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رابطـه ی مهارت هـای ارتباطـی بـا عملکرد آموزشـی-  پژوهشـی اعضـای هیأت 

علمـی دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابع طبیعی سـاری

فاطمه اسکوهی1 ، سید حمید موحدمحمدی2 ،  احمد رضوانفر3
1- دانش آموخته کارشناسی ارشد آموزش کشاورزی دانشگاه تهران،

2و3 - به ترتیب دانشیار و استاد دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده 
نظـام آمـوزش عالـی کشـاورزی برای بقـای خود، به ارتباطـات نیاز دارد و درک و شـناخت بهتـر از مهارت های ارتباطات انسـانی، 
موجـب ارتقـای سـازمانی مـی شـود. این تحقیـق از نوع توصیفـی- تحلیلی اسـت و با هـدف تعیین رابطـه ی مهارت هـای ارتباطی با 
عملکرد آموزشـی- پژوهشـی اعضای هیأت علمی انجام شـده اسـت. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. جامعه آماری 
ایـن تحقیـق، 120تـن اعضـای هیأت علمی دانشـگاه علوم کشـاورزی و منابع-طبیعی سـاری بـود)N=120( که به صورت سرشـماری 
بررسـی شـدند و 98 تـن از آنـان بـه پرسـش نامـه تحقیـق پاسـخ دادنـد. ابـزار تحقیـق از لحـاظ روایـی محتوایی برابـر نظر شـماری از 
اعضـای هیـأت علمـی دانشـگاه تهـران در ایـن زمینه تأیید شـد و پایایی قسـمت های مختلـف آن با محاسـبه ضریب آلفـای کرونباخ 
)α =0/77 - 0/87( تأییـد شـد. پـردازش داده هـا بـا اسـتفاده از نـرم افـزار SPSS نسـخه 18 انجـام شـد. نتایـج تحقیق نشـان دادندکه 
ضریـب همبسـتگی بیـن مهـارت هـای ارتباطی )مهـارت گـوش دادن مؤثر، مهـارت نوشـتاری، مهارت ارتباط شـفاهی و مهـارت کار 
بـا همـکاران(، بـا عملکـرد آموزشـی- پژوهشـی نمونه آمـاری مورد بررسـی معنی دار می باشـد کـه گویـای ارتباط مثبـت و معنادار 
مهـارت هـای ارتباطـی اعضـای هیـات علمـی دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابع طبیعـی مورد بررسـی با عملکـرد علمی آنان اسـت. 
مهـارت هـای ارتباطـی و عملکـرد علمـی پاسـخ  گویـان با مرتبـه علمی، گـروه آموزشـی رابطه معنـی دار و با سـن، پیشـینه تدریس، 
جنـس، اسـتفاده از فرصـت های مطالعاتی و مـدرک تحصیلی رابطه معنـی داری ندارند. در نهایت، بـه منظورارتقای عملکرد علمی 
اعضـای هیـأت علمـی کشـاورزی و منابع طبیعی بر مبنای یافته های به دسـت آمـده از پژوهش، پیشـنهادها و راهکارهایی در جهت 

کمـک بـه سیاسـتگزاران، مدیـران و برنامه ریـزان نظام آموزش عالی کشـاورزی ارایه شـده اسـت.
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رابطه ی مهارت های ارتباطی ...

مقدمه 
ارتبـاط فرآینـد انتقـال پیـام هـا، دیـدگاه هـا، حقیقـت ها، 
اطالعـات و نگـرش هـا از یـک شـخص به شـخصی دیگر اسـت 
کـه اجـازه مـی دهـد اطالعـات و دیـدگاه هـای انتقـال یافته به 
عمـل تبدیل شـوند. توانایـی برقراری ارتباط، مهارت اساسـی 

برای انسـان اسـت )زمانـی ، شـمس و فـرج زادگان1382(. 
اعضـای هیـات علمی هر دانشـگاه مهـم ترین عامـل انتقال 
علـوم بـه دانشـجویان مـی باشـند. لـذا اعتبـار هـر دانشـگاه به 
فعالیت علمی مدرسـان و دانشـجویان آن وابسـته می باشـد و 
بـا توجـه بـه اهمیت رسـالت اعضـای هیـات علمی، گـروه های 
مختلـف کشـاورزی دانشـگاه هـای کشـور، در انتقـال دانش به 
دانشـجویانی کـه در آینده نزدیک با رسـالتی چـون گرد آوری، 
ذخیـره سـازی و اشـاعه اطالعـات، روبـه رو مـی شـوند و نقش 
مهمـی در تولیـد اطالعات علمـی، بازی خواهند کـرد ضروری 
بـه نظـر مـی رسـد )میرزایـی،1376(. اعضـای هیـات علمـی 
دانشـگاه هـا بـا عملکردهـای آموزشـی، پژوهشـی و خدمـات 
همـه  توسـعه  در  ای  مالحظـه  قابـل  نقـش  خـود،  اجتماعـی 

