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هاي ارتباطات انساني در بهبود عملکرد آموزشگران ترويجي ي شيوهبررس

  از ديدگاه سربازان سازندگي وزارت جهاد کشاورزي

  ∗∗∗∗عبداهللا موموندي و مهدي ميردامادي، الله مرشدي،فاطمه کاظمي ميانرودي، سيد

 ۴/۲/۱۳۹۶تاريخ پذيرش:    ۳۱/۱۰/۱۳۹۴تاريخ دريافت: 

  چکيده
هاي ارتباطات انساني در بهبود عملکرد آموزشگران ترويجـي از  شيوه ررسيب حاضر هدف کلي تحقيق

نفـر از سـربازان    ۲۲۲د. جامعـه آمـاري تحقيـق    بـو ديدگاه سربازان سازندگي وزارت جهاد کشاورزي 
که به طريق سرشماري و با ابزار پرسشنامه مورد مطالعـه قـرار گرفتنـد.     خانه بودندوزارتاين سازندگي 

 .و به روش توصـيفي انجـام شـد   بود کاربردي  ،به لحاظ هدف و کمي ،لحاظ ماهيتتحقيق حاضر به 
 (کالمـي)، ارتباطـات غيرشـفاهي    بين متغيرهـاي ارتباطـات شـنيداري و شـفاهي     که ها نشان داديافته

اهميـت  ميـزان  ارتباطات و  فرايندهاي ارتباطي، ميزان آشنايي با  (غيرکالمي)، ارتباطات نوشتاري، مدل

                                                           
عضو باشگاه پژوهشگران جوان و  ترويج و آموزش کشاورزی و کترید آموختة ، دانشمسئول ةترتيب، نويسند به ∗

دانشيار ترويج و آموزش  )؛f_kazemi_87@yahoo.com( ، ساری، ايراندانشگاه آزاد اسالمي واحد ساري، نخبگان
آموختة دکتری ترويج و آموزش کشاورزی و  دانش تهران؛ ،قاتواحد علوم و تحقي ،دانشگاه آزاد اسالمي کشاورزی،

 ؛ و، ايرانتهرانواحد علوم و تحقيقات، ، دانشگاه آزاد اسالمي ،ضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگانع
   .تهرانواحد علوم و تحقيقات،  دانشگاه آزاد اسالمي، آموختة دکتری ترويج و آموزش کشاورزی، دانش
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 ۹۹در سـطح   دار وزشـگران ترويجـي رابطـه مثبـت و معنـی     عملکرد آم بهبود متغير ورتباطات ا فرايند
درصـد از   ۴۱نتايج تجزيه و تحليـل رگرسـيون نشـان داد کـه حـدود       ،و همچنين ؛وجود دارد درصد

وابسته بهبود عملکرد آموزشگران ترويجـي توسـط متغيرهـاي ارتباطـات شـنيداري و       متغير واريانس
  د.شواطات غيرشفاهي تبيين ميشفاهي و ارتب

وزارت جهـاد   ،سربازان سازندگي ،ارتباطات، ارتباطات انساني، عملکرد آموزشگران ها:کليدواژه
  .کشاورزي

∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗∗ 

  مقدمه

ترويج کشاورزي از نظر اهداف، ساختار و کارکرد دچار تحوالت  ،در طول چند دهه گذشته
هاي نوين اساسي ترويج انتقال فناوري ها يکي از اهدافکه سال زيادي شده است. در حالي

نظير توانمندسـازي و   يي جديدهاهدف ،به جامعه روستاييان و کشاورزان بوده است، امروزه
ترويج هر کـدام   ،اند. به هر حالن اضافه شدهداب نيز هاي محليدهي نيروها و تشکل سازمان

وزشـي و ارتبـاطي اسـت.    آم هـاي آن همچنـان ماهيـت فعاليـت   دنبال کند،  از اين اهداف را
 فراينـد ي که بانک جهاني تـرويج را  ا گونه ، بههاي ترويجي استجوهره فعاليت )۱(ارتباطات

  ).۱۳۸۳کند (شعبانعلي فمي، معرفي مي »توانمندسازي از طريق ارتباطات«
اگرچه تعاريف بسياري از ارتباطات وجود دارد، اما در اينجـا تنهـا بـه برخـي از آنهـا      

  د:شواشاره مي
و کلمـه   بـوده ارسال اطالعات و فهم مشترک از يک فـرد بـه ديگـري     فرايندارتباطات  - 

تنهـا در   فراينـد گرفته شده اسـت. ايـن   » کمشتر«ي به معن )۲(ارتباطات از لغت کومونيز
 آيد که منجر بـه فهـم مشـترک از تبـادل اطالعـات شـود      صورتي ارتباط به حساب مي

)Lunenburg, 2010.(  

، هـيچ  م تعامالت انساني است که بدون آننظايک نيروي حياتي از هر  ثابهم ارتباطات به - 
 .)Ochieng and Price, 2010( تواند روي دهدداري نمي فعاليت مداوم و معنی
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توانـد بـر   ذهن مي از طريق آنها،هايي که ها و شيوهارتباطات عبارت است از کليه روش - 
، يک د که در آنکري تعريف فرايند مثابه به نتوارا ميد. ارتباطات باش ديگران تأثيرگذار

معموالً نمادهاي کالمي را به منظور اصالح و تغيير رفتار افراد  فرد (برقرارکننده ارتباط)
منظـور از ارتباطـات برقـراري     به ديگر سخن، )؛Chauhan, 2007(دهد ديگر انتقال مي

فـاهم، و يـا ايجـاد يـک     يک نظام دوسويه مبادله معلومات و اطالعات براي تفهـيم و ت 
و يـک يـا    ند موضوع بين آموزشگرآموزشي براي تعليم و تعلم يک يا چمحيط مناسب 

برقـراري يـک نظـام     فراينـد رجـوع اسـت. در    گير و يا اربابچند نفر به عنوان آموزش
هـر  هايي مورد انتظار است. در يک نظام ارتباطي، ارتباطي دوسويه، وقوع فعل و انفعال

کنـد، آن را بـا سـوابق    پيامي را از طرف مقابل دريافـت مـي   به هر طريقين از طرف کدام
دهـد و در  ذهني و نيازهاي جاري و آتي خود مقايسه و مورد تجزيه و تحليل قرار مـي 

). ارتباطـات انسـاني   ۱۳۷۲بازي، دهـد (شـه  العمل از خود نشان مـي نوعي عکس ،نتيجه
شـده و در   کـه سـاختارمند، شـناخته    دين معنـی ب است،نوعي معرف تعامالت انساني  به

شود و براي افراد و اجتماع بسيار مهم و انجام مي پيوستهپذيرفتني است و  ،سطح وسيع
صورت کمـي مـا را قـادر بـه درک بهتـر       ويژه، تفسير ارتباطات انساني به و به ؛پوياست

