
 

 
 
 
 

  ي نوین در مدیریت  ورزشیهارویکرد
 1400 پاییز، 34 شمارة، 9دورة 

 9–26:ص ص

 
و  یعلم هیأتهاي ارتباطی و کاربرد فناوري اطالعات در نگرش سازمانی اعضاي تأثیر مهارت

 کشور ي سماهامدعو تربیت بدنی آموزشکده
 

  3زهرا حاجی انزهایی  – 2∗محمدرضا اسمعیلی – 1حسین شاهسوند
شجوي 1 آزاد اسالم ،یورزش تیریمد يدکتر. دان شگاه   واحد تهران مرکزي، تهران، ایران ،یدان

ش .2  علوم ورزشی،  ،گروه مدیریت ورزشی ،اریدان شکدة تربیت بدنی و  شگاه دان کزي، تهران، واحد تهران مر ،یآزاد اسالمدان
ستادی .3ایران  علوم ورزشی،  ،گروه مدیریت ورزشی ،ارا شکدة تربیت بدنی و  آزاد اسالمدان شگاه  ان مرکزي، واحد تهر ،یدان

  تهران، ایران

 )1399 /08 /11، تاریخ تصویب :   1399/ 05 /01(تاریخ دریافت : 

 
 چکیده

 ت بدنیتربی مدعو و یعلم أتیه اعضاي سازمانی نگرش در اطالعات فناوري کاربرد و ارتباطی هايمهارت تأثیرهدف این پژوهش بررسی 
صورت به که مسیر اجرا پیمایشی و از نوع تحقیقات علی است از نظراستراتژي توصیفی،  از نظرروش تحقیق حاضر سما بود.  هايآموزشکده

ي ریگنمونه نفر از مدرسان مدعو با استفاده از 250نفر) بود و  60ی برابر با جامعۀ آماري (علم هیأتنمونۀ آماري  .میدانی انجام گرفت
)، کاربرد فناوري 2006بارتون جی، (ارتباطی  هايمهارتي استاندارد هاپرسشنامهي ریگاندازهي و جدول مورگان انتخاب شدند. ابزار اخوشه

وش ضریب پایایی از ر ) بودند.2007) و تعهد سازمانی (لینا و همکاران، 2003غلی (سوسان، )، رضایت ش2012اطالعات (قاسمی و همکاران، 
تحلیل عاملی ها از داده لیوتحلهیتجز يبرامحاسبه شد.  88/0و   84/0 ،84/0،73/0 ترتیببهها پرسشنامهاز  هر کدامآلفاي کرونباخ براي 

فناوري  یانجینقش م نییبا تب یسازمان نگرشبر  هاي ارتباطیمهارت نشان داد جینتا. شد استفاده زرلیافزار لو نرم يمعادالت ساختارو 
فناوري بر  هاي ارتباطیمهارت، یسازمان نگرشبر  هاي ارتباطیمهارت ریتأث يمعنادار بیضر، دارد يمثبت و معنادار ریتأث ،اطالعات
 هايمهارتارتباطی، کالمی،  هايمهارت سطح نیانگیمبود و  82/8و  92/10، 40/5ترتیب به نگرش سازمانیبر  فناوري اطالعات و اطالعات

 با کشور سما يهاآموزشکده تربیت بدنی مدعو ورسمی  یعلم هیأت ياعضا بازخورد، سطح کاربرد فناوري اطالعات هايمهارتشنود، 
 ریتأث ،العاتفناوري اطنقش  نییبا تبکالمی، شنود و بازخورد  ارتباطی هايمهارت نیمچنري ندارد. همعنادا تفاوت یعیطب عیتوز نیانگیم

هاي گیري از فناوريهاي ارتباطی با مزایاي بهرهنتیجۀ کلی تحقیق نشان داد که چنانچه مهارت .دارند نگرش سازمانیبر  يمثبت و معنادار
همراه داشته باشد. بنابراین مانی اعضاي سازمان بهدهی نگرش سازاي در فرایند جهتاطالعات ترکیب شود، قادر است اثربخشی فزاینده

هاي بازآموزي منظور تسهیل و سرعت بخشی به تغییر نگرش سازمانی اعضا، در کنار برگزاري دورهشود بهبه مدیران سازمان پیشنهاد می
 هاي مرتبط با فناوري اطالعات همت گمارند.هاي ارتباطی، به ایجاد زیرساختو تقویت مهارت

 
  هاي کلیديواژه

 هاي ارتباطی، نگرش سازمانی.فناوري اطالعات، مهارت ی و مدعو، سما،علم هیأتاعضاي 

 
  

                                                           
 :moh.esmaili@iauctb.ac.ir comEmail                                                                   09158847456نویسنده مسئول : تلفن :  ∗ 



 1400، پاییز 34 ، شمارة9نشریۀ رویکردهاي نوین در مدیریت ورزشی، دورة                                                          10

 

 مقدمه

در هر سازمانی اعم از آموزشی یا غیرآموزشی، ورزشی 

یا غیرورزشی همواره عملکرد و کارایی مورد توجه قرار 

ها یکی از موضوعاتی که مورد توجه گیرد. در سازمانمی

پژوهشگران قرار گرفته و بر نقش آن تأکید شده است، 

کنندة که این نگرش تعیینطورياست، به نگرش سازمانی

عبارت دیگر به مسیر پیشرفت سازمان تلقی شده است.