جانبـه کشـور دارند. 
یـک  کـه موفقیـت  اسـت  بـاور  ایـن  بـر  فرهنگـی )1390(، 
فـرد بسـتگی فراوانـی بـه مهـارت هـای ارتباطـی او دارد و اگـر 
مهـارت هـای ارتباطـی بیشـتر از توانایـی هـای فنـی و عملـی 
مـورد توجـه نباشـد، کمتـر از آنهـا نیسـت. بنابرایـن، یکـی از 
مسـایل اساسـی در هر نظام آموزشـی، تعامل ها و ارتباط های 
بیـن هیـات علمی- دانشـجو و هیـات علمی- هیـات علمی می 
باشـد. نظـام آموزشـی، یـک سـازمان بـه تمـام معنـا، انسـانی 
اسـت و همـه ابعـاد وجـودی آن، از انسـان و بـا انسـان و بـرای 
انسـان هاسـت و بـه همین خاطـر، مهـارت، در روابط انسـانی 
بـه میـزان مهـارت هیـات علمـی در برقـراری ارتباط، بسـتگی 

دارد. 
های  تعامل  ارتباطات،  این  برقراری  در  ضعف  با  بسا  چه 
مناسب میان آموزشگر با فراگیر و آموزشگر با آموزشگر برقرار 
آموزشی،  نظام  در  گزاف  های  هزینه  صرف  وجود  با  و  نشده 
باشد.  نداشته  بر  در  را  انتظار  مورد  علمی  عملکرد  عمل،  در 
در نتیجه، شناسایی عامل های مؤثر بر عملکرد علمی هیات 
توسعه  در  اساسی  نقش  که  سازمان،  یک  عنوان  به  علمی، 
که  حالی  در  شود،  می  تلقی  مهم  دارد،  جامعه  جانبه  همه 
بهبود مستمر عملکرد سازمان ها در سایه توجه به مهارت های 

مهارت های  دیگر،  عبارت  به  است.  فردی  بین  ارتباطات 
فرد  بالفعل  و  بالقوه  توانایی های  از  مجموعه ای  ارتباطی 
و  پذیرش  قابل  رفتاری  به  می توان  آن  از  استفاده  با  که  بوده 
دست  عاطفی  رابطه  از  سطحی  به  رسیدن  تا  بخش  آگاهی 
یافت )عنبری، گودرزی، سیروس و مهدیان،2012(. در یک 
مهارت های  دسته  سه  به  ارتباطی  مهارت های  تقسیم بندی 
اند که مهارت های  ادراکی، محتوایی و فرآیندی تقسیم شده 
فردی دارند و مهارت های  ی بین  محتوایی و فرآیندی جنبه 
آموزشی  برنامه های  در  که  هستند  مهارت هایی  فرآیندی، 
و  عجمی  عربشاهی،  می شود  )سلطانی  استفاده  آنها  از 

سابانی،2004(. 
کارکردهـای اصلـی آمـوزش عالـی در نقـش هـا، رسـالت ها 
و مسـئولیت هـای اعضـای هیـأت علمـی در دانشـگاه انعکاس 
پیـدا مـی کنـد. بنابرایـن، سـه کارکـرد اصلـی نظـام آمـوزش 

عالـی عبـارت انـد از: آمـوزش، پژوهـش و خدمـات. 
ایـن بـدان معنـی اسـت کـه علـم دارای سـه ویژگـی بـه هـم 
پیوسـته کسـب، انتقـال و کاربـرد می باشـد و از این روسـت که 
مأموریـت دانشـگاه هـای پیشـرو نیـز بـر پایـه ایـن سـه ویژگی 
علـم یعنـی؛ انتقال دانـش )آمـوزش(، تولید دانـش )پژوهش( 
و کاربـرد دانـش )خدمـات اجتماعـی( تعریـف مـی شـود. لذا، 
از اعضـای هیـات علمـی انتظـار مـی رود در راسـتای هـدف ها 
و مأموریـت هـای دانشـگاه محـل فعالیـت خـود بـه ایـن سـه 

وظیفـه بپردازنـد. 
از  علمـی،  عملکـرد  بررسـی  منظـور  بـه  تحقیـق  ایـن  در 
عملکرد آموزشـی و پژوهشی استفاده شـده است. شاخص های 
گوناگونـی بـرای بررسـی عملکرد وجـود دارد که در سـازمان ها 
بـا توجـه بـه آنهـا عملکـرد افـراد، مورد بررسـی قـرار مـی گیرد 
و در ایـن ارزیابـی بیشـتر وظایف و مسـئولیت های فـرد، مورد 
بررسـی و سـنجش قـرار می گیـرد، نقطه مشـترک تعریف های 
عملکـرد، چگونگـی انجـام وظیفـه و مسـئولیت هـای محولـه 
مـی باشـد. مروری بر فرهنگ های لغت نشـان دهنـده ی تنوع 
معنـی واژه ی عملکـرد اسـت. کـه به عنـوان انجـام دادن کار با 
یـک قصـد و نیـت خـاص اسـت که با یـک عـدد یا نسـبت دادن 
یـک اصطـالح همـراه اسـت. یا نتیجـه ی یـک عمـل و توانایی 