امکان  ،سازد و همچنينفردي و اجتماعي مختلف مي ،هاي انسانيتعامالت ميان ويژگي
 ).Stepanic, 2004(آورد طراحي و اصالحات بيشتر و هدفمند را فراهم مي

ي پيچيـده را بـراي تبـادل اطالعـات     يهامنظاو بشر  ،ارتباطات اساس زندگي انسان است
هـا، اختـراع   فنيقـي  توسـط سال قبـل   ۳۴۰۰توسعه حروف الفبا از حدود  کند کهانتخاب مي

توسـط   ۱۸۹۹، کشف امواج راديـويي در سـال   ۱۴۲۵گوتنبرگ در سال  توسطماشين چاپ 
ـ  ايجـاد شـبکة  توسط بل، يا  ۱۸۷۵مارکوني، اختراع تلفن در سال  ال صـوتي بـه منظـور    کان

توسط  ۱۹۴۰در سال  توسط پارکر، و اختراع رايانه ۱۹۴۰ون در اواسط دهه اندازي تلويزي راه
و در حـال حاضـر نيـز     رونـد؛  میشمار  های تبادل اطالعات به هايی از اين راه نمونه استيبيت
  .)Santucci, 2005( العاده به نام اينترنت براي تبادل اطالعات وجود داردفوق یشاهراه
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  بازخورد                                                      

  Lunenburg, 2010منبع: 

  ارتباطات فرايند - ۱ شکل

بـه  دانـد.  را هم يک وظيفه و هم يک چـالش مـي   ارتباطات )Fretheim, 2008فرتهايم (

ن تـأثير  داها براي دستيابي بـ يک وظيفه است که از طريق تالش روارتباطات از اين  باور او،

 ويـژه  فرهنگي، فرهنگ و به پذيری از جهاني شدن، ارتباطات بينتأثير باد. اين وظيفه پذيرمي

توانـد  نکـه اشـتراکات فرهنگـي مـي    رغم ايد و عليشوهاي فرهنگي دچار مشکل ميتفاوت

هـاي  باعث تسهيل در برقراري ارتباطات شود، امـا ايـن ارتبـاط ميـان مردمـان داراي زمينـه      

دهنـده يـک   ارتباطات نشان ،رو شود. از اينفرهنگي متفاوت يک چالش بزرگ محسوب مي

بـر   )Markovic and Axmann, 2007مارکوويک و آکسمان ( .استچالش و کاري پيچيده 

کنند کـه همـه   اضافه مي ،در اين راستا ؛ و»ارتباطات زيربناي هر چيزي است«ند که اين باور

آيند و اين پايه ارتباطات است. بدون داشتن وجود مي ارهاي گروهي با يک پايه مشترک بهک

ممکن است که ارتباطات ديگـران  قراري ارتباطات توسط خودمان، غيردانش درباره نحوه بر

برقراري يک پل ارتبـاطي بـين عقايـد خـود و ديگـران       ،ليل کنيم و در نتيجهرا تجزيه و تح

 جـاي مشـاجره،   به ،داشارتباط قوي و خوب ب ةکنندي مشکل است. اگر بتوان يک برقرارکار

 هـدف  ،)۳(به نقل از ميلر ،)۱۳۸۸با ديگران، در مورد مشکالت  مباحثه کرد. کروبي (توان مي

دارد کـه در  دانـد و بيـان مـي   هـا مـي  ه براي مبادله آزاد انديشهارتباطات کالمي را ايجاد زمين

ــذاررمز  يگــــ

 توسط فرستنده

ــارمز  ييگشــــ

 رندهيتوسط گ
 اميپ
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 ةهيچ رفتاري به اندازه ارتباطات کالمي وسعت و تـأثير نـدارد و هـيچ پديـد     ،زندگي انسان

تـأثير زبـان را بـر پيشـرفت و     ارتباطي تا اين حد با زندگي انسان عجين نيست. او همچنين 

تـر از زبـان   مراتـب دقيـق   ها بهاگرچه رايانه که کندداند و اضافه ميتأثيري اساسي مي توسعه

هـاي پيچيـده   زبان است که بـراي نظـام   ،نتيجه در و اند پذيري زبانولي فاقد انعطاف ،هستند

 )Vijaybhinandana et al., 2007همکاران (ويجايبهيناندانا و  کند.فرهنگي ما مبنا ايجاد مي

 )۴(زبـاني پيرافرازبـاني يـا   يرشفاهي (غيرکالمي) به موضوعات غدند که در ارتباطات، کربيان 

صـدا، قـدرت يـا     لحـن ند. فرازبان شامل رو شمار می بهشود. صداها اساس فرازبان گفته مي

، سکوت يا مکث در جمالت، سرعت ارسال، بلندي و ، حجمآهنگو بمي صدا، تأکيد، زير 

  د:کربه چهار قسمت تقسيم  توانميرا فرازباني  ست.آرامي صدا
 آهنگ؛ صدا و  ميزانا: زير و بمي صدا، طنين، يفيت صدک -۱

و افسوس خـوردن   ،هاي صدا: صداي خنده بلند، سرفه کردن، صاف کردن سينهويژگي -۲
   ؛(آه کشيدن)

 ؛ و  صدا: منسوب به تغيير حجم و زير و بمي صدا ةکنند توصيف -۳

  .هاتفکيک صدا: صداي سکوت مانند مکث -۴

» غيرشـفاهي در سياسـت  اسـتفاده از ارتباطـات   «وان عن با )Demir, 2011دمير (پژوهش 

نـي  جنبـه اساسـي و بنيـادي ارتباطـات و بـه مع      مثابه ارتباطات غيرشفاهي به دارد کهبيان مي

صـورت   است و عمـدتاً بـه  » ط زندگي روزمرهشده در رواب کدهاي نمادين غيرکالمي اعمال«

درصـد از   ۳۸ه شـده اسـت کـه    تحقيقـات نشـان داد  شـود. در  ناآگاهانه و مداوم استفاده مي

از واژگـان تشـکيل شـده     هفـت درصـد  زبان بدن و  درصد ۵۵ارتباطات از کدهاي صوتي، 

ها، وضعيت بدن، زاويه، لمـس کـردن، رايحـه    است. صدا، لهجه، سکوت، گوش دادن، رنگ

ارتباطـات غيرشـفاهي را پوشـش     ماننـد اينهـا  داشتن، استفاده از اشـياء، سـبک راه رفـتن و    

گوش دادن کندميان بيDu Preez, 2012) (ز پريدود. توان بيان کرکه با کلمات نمي ،دهند مي
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چـارچوب و   ةدوبـار گيـری   شکلکه به شناسايي و  ،شود فرازباني تضمين مي از طريقفعال 

انتقـال داده شـده    مؤثرصورت  کند که پيام بهکند و تضمين ميتکرار توسط طرفين کمک مي

غيرکالمـي و سـکوت    هـای  از راهگـوش دادن فعـال، ارتباطـات     است. عالوه بر اين، بـراي 

