدگاه از بدنیتربیت دبیران
 را پژوهش آماري این نمونه شد. انجام پیمایشی ةشیو به که بود تحلیلی

 اول متوسطه مقاطع در که بدنیتربیت معلمان از نفر) 4321 (جامعه نفر 380
 سه اطالعات گردآوري ابزار داد.می تشکیل بودند تدریس به مشغول دوم و

 مینه شغلی رضایت جی، بارتون ارتباطی هايمهارت استاندارد ۀنامپرسش
 نرم ۀبست از ها،داده تحلیل و تجزیه براي بود. کاراخالق نامهپرسش و سوتا

 جهت لیزرل افزار نرم و توصیفی آمار انجام منظور به SPSS 18 افزاري
 استفاده (SEM) ساختاري معادله سازيمدل و ییديأت عاملی تحلیل انجام
 اخالق روي بر ارتباطی هايمهارت اثر ضریب مقدار که داد نشان نتایج شد.

 ضریب میزان همچنین باشد.می 10/0 شغلی رضایت روي بر و 30/0 کاري
 میان از آمد. دستبه 50/0 شغلی رضایت روي بر کاري اخالق اثر
 99/0 اثر ضریب با بازخورد مهارت ارتباطی هايمهارت به مربوط هايلفهؤم

 و 59/0 اثر ضریب با شنود مهارت ترتیب به و بود اثر ضریب بیشترین داراي
 میان از گرفتند. قرار بعدي هايمرتبه در 55/0 اثر ضریب با کالمی مهارت

 منافع بر پرورش آموزش سازمان کیدأت" کارياخالق به مربوط هايگویه
 میان از همچنین بود اثر ضریب بیشترین داراي 71/0 اثر ضریب با "خود
 خوب دادن انجام از ناشی سربلندي" شغلی رضایت به مربوط هايگویه
 بود. اثر ضریب بیشترین داراي 69/0 اثر ضریب با "کار
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The purpose of this research was to investigate the 
relationship between communication skills and work 
ethic of physical education managers in Education and 
Training Departments in western provinces of the 
country with satisfaction of physical education teachers 
from teachers' points of view . The research method was 
descriptive-analytical which has been conducted through 
using survey method. The research sample included 380 
teachers (population 4321) of physical education who 
were teaching in first and second degrees of high 
schools. Data collection tools included Barton J standard 
questionnaire of communication skills, Minnesota job 
satisfaction and work ethics questionnaire.To analyze 
the research data, there was SPSS 18 software to 
perform descriptive statistics, while LISREL software 
was used to perform confirmatory factor analysis and 
structural equation modeling (SEM) as well. The results 
showed that values of impact coefficient of 
communication skills on work ethic and job satisfaction 
are 0.30 and 0.10 respectively. Value of impact 
coefficient of work ethic on job satisfaction was 0.50. 
Among components related to communication skills, 
feedback skill had the highest impact coefficient (0.99) 
and listening skills and verbal skills were in next places 
with impact coefficient of 0.59 and 0.55 respectively. 
Among items related to work ethic, the item of 
“emphasizing of Education and Training Organization 
on its interests” had the highest impact coefficient 
(0.71); meanwhile, among items of job satisfaction the 
item of “pride of doing a good job” had the highest 
impact coefficient (0.69). 
 
Keywords 
communication skills, work ethic, satisfaction, feedback, 
listening. 
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Abstract   



 1396 زمستان، 3، شمارة ششمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 12

 همقدم
تـرین  ترین ابزارهـاي جامعـه مـدرن و از مهـم    ارتباطات از مهم

توان می در تعریف ارتباطاتعوامل توسعه و تعالی انسانی است. 
که اي گونهگفت، انتقال اطالعات از فرستنده به گیرنده است؛ به

ــدم و     ــانی مق ــد (باقی ــم و واضــح باش ــل فه ــر دو قاب ــراي ه ب
ــایی .)1389تلخــایی و علیشــاه ،1391همکــاران  برقــراري توان

 بوده اجتماعی زندگی اساسی هايمهارت یکی از صحیح، ارتباط
 از برخـی  کـه  اسـت  بـه حـدي   انسـان  زندگی آن در تاهمی و

-پیشرفت و فردي هايآسیب انسانی، رشد نظران مبنايصاحب
 ). از1382انـد (سـلطانی  دانسـته  ارتباط فرآیند در را هاي بشري

 و سازمان گیريتصمیم عامل ترینمهم ارتباطی، توانایی طرفی
 هـاي مهـارت  وهـا  توانـایی  است، داشـتن  کار در افراد موفقیت
ـ  حائز بسیار مدیران براي فردي بین ارتباطات و ارتباطی ت اهمی

 در افراد روابط به مربوط مشکالت درصد 25 از بیش زیرا است؛
 و فـردي  سـطح  در مشـکالت ارتبـاطی   وجـود  به دلیل سازمان
  ).2002جیمز ،1391است (نظري و همکاران سازمانی

عنوان توانمندي کارکنـان در  هاغلب ب 1هاي ارتباطیمهارت
برقراري ارتباط و سازگاري با محیط و زمینه کاریشـان تعریـف   

) سـه نـوع مهـارت    1391). رضـاییان ( 1387گـردد (امیـري  می
مهـارت   ارتباطی را معرفی کـرده کـه عبارتنـد از: شـنود مـؤثر،     