ایجـاد یـک نتیجـه یا قابلیـت )رحیمـی،1385(.
عملکـرد آموزشـی یـا عملکـرد تدریـس بـه مجموعـه ی آن 
چـه مرتبـط بـا ارزشـیابی تدریـس یـا کارکـرد آموزشـی هیـأت  
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علمـی اسـت اشـاره دارد، ایـن واژه مـی تواند فضـای مفهومی 
ارزیابـی  و  سـنجش  بنابرایـن،  برگیـرد.  در  را  ای  گسـترده 
عملکـرد آموزشـی، کاری پیچیده و گسـترده اسـت و می تواند 
روش ها و رویکردهای زیادی داشـته  باشـد )پالسـن،2004(. 
تعریـف هایـی کـه از عملکرد آموزشـی ارایه شـده اسـت، ابعاد 
 ،)1993( الیـس  مثـال  عنـوان  بـه  دارنـد.  مختلفـی  وجـوه  و 
در علـوم تربیتـی، عملکـرد آموزشـی را بـه معنـی رفتـار قابـل 
دیـدن و درک اسـتاد با دانشـجو یا رفتار قابل دیدن مؤسسـه ی 

آموزشـی تعریـف کرده اسـت. 
از نظـر کرسـول )1985(، عملکرد آموزشـی بـه فعالیت های 
تدریـس،  کـه دربرگیرنـده ی  اطـالق مـی شـود  آموزشـی ای 
ارزشـیابی درس هـا، بهبـود و اصـالح سـرفصل های آموزشـی 
می شـود. دانشـگاه کنتاکی غربـی )2006(، عملکرد آموزشـی 
اعضـای هیـات علمـی را فعالیـت هـای آموزشـی ای مـی دانـد 
کـه شـامل؛ تدریـس اثربخش، ارتباطـات نوشـتاری و کالمی و 
مدیریت منبع ها می شـود. از نظر بخش مهندسـی کشـاورزی 
بـر  مشـتمل  آموزشـی  عملکـرد   ،)2001( میشـیگان  ایالـت 
شـمار  آموزشـی،  هـای  دوره  شـمار  ماننـد  هایـی  فعالیـت 
آموزشـی جدیـد،  هـای  ایجـاد دوره  تدریـس،  هـای  سـاعت 
تهیـه مـواد آموزشـی جدیـد، روش هـای نویـن مورد اسـتفاده 
درسـی  هـای  کتـاب  دانشـجویان،  از  ارزشـیابی  تدریـس،  در 
افتخارهـای  و  پـاداش  ای،  حرفـه  پیشـرفت  شـده،  تدویـن 

آموزشـی مـی باشـد. 
چون مالک های موفقیت آموزشـی بسـیار اسـت، روش های 
سـنجش عملکرد نیز به همان نسـبت بسـیار هسـتند. با وجود 
تنـوع روش هـای ارزشـیابی موجود، هیـچ  یـک از آن ها برای 
ارزشـیابی از کار همـه ی هیـات علمـی و حتی برای ارزشـیابی 
از کار یـک عضـو در شـرایط متفـاوت سـودمند نیسـت. بسـته 
بـه ایـن کـه هـدف آموزشـی چـه باشـد و در شـرایط ویـژه از او 
چـه انتظـاری مـی رود، روش ارزشـیابی متناسـب بـا آن هدف 
و شـرایط و انتظـار را باید به کار بسـت )سـیف،1384(. در این 
راسـتا، بیشـتر منابـع رایـج، بـرای ارزیابـی عملکـرد آموزشـی 
اعضـای هیـأت علمـی دانشـگاه هـا و مؤسسـه هـای آمـوزش 
شـامل:  دسـته  دو  بـه  را  گـروه  ایـن  عملکـرد  بررسـی  عالـی، 
نظرخواهـی از دانشـجویان و خودسـنجی آن  هـا طبقـه بندی 

انـد )پالسـن،2004(.  کرده 
عملکرد پژوهشی نیز به عنوان یکی از مهم ترین کارکردهای 

دانشگاه، به همراه تدریس و کارهای اجرایی )خدمات( دارای 
باشد، نخست؛ تولید دانش و دوم؛  دو مؤلفه ی مفهومی می 
توزیع دانش. پس از تولید و ایجاد دانش توسط اعضای هیات 
یابد  انتشار  باید دانش یادشده برای استفاده دیگران  علمی، 
که در قالب کتاب، مقاله و گزارش طرح های پژوهشی صورت 