تعهد  وري کل سازمان ارتباط مستقیمی بامیزان بهره

دو مؤلفۀ اصلی نگرش سازمانی  -سازمانی و رضایت شغلی 

هر اندازه تعهد سازمانی و رضایت شغلی  کهطوريبه .دارد -

 یی باشند،النگرش سازمانی در سطوح با متغیرهايعنوان به

 ). 10میزان کارایی سازمان بیشتر خواهد بود (

 طوربه کهاست  کاريیک نگرش  در واقع تعهد سازمانی

در سازمان  کارکنانو تمایل به ماندن  مشارکتمستقیم به 

تعهد  اغلب داراي کهورزیده  کارکنان شود.می مربوط

 ).27عملکرد بهتري دارند (کارایی و  زیاد هستند،سازمانی 

 کارکنان که است کلی نگرشی کارکنان نیز شغلی رضایت

از رضایت شغلی  کارکنانهر اندازه  دارند؛ شغلشان به نسبت

قبولی  سازمانی قابل عملکردبرخوردار باشند، به  زیادي

  ).31رسند (می

بخش زیادي از فرایند تربیت نیروي متخصص و کارامد 

هاي آموزشی صورت ها یا سازمانجامعه توسط دانشگاه

عنوان ارکان گیرد. از سوي دیگر اعضاي هیأت علمی بهمی

اصلی و بازوان دانشگاه نقشی کلیدي در این زمینه بر عهده 

دارند. میزان اثربخشی دانشگاه ارتباط مستقیم با کارایی 

ضاي هیأت علمی دارد. آموزش یکی از وظایف اصلی اع

هاي مهم و اثرگذار فرایند هاست و استادان از بخشدانشگاه

هاي استاد در زمینۀ روند. یکی از تواناییشمار میآموزش به

اي که یک استاد گونههاي ارتباطی است؛ بهآموزش، مهارت

را  تواند کمبودها و نقایص احتمالیبا مهارت کافی، می

تواند یادگیري جبران کند و از طرف دیگر ارتباط ضعیف می

ترین مطالب را با مشکل مواجه سازد فهمترین و قابلآسان

، حقایق، اطالعات هادهیا، هاامیپ). ارتباط فرایند انتقال 24(

 دهدیماز شخصی به شخص دیگر است که اجازه  هانگرشو 

عمل تبدیل شود. توانایی به  افتهیانتقالي هادهیااطالعات و 

برقراري ارتباط، مهارت اساسی براي انسان است که بعضی 

افراد نسبت به سایرین در این زمینه از مهارت بیشتري 

 ). 4( ندبرخوردار

 و در پرورش ي و مهمدیکل عنصري یآموزش نظام 

 بین تربیت بدنیدر این  و است ندهیآ یانسان منابع تیترب

اهداف تربیتی ایفا  به یابیدست منظوربهمهمی  اریبس نقش

 در تربیت بدنی کارشناسان و تادان، معلماناس .کندیم

 هايمهارت به مجهز کنند و انجام وظیفه دیبا هرم قاعدة

). از آنجا 27باشند ( یارتباط هاياز جمله مهارت گوناگون

 سازمان گیريتصمیم ترین عاملمهم ی،ارتباط ییتوانا که

 هايمهارت و هاتوانایی است، داشتن کار در فرادا تیموفق و

 اریبس ورزشی رانیمد يبراي فرد نیب ارتباطات و یارتباط

 به کار محل در که افراد. هنگامی)17( است تیاهم حائز

 کنند،را تلف می زمان ،نکنند برقرار ارتباط یمناسب شکل

 شکست با اهداف به در رسیدن دهند،می هدر را منابع

 ). 25بیند (آسیب می گریکدی با آنها روابط و شوندمی مواجه

هستند  ییهامهارتارتباطی، آن دسته از  هايمهارت

فردي بین يهاتعاملتوانند درگیر افراد می آنها ۀواسطبهکه 

یعنی فرایندي که افراد طی آن، ؛ و فرایند ارتباط شوند

ی مالک ۀعات، افکار و احساسات خود را از طریق مبادلاطال

گذارند در جوامع امروزي ی با یکدیگر در میان میالمو غیرک

شدن فرایند زندگی، اهمیت ارتباطات بیشتر  تردهیچیپبا 

 ترینمهمارتباطی از  هايمهارت. در چنین جوامعی شودیم

 )11( رودیمشمار عوامل توسعه و تعالی موفقیت انسان به

 هايمهارتمهارت ارتباطی پایه و اساس بسیاري از 

حساسیت  از توانیم جملهدهد که از دیگر را تشکیل می

مد او کار مؤثرمی، گوش دادن می و غیرکالکال يهاامیپبه 
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توان طور کلی، ارتباطات را می). به 44(و واکنش نام برد 

که از فردي به  عنوان فرایند تبادل اطالعات تعریف کردبه

یرکالمی به انجام هاي کالمی و غفرد دیگر از طریق روش

ترین نوع ارتباط از نوع کالمی آن رسد، در این میان رایجمی

فرایند دوطرفه با استفاده از یک زبان خاص  کی نیااست و 

 ). در47( است و در نهایت این پیام داراي بازخورد است

 روزافزون تر شدنپیچیده با زمانهم که يامروز جوامع

 انسان يبراي دیجد مشکالت یزندگ مختلف هايجنبه

شد. همچنین  خواهد شتریب ارتباطات تیاهم آمده، دیپد

 یانیبن اهداف لیدلبه یاجتماعنهاد  کی عنوانبه سازمان

 افراد نیب یسازمان ی ارتباطاتنوع روزمره، ارتباطات از فراتر

 ). 5کند (می ایجاد

افزاري و فناوري اطالعات به مجموعه امکانات سخت 

اي و سایر فناوري ها و ماهوارهداده هايشبکهافزاري، نرم

هاي کاربردي و مخابراتی و ابزارهاي توسعۀ برنامه

اي که جهت ورود، ذخیره، پردازش و انتقال چندرسانه

شود. در شرایطی که امکان روند، گفته میمی کاربهاطالعات 

دسترسی آسان به منابع درسی وجود دارد، نقش اعضاي 

ها نیز تغییر کرده است. استادان دیگر شگاهعلمی دانهیأت 

شوند. عنوان تنها منبع ارائۀ درس در کالس محسوب نمیبه

انواع ابزارهاي الکترونیکی مانند رایانه، رایانه دستی، 

هاي همراه هوشمند، نویسی الکترونیکی، تلفنیادداشت

هاي هاي اجتماعی اینترنتی و بستهپست الکترونیکی، رسانه

توانند در عمق بخشیدن به فرایند زاري درسی میافنرم

 کاربهیادگیري در مقاطع گوناگون آموزش عالی  -یاددهی

رو شاهد تغییر از تأکید صرف یادگیري و گرفته شوند. ازاین

ایم محفوظات به سمت تفکر خالق و قدرت استنباط بوده

)46 .( 

توجهی به این تغییرات، با توجه به اهمیت مسئله، بی 

ماندگی و ویژه در سطح آموزش عالی موجب نوعی عقببه

برخورد انفعالی در برابر هجوم اطالعات خواهد شد. 

هاي موجود در مورد میزان دسترسی و استفاده از بررسی

هاي آموزشی کشورهاي جهان فناوري اطالعات در نظام

یافته حاکی از آن است که در بسیاري از کشورهاي توسعه

سعه براي تجهیز مؤسسات آموزش عالی به توو در حال 

ینترنت برنامه جامعی امکاناتی همچون رایانه و دسترسی به ا

 کاربردگسترش و ). البته باید توجه داشت 30وجود دارد(

بدون توجه به  ،يریادگی هايمهارتدر  هافناوريمؤثر 

است منجر به مقاومت  ممکن، دینگرش و شناخت اسات

شود.  نوین هايفناوريو  هافناوريود در مقابل ور تاداناس

 یاباشد  نتیجهبیاست  ممکن، کاربرددر صورت  کهطوريبه

 ،تاداننداشته باشد. شناخت جامع نگرش اس ايثمرهچندان 

 علمی خالقیت افزایشو  انگیزه ایجادمهم  بسیاراز عوامل 

و شناخت  درك، دیگربیان به . شودمیمحسوب  فنیو 

 یاطالعات هايفناورياز  گیريبهرهنسبت به  تاداننگرش اس

 محیط سازيغنیبه  تواندی میارتباط هايمهارتدر 

 ).  8منجر  شود ( یادگیري

 کنندیم انی) ب1393و همکاران ( يکه حامدطورهمان

بدون  یتحول در نظام آموزش جادیو ا یآموزش ينوآور

اکبري و . )7( ستین سریم تاداناس رشیو پذ یهمراه

دارند که فناوري اطالعات و ) بیان می1392( زادهلیاسماع

استفاده از آن در سازمان نیازمند توجه به ابعاد فنی و انسانی 

ها پیش از اینکه ابعاد فنی الزم را است، بسیاري از سازمان

توسعه دهند، به توسعه و ارتقاي نیروي انسانی خود در 

 ).3پردازند (سازمان می

ها و ور بهبود کیفیت، کاهش هزینهمنظبههمچنین  

ها و وري، ابزارهاي مختلفی، توسط شرکتافزایش بهره

رو نکتۀ مهم این است ازاین .شوندگرفته می کاربهها سازمان

توانند از فناوري اطالعات علمی میکه زمانی اعضاي هیأت 

مند شوند که خود توانایی در فرایند آموزش و پژوهش بهره

گیري از فناوري اطالعات را داشته باشند و رهالزم در به

هاي آموزشی اینترنتی فعالیت کرده و طور مؤثر در محیطبه
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). 26باشند (پژوهان عامل تسریع فرایند یادگیري دانش