از لباس افراد تـا بيـنش و    ،شود. زبان بدن در بسياري اشکال شناسايي شده استحمايت مي

گرفتـه  يزي (شهودي) باشد و يا اينکـه فرا تواند غرحرکات افراد. مهارت تفسير زبان بدن مي

قادر بـه   ،قادر به تسلط بر اين مهارت است کسي که يا همان واسطه ،شده باشد. با اين حال

ای  گونـه  بـه زبان بدن نيز بايد از هاي کالمي، پيام روش مناسب نيز خواهد بود. همانندتنظيم 

به خاطر داشـته باشـيد کـه زبـان بـدن در بـين        کرد؛ستفاده امثبت و حال حس  بامناسب و 

ارتباطـات  «نـوان  بـا ع  وهشـی ، در پژ)۱۳۸۶نژاد ( پهلوان هاي مختلف متفاوت است.فرهنگ

در  سـزا ی بـه دارد که حرکـات بـدني نقشـ   بيان مي ،»شناسي حرکات بدني غيرکالمي و نشانه

 ینقشـ  ،در برقراري ارتبـاط توانند هايي از اين حرکات ميبرقراري ارتباط دارند و حتي جنبه

چشم، اشـارات  هاي کالمي ايفا کنند. در اين تحقيق حرکات سر، ابروان، تر از مهارتاساسي

حرکـات متفـاوت    ،ها، و اشارات دست مورد بررسي قرار گرفت که در اين ميان دهان و لب

 فراينـد اين انـدام در   که ميزان کاربرد رسدرا دارد و به نظر ميدست بيشترين معني و مفهوم 

ارتبـاطي   هـاي مهـارت  ،)۱۳۹۳اسـکوهي و همکـاران (   بر پاية نتايج مطالعة ارتباط باالست.

 -موزشـي ارت گوش دادن مؤثر، مهارت نوشتاري و مهارت ارتباط شفاهي) با عملکـرد آ (مه

از فـروزش  به نقل  ؛۱۳۹۰د. به گفتة شيري و همکاران (ندار دار پژوهشي رابطة مثبت و معنی

نظرات سربازان سازندگي در خصـوص ميـزان قابـل فهـم و کـاربردي       )،۱۳۸۲و همکاران، 

ن با رشته و نيازهـاي شـغلي سـربازان بـا اثربخشـي دوره      بودن محتواي آموزشي و تناسب آ

  دار دارد.آموزشي رابطه معني

تاكنون، با اهدافي چون گسـترش شـبكه ترويجـي از     ۱۳۷۹ طرح سربازان سازندگي از

بـرداري اصـولي از   طريق جذب مشموالن متخصص و بومي، ترويج فرهنگ توليـد، بهـره  
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تـأمين و   سـازي بـراي   د كشـاورزي و زمينـه  حوزه وظايف جهـا منابع و ذخاير موجود در 

). بـا  ۱۳۹۱، انـدبيلی تربيت نيروي انساني مستعد در ايران به اجرا در آمده است (رحماني 

توجه به کمبود کارکنان متخصـص و محـدوديت قـانوني در اسـتخدام دولتـي، هـدف از       

هـاي مطـرح در وزارت جهـاد    اجراي طرح سـربازان سـازندگي در قالـب يکـي از طـرح     

 وري در توليد کيفـي و شاورزي استفاده بهينه از نيروهاي جوان متخصص و افزايش بهرهک

هـاي تخصصـي ويـژه    کمي محصوالت کشاورزي است. همچنين، هدف از انجام آموزش

سربازان سازندگي پس از طي دوره نظام وظيفه و پيش از آغـاز بـه کـار در مراکـز جهـاد      

هاي شغلي و هماهنگي وي بـا نيازهـاي سـازماني     ژگييتر فرد با ورزي انطباق دقيقکشاو

  ). ۱۳۹۳نژاد مغانلو و همکاران، است (ابراهيم

و مؤسسـات آمـوزش عـالي در     هـا  آموختـة دانشـگاه   دانـش در قالب اين طرح، سربازان 

هاي کشاورزي و منابع طبيعي پس از گذرانـدن آمـوزش نظـامي در سـپاه پاسـداران و       رشته

آمـوزش   در قالـب  روزيصورت شبانه جهاد کشاورزي به ملي در وزارتآموزش تخصصي 

هاي آموزشـي و  به فعاليتو  يابند میاستقرار  مناطق اين قبل از اعزام به مناطق روستايي، در

بــرداران بخــش کشــاورزي و توســعه روســتايي در مشــارکتي بــراي توليدکننــدگان و بهــره

  ند.پردازهاي کشاورزي و منابع طبيعي ميزيربخش

هاي آموزشي متعددي را در مراکز آموزش خود و يـا مراکـز   ها دورهاکثر سازمان ،امروزه

کننـد و  آموزش موجود در داخل يا خارج از کشور براي توسعه کارکنـان خـود برگـزار مـي    

گذاري هنگفت و صرف زمـان بـراي نيـروي انسـاني فعـال      اجراي هر دوره متضمن سرمايه

هاي آموزشـي و بـازدهي آنهـا بسـيار حـائز      بخشي دورهآگاهي از ميزان اثر رو، از ايناست. 

 حاضـر بـه بررسـی   پـژوهش   آنچه گفتـه شـد،  ). با توجه به ۱۳۸۰اهميت است (پورصادق، 

سـربازان  از ديـدگاه  هاي ارتباطات انسـاني در بهبـود عملکـرد آموزشـگران ترويجـي      شيوه



  ، ...مهدي ميرداماديفاطمه کاظمي ميانرودي، سيد          ۲ة ، شمار۲۰ل روستا و توسعه، سا ةفصلنام � ۱۳۰

 موزشـگران ارتقـا  تا از اين رهگـذر، عملکـرد آ  د پرداز می وزارت جهاد کشاورزي سازندگي

   د.ه پربارتر و مثمرثمرتر برگزار شوهاي آموزشي هر چ ، دورهيافته
  :است اهداف اختصاصي زير تدوين شده ،راستا در اين

o ؛بررسي بهبود عملکرد آموزشگران ترويجي  

o ؛  هاي فردي سربازان سازندگي وزارت جهاد کشاورزيبررسي ويژگي 

o هـاي ارتباطـات غيرشـفاهي،    اهي، شـيوه هاي ارتباطات شنيداري و شف شيوه بررسی
هـاي مختلـف ارتبـاطي در بهبـود عملکـرد      هاي ارتباطـات نوشـتاري و مـدل   شيوه

 ؛ و آموزشگران ترويجي

o موانع ارتباطي در کاهش عملکرد آموزشگران ترويجي بندی اولويت.  

