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ABSTRACT 
 
       Interpersonal Communication Skills are one of the most effective factors on Faculty members’ 
Educational performance. Appropriate Communication context, provides better transfer of concepts 
and information. The  statistical population  of  the  study  consisted  all faculty members in Sari 
Agricultural Sciences and Natural Resources University (N=120), Out  of  which  98  Faculty 
members has been selected through Convenient Sampling technique. The Research instrument was 
a questionnaire and its Validity was assessed by a  group of Faculty Members and Experts  
judgment from the University of Tehran  and  the  Reliability  was  confirmed  by  Cronbach's  
alpha  coefficient. The correlation coefficient between Interpersonal Communication Skills with the 
respondents’ Educational Performance was 0.313, showed a high correlation between positive 
Interpersonal Communication Skills of faculty members and their Educational performance. 
Finally, based on the results of the study, recommendations and guidelines for Agricultural higher 
Education planners presented. 
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Objectives 
The overall purpose of the present study was to investigate the role of Interpersonal 
Communication Skills on the Educational performance of Faculty members. In order to achieve the 
overall goal, the following specific objectives were considered: 
-Understanding the personal and professional characteristics of faculty members. 
-Assessment of Interpersonal Communication Skills of Faculty members. 
-Assessment of Educational Performance of Faculty Members. 
 
Methodology 
This research is Applied in terms of purpose, in terms of the degree of monitoring and degree of 
control of variables, Field and in terms of data collection, it is a Descriptive (non-Experimental) 
type of research, which uses Descriptive (non-experimental) correlation method. The Main 
instrument for Collecting Data in this study was a Researcher-made questionnaire that was 
developed after reviewing the research literature and consisted of Three sections. The First section 
consisted of Interpersonal Communication Skills, the Second section consisted of Educational 
Performance and the Third section included the Personal and Professional Characteristics of the 
Respondents. To determine the validity of the Research instrument, a questionnaire was distributed 
to a number of faculty members in the College of Agriculture, then summarized their views, to 
modify and adjust the final questionnaire was developed. and its Validity was assessed by a  group 
of Faculty Members and Experts  judgment from the University of Tehran  and  the  Reliability  
was  confirmed  by  Cronbach's  alpha  coefficient. 
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In order to calculate the Reliability of the Research tool, Cronbach's alpha Coefficient was used. 
The Data were Analyzed by SPSS 18 Software at two levels of Descriptive and Inferential Statistics. 
 
Result and Discussion 
The findings show that in the distribution pyramid of Faculty members the number of Assistant 
Professor (73.4%) and higher than other academic degrees (8.3%, 4.2% and 4.1%), respectively  
were Associate Professor, Instructors and Full-professor. Based on the results, it was observed that 
the highest frequency (38.8%) belonged to the class of 5-10 years teaching experience. To Evaluate 
the Educational performance of the respondents, 37 items were used in seven components of 
Educational performance (Teaching, Guidance and Counseling, Evaluation Skills, Teaching 
Innovation, Professional Attitude, Teaching Rules and Classroom Management). The results 
indicate that there is no statistically significant difference between Interpersonal Communication 
Skills and Educational performance of the respondents based on University placement. 
The correlation coefficient between the Interpersonal Communication Skills and the Educational 
performance of the respondents was 0.313 which indicates a positive and significant relationship 
between the Interpersonal Communication Skills of the respondents and their Educational 
performance. Therefore, it can be stated that by increasing the Interpersonal Communication Skills 
of the respondents, their Educational performance will also increase. 

 
Conclusion 
Based on the Findings of the Research, Suggestions and Strategies to help Policy makers, Planners 
and Managers of Higher Education and Natural Resources system to improve and Enhance the 
Educational performance of Faculty members in Higher Education and Natural Resources are 
presented: 
While proposing further studies, especially interventional studies on Interpersonal Communication 
Skills, it is recommended to develop this Skill through Teaching Effective Communication, 
improving Communication Processes and Interactions between Faculty members inside and outside 
Universities, creating a Culture and atmosphere. Full of Cooperation, Mutual Trust, and teamwork 
among Faculty members in the Higher Education System and Natural Resources; 
Conference and workshops with the aim of expanding Communication Networks and creating a 
greater sense of trust and Communication among Faculty members and sharing ideas and 
transferring them to one another in Formal and Informal meetings; 
Interpersonal Communication Skills for faculty as planned and purposeful in a planned and 
targeted format within the curriculum or course, in the period of pre-service and in-service training. 
Develop Interpersonal Communication Skills through honest approach and Clarification of Faculty 
members relationships. 
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علمی دانشگاه اعضاي هیأت آموزشیبر عملکرد فردي بین اتهاي ارتباطمهارت بررسی نقش
 طبیعی ساريعلوم کشاورزي و منابع

 
 3احمد رضوانفر، *2حمید موحد محمدي، 1فاطمه اسکوهی

ي، گروه ترویج و آموزش کشاورزي، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورز ،دانشجوي دکتري آموزش کشاورزي، 1
 دانشگاه تهران، کرج، ایران

دانشکده اقتصاد و توسعه گروه ترویج و آموزش کشاورزي، گروه ترویج و آموزش کشاورزي،  اناستاد ،3و 2
 ، کرج، ایرانکشاورزي، دانشگاه تهران