هاي جدیدي را در آموزش استفاده از فناوري اطالعات تجربه

دهد. این ابزارها در اختیار اساتید و دانشجویان قرار می

افزاري هاي نرمکامپیوتر، تلفن همراه، اینترنت، بسته املش

در فناوري و ورود ابزارهاي  روزانه رییتغباشند. به دلیل 

 ابزارهاي جدید در زمینۀ کاربرد این هاپژوهشجدید انجام 

. استفاده از فناوري رسدیمنظر در آموزش ضروري به

رش اطالعات ارتباط بین استادان و دانشجویان را گست

ي موجود در شیوه هاتیمحدوددهد و سبب کاهش می

 ).43شود (آموزش سنتی می

تربیت بدنی و علوم ورزشی،  ۀبا توجه به ماهیت رشت

در این حوزه هاي ارتباطی و مهارتاهمیت فناوري اطالعات 

ها سروکار دارد دوچندان است، زیرا که با جسم و روح انسان

رفتار حرکتی،  ةر حوزبر مسائل آموزشی، پژوهش دعالوه

شناسی ورزشی و فیزیولوژي ورزش، بیومکانیک و آسیب

درمان صحیح ناهنجارهاي ساختاري و مدیریت و 

 ۀتربیت بدنی و علوم ورزشی در سای ۀریزي در رشتبرنامه

پذیر هاي جدید امکانآشنایی با اطالعات روزآمد و روش

 میعلهیأت است. در این زمینه نقش مدرسان و اعضاي 

هاي تربیت بدنی و علوم ورزشی، در ها و گروهدانشکده

هاي جدید بسیار حساس و بااهمیت است استفاده از فناوري

خواهد رسید که کامل وري و این نقش زمانی به بهره

در امر هاي ارتباطی مؤثر بر داشتن مهارتعالوهمدرسان 

ي هاها و رسانهتدریس و پژوهش و تولیدات علمی با فناوري

 در زمینۀجدید همگام شده و توانسته باشند بر موانع موجود 

. در ادامه به مرور کاربرد فناوري اطالعات فائق آیند

هاي هاي مربوط به فناوري اطالعات و مهارتپژوهش

 شود.ارتباطی در حوزة ورزش پرداخته می

) به مطالعۀ ارتباط بین 1396پناه و همکاران (یزدان

گري فناوري چابکی سازمانی و هوش رقابتی با میانجی

هاي این اطالعات در وزارت ورزش و جوانان پرداختند. یافته

پژوهش نشان داد که فناوري اطالعات با هوش رقابتی در 

بر این وزارت ورزش و جوانان ارتباط معنادار دارد. عالوه

 تأثیر مستقیم بیشترین اطالعات فناوري از واقعی استفادة

 هاشرکت که شودمی سبب و دارد سازمانی چابکی بر را

 ).29شوند ( تبدیل چابک رقباي بر بتوانند

) در تحقیقی با عنوان 1395جعفري و همکاران (

 هايمهارتارتباط بین فناوري اطالعات با مدیریت دانش و «

به این نتیجه رسیدند که » ت بدنیتربیارتباطی معلمان 

مدیریت دانش و  وبین فناوري اطالعات  معناداريرتباط ا

ارتباطی معلمان  هايمهارتشنودي و بازخوردي  هايمؤلفه

 طوربهوجود دارد. همچنین فناوري اطالعات  تربیت بدنی

 تأثیرارتباطی  هايمهارتبر مدیریت دانش و  داريمعنا

افزایش مدیریت  منظوربهیج تحقیق، دارد. با توجه به نتا

، توجه به تربیت بدنیارتباطی معلمان  هايمهارتدانش و 

 ). 6رسد (مینظر فناوري اطالعات ضروري به

) در پژوهشی به این نتیجه 1396قاسمی و همکاران (

هاي ارتباطی و رسیدند که ارتباط معناداري بین مهارت

علمی تربیت بدنی دانشگاه میزان اثربخشی اعضاي هیأت 

پیام نور وجود دارد. مبتنی بر این تحقیق، مالحظات 

ترین از جمله مهم ینگرش سازمان رینظ یو شغل یتیریمد

عوامل  ریسا ةبرندشیپ دیشای هستند که عوامل سازمان

 تیریمد برايو فهم آن  ینگرش سازمان د. توجه بهنباش

مهم  فاکتورهاي یبه برخ قیدق خود مستلزم نگاه ،سازمان

). میر سعید 12ی است (شغل تیو رضا یتعهد سازمانمانند 

) به مطالعه عوامل مؤثر در برقراري 1395و همکاران (

و دانشجویان تحصیالت تکمیلی ارتباط بین استادان 

دانشکدة پیراپزشکی دانشگاه تهران پرداختند. براساس 

نتایج این پژوهش عواملی مانند فن بیان، تدریس توأم با 

عالقه و عوامل اخالقی مانند احترام به دانشجو و رازداري 

اي و علمی تأثیرگذاري بیشتري در مقایسه با عوامل حرفه

قره و رئیسی ). 23اد و دانشجو دارد (در ارتباط مؤثر بین است



 
 13                                   ...یعلم هیأتاطالعات در نگرش سازمانی اعضاي  هاي ارتباطی و کاربرد فناوريتأثیر مهارت

 

 