می گیرد )شمس،1387(. 
اعضـای  عملکـرد  شـکل  معتبرتریـن  پژوهشـی،  عملکـرد 
عملکـرد  ویلیامـز،  )آراسـته،1383(.  اسـت  علمـی  هیـات 
پژوهشـی را بـه عنـوان یافتـه هـای پژوهشـی کـه یـک محقـق 
تولیـد مـی کند، تعریـف کرده اسـت )ویلیامـز،2003(. با توجه 
بـه ایـن کـه در ایـن پژوهـش نیـز منظـور از عملکـرد پژوهشـی 
باشـد،  اعضـای هیـات علمـی مـی  انتشـاراتی  کارهـای  تعـداد 
عملکـرد پژوهشـی در تعریـف گسـترده ای شـامل: انتشـارات 
داوری شـده، مقالـه هـای مجلـه ای )ژورنالـی(، کتابخانـه ای 
و میدانـی، فصـل هـای کتـاب  و تک  نگاشـت هـا )مونوگرافی( 

مـی باشـد.
پژوهشـگران روش هـای مختلفـی بـرای سـنجش عملکـرد 
پژوهشـی اعضـای هیـات علمـی بـه کار مـی برند. در سـنجش 
عملکـرد پژوهشـی، دو مبحـث کمیـت و کیفیـت مـورد توجـه 
مـی باشـد. انـدازه گیـری کیفیت بـرون داد انتشـارات، بسـیار 
دشـوار اسـت. پژوهشـگران بـا روش هـای مختلـف اقـدام بـه 
انـدازه گیـری کیفیـت عملکـرد پژوهشـی کـرده انـد کـه شـامل 
اسـتنادها )ارجـاع هـا(، وزن دهـی به انـواع برون دادهـا، رتبه 
شـود )زینـب، 2000(.  هـا مـی  تـراز و ماننـد آن  بنـدی هـم 
یـا  میـزان  عنـوان  بـه  معمـول،  طـور  بـه  پژوهشـی،  عملکـرد 
سـرانه ی کلی انتشـارات به نسـبت شـمار اعضای هیات علمی 

یـک برنامـه ی پژوهشـی انـدازه گیـری مـی شـود. 
تحلیـل انتشـار مقالـه هـای پژوهش نامـه ها و کتـاب ها، به 
روشـنی معمول تریـن معیار عملکـرد پژوهش اسـت )همان(.  
رنسـدل )2001(، در بررسـی خـود شـمار مقالـه هـای چـاپ 
شـده در پژوهـش نامـه هـا بـه ازای هـر عضـو هیـات علمـی را 
بـه عنـوان عملکـرد پژوهشـی در نظـر گرفته اسـت. شـمار کلی 
یـا میانگیـن انتشـارات انجـام شـده، یـک روش عمومـی بـرای 
بررسـی عملکـرد پژوهشـی اعضـای هیـات علمـی مـی باشـد 

)زینـب ،2000(. 
در ایـن پژوهـش از روش ارزیابـی کمیت عملکرد پژوهشـی 
بـا شـمار کارهـای انتشـاراتی اعضـای هیـات علمـی بـه عنوان 
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هیـات  اعضـای  پژوهشـی  عملکـرد  سـنجش  بـرای  روشـی 
علمـی نظـام آمـوزش عالـی کشـاورزی اسـتفاده شـده اسـت. 
هـای  عامـل  بررسـی  بـه  خـود  تحقیـق  در  بهـروان)1386(، 
مؤثـر بـر عملکـرد پژوهشـی اعضـای هیـات علمـی دانشـکده 
هـای کشـاورزی ایـران پرداختـه و برای انـدازه گیـری عملکرد 
پژوهشـی اعضـای هیـات علمـی از شـمار انتشـارات شـامل: 
کتـاب هـا، مقالـه هـا، کنفرانـس هـا و طـرح هـای پژوهشـی 
اعضـای هیـات علمـی مـورد بررسـی، اسـتفاده کـرده اسـت.

علیزاده )1384(، در تحقیقی با عنوان » بررسی عامل های 
علمی  هیات  اعضای  پژوهشی  و  آموزشی  عملکرد  با  مرتبط 
بررسی  به  تبریز«  پزشکی  علوم  دانشگاه  پزشکی  دانشکده 
با عملکرد آموزشی  ای  های شخصی و حرفه  ی عامل  رابطه 
و پژوهشی اعضای هیأت علمی پرداخت، که نتیجه ی بررسی 
وضعیت  سن،  شخصی،  های  عامل  بین  در  که  داد  نشان  او 
تأهل و از بین عامل های حرفه ای، مرتبه ی علمی با عملکرد 
آموزشی و پژوهشی اعضای هیات علمی مورد مطالعه رابطه 
با  طوری که اعضای هیأت علمی  مثبت و معناداری دارد، به 
پژوهشی  و  آموزشی  عملکرد  دارای  استادی  علمی  ی  مرتبه 