یند کشف رمز و تعبیـر و  آ). فر1391کالمی و بازخورد (رضاییان
شنود مؤثر (گوش دادن  ،کالمی به طور فعال راهاي تفسیر پیام

). بــه گفتـه نظـري و همکــاران   1391فعـال) گوینـد (رضـاییان   
ثر بـا  ؤ) فرآیند گوش دادن فعال باعث برقراري ارتباط مـ 1391(

اي کــه از شـود بـه گونـه   مـی  اربـاب رجـوع و سـایر همکـاران    
ها را کـاهش  اصطکاك ناسالم افکار جلوگیري نموده، کشمکش

رسان خواهـد بـود   داده و در جهت نیل به اهداف سازمانی یاري
موضـوع   ،توانــایی برقـراري ارتبـاط    ).1391(نظري و همکاران

هـاي  هـا و کفایـت  اي است که مستلــزم احـراز دانـش   پیچیده
). بـه  2011انی اسـت (احمـد سـالما   متفاوتی از جمله کفایت زب

گفته همین محقق به هر اندازه کـه مـدیر در برقـراري ارتبـاط     
ینـد  آهـا را در فر تـر عمـل کنـد، آن   کالمی با کارکنـان موفـق  

تفـویض  هـا  ها را به آنلیتؤوگیري مشارکت دهد و مستصمیم
تر خواهد بود (نظـري و  کند در رسیدن به اهداف سازمانی موفق

). از طرفـی مـدیر در برقـراري ارتبـاط همــواره     1391همکـاران 
کند که در صورت توجـه  بازخوردهایی را از کارکنان دریافت می

توانـد ارتبـاط صـحیحی برقـرار     جدي به این بازخوردها هم می
نماید و هم در ترتیب اثر دادن به نظرات کارکنان عمل مـوفقی  

                                                                      
1. Communication skills 

ورد را فـراهم آ هـا  را داشته باشد و موجبات رضـایت شـغلی آن  
 ). 1382(کوزه چیان و همکاران

که در متن هایی ادارات آموزش و پرورش به عنوان سازمان
آمـوزي هسـتند   برقراري ارتباط با کارکنان و جامعه بزرگ دانش

). آموزش و پرورش یـک عنصـر   1385اند (حصاريشناخته شده
کلیدي در پرورش و تربیت منابع انسانی آینده اسـت و در ایـن   

اي در دسـت یـافتن بـه    بـدنی نقـش بسـیار ارزنـده    بین تربیـت 
یابی به این هدف هاي هر کشوري را دارد که جهت دستآرمان

بـدنی در قاعـده هـرم بایـد     مقدس معلمان و کارشناسان تربیت
هـاي گونـاگون از جملـه    انجام وظیفه نموده و مسلح به مهارت

هـا بـا رضـایت    کـاري و تعامـل آن  هاي ارتباطی، اخالقمهارت
) در 1387). امیـري ( 1392غلی را دارا باشـد (همتـی عفیـف    ش

هاي ارتباطی مدیران و رضایت شـغلی  بررسی رابطه بین مهارت
هاي ارتبـاطی  کارکنان به این نتیجه دست یافت که بین مهارت

مدیران و رضایت شغلی کارکنـان رابطـه مسـتقیم و معنـاداري     
ر باشـد  هـاي ارتبـاطی بیشـت   وجود دارد، یعنی هـر چـه مهـارت   
چنین از نتایج فرعی پژوهش رضایت شغلی نیز بیشتر است، هم

هـاي ارتبـاطی   شود که بین مهارتگیري میحاضر چنین نتیجه
کالمی، ارتباط کتبی و ارتباط غیـر کالمـی بـا رضـایت شـغلی      

). بـه  1387کارکنان رابطه مستقیم معناداري وجود دارد (امیـري 
هـاي الزم از جملـه   رتگفته ترابی مجهز کردن معلمان به مهـا 

هاي برقراري ارتباط باعث خواهد شد تا سازمان به نظام مهارت
یی و اعتبار باال دست پیدا کند (ترابـی  آآموزشی اثر بخش با کار

بدنی ادارات آمـوزش و پـرورش   ). مدیران تربیت1389و جهانی
آمـوزان و  بدنی در ارتباط با دانشبه عنوان نماینده جامعه تربیت

ن این اداره ملزم به ایفاي نقش ارتباطی مناسب تـوأم بـا   کارکنا
 ). 1390باشند (طاهري زادهمی کاري شایستهاخالق

) عنوان کردنـد کـه در برقـراري ارتبـاط بـا      2014( 2دنیس
هاي ارتباطی، تـوأم  کارکنان سازمان عالوه بر دارا بودن مهارت

اثربخشی تواند کاري است که میبا اخالقها ساختن این مهارت
اي مطلوب باعـث شـده و موجبـات رضـایت     گونهسازمانی را به

گر حد یا قدر و منزلتی بیان »3اراخالق ک«شغلی را فراهم آورد. 
 .)1391(سلیمانی و همکاران هر فرد براي کار باور دارد که است

سالم است و بـه علـت    ۀیک جامعۀ اخالق یک ضرورت و الزم
فردي، سازمانی و اجتمـاعی   کمک کارکردها و پیامدهاي مثبت