 )24/4/97تاریخ تصویب:  -21/8/96(تاریخ دریافت: 

 

 چکیده

 
وامل تأثیرگذار بر عملکرد آموزشی ترین عفردي یکی از مهمهاي ارتباطات بینمهارت

شود. بستر ارتباطی مناسب، زمینه را براي انتقال بهتر مفاهیم و اعضاي هیأت علمی قلمداد می
 مام اعضاي هیأت علمی دانشگاه بودکند. جامعه آماري پژوهش شامل تاطالعات فراهم می

)120N=العه انتخاب شدند. ابزار نفر براي مط 98گیري در دسترس، ) که با استفاده از نمونه
بود که روایی آن توسط جمعی از متخصصان و  محقق ساختهاي پرسشنامه ،اصلی پژوهش
کشاورزي دانشگاه تهران و پایایی آن با محاسبه  علمی گروه ترویج و آموزشاعضاي هیأت

نسخه  SPSS افزارها با استفاده از نرمضریب آلفاي کرونباخ تأیید گردید. تجزیه و تحلیل داده
 هاياعضاي هیأت علمی مورد مطالعه، در طبقه مهارتنتایج نشان داد،  انجام شد. ،18

-هاي ارتباطات بینمیزان ضریب همبستگی بین مهارتو  اندفردي باال قرار گرفتهارتباطات بین
 ارتباط مثبت و معنادار باال گربیانباشد که می 313/0، پاسخگویانفردي با عملکرد آموزشی 

ها فردي اعضاي هیأت علمی مورد مطالعه با عملکرد آموزشی آنهاي ارتباطات بینبین مهارت
ریزان نظام آموزش عالی است. در نهایت، پیشنهادها و راهکارهایی در جهت کمک به برنامه

 کشاورزي ارایه گردید.

 
 ت علمی اعضاي هیأ ،فردي، عملکرد آموزشیهاي ارتباطات بینمهارت :هاي کلیديواژه

 
 مقدمه

هاي فراروي نظام آموزش عالی در ترین چالشاز مهم
سراسر جهان، رشد شتابان انتظارات از آموزش عالی در 

هاي زمینه تأمین نیازهاي جامعه، کارآمدسازي آموزش
ارایه شده، تولید دانش جدید منطبق با تغییرات و 

تر تحوالت محیطی و تکنولوژیکی، برقراري ارتباط بیش
ها و ا صنعت و حفظ توان رقابتی با سایر دانشگاهب

). از سوي OECD, 2007(مؤسسات آموزش عالی است
که نقش آموزش عالی در توسعه دیگر، با توجه به این

کننده است و اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی کشور تعیین
هاي مختلف جامعه، نیروي متخصص مورد نیاز بخش

د، تقویت و توسعه این شونتوسط آموزش عالی تربیت می
دنبال دارد. در ها را بهبخش زیربنایی، توسعه سایر بخش

ها از عوامل اصلی اعضاي هیأت علمی دانشگاه ،این میان
روند که شمار میو مهم نظام آموزش عالی به

(آموزش)، تولید  توانمندسازي آنان در جهت انتقال علم
توسعه  (خدمات) به (پژوهش) و اشاعه و نشر علم علم

مراکز  .(Gharoun, 1994) نمایدکشور کمک بسیار می
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آموزشی براي بقاي خود، به ارتباطات نیاز دارند و درك 
هاي ارتباطی در زمینه پیشبرد و شناخت بهتر از مهارت

 نیازها ضروري است نیتأمو دستیابی به اهداف و 
(Sarmast, 2010).  نظام آموزش عالی، محیطی مطلوب و

هاي شکوفایی استعداد و توان بالقوه مهارت ویژه، جهت
ترین محرك توسعه ارتباطی محسوب شده و بنیادي

 ،هاي ارتباطیمهارتشود. جانبه کشور محسوب میهمه
که با  استهاي بالقوه و بالفعل فرد اي از تواناییمجموعه

توان به رفتاري قابل پذیرش و استفاده از آن می
حی از رابطه عاطفی دست تا رسیدن به سط بخشیآگاه

 دهینام 1فرديبین اتمهارت ارتباطیافت. این رفتار 
معموالً عملکرد . (Anbari et al., 2012)دشویم

به مجموعه مباحث مرتبط با ارزشیابی تدریس  2آموزشی
یا کارکرد آموزشی استادان اشاره دارد، بنابراین، سنجش 

تواند می واست و ارزیابی عملکرد آموزشی کاري پیچیده 
 ,Paulsen( باشد ها و رویکردهاي زیادي داشتهروش

. تعاریفی که از عملکرد آموزشی ارایه شده است، )2004
 )Ellis, 1993(عنوان مثال ابعاد و وجوه مختلفی دارند. به

معنی رفتار قابل در علوم تربیتی، عملکرد آموزشی را به
ه مؤسسه مشاهده استاد با دانشجو یا رفتار قابل مشاهد

 Western Kentucky) (2006,اند کردهآموزشی تعریف 

University . عملکرد آموزشی اعضاي هیأت علمی را
داند که شامل تدریس اثربخش، هاي آموزشی میفعالیت