  هامواد و روش

لکرد آموزشـگران از  ارتباطات انساني در بهبود عم هايشيوهاز آنجا که هدف تحقيق بررسي 

، له و اهداف، تحقيق حاضر به لحاظ ماهيتاست، با توجه به مسئگي ديدگاه سربازان سازند

-مکـان جمـع  و به روش توصيفي انجام شـده اسـت.   بوده کاربردي  ،به لحاظ هدف کمي و

مازندران و لرستان است، بدين صورت که سـربازان سـازندگي از    هايآوري اطالعات استان

شـده برگـزار   يادلف کشور در کالس آموزشي دوره هفتاد و سوم که در دو اسـتان  نقاط مخت

صورت گرفته است. جامعه آماري  ۱۳۹۱-۹۲های  در سال حاضر تحقيقدند. شد، شرکت کر

کـه بـه طريـق     بـوده نفر از سربازان سـازندگي وزارت جهـاد کشـاورزي     ۲۲۲شامل  تحقيق

نظور از سربازان سـازندگي، آن دسـته از   م حاضر، (در پژوهش شده استسرشماري مطالعه 

. بـه منظـور بررسـي    انـد) هفتاد و سـوم آموزشـي شـرکت کـرده    که در دوره  استسربازاني 

نظران قرار گرفـت و  شده در اختيار اساتيد و صاحب ابزار تحقيق، پرسشنامه طراحي )۵(روايي

ابزار تحقيـق   )۶(اياييسنجش پ برای. شدتأييد  پس از انجام اصالحات الزم، اعتبار پرسشنامه
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کـه حـاکي از    ،دسـت آمـده   به ۸۵/۰ی کرنباخ پرسشنامه تکميل و ضريب آلفا سیتعداد  نيز

هـاي فـردي،   نـد از: ويژگـي  ا . متغيرهاي مستقل تحقيق عبارتاستپايايي مناسب پرسشنامه 

و  ،هاي ارتباطيشفاهي، ارتباطات نوشتاري، مدلت شنيداري و شفاهي، ارتباطات غيرارتباطا

موانع ارتباطي. متغير وابسـته نيـز بهبـود عملکـرد آموزشـگران تـرويج از ديـدگاه سـربازان         

هاي مربوط به بهبود عملکرد آموزشـگران در  و گويه بودهسازندگي وزارت جهاد کشاورزي 

. در آمـار  مطـرح شـده اسـت   زيـاد)   کـم تـا خيلـي    اي (خيلـي مقوله پنجقالب طيف ليکرت 

انحـراف معيـار و در    و هاي ميانگين، ميانـه، نمـا،  فراواني و آمارهاز جداول توزيع  ،توصيفي

و رگرسـيون بـه روش    اسـپيرمن، پيرسـون   از ضـرايب همبسـتگي اتـا،    نيـز  آمار اسـتنباطي 

از  ،شـده  آوريهـاي جمـع  تجزيـه و تحليـل داده   همچنين، برایبهره گرفته شد.  )۷(گام به گام

  استفاده شد. SPSSv16 افزار  نرم

  حثنتايج و ب
  هاي فردي سربازان سازندگي وزارت جهاد کشاورزيويژگي

سـال و بيشـترين و    ۲۴گويـان حـدود    دهد که ميانگين سني پاسخهاي تحقيق نشان مييافته

نفـر   ۱۶۶(. سطح تحصـيالت اکثـر سـربازان    استسال  ۲۱سال و  ۲۸ترتيب  کمترين سن به

 ۹/۱۸( زراعـت  ترتيـب  آنها بـه ثر ) در مقطع ليسانس و رشتة تحصيلي اکدرصد ۸/۷۴برابر با 

ــاني ( ۶/۱۲درصــد)، علــوم دامــي (  بيشــترين شــمار) اســت. درصــد ۴/۱۰درصــد) و باغب

از  ،هـاي فـارس و کرمانشـاه و همچنـين    از اسـتان  (بيست نفر برابر با نُه درصد)گويان  پاسخ

اکثـر  انـد. ميـزان آشـنايي    بـوده  )درصـد  ۷/۷(هفده نفـر برابـر بـا    هاي گيالن و کرمان استان

نفـر   ۸۵ارتباطـات در حـد متوسـط و     فرايند) با درصد ۵/۴۰(نود نفر برابر با دهندگان  پاسخ

 فراينـد ) درصـد  ۵/۴۹نفـر (  ۱۱۰بـه اعتقـاد    ،) در حد زيـاد بـوده و همچنـين   درصد ۳/۳۸(

  .است) داراي اهميت زياد درصد ۱/۴۰نفر ( ۸۹اهميت بسيار زياد و ارتباطات داراي 
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  هاي آموزشي در بهبود عملکرد آموزشگران ترويجينقش عوامل و رهيافت

از  ،هاي آموزشـي در بهبـود عملکـرد آموزشـگران    به منظور اطالع از نقش عوامل و رهيافت
ميـزان   هـاي دهـد کـه گويـه   نشان مي ۱بندي استفاده شد. جدول لويتوآماره ميانگين براي ا

و  ارتباط مناسب با فراگيران مهارت عملي و تجربي آموزشگر، توانايي آموزشگر در برقراري
  لويت را دارند.وباالترين ا ۴و  ۰۲/۴، ۱۰/۴هاي ميانگينترتيب با  سطح سواد آموزشگر به

  هاي آموزشي در بهبود عملکرد آموزشگران بندي عوامل و رهيافتلويتوا -۱جدول 
  معيار انحراف  ميانگين  هاي آموزشيعوامل و رهيافت  لويتوا

  ۸۹/۰  ۱۰/۴  و تجربي آموزشگر ميزان مهارت عملي  ۱
  ۹۷/۰  ۰۲/۴  توانايي آموزشگر در برقراري ارتباط مناسب با فراگيران  ۲
  ۹۹/۰  ۰۰/۴  سطح سواد آموزشگر  ۳
  ۹۱/۰  ۹۹/۳  هاي ارتباطيموقع شيوه کارگيري مناسب و به هتوانايي آموزشگر در ب  ۴
  ۰۱/۱  ۹۸/۳  جلب رضايت فراگيران توسط آموزشگر  ۵
  ۰۱/۱  ۹۳/۳  آموزشي موقع وسايل کمک به مناسب و کارگيري هب  ۶
  ۹۴/۰  ۸۹/۳  انتخاب محتواي آموزشي مناسب توسط آموزشگر  ۷
  ۰۶/۱  ۸۶/۳  به آموزشگران موزشيآ هاي الزم از طرف مؤسساتها و انگيزهدادن مشوق  ۸
  ۰۵/۱  ۸۵/۳  يهاي آموزش مور ترويج و اجراي برنامهأالب ممندي آموزشگر به انجام وظيفه در ق هعالق  ۹

کـه بـراي بهبـود وضـعيت و      يیهام در دستيابي به دانش و مهارتدکمک به مر  ۱۰
  ۹۲/۰  ۸۴/۳  جامعه نياز دارند