آن اســت کــه همــواره توجــه دانشــمندان، مربیــان و مــدیران  
ها و جوامع را برانگیخته است تا بـراي حفـظ و ارتقـاي    سازمان

هـاي  مهـارت  ).1383(رضـایی مـنش    سطح آن کوشش نمایند

                                                                      
2. Denise 
3. Work ethics 
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برقراري ارتباط درست و قوي در سازمان آمـوزش و پـرورش و   
شود که معلمـان  بدنی باعث میویژه در بخش مدیریت تربیتبه

هـا  بدنی احساس نمایند که در جایگـاه خـویش بـراي آن   تربیت
احترام و درك متقابل وجود دارد و عالوه بـر آن، چنانچـه ایـن    
ارتباطات پشتوانه اخالقی قوي در بر داشته باشد به درونی شدن 
تالش و افزایش انگیزه معلمان در جهت پیشبرد اهداف سالمت 

، 1390نجامد (طاهري زادهاء شأن جایگاه تربیت بدنی میو ارتقا
). در این میان مشکالت معیشـتی  1393وفایی مقدم و همکاران

گر ظاهر شده است معلمان همواره به صورت یک عامل مداخله
ها را از میزان بروز و افزایش دامنـه ارتباطـات   که آناي گونهبه

آموزان کاسـته  کالمی و بازخورد دادن و بازخورد گرفتن از دانش
هـاي انجـام   ). در پـژوهش 1393است (وفایی مقدم و همکاران

هاي ارتبـاطی  گرفته مشخص گردیده است که هر اندازه مهارت
در مـدارس  در بین مدیران و معلمان قوي باشد کیفیت تدریس 

آموزان ارتقاء یافتـه و رضـایت شـغلی    رود، نمرات دانشباال می
هایی که مـدیران  یکی از راه). 1389رود (تلخاییدبیران باال می

هاي خود را بـه سـوي موفقیـت کامـل سـوق      توانند سازمانمی
ارتبــاط بــین متغیرهــایی چــون رضــایت شــغلی و  دهنــد درك

و چانــت و  1392هــاي ارتبــاطی اســت (همتــی عفیــفمهــارت
توانـد بـا بسـیاري از    مـی  ارتباطیهاي ). مهارت2002همکاران
ت شـغلی در ارتبـاط   یاز جمله رضاها ثیرگذار درسازمانأعوامل ت

هاي خـود بـا   ) در پژوهش1389باشد. زارعی متین و همکاران (
هاي مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در عنوان تبیین شاخص

ن نتیجــه رســیدند کــه بــین رضــایت شــغلی کارکنــان بــه ایــ
هاي مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شـغلی کارکنـان   شاخص

رابطه مثبـت و معنـاداري وجـود دارد (زارعـی متـین و یوسـف       
هـاي ارتبـاطی قـوي در سـازمانی     ). هر اندازه مهارت1389زاده

ویژه اگر مدیریت آن سازمان هم خود بـه  وجود داشته باشد و به
مجهـز باشـد و هـم سـاز و کارهـاي       هاي ارتباطی قويمهارت
هاي ارتباطی را تسهیل بخشد رضـایت شـغلی کارکنـان    مهارت
ــاالتر ــاديمــی ب ــرین1378رود (قب ــه 2010( 4). دوب ) باتوجــه ب

هـاي  خود اعالم کرد که توانایی دارا بودن مهـارت  هايپژوهش
ثر بین مـدیران و کارمنـدان یـک عامـل     ؤارتباطی گسترده و م

دسـت آوردن موفقیـت و   هشکالت و بـ ضروري در جهت حل م
توسعه و بهبود اثر بخشی و افزایش رضایتمندي است. خنیفـر و  

) در بررسی نقش ارتباطی شنود مـؤثر و تعهـد   1388همکاران (
هاي مهارت شـنود و  لفهؤسازمانی به این نتیجه رسید که بین م

                                                                      
4. Dubrin 

مؤثر و رضایت کارکنـان رابطـه مثبـت و معنـاداري وجـود دارد      
هاي ) در پژوهش1390). طاهري زاده و همکاران (1388(خنیفر

نشـان داد کـه    پژوهشخود به نتایج مهمی دست یافتند، نتایج 
هاي ارتبـاطی (کالمـی، شـنود، بـازخورد) اسـاتید و      بین مهارت

مهــارت تــدریس آنــان از دیــدگاه دانشــجویان رابطــه مثبــت و 
 ).1390داري وجود دارد (طاهري زادهمعنی

به این نتیجه  هايپژوهش) طی 1389ن (تلخابی و همکارا
دست یافتند که معلمان زن نسبت به معلمان مرد در اسـتفاده از  

کننـد و در صـد   هاي ارتباطی به نحو بهتري عمـل مـی  مهارت
چنـین بـین   قبولی دخترها نسبت به پسـرها بـاالتر اسـت، هـم    

ــارت  ــان از مه ــتفاده معلم ــولی  اس ــاطی و درصــد قب ــاي ارتب ه
 همبستگی مثبت و معناداري وجود دارد.آموزان دانش

انجام گرفته » اخالق در سازمان«در پژوهشی که با عنوان 
تواند از راه تنظیم بهتـر  می اخالق کاراست مشخص گردید که 

تعــارض و افــزایش جــو تفــاهم و  کــاهش اخــتالف و روابــط،
ناشـی از کنتـرل، عملکـرد را    هاي نیز کاهش هزینه همکاري و