شود. ارتباطات نوشتاري و کالمی و مدیریت منابع می
Nobel et al )1992( عملکرد آموزشی را مشتمل بر ،

تعداد واحد درسی، تعداد ساعات  نندماهایی فعالیت
هاي آموزشی جدید، ارزشیابی از آموزشی، تهیه دوره

دانشجویان، نوآوري در آموزش از حیث تکنولوژي 
 داند.آموزشی می
 هاي عملکرد آموزشیانواع روش

اکثر منابع رایج، جهت ارزیابی عملکرد آموزشی 
، ها و مؤسسات آموزش عالیاعضاي هیأت علمی دانشگاه

هاي بررسی عملکرد را به سه دسته شامل: روش
وسیله استادان دانشجویان، استادان و خودسنجی به

. این سه روش )Paulsen, 2004( اندبندي کردهطبقه

                                                                                  
1. Interpersonal Communication Skills 
2. Educational Performance 

جهت تعیین عملکرد آموزشی اعضاي هیأت علمی شرح 
 شود.داده می

 روش خودسنجی یا سنجش خود -1
ترین سبمنا 4یا ارزشیابی از خود 3روش خودسنجی

روش براي مطالعه و بهسازي آموزش استادان است. از 
هاي آموزشی جا که هدف اصلی ارزشیابی فعالیتآن

استادان، کشف نواقص و اشکاالت روش آموزش و 
هاي داري استاد است، استفاده از نتایج خودسنجیکالس

مطالعات  .(Seyf, 2005) ناپذیر استاستادان اجتناب
)McDonald & Boud, 2003( .مورد مطالعه قرار گرفت 
 وسیله همکارانسنجش عملکرد به -2

اطالعات تا حد امکان ملموس و عینی در مورد 
کند، : درسی که استاد تدریس میمانندمسایل مختلف (

 و منابع مورد استفاده براي تدریس، تکالیف دانشجویان
. سپس سه تا شش نفر از شودمیآوري ) جمعغیره

 تري با استادعلمی همکار که آشنایی بیشاعضاي هیأت 
-دارند، توسط مدیرگروه آموزشی انتخاب می نظر مورد
 هریک از اعضاي گروه همکار، با توجه به ،سپس .شوند

آوري شده به ارزیابی کار عضو اطالعات از پیش جمع
پردازند و براساس میانگین هیأت علمی مورد نظر می
ان همکار)، قضاوت (استاد نظرات اعضاي هیأت داوري

نهایی در مورد عملکرد آموزشی اعضاي هیأت علمی 
 (Alexandro et al. 1994) گیردمورد نظر صورت می

 سنجش دانشجویان از استاد -3
هاي آموزش عالي براي ارزيابي در برخي از نظام

کيفيت تدريس اعضاي هيأت علمي از روش 
 (1980);  شودنظرسنجي از دانشجويان استفاده مي

Murray ; (1992) Ramsden      ;(1997) Timpson & 
Andrew (2001) Moghadam; (2003) Seyf ;(2004) 

Bazargan Goharian, et al  ;(2008) ;(2010) Abdi, 
et al.,  (2013)Oskouhi, et al., 

 معیارهاي عملکرد آموزشی اعضاي هیأت علمی
هاي مشترکی که در تحقیقات در این بخش ویژگی

عنوان معیار و مالك سنجش عملکرد آموزشی ربی بهتج
-اند، مورد بررسی قرار میاعضاي هیأت علمی بیان شده

معیارهاي ارزیابی عملکرد آموزشی از نظر  د.گیر
University of Central Florida )2006 ،(از:  عبارتند

                                                                                  
3. Self-Assessment 
4. Self-Evaluation 
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تدوین محتواي درسی با توجه به آخرین تحوالت علمی، 
هاي جدید ایه درس، تهیه دورهنوآوري در طراحی و ار

روز در تدریس، در آموزشی، استفاده از مطالب جدید و به
دسترس بودن طی ساعات مالقات با دانشجو، ارایه 

هاي بازخورد مفید به دانشجویان، استفاده از فناوري
در ارایه و تدریس، انتشار  یآموزشکمکآموزشی و 

تدریس، ارایه ها و جزوات در ارتباط با درس مورد کتاب
راهنمایی و مشاوره به دانشجویان و ارزشیابی از 

منظور ارزیابی به )Ramli et al. )2010دانشجویان. 
عملکرد تدریس اعضاي هیأت علمی نظام آموزش عالی 

 ند:صورت زیر استفاده کردد معیار بهاز سه مالك و چن
شتن تدریس: آمادگی در ارایه مواد درسی، دا -1

یی در استفاده از مواد درسی، ارایه دانش و توانا
شده مواد درسی، توانایی حفظ توجه  یدهسازمان

 دانشجویان در طول کالس.
راي بمدیریت کالس: دادن فرصت به دانشجویان  -2

 پرسش و بحث کردن در کالس، ارزیابی منصفانه تکالیف
 هاي دانشجویان با توجه به استاندارددرسی و آزمون

 درس.
اي و انگیزشی: حضور مداوم در هنگرش حرف -3

به کالس، نشان دادن عالقه  موقعبهکالس، ورود 
تدریس، حضور و غیاب کردن  در طولواشتیاق به درس 

 Basaran از دانشجویان و توجه منصفانه به دانشجویان.