 استان جوانان و ورزش کل ادارة ) نیز در مطالعه روي1395(

سطح ایالم انجام شده بود گزارش دادند به هر میزان 

باالتر باشد، به همان نسبت  کارکنان ارتباطی هايمهارت

 یابدسطح تعهد سازمانی و اعتماد سازمانی آنها افزایش می

)14.( 

) به مطالعۀ نقش فناوري 1394هنري و همکاران (

اطالعات و سیستم اطالعات مدیریت بر روي عملکرد 

سازمانی مدیران و کارشناس مسئوالن تربیت بدنی 

وپرورش خراسان رضوي پرداختند. در این پژوهش آموزش

بین فناوري اطالعات و عملکرد سازمانی ارتباط معناداري 

) 1395هدیون و همکاران (). همچنین م28مشاهده شد (

هاي علمی دانشگاهبه مطالعه بهبود عملکرد اعضاي هیأت 

تبریز در نتیجه استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات در 

هاي آموزشی و پژوهشی پرداختند. در این مقاله فعالیت

ضمن تأکید بر ضرورت استفاده از فناوري اطالعات و 

ق نشان داد که میزان ارتباطات در آموزش، نتایج تحقی

تر از استفاده اساتید از فناوري اطالعات و ارتباطات پایین

بر این میزان استفاده با توجه سن، حد متوسط است و عالوه

مرتبۀ علمی، رشتۀ تحصیلی و سابقه تدریس تفاوت 

 ). 21معناداري دارد (

) در مطالعۀ خود با عنوان 1395محمدي و اسماعیلی (

 هايسازمان در اطالعات فناوري کاربرد وانعم بندياولویت«

 موانع گزارش دادند که» AHP روش از استفاده با ورزشی

 در همچنین. دارد موانع سایر از بیشتري اهمیت سازمانی،

 هايگزینه بین در و ریزيبرنامه مانع سازمانی، موانع بین

 خود به را اول اولویت افزاريسخت مشکالت فنی، موانع

 فرهنگی، موانع هايگزینه بین در همچنین. دادند اختصاص

 به را اول اولویت فاوا از استفاده فرهنگ و ترویج در قصور

 ).18دادند ( اختصاص خود

در تحقیق  )1396قاسمی کهریزسنگی و همکاران (

جوانان استان اصفهان به این  و ورزش کل ادارة خود روي

 »استفاده به نسبت نگرش« متغیر که نتیجه رسیدند

 نظر از اطالعات فناوري پذیرش در را تأثیر بیشترین

 .)13است ( داشته جوانان و ورزش کل ادارة کارکنان

 دهدیم) نشان 2018نتایج پژوهش لوگ و همکاران (

تمایل مثبتی به استفاده از فناوري در آموزش توسط اعضاي 

که  طورآن هادانشکدهاما دانشگاه و ؛ علمی وجود دارد هیأت

ي و افزارسختباید زیرساخت فناوري الزم را در هر دو بعد 

دارند که پذیرش  کنند. آنها تأکیدنمی فراهمآموزش 

تر استفاده از فناوري اطالعات در سطح میانی یا کمی پایین

شده از حد مورد انتظار قرار دارد و بیشتر فناوري استفاده

 ). 42ائه هستند (افزارهاي ارافزارهاي کامپیوتري و نرمنرم

) تأکید دارد که استفاده 2019در تحقیقی دیگر، ارکان (

از فناوري اطالعات در آموزش ضمن گسترش ارتباط بین 

تواند به یادگیري بهتر دانشجویان منجر دانشجو می -استاد

) به 1393نیا و همکاران (). همچنین نوروزي33شود (

رزشیابی استادان هاي ارتباطی با نمرة امطالعۀ اثر مهارت

دانشگاه علوم پزشکی البرز پرداختند. نتایج پژوهش نشان 

هاي داد که برخالف انتظار، ارتباط معناداري بین مهارت

 دالیل ارتباطی اساتید و نمره ارزشیابی وجود ندارد.  از

 است ممکن مطالعات، با دیگر مطالعه این در نتایج مغایرت

 به در پاسخگویی یاندانشجو عدم دقت نیز و صداقت عدم

 ).24باشد ( اساتید ارزشیابی به مربوط هايپرسشنامه

هاي ) به بررسی اثر مهارت1391عطارها و همکاران (

ارتباطی بر فرایند آموزش در دانشگاه علوم پزشکی اراك 

 هايمهارتخرده و بین جنسیت ،پژوهش آن پرداختند. در

 اختالف پیام درك و عواطف، احساسات مدیریت ارتباطی

 آماري معنادار بر این، رابطۀشد. عالوه مشاهده معناداري

 مدیریت با ارتباطی هايمهارت کارگاه شرکت در سابقۀ بین

). اسکویی و 16شد ( مشاهده احساسات عواطف و کنترل

 با ارتباطی هايمهارت ) به بررسی رابطۀ1393همکاران (

 دانشگاه علمیهیأت اعضاي پژوهشی -آموزشی عملکرد
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 نشان ساري پرداختند. نتایج طبیعی منابع و کشاورزي علوم

 (مهارت ارتباطی هايمهارت بین همبستگی که ضریب داد

 شفاهی ارتباط مهارت نوشتاري، مهارت مؤثر، دادن گوش

 پژوهشی -آموزشی با عملکرد همکاران)، کار با مهارت و

 ارتباط گویاي که است دارمعنا مورد بررسی آماري نمونۀ

 علمیهیأت  اعضاي ارتباطی هايمعنادار مهارت و مثبت

 با مورد بررسی طبیعی منابع و کشاورزي علوم دانشگاه

 و ارتباطی هايبر این مهارتآنان بود. عالوه علمی عملکرد

 آموزشی علمی و گروه مرتبه با پاسخگویان علمی عملکرد

 س،تدریس، جن پیشینۀ سن، با دار داشت ورابطۀ معنا

 رابطۀ تحصیلی مدرك و مطالعاتی هايفرصت از استفاده

 ). 2نداشت ( داريمعنا

هاي مختلف تحصیلی هاي سما در رشتهآموزشکده

اقدام به پذیرش دانشجویان زیادي کرده است و به شکل 

. مدرسان (هیأت اندشدهاستان ساماندهی  32استانی در 

هاي ها، باید به مهارتعلمی مستخدم و مدعو) این آموزشگاه

ارتباطی قوي و استفاده از فناوري اطالعات جهت پیشبرد 

ها و اهداف کاربردي سازمان سما مجهز باشند. استراتژي

البته باید در این راستا به مواردي چون تعهد سازمانی و 

ه در نهایت به اثربخشی رضایت شغلی کارکنان اشاره کرد ک

شود. از طرفی با توجه به و کارامدي سازمان منجر می

علمی نسبت به دانشجویان، کمبود تعداد اعضاي هیأت 

هاي سما به جذب مدرسان مدعو در کنار اعضاي آموزشکده

هاي تربیت بدنی نیز از این اند و گروهعلمی پرداختههیأت 

 در گوناگونی حقیقاتت در مجموع نیستند. مستثنا قاعده

هاي ارتباطی و کاربرد فناوري با اهمیت مهارت ارتباط

 که این زمینه در پژوهشی ولیکن رسیده، انجام به اطالعات

هاي در آموزشکده آن هم و هم کنار در مهم را این دو بتواند

رو است. ازاین نگرفته انجام بگذارد، آزمایش بوته سما به

گیرد این است که تأثیر سؤالی که پیش روي قرار می

هاي ارتباطی و کاربرد فناوري اطالعات چگونه مهارت

ی و مدعو تربیت علم هیأتتواند نگرش سازمانی اعضاي می

الشعاع خود قرار هاي سما کشور را تحتبدنی آموزشکده

 دهد؟

 
 روش تحقیق

هاي ارتباطی و ارتهدف تحقیق حاضر بررسی تأثیر مه

 هیأتکاربرد فناوري اطالعات در نگرش سازمانی اعضاي 

کشور است.  ي سماهای و مدعو تربیت بدنی آموزشکدهعلم

تحلیلی و از  -روش تحقیق حاضر از نظر استراتژي توصیفی

صورت میدانی انجام نظر مسیر اجرا پیمایشی بود که به

علمی مانی هیأتمتغیر وابستۀ این تحقیق نگرش ساز گرفت.