  ۹۳/۰  ۸۰/۳  نحوه تبادل اطالعات ميان آموزشگر و فراگير  ۱۱

هـاي  عالوه بر دانـش و مهـارت   ،رهيافت يادگيري تجربي (که در آنکارگيری  به  ۱۲
  ۸۹/۰  ۷۹/۳  )شودز تجارب عملي فراگيران نيز استفاده ميا ،شده در مدرسه کسب

  ۹۶/۰  ۷۸/۳  توانايي آموزشگر در ايجاد حس نياز به يادگيري در فراگيران  ۱۳

هاي آموزشي از طراحي، اجرا و ارزشيابي دوره فراينددخالت دادن آموزشگر در   ۱۴
  ۰۹/۱  ۷۷/۳  طرف مؤسسه آموزشي

  ۹۴/۰  ۷۶/۳  طراحي، اجرا و ارزشيابي موضوعات آموزشي ندفرايمشارکت دادن فراگيران در   ۱۵
  ۷۵/۳  ۰۸/۱ (… ,FFS, PRA, PTD)هاي مشارکتي استفاده از رهيافت  ۱۶
  ۹۶/۰  ۷۴/۳  کيفيت زندگي یگيري آگاهانه و ارتقاکمک به افراد براي تصميم  ۱۷
  ۹۵/۰  ۷۱/۳  داشتن اشتراکات فرهنگي  ۱۸
  ۹۹/۰  ۶۶/۳  ظريات رهبران محليها و نگيري از ايدهميزان بهره  ۱۹

هـای  کـه در آن، دوره ( »بـاال بـه پـايين   «های آموزشـی سـنتی   رهيافتکارگيری  به  ۲۰
  ۹۹/۰  ۱۷/۳  )شودآموزشی طراحی و توسط آموزشگر به اجرا گذاشته می

  ۸۰/۲  ۰۶/۱  (E-Learning)از راه دور  آموزش رهيافتاستفاده از   ۲۱
  ۵ =زياد خيلي ، ۴ =زياد ،  ۳ =متوسط،    ۲= کم،  ۱ کم= خيلي

  هاي تحقيقمنبع: يافته
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، هاي آموزشي در بهبود عملکـرد آموزشـگران  نقش عوامل و رهيافتبه منظور بررسي 
 دست آمـده کدبنـدي   و متغير به  )۸(محاسبهسنجش استفاده شده با هم  رایهايي که بگويه
حـداقل و   ،اي ليکـرت گويـه  پـنج طيـف   بـر اسـاس  ها و ين گويهدشد. با توجه ب )۹(مجدد

طبق  ،رو بوده و از اين ۲۱×۵= ۱۰۵و  ۲۱×۱ =۲۱ترتيب  بهگو  حداکثر امتياز براي هر پاسخ
)، ۵۶- ۷۳( )، متوسـط ۳۸- ۵۵)، کم (۲۱- ۳۷کم ( هاي خيليامتياز وضعيت ،کدبندي مجدد

 دهدهاي تحقيق نشان ميدست آمده است. يافته ) به۹۲- ۱۰۹زياد ( ) و خيلي۷۴- ۹۱زياد (
هـاي آموزشـي را در بهبـود    ) نقـش عوامـل و رهيافـت   درصد ۴/۶۱گويان ( اکثر پاسخ که

  ).۲دانند (جدول عملکرد آموزشگران ترويجي در حد زياد مي

از  جیترويموزشي در بهبود عملکرد آموزشگران هاي آنقش عوامل و رهيافت -۲جدول 

  )=۲۲۲n( ديدگاه سربازان سازندگي
  درصد تجمعي  درصد معتبر  درصد  اني (نفر)فراو  هانقش عوامل و رهيافت

  ۱/۱  ۱/۱  ۹/۰  ۲  )۲۱- ۳۷کم ( خيلي
  ۲/۳  ۱/۲  ۸/۱  ۴  )۳۸-۵۵کم (

  ۰/۲۷  ۸/۲۳  ۳/۲۰  ۴۵  )۵۶-۷۳متوسط (
  ۴/۸۸  ۴/۶۱  ۳/۵۲  ۱۱۶  )۷۴-۹۱زياد (

  ۰/۱۰۰  ۶/۱۱  ۹/۹  ۲۲  )۹۲-۱۰۹زياد ( خيلي
    ۰/۱۰۰  ۹/۱۴  ۳۳  بدون پاسخ

      ۰/۱۰۰  ۲۲۲  جمع

  انه: زيادمي،  نما: زياد

      هاي تحقيقمنبع: يافته

  نقش عوامل ارتباطات شنيداري و شفاهي در بهبود عملکرد آموزشگران ترويجي

 هايگويه ،ن است که در ميان عوامل ارتباطات شنيداري و شفاهيآحاکي از  ۳نتايج جدول 
کالمي  ارتباطات ريتأثيا چهره به چهره،  رودررو مکالمه وگوش دادن مؤثر، مالقات انفرادي 

در بهبــود عملکــرد  و اســتفاده از گــويش، زبــان و يــا لهجــه مشــترک  ،در زنــدگي انســان
  ند.  ا را به خود اختصاص دادههاي اول لويتوآموزشگران ا
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  ترويجی بندي عوامل ارتباطات شنيداري و شفاهي در بهبود عملکرد آموزشگرانلويتوا - ۳جدول 

انحراف   ميانگين  شفاهي عوامل ارتباطات شنيداري و  لويتوا

  معيار
  ۸۴/۰  ۲۴/۴  گوش دادن مؤثر  ۱
  ۰۰/۱  ۰۶/۴  مالقات انفرادي و مکالمه رودررو (چهره به چهره)  ۲
  ۸۸/۰  ۰۴/۴  تأثير ارتباطات کالمي در زندگي انسان  ۳
  ۱۶/۱  ۰۰/۴  استفاده از گويش، زبان و لهجه مشترک  ۴
  ۹۱/۰  ۹۹/۳  رعايت قواعد صحيح سخن گفتن  ۵
فاده از وسايل سمعي و بصري (راديو، تلويزيون، ويـدئو، مـاهواره، اينترنـت و    است  ۶

(...  
۷۸/۳  ۹۸/۰  

شـده، ارشـادي، توفـان انديشـه، بحـث       ها (بحث کنتـرل انواع مباحثهری از گيبهره  ۷
  پاسخ)و گروهي، پرسش

۵۲/۳  ۰۹/۱  

  ۱۶/۱  ۴۷/۳  ايراد سخنراني    ۸
  ۰۵/۱  ۰۷/۳  تماس تلفني    ۹

  ۲۵/۱  ۷۰/۲  گويي، آوازخواني، نمايش عروسکي، نقالي و ...)نتي مانند (قصههاي سرسانه  ۱۰