et al. )2011 ( به ارزیابی عملکرد تدریس اعضاي هیأت
ها در این علمی دانشگاه گازي ترکیه پرداختند، آن

را با چهار  مطالعه عملکرد تدریس اعضاي هیأت علمی
، ارتباطات، تدریس و ارزشیابی از بر محتوامؤلفه؛ تسلط 

 نظر از .اندقرار دادهدانشجویان مورد ارزیابی 
Mohammadi et al. )2011( ،  عملکرد آموزشی اعضاي

 باشد:هیأت علمی شامل موارد زیر می
ي هیأت استفاده اعضاهاي تدریس مورد روش -1
هاي میزان آگاهی اعضاي هیأت علمی از روش علمی:

ر دتدریس متنوع در آموزش، میزان تعامل با دانشجویان 
 .هاکالس درس و پرسش و پاسخ بین آن

هاي ستفاده اعضاي هیأت علمی از تکنولوژيا -2
 ب باهاي آموزشی متناسآموزشی: میزان استفاده از رسانه

 .محتواي درس
جود ساز وهاي دانشجویان: بررسی آموخته -3

وکارهاي مدون و مستند جهت ارزیابی پیشرفت 
تحصیلی، میزان استفاده اعضاي هیأت علمی از 

-هاي تشخیصی، تکوینی و پایانی، میزان بهارزشیابی
 هاي کتاب باز و میزانکارگیري و استفاده از آزمون

 رضایت دانشجویان از اعضاي هیأت علمی درباره
  .هاعمل آمده از آنارزشیابی به

  Sharifian. (2005) ،Alizadehمطالعات  ،همچنین
(2005)، (2012)Anbari et al. ،Niazazari et al.  

هاي با توجه به بررسیمورد بررسی قرار گرفت. ) 2008(
صورت توان بهمیانجام گرفته، چارچوب نظري تحقیق را 

 ) نشان داد.1شکل (
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  چارچوب نظري تحقیق -1کلش
 

چه ذکر شد، هدف کلی تحقیق حاضر با توجه به آن
عملکرد  فردي برهاي ارتباطات بینمهارت بررسی نقش

منظور دستیابی به است. به آموزشی اعضاي هیأت علمی
 :گرفتهدف کلی، اهداف اختصاصی زیر مورد توجه قرار 

اعضاي هیأت اي هاي فردي و حرفهشناخت ویژگی
 علمی 

فردي اعضاي هیأت هاي ارتباطات بینمهارت یبررس
 علمی 

 عملکرد آموزشی اعضاي هیأت علمی بررسی 
 

 هاروشمواد و 
از لحاظ میزان ، تحقیق از لحاظ هدف کاربردياین 

و از لحاظ نحوه  نظارت و درجه کنترل متغیرها، میدانی
ها نیز از نوع تحقیقات توصیفی گردآوري داده

هاي رود، که از بین روششمار میی) به(غیرآزمایش
روش همبستگی بهره برده  توصیفی (غیرآزمایشی) از

جامعه آماري مورد مطالعه شامل تمام اعضاي  است.
اورزي و منابع طبیعی هیأت علمی دانشگاه علوم کش

گیري پژوهش حاضر ). روش نمونه=120N(ساري بودند 
آماري  باشد. حجم نمونهدر دسترس می يریگنمونه

). ابزار اصلی =98nباشد. (نفر می 98جامعه مورد مطالعه 
اي پرسشنامه ،ها در این پژوهشآوري دادهبراي جمع

محقق ساخته بود که پس از مرور ادبیات تحقیق تدوین 

شامل متشکل از سه بخش است. بخش اول،  گردید و
شامل فردي، بخش دوم، هاي ارتباطات بینمهارت

هاي فردي شامل ویژگیو بخش سوم،  آموزشیعملکرد 
جهت تعیین روایی ابزار پاسخگویان بود. اي و حرفه

اعضاي هیأت تحقیق، پرسشنامه در اختیار تعدادي از 
علمی پردیس کشاورزي دانشگاه تهران قرار گرفت و پس 

ها نسبت به اصالح و بندي نقطه نظرات آناز جمع
نظور محاسبه متنظیم پرسشنامه نهایی اقدام گردید. به

مقدماتی و محاسبه آزمون  با روشپایایی ابزار تحقیق، 
ضریب آلفاي کرونباخ استفاده شد. آلفاي محاسبه شده 

 85/0تا   73/0هاي مختلف پرسشنامه بین براي بخش
دهنده پایایی مناسب ابزار تحقیق دست آمد که نشانبه

بود و به این ترتیب محتواي پرسشنامه تاییدشده و در 
 هابا توجه به محدودیت .ختیار پاسخگویان قرار داده شدا

، پاسخگویاندر این پژوهش به سنجش عملکرد آموزشی 
براساس روش خودسنجی یا سنجش عملکرد استادان از 

 لیو تحل هیتجزشود. عملکرد آموزشی خود پرداخته می
 SPSS يافزار آمارپژوهش با استفاده از نرم نیا يهاداده

  .انجام شد یو استنباط یفیدو سطح توص در ،18نسخه 
 

 نتایج و بحث
ترین با توجه به دامنه سنی، مشاهده شد که بیش

سال است که 1341-1350فراوانی مربوط به طبقه سنی 
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درصد از نمونه مورد مطالعه در این طبقه سنی  8/37
 درصد) مرد و  7/82(پاسخگویان  قرار دارند. اکثریت