باالتری بودند. 
بررسـی  منظـور  بـه   ،)1390( یونسـی  و   )1386( بهـروان 
هـای  دانشـکده  علمـی  هیـات  اعضـای  پژوهشـی  عملکـرد 
کشـاورزی از شـمار انتشـارات اعضای هیات علمی با اسـتفاده 
از شـاخص هـای: کتـاب )تألیـف و ترجمـه(، مقالـه )داخلـی 
و خارجـی(، همایـش و طـرح هـای تحقیقاتـی بـه ترتیـب در 
دو و سـه سـال گذشـته توسـط اعضـای هیـات علمـی اسـتفاده 
پژوهشـی  عملکـرد  ارزیابـی  بـرای   ،)1387( شـمس  کردنـد. 
از  ایـران  کشـاورزی  هـای  دانشـکده  علمـی  هیـات  اعضـای 
شـاخص هـای، کتاب )تألیـف، ترجمـه، تصحیح و گـردآوری، 
بررسـی، نقـد و ویرایـش علمـی، شـمار فصـل ها در یـک کتاب 
چنـد مؤلفـی(، مقالـه هـای پژوهشـی )مجلـه هـای داخلـی، 
هـای  هـای غیرپژوهشـی در مجلـه  ، مقالـه   )ISI و غیـر   ISI
داخلـی، مقالـه هـای ارایـه شـده در همایـش هـای داخلـی و 
خارجـی، ثبـت اختـراع و اکتشـاف، جوایـز دریافتـی، اجـرای 
طرح پژوهشـی، همـکار طرح پژوهشـی، سـردبیری مجله ها، 

همایـش هـا و کنگـره هـای علمـی اسـتفاده کـرد. 
کـه  بـود  ایـن  گویـای  موضـوع،  تجربـی  ادبیـات  بررسـی 
بـه  را  هـا  پنـج سـال در بررسـی  تـا  بیـن دو  میانگیـن زمانـی 

عنـوان مناسـب ترین زمـان توصیه کـرده اند. این بـدان خاطر 
اسـت کـه ممکن اسـت عملکرد و رونـد آن برای اعضـای هیات 
علمـی در طـول زمـان تغییـر کنـد و یـا عملکـرد یـک عضـو در 
اشـتغالش  مـدت  طـول  در  آن  عملکـرد  گویـای  سـال،  یـک 
نباشـد. بـا توجـه بـه ایـن که بیشـتر بررسـی هـا برای سـنجش 
عملکـرد پژوهشـی اعضـای هیـات علمی دانشـگاه ها از شـمار 
تألیـف هـا و مقالـه هـای منتشرشـده در مجلـه هـا اسـتفاده 
کـرده انـد، در ایـن پژوهش، عملکرد پژوهشـی اعضـای هیات 
علمـی دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعـی سـاری در 

پنـج سـال اخیـر مـورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. 
عنـوان  بـا  پژوهشـی  در   ،)2009( همـکاران  و  اویمـت 
»عامـل هـای مرتبـط بـا عملکـرد پژوهشـی و انتقـال دانـش در 
میان دانشـگاه های پزشـکی کانادا« استدالل کردند که عملکرد 
پژوهشـی بـا میـزان مشـارکت در فعالیت هـای انتقـال دانش در 
ی علمـی رابطـه مثبـت و معنـادار بـا  ارتبـاط اسـت و مرتبـه 

دارد.  پژوهشـی  عملکـرد 
ویچیـان و همـکاران )2009( نیـز، عامـل هـای محیطـی، 
عامـل هـای سـازمانی، عامـل هـای فـردی و حرفـه ای، عامل 
هـای وابسـتگی اجتماعـی و عامـل هـای جمعیت شـناختی را 
بـا عملکرد پژوهشـی اعضای هیـات علمی مورد بررسـی مرتبط 
دانسـته انـد. در ایـن مقالـه رابطه بین مهـارت هـای ارتباطات 
علمـی  هیـات  اعضـای  پژوهشـی  عملکـرد  بـا  فـردی  بیـن 
دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابـع طبیعـی سـاری نیز بررسـی 