  ۵، خيلي زياد=  ۴، زياد=   ۳، متوسط=    ۲، کم=  ۱خيلي کم= 

  هاي تحقيقمنبع: يافته

  نقش عوامل ارتباطات غيرشفاهي در بهبود عملکرد آموزشگران ترويجي

و  حـاالت چهـره   هايگويه ،۴ر جدول بندي عوامل ارتباطات غيرشفاهي داولويتبر اساس 
در عوامـل ارتباطـات    ۹۴/۳و  ۹۹/۳هـاي  کيفيت صدا و بـاال و پـايين بـودن آن بـا ميـانگين     

  اند. اول و دوم را به خود اختصاص داده اولويتغيرشفاهي دو 

  نقش عوامل نوشتاري در بهبود عملکرد آموزشگران ترويجي
هـاي  گويـه  ،ميـان عوامـل ارتباطـات نوشـتاري    حاکي از آن است که در  ۵هاي جدول يافته

 وي کوتاه از طريق تلفـن همـراه و بروشـورها    ها اميپپاورپوينت، ارسال  وينترنت ا ،کامپيوتر
مناسـب از   سـه اولويـت   ۴۹/۳و  ۵۵/۳، ۷۰/۳هـاي  ترتيب بـا ميـانگين   به هاي محليهياعالم

  ند.رومي شمار به پاسخ دهندگانديدگاه اکثر 



   ۱۳۵  �۲ة ، شمار۲۰روستا و توسعه، سال  ةفصلنام                    ...طات انسانی هاي ارتبا ي شيوهبررس

 

  ترويجی بندي عوامل ارتباطات غيرشفاهي در بهبود عملکرد آموزشگراناولويت -۴جدول 
  انحراف معيار  ميانگين  شفاهيعوامل ارتباطات غير  اولويت

  ۰۲/۱  ۹۹/۳  بودن و ...) احتحاالت چهره (لبخند زدن، عصباني بودن، ر  ۱
  ۹۲/۰  ۹۴/۳  کيفيت صدا و باال و پايين بودن آن (حالت و لحن)  ۲
  ۹۴/۰  ۸۷/۳  موقع از سکوت بهاستفاده مؤثر   ۳

۴  
سازي و تواند بر توانايي آموزشگر براي مذاکره، مديريت تغيير، اعتمادزبان بدن مي

  افزايش مشارکت اثر بگذارد
۸۱/۳  ۹۹/۰  

  ۹۸/۰  ۷۸/۳  ها و حالت بدن)ها، قيافهطرز قرار گرفتن و وضعيت بدن (ژست  ۵
  ۰۹/۱  ۷۲/۳  فرم متحدالشکل نحوه پوشش، آراستگي ظاهري و استفاده از لباس  ۶

۷  
ها، ها، باال انداختن شانهاستفاده از حرکات دست و سر و چشم (تکان دادن سر و دست

  برقراري ارتباط چشمي، حرکت ابروها و ...).
۶۶/۳  ۰۱/۱  

۸  
ي ميان اشارات غيرشفاهي باعث کاهش فاصله رواني و افزايش رضايت و خويشاوند

  شودن ميمتعامال
۶۴/۳  ۹۲/۰  

  ۰۰/۱  ۶۲/۳  رعايت فاصله فيزيکي مناسب  ۹

  ۵، خيلي زياد=  ۴، زياد=   ۳، متوسط=    ۲، کم=  ۱خيلي کم= 

  هاي تحقيقمنبع: يافته

   ترويجی بندي عوامل ارتباطات نوشتاري در بهبود عملکرد آموزشگراناولويت -۵جدول 
  انحراف معيار  ميانگين  عوامل ارتباطات نوشتاري  اولويت

  ۲۴/۱  ۷۰/۳  کامپيوتر، اينترنت و پاورپوينت ه ازاستفاد  ۱
  ۱۴/۱  ۵۵/۳  هاي کوتاه از طريق تلفن همراهارسال پيام  ۲
  ۹۶/۰  ۴۹/۳  هاي محليبروشورها و اعالميه استفاده از  ۳

  ۹۹/۰  ۳۶/۳  ها و جرايد محليخبرنامه استفاده از  ۴

  ۹۹/۰  ۳۰/۳  تابلو اعالنات و آگهي استفاده از  ۵
  ۹۴/۰  ۲۸/۳  پوستر استفاده از  ۶
  ۰۲/۱  ۲۷/۳  نشريات آموزشي و ترويجي استفاده از  ۷
  ۹۸/۰  ۲۶/۳  آموزشي مانند (تخته سياه، نمودارها و ...) استفاده از وسايل کمک  ۸
  ۱۸/۱  ۲۱/۳  ها و مجالت تخصصينشريه استفاده از  ۹
  ۱۶/۱  ۰۳/۳  کتاب استفاده از  ۱۰

  ۵، خيلي زياد=  ۴ ، زياد=  ۳، متوسط=   ۲، کم=  ۱خيلي کم= 

  هاي تحقيقمنبع: يافته
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  هاي برقراري ارتباطات در بهبود عملکرد آموزشگران ترويجينقش مدل
ترتيـب مـدل تبـادلي،     ميان سه مدل برقراري ارتباطات بهدهد که از نشان مي ۶نتايج جدول 

  ند.دار اولويتتعاملي و خطي 

  ترويجیر بهبود عملکرد آموزشگران باطات دهاي برقراري ارتبندي مدلاولويت -۶جدول 
  انحراف معيار  ميانگين  هاي برقراري ارتباطاتمدل  اولويت

۱  
طور همزمان و به  های ارتباط کار برقراري ارتباط را به ، طرفمدل تبادلي (در اين مدل

  دهند)فرستنده و گيرنده انجام مي عنوان
۹۸/۳  ۰۲/۱  

۲  
است و مفهوم مربوط به مدل خطي  مدل تعاملي (اين مدل شامل تمامي مفاهيم
  افزايد).ن ميبازخورد را بدا

۵۵/۳  ۱۴/۱  

۳  
پيام را از طريق يک کانال مشخص براي گيرنده  ،فرستنده ،مدل خطي (در اين مدل

  بازخورد وجود ندارد) ،ن مدلدر اي؛ دکنارسال و گيرنده نيز آن را دريافت مي
۴۹/۳  ۹۶/۰  

  ۵، خيلي زياد=  ۴، زياد=   ۳، متوسط=   ۲، کم=  ۱خيلي کم= 

  هاي تحقيقمنبع: يافته

   ترويجی موانع ارتباطي در کاهش ميزان عملکرد آموزشگران

ي، معنـايي و فيزيکـي   فرايندشناسانه،  موانع روان ،۷ دست آمده در جدول هاي بهيافتهبر پاية 
  هستند. اولويتترتيب داراي  به

  ترويجی اهش ميزان عملکرد آموزشگرانبندي موانع ارتباطي در کاولويت -۷جدول 
  انحراف معيار  ميانگين  موانع ارتباطي  اولويت

۱  
ها، تعصبات، نيازها و انتظارات متفاوت نزد شناسانه (مانند: ادراکات، ارزش موانع روان