و متغیر مستقل  هاي سماآموزشکدهو مدعو تربیت بدنی 

هاي ارتباطی و کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات مهارت

ست. هاي سماآموزشکدهعلمی و مدعو تربیت بدنی هیأت

علمی جامعۀ آماري این تحقیق شامل کلیۀ اعضاي هیأت 

نفر) در  700لیسانس و باالتر، حدود نفر) و مدعو (فوق 60(

در نیم سال اول  هاي سماآموزشکدهرشتۀ تربیت بدنی 

بود. همچنین محقق براي انتخاب اعضاي  1396 ـ 1395

مدعو حاضر در تحقیق جامعۀ آماري خود را در سراسر 

هاي شمالی، جنوبی، خوشه تقسیم کرد (استان 5ه کشور ب

هاي حاضر در شرقی، غربی و مرکزي) سپس در میان استان

را مشخص  هاي سماآموزشکدهها، مراکز هر کدام از خوشه

کرد و به شکل تصادفی ساده با استناد به جدول مورگان از 

 250نفر را انتخاب کرد تا مجموع  50ها هر کدام از خوشه

هاي مکرر تلفنی و ود. درنهایت و پس از تماسنفر ش

هاي فرستادن ایمیل و مراجعۀ حضوري به خدمت نمونه

علمی  پرسشنامه از هیأت 50آماري محترم در مجموع 

پرسشنامه از مدرسان مدعو عودت داده  200مستخدم و 

وتحلیل آماري شد. در پژوهش حاضر از سه شد و تجزیه

 آوري اطالعات استفاده شد:منظور جمعپرسشنامۀ ذیل به

 جی، بارتون ارتباطی هايمهارت الف) پرسشنامۀ استاندارد
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 پرسشنامۀ استاندارد) (رئیسی و همکاران)، ب )2006(

 همکاران و قاسمی ارتباطات و اطالعات فناوري کاربرد

 و لینا سازمانی تعهد پرسشنامۀ استاندارد )،34( )2012(

 رضایت پرسشنامۀ استاندارد) و ت )19() 2007( همکاران

در تحقیق حاضر با استفاده  .)19() 2003( سوسان شغلی

ها از روش آلفاي کرونباخ پایایی هر کدام از پرسشنامه

منظور هاي آمار توصیفی بهاز روش .)1آزمون شد (جدول 

از هاي خام، ترسیم جداول و نمودارها و بندي نمرهطبقه

 براي تحلیل استنباطی لیزرل افزارنرمو  ساختاريمعادالت 

  است. شدهاستفاده

 کرونباخ يآلفا مقادیر .1 جدول
 مقدار آلفاي کرونباخ پرسشنامه ردیف

 %84 ارتباطی هايمهارت 1
 %73 وري اطالعات و ارتباطاتاکاربرد فن 2
 %84 رضایت شغلی 3
 %88 تعهد سازمانی 4

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدل مفهومی پژوهش. 1شکل 
 

و  قیاست که ساختار تحق یمدل قیتحق یمدل مفهوم

مختلف را نشان  يرهایمتغ بنديگروه بیو ترک ياثرگذار

چارچوب به  نیکه در ا کندمیو به محقق کمک  دهدمی

 هم بر را هامتقابل آن تأثیراتپرداخته و  رهایمتغ یبررس

را  قیتحق هايهفرضی هاکند و از درون آن میترس گردی

نمایش  1مدل مفهومی این پژوهش در شکل . دکناستخراج 

که براي ما ایجاد شد این بود که  یپرسششده است. داده

هاي ارتباطی رابطۀ مهارت يبرا يشنهادیپ یمدل مفهوم ایآ

 هیأتو کاربرد فناوري اطالعات در نگرش سازمانی اعضاي 

از  کشور ي سماهای و مدعو تربیت بدنی آموزشکدهعلم

 برازش مناسب برخوردار است؟

 

 هاي تحقیقیافته

درصد پاسخگویان  2/77طور خالصه باید گفت که به

 2/47درصد آنها زن بودند. بیشتر پاسخگویان ( 8/22مرد و 
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 8/4سال و کمترین آنها ( 35تا  31درصد) در گروه سنی 

قرار داشتند. مدت اشتغال  سال 30گروه کمتر از  در) درصد

سال بود،  8تا  2درصد) داراي  6/72اکثریت پاسخگویان (

) درصد 4/74تحصیلی اکثریت پاسخگویان  مدرك

داراي  زین) درصد 6/25بود و مابقی ( ی ارشدکارشناس

مدرك دکتري بودند. ضمن اینکه گرایش تحصیلی اکثریت 

درصد) مدیریت ورزشی بود. در جدول  5/55( انیپاسخگو

طور خالصه آورده شده است. ی بهفیآمار توصاطالعات  2

منظور تعیین باطی پژوهش بههاي استنوتحلیلبراي تجزیه

-ها از آزمون کولموگروفنرمال یا غیرنرمال بودن توزیع داده

 هاعیتوزتمامی  3اسمیرنوف استفاده شد. طبق نتایج جدول 

نرمال است، بنابراین در ادامه  5/0ي دارامعندر سطح 

هاي پارامتریک استفاده هاي آماري از آزمونوتحلیلتجزیه

 ةو نحو علیشناخت هرچه بهتر روابط  منظورشده است. به

واسطۀ فناوري هاي یادگیري بهمهارتعوامل  تأثیرگذاري

 مسیر تحلیل، علمی دانشگاه سمااطالعات بر نگرش هیأت 

 گرفت. صورت ساختاريبا استفاده از مدل معادالت 

حاصل از  هايیافتهو  نتایج مؤید تحقیق این هايیافته

 هايفرضیهمربوط به ي ساختاردر مدل  مسیر تحلیل

 افزارنرم خروجیدر  طورکههمان. دهدمیپژوهش را نشان 

 داريمعنااعداد  نیز) و 2 شکلاستاندارد (هاي تخمیناز 

 3در شکل  پژوهش هايفرضیهدر  مسیر تحلیلمربوط به 

از  حاکیتناسب  هايشاخص مقادیر، شودمیمشاهده 

 برازش مناسب مدل است.

 هاي تحقیق به درصدهاي توصیفی نمونهاي از ویژگیخالصه .2جدول 

نوع 
 اشتغال

 مرتبه سن تأهل جنس
کمتر  مجرد متأهل زن مرد

 30از 
 دکتري ارشد استادیار مربی < 40 40-36 35-31

 هیأت
 یعلم

70 30 96 4 0 2/47 7/35 1/17 93 7 88 12 

 30 70 30 70 5 5/37 5/49 8 24 76 24 75 مدعو

 21 79 5/13 5/81 8 36 56 6 20 80 22 78 کل

 
 هاي ارتباطی و ابعاد مختلف نگرش سازمانی. رابطۀ بین ابعاد مختلف مهارت3جدول 

فناوري  متغیر
 اطالعات

نگرش 
 سازمانی

رضایت 
 شغلی

تعهد 
 سازمانی

تعهد 
 عاطفی

تعهد 
 هنجاري

تعهد 
 مستمر

میانگین 
 هاپاسخ

87/3 یعلم هیأت  20/4  26/4  14/4  34/4  05/4  04/4  
75/3 مدعو  62/3  35/3  89/3  9/4  88/3  70/3  