و بـه افـزایش رضـایت شـغلی بیانجامـد       دهـد  ثیر قرارأت تحت
 ).1390(مظاهري زاده

با توجه به ضروریات بیان شده محققیق بر آن شدند که در 
غــرب کشــور ارتبــاط هــاي جــامع روي اســتان پــژوهشیــک 
بدنی آمـوزش  کاري مدیران تربیتارتباطی و اخالقهاي مهارت

دبیران را بدنی از دیدگاه و پرورش بر رضایتمندي دبیران تربیت
ال پاسخ دهنـد  ؤمورد مطالعه قرار دهند و در این راستا به این س

کاري مدیران ارتباطی و اخالقهاي که چه ارتباطی بین مهارت
 وجود دارد؟ها بدنی و رضایتمندي دبیران از دیدگاه آنتربیت
 

 پژوهشروش 
ة تحلیلــی بــود کــه بــه شــیو-حاضــر توصــیفی پــژوهشروش 

نفـر از   380را  پـژوهش مونه آمـاري ایـن   پیمایشی انجام شد. ن
بدنی که در مقاطع متوسطه اول و دوم مشغول به معلمان تربیت

گیـري نیـز چنـد    داد. روش نمونـه تدریس بودنـد تشـکیل مـی   
هـاي لرسـتان،   بوده که ابتدا به صورت هدفدار اسـتان اي مرحله

کرمانشاه، کردستان و آذربایجان غربی به عنوان  ایالم، همدان،
ها غربی انتخاب و سپس با توجه به اینکه این استانهاي استان
بدنی بوده در مرحله بعـد بـا اسـتفاده از    دبیر تربیت 4321شامل 

نفـر بـه عنـوان نمونـه نهـایی انتخـاب و        380جدول مورگـان  
ها توزیع گردید. ابزار گـردآوري اطالعـات   ها بین آننامهپرسش

 در 



 1396 زمستان، 3، شمارة ششمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 14

 
 پژوهشمدل مفهومی  .1شکل 

 
هاي ارتباطی استاندارد مهارت ۀنامسه پرسش پژوهشاین 

کار نامه اخالقبارتون جی، رضایت شغلی مینه سوتا و پرسش
) 1990(اي هاي ارتباطی بارتون جینامه مهارتبود. پرسش

آیتم مربوط به مهارت  6در سه خرده مقیاس که  ماده 18 شامل
آیتم آن مربوط به  6آیتم مربوط به مهارت شنود و  6 ،کالمی

). این 2006باشد (بارتون جی و همکارانمهارت بازخورد می
است  گرفته قرار یدتأی مورد ایران در براي کار نامهپرسش

) و (کشتکاران و 1391(باقیانی مقدم و همکاران
) 87/0) و پایایی آن به روش آلفاي کرونباخ (1390همکاران،

ال بود و ؤس 20نامه رضایت شغلی شامل یید شد. پرسشأت
یید قرار أمورد ت )86/0پایایی آن به روش آلفاي کرونباخ (

ال بود که ؤس 23نامه اخالق کار نیز شامل گرفت. پرسش
یید أت )81/0(نامه نیز به روش آلفاي کرونباخ پایایی این پرسش

نیز توسط چند تن از متخصصین و صاحب ها شد. روایی آن
یید قرار گرفت. براي تجزیه و أنظران مدیریت ورزشی مورد ت

به منظور انجام  SPSS 18نرم افزاري  ۀها، از بستتحلیل داده
لیزرل جهت انجام تحلیل عاملی  آمار توصیفی و نرم افزار

 ) استفاده شد.SEMییدي و مدل سازي معادله ساختاري (أت
 

 پژوهشهاي نتایج و یافته
ها را نشان جدول زیر نتایج توصیفی حاصل از بررسی داده

 دهد.می
 

 نتایج توصیفی حاصل از تجزیه و تحلیل داده .1جدول 

 متغیر
 
 
 
 تعداد

 استخدام نوع مدرك سابقه سن تاهل جنسیت
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0
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0
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3
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1
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/6 درصد
52 

4/
47 

7/
83 

3/
16 

1/
11 

5/
39 

7/
39 

7/9 

1/
11 

5/
39 
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29 

1/6 

7/
13 

8/6 

5/
25 

8/
56 

8/
10 

1/
66 

9/
22 

3/5 
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 380 380 380 380 380 380 کل
 

هـاي  کنیـد یافتـه  مشـاهده مـی   1چنانچه در جدول شماره 
دهـد کـه از نظـر    مـی آماري نشان ي توصیفی مربوط به نمونه

برابر بودند بدین ترتیـب کـه    پژوهش تقریباًهاي جنسیت نمونه

درصـد   7/83زن بودنـد.   نفـر آن  180ها مـرد و  نفر از آن 200
ها مجرد بودند. سـن اکثریـت   درصد از آن 3/16هل و أمتها آن

درصـد را شـامل    2/79سـال بـود کـه     50تـا   30بین ها نمونه

هاي مهارت
 ارتباطی مدیران

رضایتمندي  
 دبیران

اخالق کاري  
 مدیران

 مهارت شنود

 مهارت بازخورد

 مهارت کالمی
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سال بودنـد   15تا  5داراي سابقه بین ها شدند. اکثریت نمونهمی
هـا  درصد از نمونه 8/56شد. ها را شامل میدرصد آن 2/69که 

 8/10ها فـوق دیـپلم،   درصد از آن 5/25داراي مدرك لیسانس، 
ها دیپلم بودنـد.  درصد از آن 8/6درصد فوق لیسانس و باالتر و 

درصـد) اسـتخدام    1/66هاي پـژوهش ( همچنین اکثریت نمونه
 رسمی آموزش و پرورش بودند.