درصد از  9/94ها زن بودند. درصد از آن 3/17تنها 
 ها مجرد بودندآندرصد  1/5متأهل و  پاسخگویان،

هاي تحقیق حاکی از آن است که در هرم توزیع یافته
 و درصد)4/73( استادیاران اعضاي هیأت علمی تعداد

 3/14،2/8( به ترتیبو  هاي علمیتر از سایر مرتبهبیش
استاد دانشیار، مربی و  درصد) در مرتبه علمی 1/4و

فراوانی ترین بیش شد کهبودند. بر اساس نتایج، مشاهده 
 10 تا 5) مربوط به طبقه سابقه تدریس درصد8/38(

اعضاي هیأت علمی مورد مطالعه،  نفر از 63 سال است.
هاي مدرك آخرین مقطع تحصیلی خود را در دانشگاه

هاي خارج از ها از دانشگاهنفر از آن 35داخل کشور و 
از  پاسخگویاناز  درصد 3/17اند. فت کردهدریاکشور 
از   درصد 7/82اند وهاي مطالعاتی استفاده کردهفرصت

اند. هاي مطالعاتی استفاده نکردهحال از فرصتها تا بهآن
فردي ي مهارت ارتباطات بینکه نمرهبا توجه به این

بود، افراد به سه دسته تقسیم 125و 25بین پاسخگویان
تر)، سطح و کم 58(امتیاز  ت پایینشدند: سطح مهار

 ( ) و مهارت باال92و 59(امتیاز بین مهارت متوسط

درصد) 5/74. بر این اساس (تر)بیش و 93امتیاز 

باال قرار  فرديدر طبقه مهارت ارتباطات بینپاسخگویان 
؛ پاسخگویانمنظور سنجش عملکرد آموزشی به اند.گرفته

 ی(لکرد آموزشگویه در قالب هفت مؤلفه عم 37از 

تدریس، راهنمایی و مشاوره، مهارت ارزشیابی، نوآوري 
اي، قوانین آموزشی و مدیریت در تدریس، نگرش حرفه

بندي . نتایج حاصل از اولویتگرفته شدبهره  )کالس
، بر اساس ضریب ي عملکرد آموزشی پاسخگویانهاگویه

استفاده از مواد و "هاي گویه که تغییرات ارایه شده است
ارایه "و  "محتواي درسی مناسب در تدریس

ترتیب با به "موقع و مفید به دانشجویانبازخوردهاي به
-گویهو  ، اولویت اول و دوم15/0و 21/0ضریب تغییرات 

بهبود  منظورهاي نوین بهطراحی ابزار و فناوري "هاي 
مند به رفع مشکالت عالقه "و  "کیفیت آموزش

ترتیب با ضریب  به "غیردرسی دانشجویان هستم
هاي آخر را به خود اولویت ،435/0و 423/0تغییرات

 منظور تعیین عملکرد آموزشیبه اند.اختصاص داده
 دهندهگویه تشکیل37، با جمع نمرات پاسخگویان

 ها بهآند آموزشی، نمره کل عملکرد آموزشی عملکر
در طبقه  پاسخگویان از )درصد8/38ه (دست آمد. ک

 ).1اند (جدولال قرار گرفتهعملکرد آموزشی با

 
 توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس عملکرد آموزشی -1جدول 

 درصد تجمعی درصد فراوانی میزان عملکرد آموزشی
 5/25 5/25 25 تر)و کم 117پایین( امتیاز 

 2/61 7/35 35 )152-118متوسط(امتیاز 
 100 8/38 38 تر)و بیش 153باال(امتیاز 

 - 100 98 جمع
 00/158نما: 00/83کمینه:   00/181بیشینه:    90/27انحراف معیار: 84/137میانگین:

 
 ي وفردنیارتباطات ب يهاسه مهارتیمنظور مقابه

سال تولد، پس از  ان بر اساسیپاسخگو یعملکرد آموزش
١سیکروسکال والاز آزمون  دسته، در سه يبندطبقه  

از نظر  خگویانپاسدهد که یج نشان مینتا استفاده شد

از نظر  یو عملکرد آموزش يفردنیارتباطات ب هايمهارت
 ندارند يداریگر اختالف معنیکدیبا  سال تولد

 ). 2(جدول
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 فردي و عملکرد آموزشی پاسخگویان بر اساس سال تولدمقایسه مهارت ارتباطات بین -2جدول

 رصدد 5سطح ي در داریمعن *درصد و 1در سطح  يداریمعن **
 

فردي و هاي ارتباطات بینمنظور مقایسه مهارتبه
عملکرد آموزشی پاسخگویان بر اساس متغیر سابقه 

بندي سابقه تدریس در سه دسته، تدریس، پس از طبقه
از آزمون کروسکال والیس استفاده شد نتایج حاکی از 

فردي و ي ارتباطات بینهاآن است که بین مهارت
 ،، بر اساس سابقه تدریسپاسخگویانعملکرد آموزشی 

  .داري وجود ندارداختالف معنی
 

 
 فردي، عملکرد آموزشی پاسخگویان بر اساس سابقه تدریسهاي ارتباطات بینمقایسه مهارت -3جدول