 1 1 1 1 1 1 1 حداقل
 5 5 5 5 5 5 6 حداکثر

هاي ارتباطی در بررسی اینکه آیا میانگین سطح مهارت

با  ي سماهاآموزشکدهی و مدعوین تربیت بدنی علم هیأت

میانگین توزیع طبیعی تفاوت معنادار آماري ندارد، نتایج 

هاي ارتباطی جامعۀ آماري با مقدار مقایسۀ میانگین مهارت

T Value  شده است.ارائه 4در جدول 

 53/4هاي ارتباط ، میانگین مهارت4طبق نتایج جدول 

 T Valueآمده است که اختالف این مقدار با مقدار دست به

معناست داري یک درصد معنادار است و بداندر سطح معنا

از  ي سماهاآموزشکدهی مستخدم و مدعو علم هیأتکه 

 ؛قبولی برخوردارندهاي ارتباطی خوب و قابل مهارت

 بنابراین فرضیۀ تحقیق مورد تأیید است.
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 T Valueهاي ارتباطی با مقدار اي جهت مقایسۀ میانگین مهارتنمونهتک t. نتایج آزمون 4جدول 
 t Sigمقدار آمارة  اختالف میانگین Tمقدار  میانگین نام متغیر

 0001/0 87/55 550/1 5/2 53/4 ارتباطی هايمهارت
 

  
 یري متغیرهاي تحقیقگاندازه. مدل 2شکل 

 
 نمودار مربوط به تحلیل مسیر .3 شکل
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ي بدي هامالك RMRو  RMSEA، 5در جدول 

در حالت مطلوب باید  RMSEAبرازش مدل هستند که 

باشند. همچنین  07/0باید کمتر از  RMRو  08/0کمتر از 

AGFI، GFI،CFI ي خوبی برازش مدل هستند و هامالك

ه به هرچباشد و در کل  90/0میزان آن بهتر است بیشتر از 

 باشند، بهتر است. ترکینزدمقدار یک 

ي هاشاخصشود که ، مالحظه می5با توجه به جدول 

ي در سطح مطلوب و ریگاندازهنیکویی برازش براي مدل 

 .استمناسبی 

 ي ریگاندازهي برازش مدل هاشاخص .5 جدول
 شدهمقدار گزارش آمارة مطلوب شاخص

 RMSEA( 080/0<= 016/0( بیتقرریشۀ میانگین توان دوم خطاي 
 90/0 یک و صفربین  )RMR( ماندهیباقجذر میانگین مربعات 

 GFI( 80/0>= 93/0( شاخص برازندگی
 AGFI( 90/0>= 98/0( یافتهشاخص برازندگی تعدیل

 NFI( 80/0>= 97/0( نرمبرازش 
 NNFI( 80/0>= 97/0( نرمبرازش غیر 

 IFI( 90/0>= 99/0( یشیافزاشاخص برازندگی 
 

در حالت  یاصل یۀفرض يبا توجه به مدل ساختار

 يچون عدد معنادار ي،معنادار یبضرا و استاندارد ینتخم

و  40/5 برابر ی،سازمان نگرشو ارتباطی  هايمهارت ینب

 هايمهارت یرگذاريشده است؛ پس تأث 96/1 از تربزرگ

چون  ی،از طرف شود؛می ییدتأ یسازمان نگرشبر ارتباطی 

درصد شده  77برابر  یر،دو متغ ینا ینب یرتأث یرمس یبضر

 یر، تأثیسازمان نگرشبر ارتباطی  هايمهارت یناست؛ بنابرا

چون عدد  یگر،دارد؛ از طرف د يمثبت و معنادار یم،مستق

برابر  ات،ارتباطی با فناوري اطالع هايمهارت ینب يمعنادار

 هايمهارتاثر شده است؛ پس  96/1تر از و بزرگ 92/10

 ی،و از طرف شودمی ییدتأ ارتباطی بر فناوري اطالعات نیز

 درصد 86برابر  یر،دو متغ ینا ینب یرتأث یرمس یبچون ضر

اطالعات  يفناورارتباطی بر  هايمهارت یناست؛ بنابرا شده

با توجه به  نیهمچن .دارد يمثبت و معنادار م،یمستق ریتأث

، یاطالعات و نگرش سازمان يفناور نیب يعدد معنادار نکهیا

 يرگذاریپس تأث ،شده است 1/  96تر از و بزرگ 82/8برابر 

 ،یاز طرف، شودمی دییتأ یاطالعات بر نگرش سازمان يفناور

                                                           
1. Goodness of Fit Index 
2. Normed Fit Index 

درصد  89برابر  ر،یدو متغ نیا نیب ریتأث ریمس بیچون ضر

اطالعات بر نگرش  يفناور يرگذاریتأث ن،یشده است؛ بنابرا

است. در  يمثبت و معنادار م،یمستق ریتأث يدارا یسازمان

 بری هاي ارتباطمهارت ریتأث زانیشده، ماعالم بیضرا

اطالعات بر  يفناور ریتأث بیو ضر 92/10 اطالعات، يفناور

 ادشدهی بیاست که هر دو ضر 82/8، ینگرش سازمان

بر نگرش  یهاي ارتباطرتمها میمستق ریتر از تأثبزرگ

هاي مهارت میرمستقیاثر غ نیبنابرا ،است  40/5 یسازمان

 نکهیبر نگرش، مشهودتر است. با توجه به ا یارتباط

مثبت و  ریاطالعات، تأث يبر فناور یهاي ارتباطمهارت

بر نگرش،  یهاي ارتباطمهارت تاردارد و خود ساخ يمعنادار

 یانجیاست؛ پس نقش م يمثبت و معنادار ریتأث يدارا

 یهاي ارتباطمهارت يرگذاریاطالعات در تأث يفناور ریمتغ

 پژوهش، مورد یاصل یۀفرض نیبنابرا شود؛یم دییبر نگرش تأ

ي هاترین شاخصمهم 5جدول  .ردیگیقرار م رشیپذ

را نمایش  قیتحق یاصل یۀفرض يمدل ساختاربرازش 

،  3AGFI و 1GFI، 2NFIيهاشاخصدهد. می

3. Adjusted Goodness of Fit Index 
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 ینا در تناسب مدل هستند. هرچه ارزش، يهاشاخص

 یندارد. تمام ا يباشد، مدل تناسب بهتر یشترها بشاخص

 یتشده حکامشاهدهي هابا داده مدل ها از تناسبشاخص

و  3کمتر از  ي،آزاد ۀدو بر درج ينسبت کا یرادارند؛ ز

 یزها نشاخص یاست. مابق 1/0، کمتر از RMSEA شاخص

 و قابل یق، معنادارمدل تحق ،گرید انیببه. هستندقبول  قابل

و نحوه  یمنظور شناخت هرچه بهتر روابط علبهت. قبول اس

یادگیري (کالمی، شنود و  هايمهارت ي ابعادرگذاریتأث

ی علم هیأتۀ فناوري اطالعات بر نگرش واسطبهبازخورد) 