در بخش آمار استنباطی، به منظـور بررسـی ارتبـاط میـان     
ییـدي اسـتفاده   أمربوط از تحلیل عـاملی ت هاي با متغیرها لفهؤم

بـا  هـا  لفـه ؤم ۀییدي رابطـ أشد. نتایج مربوط به تحلیل عاملی ت
ییـد قـرار داد. پـس از انجـام تحلیـل      أمـورد ت  را مجدداًها متغیر

یدي، تجزیه و تحلیل مدل سـازي معادلـه سـاختاري    یأعاملی ت
ارتبـاطی بـر رضـایت    هاي مهارتهاي لفهؤثیر مأبراي بررسی ت

کاري انجام گردید. شکل زیر نتایج مدل سـازي  شغلی و اخالق
 ) را نشـان T valueمعادله سـاختاري (ضـرایب اثـر و مقـادیر     

 دهد.می

 

 
 )T value) (مقادیر ضرایب اثر و SEMیج مدل سازي معادالت ساختاري (نتا .1شکل 
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کنید مقدار ضریب اثر می مشاهده 1همانگونه که در شکل 
و بـر روي   30/0ارتبـاطی بـر روي اخـالق کـاري     هاي مهارت

باشد. همچنین میزان ضریب اثر اخالق می 10/0رضایت شغلی 
هـاي  لفهؤباشد. از میان ممی 50/0روي رضایت شغلی کاري بر 

ارتباطی مهارت بـازخورد بـا ضـریب اثـر     هاي مربوط به مهارت
داراي بیشترین ضریب اثر بود و به ترتیب مهارت شنود با  99/0

در  55/0و مهــارت کالمــی بــا ضــریب اثــر  59/0ضــریب اثــر 
بـه  مربـوط  هـاي  بعدي قرار گرفتنـد. از میـان گویـه   هاي مرتبه

سربلندي ناشی از انجـام دادن خـوب   "رضایت شغلی به ترتیب 
 "شایستگی مدیر در اتخاذ تصمیمات"، 69/0با ضریب اثر  "کار

تناسب میـزان حقـوق بـا نـوع     "بیشترین و  67/0با ضریب اثر 
نیـز بـا    "شـرایط مطلـوب کـاري   "و  11/0با ضریب اثـر   "کار

دنــد. داراي کمتــرین میــزان ضــریب اثــر بو 11/0ضــریب اثــر 
کـاري بـه ترتیـب    مربوط به اخـالق هاي همچنین از میان گویه

با ضـریب اثـر    "کید سازمان آموزش و پرورش بر منافع خودأت"
ضرورت رعایت رفتار  "و  "عدم حمایت کافی همکاران"، 71/0

با  69/0هر دو با ضریب اثر  "اخالقی براي موفقیت در سازمان
فـدا کــردن  "درادامــه یکـدیگر در جایگـاه دوم قــرار گرفتنـد و    

بـد جلـوه دادن رقبـا    "و  "اخالقیات شخصی به خاطر موفقیـت 
داراي کمترین میـزان   13/0هر دو با ضریب اثر  "براي موفقیت

 ضریب اثر بودند.
دار کـه نشـان از معنـی    T همچنین در شکل فـوق مقـادیر  

دار نبودن این ارتباطات دارد نیز آورده شده اسـت  بودن یا معنی
)1.96>T>1.96-ــادیر ــر از   T ). مق ــد بزرگت ــا  96/1بای و ی

داري روابـط بـین   معنی ةباشند تا نشان دهند -96/1کوچکتر از 
باشد. همانگونه که در شـکل مشـخص اسـت تمـامی     ها متغیر

باشـند.  مـی  داراصلی پژوهش معنیهاي در بین متغیر Tمقادیر 
اصلی برازش مدل نیز همگی حـاکی از بـرازش و   هاي شاخص

 ب بودن مدل براي استخراج روابط میان متغیرها دارد.مناس
 

 هاي برازش مدلشاخص .2جدول

 شاخص برازش
امتیاز کسب 

 شده
 229 درجه آزادي

 32/551 کاي اسکوار

 40/2 نسبت کاي اسکوار به درجه آزادي

 80/0 (GFI)شاخص نیکویی برازش 

 89/0 (CFI)اي شاخص برازش مقایسه
برآورد ریشه میانگین مجذور خطا 

(RMSEA) 
061/0 

 بحث و نتیجه گیري
ارتباطی هاي حاضر بررسی ارتباط بین مهارت پژوهشهدف از 
هاي بدنی آموزش و پرورش استانکاري مدیران تربیتو اخالق

بدنی از دیدگاه دبیران غرب کشور با رضایتمندي دبیران تربیت
توصیفی نشان داد که توزیع هاي بود. نتایج تجزیه و تحلیل

برابر بود و این موضوع از دیدگاه  ها تقریباًجنسیت بین نمونه
جامع و داراي  پژوهش) جهت 2015و همکاران ( ٥پاسکال