 کروسکال والیس ايمیانگین رتبه فراوانی طبقات متغیر مستقل متغير وابسته
-سطح معنی

 داري

مهارت ارتباطات 
 فرديبين

 سابقه تدریس

-سال و کم10
 تر

60 16/53   

20-11 22 39/49 644/4 98/0 
سال و 21

 بیشتر
16 94/35   

 سابقه تدریس عملکرد آموزشي  

-سال و کم10
 تر

60 66/47   

20-11 22 39/60 765/4 092/0 
سال و 21

 بیشتر
16 44/41   

 
و  يفردنیارتباطات ب يهاسه مهارتیر مقامنظوبه

از آزمون  یر مرتبه علمیبراساس متغ یعملکرد آموزش
که  یأت علمیه ياعضا س استفاده شدیکروسکال وال

هستند، از مهارت ارتباطات  ياستاد یمرتبه علم يدارا

 یمرتبه علم يکه دارا یأت علمیه ي، و اعضايفردنیب
ر ینسبت به سا يترمک یهستند از عملکرد آموزش یمرب

 ).4(جدول برخوردارند یأت علمیه ياعضا

 

کروسکال  ايمیانگین رتبه فراوانی طبقات متغیر مستقل متغیر وابسته
 والیس

-سطح معنی
 داري

-هاي ارتباطات بینمهارت
 فردي

 سال تولد
1330-1340 27 33/47   
1341-1350 37 07/51 270/0 874/0 
1351-1360 34 51/49   

 سال تولد عملکرد آموزشی
1330-1340 27 67/51   
1341-1350 37 11/47 452/0 798/0 
1351-1360 34 38/50   



 103 ..هاي ارتباطات بین فردي بر عملکرد آموزشی.بررسی نقش مهارتو همکاران:  اسکوهی 

 فردي و عملکرد آموزشی پاسخگویان بر اساس مرتبه علمیمقایسه مهارت ارتباطات بین -4جدول

 داريسطح معنی کروسکال والیس ايمیانگین رتبه فراوانی طبقات متغیر مستقل متغیر وابسته

مهارت ارتباطات 
 فرديبین

   64/47 7 مربی علمی مرتبه
 868/0 724/0 10/50 75 استادیار
   63/50 12 دانشیار
   13/38 4 استاد

   43/23 7 مربی علمی مرتبه عملکرد آموزشی
 043/0 165/8* 70/51 75 استادیار
   08/45 12 دانشیار
   13/67 4 استاد

 
عملکرد آموزشی پاسخگویان براساس متغیر گروه آموزشی از آزمون کروسکال والیس فردي و منظور مقایسه مهارت ارتباطات بینبه

 ).5استفاده شد (جدول
 فردي و عملکرد آموزشی پاسخگویان بر اساس گروه آموزشیهاي ارتباطات بینمقایسه مهارت -5جدول

 

 فرديهاي ارتباطات بینمهارت گروه آموزشی عملکرد آموزشی

سطح معني
داري

 

کروسکا
س

ل والي
 

-میانگین رتبه
 اي

فراوانی
 

 طبقات

فراوانی
-میانگین رتبه 

 اي

کروسکال 
س

والی
 

سطح معنی
-

داري
 

۰۲
۴

/۰ 

*
۵۲

۵
/

۲۳ 

 39/46 9 زراعت و اصالح نباتات 9 39/45

010
/8

 

784
/0

 

 40/42 5 علوم خاك 5 40/30
 50/41 5 پزشکیگیاه 5 80/42
 44/60 9 آبیاري 9 17/28
 50/31 4 لوم دامیع 4 25/19
 67/57 9 هاي کشاورزيمکانیک ماشین 9 44/51
 38/31 4 اقتصاد کشاورزي 4 63/69
 08/58 6 علوم باغبانی 6 00/75
 25/41 6 علوم و صنایع غذایی 6 17/61
 39/54 14 جنگلداري 14 00/51
 94/50 8 مرتع و آبخیزداري 8 19/61
 00/57 4 علوم و صنایع کاغذ 4 75/68
 10/47 15 شیالت 15 27/47

      درصد 5در سطح  يداریمعن* درصد  و1در سطح  يداریمعن **       
 

 يهان مهارتیآن است که ب يایگو) 7جدول (ج ینتا
 یان بر اساس گروه آموزشیپاسخگو يفردنیارتباطات ب

 يلحاظ آماراز  يداریها اختالف معنت آنیفعال محل
أت یه ياعضا ین عملکرد آموزشیوجود ندارد. اما، ب

ت یمحل فعال یمورد مطالعه بر اساس گروه آموزش یعلم

 ي در سطح پنج درصد وجود دارد.داریها اختالف معنآن
 يتوان گفت که اعضایم يان رتبهیانگیبا توجه به م

ت ی، مشغول به فعالیکه در گروه علوم باغبان یأت علمیه
أت یه يو اعضا يترشیب یتند، از عملکرد آموزشهس
ت یمشغول به فعال یکه در گروه  علوم دام یعلم



 1399، 1 ، شماره51-2دوره  مجله تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزي ایران           104