است. شـده 
 

روش شناسی
ــع  ــاورزی و مناب ــوم کش ــگاه عل ــه در دانش ــق ک ــن تحقی ای
از  اســت،  گرفتــه  انجــام   1392 ســال  در  ســاری  طبیعــی 
ــه ی  ــن رابط ــدف تعیی ــا ه ــت و ب ــی اس ــوع توصیفی-تحلیل ن
پژوهشــی  آموزشــی-  عملکــرد  بــا  ارتباطــی  مهارت هــای 
ــدف،  ــاظ ه ــت، از لح ــده اس ــام ش ــی انج ــات علم ــای هی اعض
متغیرهــا،  کنتــرل  امــکان  لحــاظ  از  اســت،  کاربــردی 
غیرتجربــی و بــه لحــاظ جمــع آوری داده هــا، میدانــی اســت. 
جامعـه آمـاری مـورد بررسـی در ایـن پژوهـش 120 تـن از 
اعضـای هیات علمی دانشـگاه علوم کشـاورزی و منابع طبیعی 
سـاری مـی باشـد )N=120( کـه مورد سرشـماری قـرار گرفتند 
و 98 تـن از آنـان پرسـش نامـه تحقیـق را تکمیل کردنـد. برای 
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تعییـن روایـی محتوایی ابزار تحقیق، پرسـش نامـه در اختیار 
پردیـس  علمـی  هیـات  اعضـای  از  ای  شـده  مشـخص  شـمار 
کشـاورزی دانشـگاه تهـران قـرار گرفـت و پـس از جمـع بنـدی 
نقطـه نظرهـای آنـان نسـبت بـه اصـالح و تنظیـم پرسـش نامه 
نهایـی اقـدام شـد. بـه منظـور محاسـبه پایایـی ابـزار تحقیق، 
از آزمـون آلفـای کرونباخ اسـتفاده شـد کـه برای قسـمت های 
مختلـف پرسشـنامه بیـن α =0/77 تـا α =0/87 به دسـت آمد. 
بـه ایـن ترتیب محتـوای پرسـش نامه تاییـد شـده و در اختیار 

پاسـخگویان قرار داده شـد. 
نداشتن  و  پژوهش  این  های  محدودیت  به  توجه  با 
دسترسی به اطالعات سنجش عملکرد آموزشی اعضای هیات 
علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، بر پایه 
گویان از عملکرد  روش خودسنجی یا سنجش عملکرد پاسخ 
آموزشی خود پرداخته شد. بدین صورت که در آغاز، مالک ها 
و معیارهای سنجش عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی در 
نامه بسته پاسخ، براساس طیف لیکرت تدوین  قالب پرسش 
شد و سپس از پاسخ گویان حوزه مورد بررسی خواسته شد تا 

عملکرد آموزشی- پژوهشی خود را بسنجند. 
کمیـت  ارزیابـی  روش  از  پژوهـش  ایـن  در  چنیـن  هـم 
عملکرد پژوهشـی با شـمارش انتشـارات اعضـای هیات علمی 
بـه عنـوان روشـی بـرای سـنجش عملکـرد پژوهشـی اعضـای 
هیـات علمـی نظـام آمـوزش عالـی کشـاورزی اسـتفاده شـد. 
پرسـش هـای مطرح شـده در پرسـش نامه بـه تفکیک بـه قرار 
هـای ارتباطـی )25  باشـد: بخـش نخسـت مهـارت  زیـر مـی 
گویـه(: مهـارت گـوش دادن موثـر )5گویه(، مهـارت ارتباط در 
قالـب نوشـتاری )9گویـه(، مهارت  برقـراری ارتبـاط به صورت 
شـفاهی )5گویه( و مهـارت کارگروهـی در فعالیت های اعضای 
هیـات علمـی بـا همـکاران )6گویـه( بـود. بخـش دوم علمـی: 
داخلـی،  پژوهشـی  علمـی-  ترویجـی،  )علمـی-  مقالـه  شـمار 
درکنفرانـس  شـرکت  شـمار    ،)ISI غیـر  مقالـه  و   ISI مقالـه 
داخلـی و خارجـی، کتـاب )تألیـف و ترجمـه(، طرح پژوهشـی 

)همـکار یـا مجـری( و ثبـت اختـراع بـود. 
بخـش سـوم، ویژگـی هـای فـردی و حرفـه ای: ویژگـی هـای 
هـای  فردی)سـال تولـد، جنـس و وضعیـت تأهـل(، ویژگـی 
حرفـه ای شـامل نوع اسـتخدام، مرتبـه علمی، نام دانشـکده، 
محـل  دانشـگاه  تحصیلـی،  مـدرک  آخریـن  آموزشـی،  گـروه 
دریافـت آخرین مدرک تحصیلی، فرصت مطالعاتی و پیشـینه 

خدمـت مـی باشـد. پیـش از انجـام پرسشـگری توضیـح هـای 
الزم در زمینه هدف بررسـی توسـط پژوهشـگر به پاسـخ گویان 
داده  شـد. در صورتـی کـه آنـان رضایـت خـود را بـرای حضور و 
همـکاری در بررسـی اعـالم می داشـتند، یـک پرسـش نامه در 
اختیـار آنـان قـرار داده شـده و از آنـان خواسـته می شـد تـا بـا 
دقـت کافـی و در وقـت مناسـب بـه پرسـش هـای پرسـش نامه 