بسیار مثبت است اي هاي ارتباطی نکتهروایی در بحث مهارت
 (نمونه آماري تقریباًپژوهش چرا که وجود برابر هر دو جنس در 

مورد ارزیابی قرار گرفتند)  پژوهشبرابر مردان و زنانی که در 
گردد. اکثریت تري میدست آوردن نتایج قابل قبولباعث به

ها دادند. سن بیشتر نمونههل تشکیل میأها را افراد متنمونه
سال سابقه داشتند و این  15تا  5سال بود و بین  50تا  30بین 

یران و کارکنان شرایط سازمان سن و سابقه از این حیث که مد
اند اند و به ثبات نسبی در ارتباط با آن رسیدهرا خوب درك کرده

ها بسیار مناسب بود. بیشتر روي آن پژوهشبراي انجام 
کارکنان داراي مدرك لیسانس و استخدام رسمی آموزش و 

تر ها به نگرشی دقیقتوان گفت که نمونهپرورش بودند که می
د کاري خویش و اخالق حاکم بر آن و به تبع آن راجع به ابعا

 ).2011سانر و آیپکلورضایت شغلی اظهار نظر کنند (
هاي پژوهش استنباطی دادههاي نتایج تجزیه و تحلیل

ارتباطی هاي مربوط به مهارتهاي لفهؤنشان داد که از میان م
داراي بیشترین ضریب اثر  99/0مهارت بازخورد با ضریب اثر 

و مهارت  59/0ه ترتیب مهارت شنود با ضریب اثر بود و ب
بعدي قرار گرفتند و هاي در مرتبه 55/0کالمی با ضریب اثر 

که  ) هماهنگی دارد چرا2015( ٦دویوگلهاي این نتایج با یافته
خویش به این نتیجه رسیدند.  هايپژوهشها نیز در آن

اهمیت  همچنین در خصوص اثربخش بودن مهارت بازخورد و
هاي براتی و همکاران حاضر با پژوهش پژوهشن نتایج آ
) هماهنگ و همسو 1391) و نظري و همکاران (1391(

همسو با نظریات و  باشد. نتیجه این فرضیه در مورد بازخوردمی
) است. نتایج 1990» (تریسی و رابینسون« هايپژوهش
) که نشان داد 2014( و همکاران ۷فاهاینیس هايپژوهش
ثر است و از این نظر ؤد در اصالح ارتباط مربازخومهارت 

حاضر  پژوهشدست آورد که با نتایج بیشترین ضریب تاثیر را به
کنند که معلمان از چنین بیان میهمسو است که علت آن را این

کنند تا بتوانند به اهداف عنوان بازخورد استفاده میهامتحانات ب

                                                                      
5. Pascale 
6. Deveugele 
7. Fahainis 



 17 هاي غرب کشور ...بدنی آموزش و پرورش استانهاي ارتباطی و اخالق کاري مدیران تربیتارتباط بین مهارت :منوچهر ططري 

 

رسد که مهارت بازخورد یم فردي و سازمانی نایل آیند. به نظر
بدنی و علوم ورزشی به علت نوع نگاه و اهمیتی در جامعه تربیت

متفاوت  تمرینی و عملیاتی نیاز است،هاي که در تدوین برنامه
 ،که عنوان شد هاییپژوهشدر بیشتر  ،هاستاز سایر سازمان

در درجه باالتري قرار ها مهارت بازخورد نسبت به سایر مهارت
در شاخه تربیتی در  در آموزش و پرورش خصوصاً داشت که

گیرد تا از این طریق معلمان می دبیران قرارکاري اولویت برنامه
و مربیان بتوانند از دو مهارت کالمی و شنود حداکثر استفاده را 

در  .روشن و رو به جلو را ترسیم نماینداي آینده عمل آورند وهب
ه اهمیت و رتبه در پله مهارت شنود از نظر درج پژوهشاین 

توان این طور تفسیر می ملأدوم قرار گرفته است، با کمی ت
وان تو جوامع مختلف نمیها و فرهنگها نمود که در ایدئولوژي

انتظار داشت که ما نتایج یکسان بگیریم، این عوامل و بسیاري 
هم خوردن هتواند در بمی از عوامل ناشناخته دیگر

) 2002ثر واقع شود. رومانو (ؤها ممهارتهاي این بنديرتبه
اعالم کرد که اگر شما به اندازه کافی وقت براي گوش دادن به 

توانید می کارکنان اختصاص دهیدهاي شرح و حال و نقل قول
عمل آورید که با نتایج این هگیري بهتري بو نتیجهها ارزیابی

بیشترین  از نظر معناداري همسو بوده ولی از نظر اینکه پژوهش
چنین نتایج اهمیت را به خود اختصاص داده همسو نیست. هم

زاده ) توکل2015(۸)، چاین چو2014دنیس ( هايپژوهش
 پژوهش) نیز با نتایج این 2015و همکاران ( ۹) و الوینیا2015(

 ). آنچه مسلم است مهارت شنود40و  32، 27، 26همسو است (
هاي داشتن مهارت تواند یکی از دالیل مهم و بارز درمی

 ارتباطی باال باشد.
کاري ارتباطی بر روي اخالقهاي مقدار ضریب اثر مهارت

چنین دست آمد. همبه 10/0و بر روي رضایت شغلی  30/0نیز 
بود.  50/0کاري بر روي رضایت شغلی میزان ضریب اثر اخالق