با استفاده از مدل  ریمس لی، تحلي سماهاآموزشکده

 نیحاصل از ا يهاافتهی صورت گرفت. يت ساختارمعادال

در  ریمس لیحاصل از تحل يهاافتهیو  جینتا دیمؤ قیتحق

پژوهش را نشان فرعی  يهاهیمربوط به فرضي مدل ساختار

از برازش  یتناسب حاک يهاشاخص ریمقادو  دهدیم

 دیمؤ قیتحق نیحاصل از ا يهاافتهی .مناسب مدل است

ي در مدل ساختار ریمس لیحاصل از تحل يهاافتهیو  جینتا

. دهدیپژوهش را نشان مفرعی  يهاهیمربوط به فرض

استاندارد ي هانیافزار از تخمنرم یطور که در خروجهمان

در  ریمس لیمربوط به تحل يدارااعداد معن زی) و ن2(شکل 

 ری، مقادشودیمشاهده م )1شکل پژوهش ( يهاهیفرض

 .از برازش مناسب مدل است یتناسب حاک يهاشاخص

 
 گیريبحث و نتیجه

هاي ارتباطی و کاربرد تأثیر مهارت قیتحق نیدر ا

ی و علم هیأتفناوري اطالعات در نگرش سازمانی اعضاي 

و  بررسیکشور  ي سماهامدعو تربیت بدنی آموزشکده

هاي هاي حاصل از نتیجه و تحلیل دادهیافته. شد لیتحل

علمی مستخدم و مدعو  ارتباطی هیأتهاي مربوط به مهارت

هاي ارتباطی از مهارت هاي سماتربیت بدنی آموزشکده

بنابراین این فرضیه با  ؛قبولی برخوردارندخوب و قابل 

 همکاران و زادهدرصد تأیید شد. طاهري 99اطمینان 

خود عنوان کردند مهارت کالمی  يهاپژوهش در) 1390(

اي استادان براي تدریس آنان هاي ارتباطی بردر بین مهارت

) که 15از دیدگاه دانشجویان در مرتبۀ نخست قرار دارد (

براساس نتایج این تحقیق از نظر ارتباط داراي همخوانی 

توانایی  که عنوان کرده، )2011( هال تحقیقات نتایج است.

عملکرد اصلی است  مهارتصحبت کردن که از جمله چهار 

 تواندیمکالمی  مهارتشک بی ) نیز با نتایج همسوست.36(

ارتباطی باال  هايمهارتیکی از دالیل مهم و بارز در داشتن 

ی را کسانتوان انتظار نتایج یمی تأملی کم باباشد. البته 

داشت. این عوامل و بسیاري از عوامل ناشناختۀ دیگر 

مؤثر  هامهارتبندي این هم خوردن رتبه در به توانندیم

توان دلیل عدم اختالف معنادار بین واقع شوند. از طرفی می

ارتباطی  هايمهارتعلمی مستخدم و مدعو را از نظر هیأت 

با  چراکهبه همگن بودن جامعۀ آماري دو گروه ربط داد 

در خصوص اولویت  ي سماهاآموزشکدهتوجه به سیاست 

عنوان هبراي تدریس (ب هادانشگاهعلمی سایر داشتن هیأت 

مدرس مدعو) و اینکه این گروه نیازي به گذراندن مراحل 

توان ادعا کرد بسیاري از مصاحبه و گزینش ندارند. می

 هادانشکدهعلمی سایر عنوان هیأت مدرسان مدعو، به

 .ندمشغول هست

ارتباطی را درك  هايمهارت) 2012( کیداکلو  اولکان 

و  هاقضاوته از کردن جان پیام از سوي افراد با استفاد

و  هاامیپکنند که ي آنان بیان کرده و اظهار میهایابیارز

ها، اطالعات نیستند و در واقع در زمرة منابع اطالعات داده

قرار دارند. ضمن اینکه زمانی مهم هستند که در فرایندي 

و اینجاست که به  شوندیمو تفسیر  استفادهپیچیده 

 ). 45( شوندیماطالعات تبدیل 

ارتباطی  هايمهارتدر واقع این محققان نیز ارتباط بین 

پور و تقی کنند.و فناوري اطالعات و ارتباطات را تأیید می

عنوان یکی از عناصر ارتباطی به مهارت) نیز از 1390( دژبان

). 5( اندبرده نامارتباطات که در سازمان تأثیر بسزایی دارند 
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ي بر نتایج دییتأتوان گفت همۀ این موارد شاید حال می

علمی مستخدم و مدعو این تحقیق باشد که هیأت 

ارتباطی مناسب  هايمهارتبا دارا بودن  ي سماهاآموزشکده

کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات  جهت آن ازتوانند می

 ماي سهاآموزشکدهگردند. لذا با توجه به اینکه در  مندبهره

یکی از الزامات کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات جهت 

توان از می رونیازای است شهوژو پ یآموزشپیشبرد اهداف 

هاي ارتباطی مناسب اعضاي علمی گروه پتانسیل مهارت

جهت این کاربرد استفاده کرد و بتوان  دانشگاهتربیت بدنی 

یی هاپژوهشتربیت کرد و  روزبهاز قبل آن دانشجویانی 

کاربردي با علم روز را به سرانجام مقصود برسانید. نتایج 

هاي حاصل از معادالت ساختاري نشان داد که بین مهارت

علمی مستخدم و مدعو ارتباطی و نگرش سازمانی هیأت 

ارتباط وجود دارد. در  ي سماهاآموزشکدهتربیت بدنی 

) این نتایج حاصل شد که 2011مطالعات احمد سلما (

ها هاست و در درون سازماناطات پایه و اساس سازمانارتب

ي آنها رابطۀ مثبت و روشنی با بسیاري از هارمجموعهیزو 

ی، انگیزه و تعهد جوسازمانرضایت شغلی،  جمله ازمتغیرها 

) که با نتایج این تحقیق از نظر 32سازمانی وجود دارد (

 با نیز) 2011( هال تحقیقات ارتباط همخوانی دارد. نتایج

توان گفت نتایج تحقیق حاضر همسوست که بیان داشت می

عملکردي اصلی  مهارتتوانایی صحبت کردن یکی از چهار 

 ).36است (

 )،37) (2011( گلیهلر)، 39) (2013( سکلیمهوي و  

) و 41) (1999)، لیکاتا و هارپر (40( )2013( جوهاچ

محققانی  جمله از) نیز 22( )1393( همکاران و مهدیه

هاي هستند که در تحقیقات خود ارتباط معنادار بین مهارت

 فیعف. همتی اندکردهارتباطی با تعهد سازمانی را تأیید 

) در تحقیق خود عنوان کرد، بین هر سه بعد 1391(

تعهد  با) کالمی، شنود و بازخورد( یارتباط هايمهارت

ود سازمانی و رضایت شغلی ارتباط مثبت و معناداري وج

 .) 27دارد (

همچنین در تحقیقی عنوان شد که هر اندازه کارکنان 

از رضایت شغلی باالیی برخوردار باشند به عملکرد سازمانی 

). این مورد با نتایج تحقیق حاضر 31( رسندیمقابل قبولی 

توان به این دلیل این همسو بودن را می که همسوست

ي آموزشی به هامسئله ربط داد که هر دو تحقیق در محیط

طورکه نتایج حاصل از این انجام رسیده است، حال همان

از  متأثرمطالعه و تحقیق نشان داد. تعهد سازمانی که خود 

و از پیامدهاي  عوامل فردي، شغلی، سازمانی و محیطی است

مراکز  جمله ازها اي در عملکرد سازمانکنندهتعیین

 یارتباط ايهمهارتآموزشی و پژوهشی برخوردار است با 

اي کالمی، بازخورد و شنود) همبستگی مثبت و رابطه(

معناداري دارد. بخش دیگري از نتایج نشان داد که بین 

کاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات و نگرش سازمانی هیأت 

 ي سماهاآموزشکدهعلمی مستخدم و مدعو تربیت بدنی 

  ارتباط وجود دارد.