  هاي مختلف)افراد و گروه
۸۲/۳  ۰۱/۱  

۲  
ها، کدبرداري سب، پارازيتهاي نامناي (ضعف فرستنده، کدگذاري اشتباه، پيامفرايندموانع 

  )اشتباه، ضعف گيرنده و بازخوردهاي غيرشفاف
۷۴/۳  ۰۵/۱  

۳  
 ز عباراتي که داراي معاني متفاوت براي افراد مختلف باشند، مانندموانع معنايي (استفاده ا

  )امتيازات ويژه و وري، کارآيي،افزايش بهره
۶۳/۳  ۹۴/۰  

  ۹۸/۰  ۶۰/۳  منتظره، فاصله مکاني و ...)هاي غيرمالقات موقع،هاي تلفني بيموانع فيزيکي (تماس  ۴

  ۵، خيلي زياد=  ۴، زياد=   ۳، متوسط=   ۲، کم=  ۱خيلي کم= 

  هاي تحقيقمنبع: يافته
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متغيرهـاي ارتباطـات شـنيداري و شـفاهي، ارتباطـات       کـه  دهدنشان مي ۸ نتايج جدول
ميـزان  ارتباطات و  فرايندشنايي با هاي ارتباطي، ميزان آغيرشفاهي، ارتباطات نوشتاري، مدل

دار  وزشگران ترويجي رابطة مثبـت و معنـی  عملکرد آم بهبود ارتباطات با متغير فراينداهميت 
کـه هرچـه ايـن     گفـت تـوان  درصـد مـي   ۹۹با اطمينان  ،د. بنابراينندار درصد ۹۹در سطح 

و بهبـود عملکـرد   آيي کار بر ند و بيشتر مورد استفاده قرار گيرند،شوبيشتر تقويت  ها ويژگی
   شود.ميافزوده آموزشگران 

  از ديدگاه سربازان سازندگي جیتروي عملکرد آموزشگرانبهبود  و ضرايب همبستگي متغيرها - ۸جدول 
 r p  ضريب همبستگي  متغيرها

  ۰۰۰/۰  ۶۵۹/۰**  پيرسون  ارتباطات شنيداري و شفاهي
  ۰۰۰/۰  ۴۵۰/۰**  پيرسون  ارتباطات غير شفاهي

  ۰۰۰/۰  ۲۷۸/۰**  پيرسون  نوشتاريارتباطات 
  ۰۰۰/۰  ۲۵۶/۰**  پيرسون  هاي ارتباطيمدل
  ۷۶۰/۰  ۰۲۲/۰  پيرسون  سن

  ۶۴۵/۰  -۰۳۴/۰  اسپيرمن  سطح تحصيالت
  ۸۷۴/۰  ۵۱۸/۰  اتا  رشته تحصيلي
  ۸۵۰/۰  ۴۳۸/۰  اتا  وضعيت تأهل

  ۰۰۱/۰  ۴۲۵/۰**  اسپيرمن  ميزان آشنايي با فرايند ارتباطات
  ۰۰۰/۰  ۲۵۸/۰**  اسپيرمن  ارتباطاتميزان اهميت فرايند 

            درصد ۹۵ي در سطح دار معني *  درصد  ۹۹داري در سطح  معني **

  هاي تحقيقمنبع: يافته

دار  تغير وابسته)، کلية متغيرهاي معنـی عملکرد آموزشگران ترويجي (مبهبود منظور تبيين واريانس  به
   .آمده است ۱۰و  ۹نتايج تحليل در جداول  ؛ندگام شد به وارد تحليل رگرسيوني گام ۸در جدول 

  مراحل مختلف ورود متغيرهاي مستقل در تحليل رگرسيوني -۹جدول 

 R R2 R2Ad Std  متغير مستقل  مرحله

  ۸۱۴/۸  ۳۹۹/۰  ۴۰۳/۰  ۶۳۵/۰  ارتباطات شنيداري و شفاهي  ۱

  ۶۹۴/۸  ۴۱۵/۰  ۴۲۴/۰  ۶۵۱/۰  شفاهيارتباطات غير  ۲

  هاي تحقيقمنبع: يافته
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  شده در معادلة رگرسيونضرايب متغيرهاي وارد - ۱۰ل جدو

 داری سطح معنی T  بتا B  متغير مستقل  گام

  ۰۰۰/۰  ۲۹۹/۷  ۵۴۹/۰  ۰۲۲/۱   ارتباطات شنيداري و شفاهي  ۱

  ۰۲۹/۰  ۲۱۲/۲  ۱۶۶/۰  ۳۴۴/۰  شفاهي ارتباطات غير  ۲

  ۰۰۰/۰  ۳۰۳/۵  -  ۲۵۳/۲۷  ثابت  ضريب  

  هاي تحقيقمنبع: يافته

دو متغير ارتباطات شنيداري و شفاهي و ارتباطـات غيرشـفاهي    ،۹جدول  ایه بر پاية يافته

ايـن دو   ،کـه در ميـان متغيرهـاي مسـتقل    دهـد   مـی نشان  نتايجو  ندوارد معادلة رگرسيون شد

R( شـده  مقـدار ضـريب تعيـين تعـديل    به ند و با توجه داشتبيشترين تأثير را 
2Ad(،   ۴۱بـيش از 

    د.شوعملکرد آموزشگران توسط اين دو متغير تبيين ميهبود بمتغير وابستة  درصد از واريانس

شـنيداري و  مهـارت در برقـراري ارتبـاط     ،هرچنـد  اشاره دارنـد کـه  ين نکته يادشده بدنتايج 

شناسـان اجتمـاعي بـر ايـن      روان کـافي نيسـت و   اما است،و الزم  حائز اهميت(کالمي) شفاهي 

فـردي روزانـه مـا را     باطـات بـين  د بزرگي از ارتدرصي (غيرکالمي) باورند که رفتارهاي غيرشفاه

قابل انکار ارتباطـات  ژوهش حاضر نيز حاکي از اهميت غير. نتايج رگرسيون در پدهند تشکيل مي

عملکـرد  در حيطـه آمـوزش اسـت و بهبـود      ويـژه  کالمي و غيرکالمـي در برقـراري ارتبـاط بـه    

- اولويـت با توجه بـه نتـايج    د.شوکيفيت آموزشي را سبب مي ، ارتقایآن در پیآموزشگران و 

 مکالمـه  ومالقـات انفـرادي   هاي گوش دادن مـؤثر،  گويه ،بندي ارتباطات شنيداري  و شفاهي

کالمي در زندگي انسان و استفاده از گويش، زبـان و   ارتباطات ريتأثيا چهره به چهره،  رودررو

 های دميـر  با نتايج پژوهش که ،اندها را به خود اختصاص دادهاولويتيا لهجه مشترک باالترين 

)Demir, 2011(، ) دوپريزDu Preez, 2012(  ) سـت ) همسو۱۳۹۳و اسکوهي و همکـاران .