هاي ارتباطی بر ثیر مهارتأدهد که تها نشان میاین یافته
باشد که از این حیث با می کاري و رضایت شغلی معناداراخالق
) 2015نظیر یوالندا و همکاران ( پژوهشگرانیهاي یافته

نظیر  پژوهشگرانیها با نتایج مطابقت دارد. همچنین این یافته
) که در 2006( ۱۱) و ناکرا2012و همکاران ( ۱۰سلما

هاي خویش به همبستگی مثبت و معناداري بین پژوهش
خوان و هاي ارتباطی و اخالق کاري پی بردند نیز هممهارت

باشد. همچنین با توجه به این یافته که ضریب اثر همسو می
                                                                      
8. Chin-Chou 
9. Lavinia 
10. Selma 
11. Nakra 

اخالق کار بر رضایت شغلی به طور قابل توجهی معنادار بود 
توان نتیجه گرفت که به هر اندازه معلمان می درصد) 50(

آنان  بدنی احساس کنند که جو اخالقی بر محیط کاريتربیت
حاکم است به همان نسبت رضایت و خوشنودي بیشتري را در 

 هايپژوهشکنند، می محیط کاري خود تجربه و احساس
) و 2012(۱۳) و ارداهان2012( ۱۲مشابهی که توسط فیوکلو

کید أحاضر ت پژوهش ۀ) انجام گرفته نیز بر یافت2010( ۱٤سانیر
ان خوسو و همهایشان با پژوهش حاضر همیافته ،داشته

همدلی  ،بدنی در سطوح مدرسه و آموزشت تربیاصوال باشد.می
طلبد و به هر می و همراهی تمامی کارکنان یک مجموعه را

اندازه این همدلی و همکاري سبب فراهم شدن یک محیط 
بدنی در اخالقی گردد مدیران بخش عملیاتی و معلمان تربیت

هند بود که تر خواراستاي انجام وظایف خود خرسندتر و راضی
گردد و لیت بیشتر میؤواین امر خود باعث رغبت و احساس مس

هاي آموزان نیز نخستین کسانی خواهند بود که از مزیتدانش
و  1372شوند (سلطانیمندي برخوردار میاین رضایت

راد ) و مظاهري1391). سلیمانی و همکاران (1388حقیري
د که گویاي این دست آوردن) در همین راستا نتایجی به1390(

مطلب بود که هر اندازه مدیریت ارشد از رفتار اخالقی حمایت 
کند و نیز دستاوردهاي ناشی از رفتار اخالقی در سازمان 
مشخص باشد، اخالق کار بر محیط کاري حاکم خواهد بود و 

آورد که از این می موجبات رضایت شغلی در کارکنان را فراهم
 دهد.می یید قرارأحاضر را مورد ت پژوهشهاي جهت یافته

دهد که جهت هرچه نشان می هاي پژوهش حاضریافته
بدنی ادارات هاي ارتباطی مدیران تربیتتر نمودن مهارتقوي

هاي آموزشی هاي آموزشی و کارگاهآموزش و پرورش کالس
تواند مثمر ثمر باشد. اهمیت بسیار باالي در این زمینه می
تر نمودن این مهارت اهکارهاي هرچه قويمهارت بازخورد و ر

آید. براي مدیران به گونه تخصصی به نظر امري ضروري می
دست آمده، شاید بهتر باشد که همچنین با توجه به نتایج به

هاي دبیران توجه جدي مدیران همواره به دستاوردها و موفقیت
هاي عملی را داشته باشند و در جلسات مختلف تشویق

ها آگاهی تا معلمان از ارزش عمل خویش و تداوم آنبگنجانند 
ثیرگذار باشد چرا که أداشته و در راستاي افزایش انگیزه ت

حاضر در  پژوهشدر  "سربلندي ناشی از انجام دادن خوب کار"
 جهت افزایش رضایت شغلی داراي باالترین امتیاز بود.

                                                                      
12. Fiúekçiolu 
13. Ardahan 
14. Saner 
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 منابع
ي ارتبـاطی  هابررسی رابطه بین مهارت «). 1387( امیري، سیما −

مدیران و رضایت شغلی کارکنان در ادارات کل اسـتان خراسـان   
، دانشـگاه آزاد اســالمی واحــد  هـاي تربیتــی پــژوهش». شـمالی 

 51-43: 2)3بجنورد، (
ــزي   − ــه ممی ــد حســین و مهدی ــدم، محم ــانی مق  «). 1391( باقی

هاي آموزشـی دانشـگاه علـوم    هاي ارتباطی مدیران گروهمهارت
ــزد  ــهید صــدوقی ی ــوم پزشــکی ». پژشــکی ش ــوزش در عل . آم

12)6:(448-457 
ارزیـابی   «). 1391براتی،مجید، بابک معینـی والهـام سـماواتی (    −

هاي هاي ارتباطی دانشجویان علوم پزشکی، مهارتسطح مهارت
 شکده پرسـتاري و مامـایی  دو ماهنامه دان». کالمی،شنود،بازخور

 36-23: 10) 2ارومیه، (
ــر جهــانی (  − ــی، معصــومه وجعف ــین  «). 1389تراب بررســی رابطــه ب