اطالعات و ارتباطات  ) کاربرد فناوري2004( هیسونگ

بودن فناوري  دیتحت تأثیر احساس مف ماًیمستقرا 

 حال. )38( داندمی یزشیو عوامل انگ ياطالعات، عوامل فرد

) 1391( آبدارلو زیرك جمله ازبراساس نظر محققان  آنکه

 یشناختروان يامدهایپ يرادا زشیانگ يسطح باال )،9(

 نکهیضمن ا است. یو تعهد سازمان یشغل تیشامل رضا

 شی) افزا2012( همکاران و قاسمی قیتحق جیطبق نتا

 یتعهد سازمان شیکاربرد فناوري اطالعات و ارتباطات، افزا

 دنبال داردهاي تربیت بدنی دانشگاه تهران را بهدر گروه

 قی) در تحق1391( همکاران و نژادمصطفی نیهمچن ).35(

استفاده از  زانیم نیکه ب افتندیدست  جهینت نیخود به ا

را  تاداناس یشغل تیفناوري اطالعات و ارتباطات رضا

با  هاقیتحق نیا جیکه نتا )20( دکربینی توان پیشمی

هر دو  آنکه حالراستاست.  کیحاضر در  قیتحق ۀجینت
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 علمیهیأت  ياعضا يارآم ۀبا جامع ،که ذکر شد یقاتیتحق

ودن همسو ب يبرا یمناسب هیتوج نیو ا اندگرفتهصورت 

  حاضر است. قیتحق جیبا نتا جشانینتا

 و آزرم احمدي تحقیق نتایجحاضر با  قیتحق جینتا

ازجمله  یجیخود به نتا قی) که در تحق1391( همکاران

 ،تعهد ،پذیريتأثیر مثبت فناوري اطالعات بر انعطاف

در  زین) 1( افتندیکارکنان دست  زشیو انگ یشغل تیرضا

 هايمهارت گیريجهت پژوهش این در راستاست. کی

 هک است بوده علمیهیأت  نگرش افزایش سمت به ارتباطی

 ایجاد ها،سازمان در اطالعات فناوري مناسب بستر ایجاد با

 محیط و آموزشی امکانات وجود مدیران، همکاري روحیۀ

 از استفاده نوین هايشیوه کارگیريبه و آموزشی مناسب

 نگرش ابعاد تمامی در شدن افزوده سبب اطالعات فناوري

 ضاياع اینکه براي دیگر سوي از. شد خواهد علمی هیأت

 داربرخور باالیی نگرش از خود کار محیط در علمیهیأت 

 یرسا و استادان و دانشجویان به مطلوبی با کیفیت و باشند

 زمال مهارت و دانش بایستمی دهند، ارائه خدمات مراجع

 .دباشن داشته را اطالعات هايفناوري از استفاده براي

هاي نتیجۀ کلی تحقیق نشان داد که چنانچه مهارت

هاي اطالعات ترکیب گیري از فناوريارتباطی با مزایاي بهره

دهی اي در فرایند جهتشود، قادر است اثربخشی فزاینده

همراه داشته باشد، نگرش سازمانی اعضاي سازمان به

 تیوضعشود به مدیران سازمان پیشنهاد می نیبنابرا

گیري از اطالعات و ارتباطات با بهره يفناور يهاستمیس

 تیها و ادارات مشابه و با توجه به وضعسازمان اتیتجرب

بهبود نگرش  موجبآن براساس  تا ابدیمطلوب آنها ارتقا 

این بهبود در  يهاروش نیاز ا یکید، حال که شو یسازمان

 شودتوصیه می ،باشدی ارتباط ۀشبک ۀتوسع تواندیم سازمان

به اهداف موردنظر در  یابیدانشگاه جهت دست نتا مسئوال

روز جذب افراد متخصص و به ق،یتحق نیا يرهایمتغ ۀنیزم

ها اطالعات و ارتباطات را در دانشگاه يفناور ۀنیزم در

 ازیمورد ن يهااز آموزش ياریمدنظر قرار دهند؛ چراکه بس

 اریزمان در اخت نیترکوتاه در در اسرع وقت و توانندیرا م

و  یمستخدم و مدعو قرار دهند. در طراح یعلم أتیه

اطالعات  يسطح فناور يدانشگاه به ارتقا يهابرنامه نیتدو

 ،یآموزش يهابرنامه قیگروه از طر تاداناس ارتباطات و

 يهاکارگاه ای یدانشگاه یرسم يهاخصوص دورهبه

 دینبا نکهیا توجه شود. ضمن نهیزم نیدر ا يکاربرد

 رد؛یطور مستمر صورت پذبه دیکار با نیفراموش کرد، ا

 یراتییطور متناوب دستخوش تغحوزه به نیچراکه ا

منظور تسهیل و به دیبایمهمچنین مدیران  .دشویم

بخشی به تغییر نگرش سازمانی اعضا، در کنار سرعت

هاي ارتباطی، هاي بازآموزي و تقویت مهارتبرگزاري دوره

هاي مرتبط با فناوري اطالعات همت به ایجاد زیرساخت

 گمارند. 
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Abstract 
The purpose of this study was to deternine the impact of communication skills and application 
of information technology on the organizational attitude of faculty members and Visiting 
lecturers of Sama schools. The methodology of this study was descriptive and in terms of 
survey strategy and it was a causal research that was conducted in the field study. The statistical 
sample of the faculty was equal to the statistical population (N=60) and 250 invited teachers 
were selected using cluster sampling and Morgan table. The standard questionnaires of 
communication were Communication Skills Questionnaire( Barton J. , 2006), Information 
Technology Application (Qassemi & Co, 2012), Job Satisfaction (Susan, 2003), and 
Organizational Commitment (Lina et al., 2007). Reliability of Cronbach's alpha coefficient 
method for each of the questionnaires were 0.84, 0.73 and / 84, respectively. And was 
calculated to be 0.88. Factor analysis and structural equations and LISREL software were used 
to analyze the data. The results show that communication skills have a positive and significant 
effect on organizational attitude by explaining the mediating role of information technology. 
The coefficient of significance of communication skills on organizational attitude, 
communication skills on information technology and information technology on organizational 
attitude are 5.40 and 92.92, respectively. It was 10 and 8.82 and the average level of 
communication skills, verbal skills, listening skills, feedback skills, level of information 
technology application of formal and invited faculty members of Sama schools in the country 
is not significantly different from the average natural distribution. Also, verbal communication 
skills, listening and feedback have a positive and significant effect on organizational attitudes 
by explaining the role of information technology. 
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