(لبخنـد   هـاي حـاالت چهـره   گويه ،بندي ارتباطات غيرشفاهياولويتنتايج بر پاية  ،همچنين
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ـ .).. بودن و راحتزدن، عصباني بودن،  ؤثر از ، کيفيت صدا و باال و پايين بودن آن، استفاده م

نتـايج   بـا  کـه  ،ندرو شمار می بهها اولويتدهندگان باالترين سکوت و زبان بدن از نظر پاسخ

ويجايبهيناندانا  و) Demir, 2011دمير ( )،۱۳۸۶نژاد ( )، پهلوان۱۳۸۶ورشوچي ( های پژوهش

  د.) همخوانی دارVijaybhinandana et al., 2007و همکاران (

  گيري و پيشنهادها نتيجه

از  ترها بيشـ مهارتاهميت اين اگر هاي ارتباطي او دارد و فرد بستگي به مهارت هرت موفقي

ز مسائل اساسـي در هـر   يکي ا ،هاي فني و علمي نباشد، کمتر از آنها نيست. بنابراينتوانايي

در برقـراري ايـن ارتباطـات،     بسـا بـا ضـعف    ها و ارتباطات است. چـه نظام آموزشي تعامل

ر هـاي گـزاف، د  فراگير برقرار نشده و بـا وجـود صـرف هزينـه     وزشگر هاي ميان آمو تعامل

). ارتباطـات  ۱۳۹۳ي و همکـاران،  نداشـته باشـد (اسـکوه   عمل، عملکرد مورد انتظار را دربر

تجـارب   ؛ به ديگر سخن، هر انسـاني نيز معني شده است» تسهيم تجارب« گسترده ايگونه به

). از آنجـا کـه   ۱۳۷۳ي، گـذارد (فرهنگـ  ن مـي در ميـا  انخود را از طريق ارتباطات بـا ديگـر  

ثر ؤبرقـراري ارتبـاط مـ    ة رشد يک اجتماعالزم ،شرط هر نوع آموزش مؤثر و در نتيجه پيش

صورت مؤثر صـورت نپـذيرد، انتقـال     تباط ميان آموزشگر و فراگيران بهکه ار تا زماني است،

طبيق رفتار و منابع براي اي نخواهيم داشت و حتي اگر افراد قادر به درک وضعيت و تتجربه

کـه ايـن    به برقراري ارتباط مؤثر نياز دارند و در صـورتي  ،باشندمطلوب رسيدن به وضعيت 

  د شد.تأثيرات مورد نظر برخوردار نخواهاز  فرايندکل  ،برقراري ارتباط انجام نپذيرد

بـاطي  هاي ارتترين روش از مهمارتباط کالمي (شفاهي) و ارتباط غيرکالمي (غيرشفاهي) 

درصـد از واريـانس    ۴۱حدود  ،نتايج رگرسيون در تحقيق حاضربر پاية و  روند؛ميشمار  به

توسـط دو متغيـر ارتباطـات شـنيداري و شـفاهي و       »بهبود عملکرد آموزشـگران ترويجـي  «

هـاي  که بـا افـزايش مهـارت    گفتتوان مي رو، . از اينارتباطات غيرشفاهي تبيين شده است
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 يابد. از آنجاميها نيز بهبود و غيرشفاهي آموزشگران، عملکرد آنفاهي مربوط به ارتباطات ش

چنـين   تـوان مقاالت نسبتاً کمي در اين زمينه وجـود دارد، مـي   ،هاي دانشگاهيکه در محيط

هـاي آموزشـي   در محـيط  اطي در يادگيريهاي ارتبکه نسبت به اهميت مهارت برداشت کرد

از آنجـا کـه    ،و تحقيقـات مشـابه   حاضـر  ايج تحقيـق توجه زيادي نشده است. با توجه به نت

ن ي (کالمي و غيرکالمي) توسـط متخصصـا  هاي ارتباطهاي يادگيري مهارتبرگزاري کالس

آموزش و يادگيري افـراد بسـيار    فراينددر  هاي مختلفراي آموزشگران در رشتهاين رشته ب

  : که دشو، پيشنهاد مياستمفيد 

o  ود و ارتقاي عملکرد آموزشـگران  منظور بهب ارتباطي به هاياول، تقويت مهارتدر وهله

شده در قالب واحد درسي و يا دوره آموزشي با محتواي يادگيري  ريزيصورت برنامه به

صورت هدفمند، در بازه زماني  تباط آموزشگران (استاد) با مخاطبان، بهنحوه برقراري ار

تور کـار مسـئوالن   در دسـ هـاي ضـمن خـدمت    پيش از خدمت و يا در قالب آمـوزش 

   ربط قرار گيرد؛ ذی

o  هـاي ارتبـاطي  آموزشگران نسبت به اهميت و ضرورت فراگيري مهـارت  توجيهضمن، 

ماننـد معاونـت    از سوی واحدهاي مربـوط هاي آشنايي در اين زمينه ها و کالسکارگاه

 ؛  آموزشي و دفتر توسعه آموزش برگزار شود

o کننـد بـا   شنيداري و شفاهي، آموزشگران سعي هاي مربوط به ارتباطات با توجه به گويه

هاي تدريس، نحوه سرفصل بارةفراگيران در تر به نظرات و پيشنهادهایچه تمامدقت هر

از  ،همچنين هاي مشارکتي بهره جويند؛و از روش کنندتوجه  گوش و مانند اينهاارائه و 

ان احساس نزديکـي  د، چرا که فراگيرشوهاي انفرادي در شرايط مناسب استفاده مالقات

کـه بـراي آموزشـگر مهـم      دشـو مـي  دانها القاو اين حس ب کنند میبيشتري با آموزشگر 

افزايش انگيزه يادگيري فراگير و بهبود عملکـرد   دی برایو به عنوان عنصری کليهستند 

 د؛ شومحسوب مي آموزشگر
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o ،ت چهـره حـاال  ربوط بـه ارتباطـات غيرشـفاهي ماننـد    هاي مبا توجه به گويه سرانجام، 

، الزم اسـت  کيفيت صدا و باال و پايين بودن آن، استفاده مـؤثر از سـکوت و زبـان بـدن    

حداکثر عملکرد، آموزشگران در شرايط مختلف خونسـردي و آرامـش    برای دستيابی به

با توجـه بـه اهميـت زبـان      ،همچنين کنند و حاالت منفي را بروز ندهند؛خود را حفظ 

انند از زبـان بـدن بيشـتر    تا بتو باشند شتر اين علم داشتهچه بي، سعي در شناخت هربدن

 ند.بپردازاحساسات مثبت  به القا و انتقال و بهره جويند

  ها يادداشت

1. communication 
2. communis 
3. Miller 
4. para-language  
5. validity 
6. reliability 
7. stepwise 
8. compute 
9. recode 
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