هاي ارتباطی مدیران و کارایی آنها از دیدگاه مدیران مـدارس  مهارت
 59-68: 2) 5، (فصلنامه علوم تربیتی». متوسطه شهر شیراز

طی در رفتـار  هاي ارتبابررسی مهارت). «1389تلخابی، علیشاه ( −
کالسی معلمـان و رابطـه آن بـا درصـد قبـولی دانـش آمـوزان        

، هاي تـازه در علـوم تربیتـی   اندیشه». هاي شهر تهراندبیرستان
)5 (3 :101-108  

بررسـی ارتبـاط بـین رضـایت شـغلی      ). «1385( حصاري، رضـا  −
مجلـه  ». معلمان با تعهد سا زمـانی آنـان در مـدارس راهنمـائی    

 60-45: 2) 7(، پژوهشنامه تربیتی
رابطه بین اخالقگرایی مدیران با تعهد سازمانی ). 1388( حقیري −

. کارکنان و درگیري کاري در مدارس آموزش و پرورش سـمنان 
 .81-78پایان نامه دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار: 

. چـاپ  مبـانی مـدیریت رفتـار سـازمانی    ). 1391رضاییان، علی ( −
  109-102سیزدهم. تهران: انتشارات سمت؛

هاي اخالقی در بررسی زیر ساخت). 1383رضایی منش، بهروز ( −
. رسـاله دکتـري دانشـگاه عالمـه     بخش خدمات عمومی ایـران 

 130-123طباطبایی، تهران، 
ــین، حســن و ســمیه یوســف زاده (  − ــین ). «1389زارعــی مت تبی

هاي مهـارت ارتبـاطی مـدیران و نقـش آن در رضـایت      شاخص
، دانشــگاه آزاد وانشناسـی تربیتــی فصــلنامه ر». شـغلی کارکنــان 

 تنکابن
بررسی رابطه بین اخالق کار با تعهد « ).1382( سلطانی، مرتضی −

». ســازمانی و رضــایت شــغلی در دبیــران شهرســتان ارســنجان
 34-36: 132، ماهنامه تدبیر .مدیریت اخالق در سازمان

). « 1391بهـروز (  ،نیاز آذريناصر و  ،عباس زاده ؛سلیمانی، نادر −
رابطه اخالق کار با رضایت شغلی و استرس شـغلی کارکنـان در   

 – علمـی  فصلنامه». اي شهر تهرانسازمان آموزش فنی و حرفه
 21-37: 3)1، (آموزشی مدیریت در نو رهیافتی پژوهشی

هاي ارتباطی اسـاتید  رابطه مهارت«)، 1390طاهري زاده، زینب ( −
فصـلنامه  ». دانشگاه، مهارت تدریس آنان از دیدگاه دانشـجویان 

 83-76.ص 2)5، دانشگاه گرمسار، (رهبري و مدیریت
. بانک ملی ایران. »هاي ارتباطیمهارت). «1378قبادي، مجید ( −

150 :16-19 
ــی  − ــتکاران، عل ــدري ؛کش ــا ،حی ــتانیو  علیرض ). 1390پیوند (باس

 حوزه در کارکنان دیدگاه از مدیران ارتباطی هايمهارت مطالعه«
 پزشـکی  علـوم  دانشـگاه  پیراپزشـکی  دانشـکده  مجله. »ستادي
 47-37): 4( 5. سالمت) (پیاورد تهران

). 1382جـواد و مهـدي طالـب پـور.(     ،زارعی ؛کوزه چیان، هاشم −
بررسی ارتباط تعهد سـازمانی و رضـایت شـغلی مـدیران مـرد      «

، فصـلنامه المپیـک  ». هاي استان خراسانتربیت بدنی آموزشگاه
)23 (11 :43-52 

مروري بر مفهوم رفتار اخالقی در ). «1390مظاهري راد، حمید ( −
 70-56: 4)4. (پایگاه مقاالت علمی مدیریت». سازمان ها

ثر و تعهد ؤبررسی نقش ارتباطی شنود م). «1388( خنیفر، حسین −
فصلنامه پژوهش مدیریت منابع انسانی دانشگاه امـام  ». سازمانی

 147-170: 1) 3، (حسین(ع)
حمیـد  ، قاسمیفریده و  ،گنجوي ؛محمداحسانی،  ؛نظري، رسول −

 بـر  فردي بین ارتباطات و ارتباطی هاي مهارت اثرات). «1391(
 مطالعـات ». سازمانی مدیران ورزشی ایران و ارائه الگو اثربخشی
 157-174): 4(16 .ورزشی مدیریت

). 1393مصــطفی (، افشــاري و فــرزام ،فــرزان ؛وفــایی مقــدم، علــی −
بررسی و تحلیل علل بی رغبتـی فرهنگیـان اسـتان مازنـدران بـه      «

هـاي شخصـی و   هاي ورزشی با تاکید بر متغیرهـاي ویژگـی  فعالیت
 146-127: 6)27. (مطالعات مدیریت ورزشی». دهندهعوامل سوق 

تبیـین مـدل مهارتهـاي ارتبـاطی     ). 1392همتی عفیـف، علـی(   −
معلمان تربیت بدنی استان تهـران بـا تأکیـد بـر افـزایش تعهـد       

. رساله دکتري دانشگاه تربیت مـدرس.  سازمانی و رضایت شغلی
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