دهند. پاسـخ 
داده  آنـان  بـه  اختیـار  ایـن  شـبهه،  گونـه  هـر  رفـع  بـرای 
می شـد تـا هـر زمـان کـه بخواهنـد از جریـان بررسـی خـارج 
شـوند. تجزیـه و تحلیـل داده هـای این پژوهـش با اسـتفاده از 
نرم افـزار آمـاری SPSS نسـخه 18، در دو سـطح آمار توصیفی 
) فراوانـی، نمـا، میانگیـن، بیشـینه و کمینـه، انحـراف معیـار 
هـا  میانگیـن  )مقایسـه  تحلیلـی  آمـار  و  تغییـرات(  ضریـب  و 
)آزمـون مـن ویت نـی، آزمـونt و آزمـون کروسـکال والیس( و 

ضریـب همبسـتگی اسـپیرمن انجـام شـد.
 

یافته ها 
یافتـه هـا نشـان دادنـد کـه بیشـترین فراوانـی مربـوط بـه 
طبقـه سـنی 42 تـا 51 سـال بـود کـه 37/8 درصـد از اعضـای 
هیـأت علمـی مـورد بررسـی بودنـد. هـم چنیـن82/7 درصـد 
از اعضـای هیـات علمـی مـورد بررسـی، مـرد بودنـد و ایـن امر 
گویـای برتری داشـتن شـمار اعضـای هیات علمی مرد نسـبت 
بـه اعضـای هیـات علمـی زن )17/3 درصـد(، در نمونـه مـورد 

بررسـی بـوده اسـت. 
نزدیـک بـه 8 درصـد )8نفـر( از اعضـای هیـات علمـی مورد 
بـا  نفـر(   72( 73/4درصـد  مربـی،  علمـی  مرتبـه  در  بررسـی، 
14/3درصـد  اسـتادیار،  علمـی  مرتبـه  در  فراوانـی  بیشـترین 
نفـر( در   4( و 4/1درصـد  )14نفـر( در مرتبـه علمـی دانشـیار 
مرتبـه علمی اسـتاد بودنـد. از نظر پیشـینه تدریس بیشـترین 
فراوانـی مربـوط بـه پیشـینه تدریـس 5 تـا 10سـال اسـت کـه  

38نفـر ) 38/8 درصـد( در ایـن طبقـه قـرار داشـتند. 
علمـی  هیـات  نفـر   15 بـا  شـیالت  گـروه  میـان،  ایـن  در 
باالتریـن فراوانـی و گـروه علـوم و صنایـع کاغـذ، علـوم دامـی و 
اقتصـاد کشـاورزی بـا 4نفـر، کـم تریـن فراوانـی را دارا بودنـد. 
هـم چنیـن، 63 نفـر از نمونـه آمـاری، مـدرک آخریـن مقطـع 
تحصیلـی خـود را از دانشـگاه هـای داخـل کشـور و 35 نفـر از 

دانشـگاه هـای خـارج از کشـور دریافـت کـرده انـد. 
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شاخص ها

مقاله
کنفرانس

طرح پژوهشی
کتاب

ثبت اختراع

انحراف معیار

128/434
42/000
14/052
2/109
1/232

ضریب تغییرات

81/74
97/81

119/89
151/726
152/85

اولویت

1
2
3
4
5

میانگین

157/11
42/94
11/72
1/39

0/806

جدول 1- اولویت بندی شاخص های عملکرد علمی اعضای 
هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

رابطه ی مهارت های ارتباطی ...

بـا نظـر اعضـای هیـات علمـی مـورد مطالعـه در مـورد گویه 
تشـکیل دهنـده مهـارت هـای ارتباطـی، اولویت بندی شـدند 
و گویـه هـای » در صـورت نیـاز بـه پرسـش، از پرسـش هـای 
کوتـاه و باز اسـتفاده می کنم« و » اطالعاتی بـرای متقاعدکردن 
مخاطـب فراهم می کنم« به ترتیـب با ضریب تغییرات  0/188 
و  0/198، اولویـت نخسـت و دوم را بـه خـود اختصـاص داده 
انـد و از نظـر آنـان گویه هـای » بر پایـه ی نظرهـای همکارانم، 
مطالـب را اصـالح مـی کنـم« و » در برقراری ارتبـاط مخاطبان 
را شناسـایی مـی کنـم« بـه ترتیب بـا ضریـب تغییـرات 0/321 
و 0/302، اولویـت هـای آخـر را در بیـن پاسـخ گویـان بـه خود 

اند.  اختصـاص داده 
هـای  مهـارت  ی  نمـره  ی  بیشـینه  و  کمینـه  بـه  توجـه  بـا 
ارتباطـی اعضـای هیـات علمـی مورد بررسـی بـه ترتیـب 25 و 
125بـود، پاسـخ گویـان بـه سـه دسـته: سـطح مهـارت پاییـن 
)امتیـاز 58 و کمتـر(، سـطح مهـارت متوسـط )امتیـاز بیـن 59 
و92( و مهـارت بـاال )امتیـاز 93 و بیشـتر( تقسـیم شـدند کـه 
74/5 درصـد از پاسـخ گویـان در طبقـه مهـارت ارتباطـی بـاال 