 ينسبت به اعضا يترکم یهستند، از عملکرد آموزش
مورد مطالعه  یآموزش يهار گروهیسا یأت علمیه

 .)5(جدولبرخوردارند

و  يفردنیسه مهارت ارتباطات بیمنظور مقابه
-ر جنس از آزمون منیمتغبراساس  یعملکرد آموزش

١ینتیو   ).6(جدول استفاده شد 
 

 فردي و عملکرد آموزشی پاسخگویان بر اساس جنسهاي ارتباطات بینمقایسه مهارت -6جدول

 متغیر وابسته
متغیر 
 مستقل

 تعداد طبقات
میانگین  

 ايرتبه
 نیویتمن

-سطح معنی
 داري

 جنس فرديهاي ارتباطات بینمهارت
 907/0 000/676 24/50 17 زن
   35/49 81 مرد

 جنس عملکرد آموزشی
 146/0 500/533 62/58 17 زن
   59/47 81 مرد

 درصد5در سطح  يداریمعن **
 

ن است یدهنده انشان )6( ه شده در جدولیج اراینتا
 یو عملکرد آموزش يفردنین مهارت ارتباطات بیکه ب
ها نس آنمورد مطالعه بر اساس ج یأت علمیه ياعضا

-سه مهارتیمنظور مقابه وجود ندارد. يداریاختالف معن
براساس  یو عملکرد آموزش يفردنیارتباطات ب هاي
 ).7استفاده شد(جدول ینتیوت تأهل از آزمون منیوضع

 
 فردي و عملکرد آموزشی پاسخگویان بر اساس وضعیت تأهلارتباطات بین هايمقایسه مهارت -7جدول

 داريسطح معني نيويتمن      ايرتبهميانگين تعداد طبقات متغير مستقل متغير وابسته
هاي مهارت

 فرديارتباطات بين
 وضعيت تأهل

 ۰۴۴/۰ ۰۰۰/۱۸۵** ۰۱/۵۰ ۹۳ متأهل
   ۰۰/۴۰ ۵ مجرد

 وضعيت تأهل عملکرد آموزشي
 ۵۸۳/۰ ۵۰۰/۱۹۸ ۸۷/۴۹ ۹۳ متأهل
   ۷۰/۴۲ ۵ مجرد

 صددر۵ي در سطح داريمعن **
 

ن یاز آن است که ب یحاک )7( ه شده در جدولیارا
ت تأهل رابطه یو وضع يفردنیارتباطات ب يهامهارت

 ياعضا ین عملکرد آموزشیدار وجود دارد. و بیمعن
 هات تأهل آنیمورد مطالعه بر اساس وضع یأت علمیه

 وجود ندارد. يداریتفاوت معن
فردي و هاي ارتباطات بینمنظور مقایسه مهارتبه

 هايعملکرد آموزشی براساس متغیر استفاده از  فرصت
 ).8ویت نی استفاده شد (جدولآزمون من مطالعاتی

 
 هاي مطالعاتیفردي و عملکرد آموزشی پاسخگویان بر اساس فرصتهاي ارتباطات بینمقایسه مهارت -8جدول
 داريسطح معنی    نیویتمن     ايمیانگین رتبه   تعداد    طبقات    متغیر مستقل    متغیر وابسته

مهارت ارتباطات 
 فرديبین

استفاده از فرصت 
 مطالعاتی

   47/49 17 بله
 996/0 000/688 51/49 81 خیر

استفاده از فرصت  عملکرد آموزشی
 مطالعاتی

   88/49 17 بله
 951/0 000/682 42/49 81 خیر

 درصد5داري در سطح معنی **
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از آن است که  یحاک )8( ه شده در جدولیج اراینتا
 یو عملکرد آموزش يفردنیارتباطات ب يهان مهارتیب

دانشگاه مورد مطالعه بر اساس  یأت علمیه ياعضا
 يداریتفاوت معن یمطالعات يهار استفاده از فرصتیمتغ

 يهاسه مهارتیمنظور مقابه وجود ندارد. ياز لحاظ آمار
براساس دانشگاه  ید آموزشو عملکر يفردنیارتباطات ب

 t  آزموناز  ن مقطع)ی(آخر یلیمحل اخذ مدرك تحص
 ).9(جدول استفاده شد

 
 فردي و عملکرد آموزشی پاسخگویان بر اساس دانشگاه محل اخذ مدرك تحصیلیهاي ارتباطات بینمقایسه مهارت -9جدول

 داريسطح معنی t انحراف معیار میانگین تعداد    طبقات متغیر مستقل متغیر وابسته
هاي مهارت

-ارتباطات بین
 فردي

دانشگاه محل 
 اخذ مدرك

 897/0 -130/0 62/15 73/96 63 داخل

   03/17 17/97 35 خارج

عملکرد 
 آموزشی

دانشگاه محل 
 اخذ مدرك

 309/0  57/28 69/135 63 داخل
  -023/1 61/26 71/141 35 خارج

 درصد1داري در سطح معنی **         
 

ن مهارت یاز آن است که ب یحاک) 9( ج جدولینتا
بر  انیپاسخگو یو عملکرد آموزش يفردنیارتباطات ب
ن ی(آخر یلیر دانشگاه محل اخذ مدرك تحصیاساس متغ

با  وجود ندارد. ياز لحاظ آمار يداریتفاوت معن مقطع)

ارتباطات  يهامهارت يریگاس اندازهیمق کهتوجه به این
ب یباشد، از ضریم يافاصله یرد آموزشو عملک يفردنیب

 ).10(جدول رسون استفاده شدیپ یهمبستگ

 
 فردي با عملکرد آموزشی پاسخگویانهاي ارتباطات بینرابطه بین مهارت -10جدول

 
 

 فرديابعاد مهارت ارتباطات بین

 
 

 عملکرد آموزشی
 ضریب همبستگی

 

 
 

 يداریمعنسطح  نوع ضریب

 002/0 306/0 ** پیرسون رمؤثمهارت گوش دادن 
 008/0 266/0 ** پیرسون مهارت نوشتاري

 001/0 332/0 ** پیرسون مهارت ارتباط شفاهی
 005/0 282/0 ** پیرسون مهارت همکاري با همکاران

 002/0 313/0  ** پیرسون فرديهاي ارتباطات بینمهارت
 درصد 1در سطح  يداریمعن **

 

ن یدهنده انشان) 10( ه شده در جدولیج اراینتا
یک درصد در سطح  يداریاست که رابطه مثبت و معن

 گوش دادنمهارت ي (فردنیارتباطات ب يهان مهارتیب
و مهارت  ی، مهارت ارتباط شفاهي، مهارت نوشتارمؤثر

با عملکرد  )با همکاران یأت علمیه ياعضا يهمکار
 يهاش مهارتیبا افزا وجود دارد. و ،انیپاسخگو یآموزش

ها آن یعملکرد آموزشپاسخگویان،  يفردنیارتباطات ب
 یب همبستگیزان ضرین، میابد. همچنییش میز افزاین
 یبا عملکرد آموزش يفردنیارتباطات ب يهان مهارتیب

دهنده ارتباط باشد که نشانیم 313/0 انیپاسخگو
 يفردنیارتباطات ب يهان مهارتیمثبت و معنادار باال ب

-ین، میها است. بنابراآن یعملکرد آموزشبا  انیپاسخگو
-نیارتباطات ب يهاش مهارتیتوان اظهار کرد که با افزا

ش یز افزایها نآن ی، عملکرد آموزشانیپاسخگو يفرد
 ابد.ییم

 و پیشنهادها گیرينتیجه
شنهادها و یحاصل از پژوهش، پ يهاافتهی يبر مبنا 

-برنامهگزاران، استیمنظور کمک به سبه ییراهکارها
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و منابع  يکشاورز یران نظام آموزش عالیزان و مدیر
 ياعضا یعملکرد آموزش يدر جهت بهبود و ارتقا یعیطب
 یعیو منابع طب يکشاورز ینظام آموزش عال یأت علمیه
 گردد:یه میر ارایصورت زبه

 خصوصبهتر انجام مطالعات بیش شنهادیضمن پ  -1
-باطات بیناي ارتهمهارت نهیاي در زممطالعات مداخله

ز ا این مهارتدر جهت توسعه شود می شنهادیپ فردي
طریق آموزش ارتباطات اثربخش، بهبود فرآیندهاي 

میان اعضاي هیأت علمی در  هايلتعامارتباطات و 
نده ها، ایجاد فرهنگ و جوي آکداخل و خارج از دانشگاه

ین باز همکاري، اعتماد متقابل و کار تیمی و گروهی در 
 ضاي هیأت علمی نظام آموزش عالی کشاورزي و منابعاع

 طبیعی اقدام نمایند؛
طور هبدانشگاه نمونه مورد مطالعه  يهااستیس -2

 ياگونهد بهیطور عام باران بهیا یخاص و آموزش عال
طات و ارتباها لش تعامیافزا ينه براین  شود که زمیتدو

 راهم شود.ف گریکدیبا  یأت علمیه يشتر اعضایب

 هاي آموزشیهاي تحقیقاتی در گروهتشکیل تیم -3
اعضاي هیأت علمی  آموزشی هايدر بهبود امر فعالیت

شود هاي تحقیقی باعث میکمک مؤثري است. وجود تیم
 رگیهمدعنوان راهنما و مشاور که اعضاي هیأت علمی به

داف ها را در جهت دستیابی به اهعمل نمایند و دانشگاه
 ند؛تحقیقاتی کمک کن

 هاي آموزشی وها و کارگاهبرگزاري گردهمایی -4
د هاي ارتباطی و نیز ایجاتوجیهی با هدف گسترش شبکه

ی تر در بین اعضاي هیأت علمحس اعتماد و ارتباط بیش
لب همدیگر در قا ها بهها و انتقال آنو تشریک ایده

 رسمی و غیررسمی؛ هايهجلس
براي  يردفنیهاي ارتباطی بمهارت تیتقو -5

فمند ریزي شده و هدصورت برنامهبه اعضاي هیأت علمی
ی در بازه زمان ،یدوره آموزش ایو  یدر قالب واحد درس

  .ردیقرار گدر ضمن خدمت  یا قبل از خدمت و 
 يفردنیارتباطات ب يهادر جهت توسعه مهارت -6

 يروابط با اعضا يسازاز طرق برخورد صادقانه و شفاف
 .شود ی اقدامأت علمیه
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