قـرار گرفتنـد. 
بـه منظـور سـنجش عملکـرد علمـی اعضـای هیـات علمـی 
مـورد بررسـی از شـاخص: مقاله هـا، کنفرانس هـا، طرح های 
پژوهشـی، کتـاب هـا و مالکیـت فکـری و ثبـت اختـراع بـا در 
نظـر گرفتـن ضریـب وزنـی، امتیازهایـی کـه در نظـام آمـوزش 
عالـی )هیـات ممیزه مرکـز( و یا )کمیتـه ترفیعـات و انتصابات( 
بـرای ارتقـای اعضـای هیـات علمی بـه هریـک از فعالیت های 
یـاد شـده داده مـی شـود، بهـره گرفتـه شـد. نتایـج بـه دسـت 
آمـده از اولویـت بنـدی شـاخص هـای عملکرد علمـی در میان 
اعضـای هیـات علمی مـورد بررسـی، بر پایـه ضریـب تغییرات 

در جـدول 1 ارایه شـده اسـت.

شاخص   5 بین  از  که  است  این  گویای  شده  ارایه  نتایج 
تشکیل دهنده ی عملکرد علمی پاسخ گویان، شاخص مقاله 
ثبت  شاخص  و  نخست  اولویت   81/74 تغییرات  ضریب  با 
را  آخر)پنجم(  اولویت   152/85 تغییرات  ضریب  با  اختراع 
ی عملکرد  که نمره  به این  با توجه  به خود اختصاص دادند. 
آموزشی- پژوهشی پاسخ گویان بین 13 و 824 بود، این گروه 
 284 امتیاز   ،283 تا   13 امتیاز  شدند:  تقسیم  دسته  سه  به 
میزان  عنوان  به  ترتیب  این  به  تا 824،  امتیاز 555  و  تا 554 
باال در نظر گرفته شدند.  عملکرد پژوهشی پایین، متوسط و 
اند که  82/7 درصد در طبقه عملکرد علمی پایین قرار گرفته 

یافته کاماًل قابل تأملی است. 
بـه منظـور مقایسـه مهارت هـای ارتباطی و عملکـرد علمی 
پاسـخگویان بر پایه سـن، از آزمون کروسـکال والیس استفاده 
 P =0/424 ،)مهـارت ارتباطـی( X1

شـد P= 0 /874 و 0/27 = 2
نتایـج نشـان مـی دهنـد  X1 )عملکـرد پژوهشـی(. 

2 و 1/71= 
کـه اعضـای هیـأت علمـی از نظـر مهـارت ارتباطـی و عملکـرد 
علمـی از نظـر سـن بـا یکدیگـر اختـالف معنـی داری ندارند به 
عبـارت بهتـر سـن در عملکرد آنان نقش نداشـته اسـت که این 

یافتـه بـا یافتـه تحقیـق علیـزاده )1384(، هم خوانـی دارد. 
ــارت  ــن مه ــه بی ــتند ک ــای آن هس ــج گوی ــن، نتای ــم چنی ه
هــای ارتباطــی و عملکــرد علمــی اعضــای هیــأت علمــی 
ــی،  ــورد بررس ــی م ــع طبیع ــاورزی و مناب ــوم کش ــگاه عل دانش
بــر پایــه پیشــینه تدریــس آنــان اختــالف معنــی داری از 
لحــاظ آمــاری وجــود نــدارد. بــه منظــور مقایســه مهــارت های 
ــی از  ــه علم ــر مرتب ــه متغی ــر پای ــی ب ــرد علم ــی و عملک ارتباط
آزمــون کروســکال والیــس اســتفاده شــد. نتیجــه گویــای ایــن 
اســت کــه عملکــرد علمــی پاســخ گویــان، بــر پایــه مرتبــه علمی 
آنــان اختــالف معنــی داری در ســطح یــک درصــد وجــود 
ــد  ــان 99درص ــا اطمین ــذا ب دارد ) P =0/01 و X2=42/408(، ل
مــی تــوان اظهــار کــرد کــه بیــن اعضــای هیــات علمــی مــورد 
ــی،  ــه علم ــه مرتب ــر پای ــی ب ــرد پژوهش ــر عملک ــی، از نظ بررس

ــود دارد.  ــی داری وج ــالف معن اخت
بــه منظــور مقایســه مهــارت هــای ارتباطــی و عملکــرد 
گــروه  متغیــر  پایــه  بــر  پاســخگویان  پژوهشــی  آموزشــی- 
آموزشــی از آزمــون کروســکال والیــس اســتفاده شــد. نتایــج 
)جــدول2(، گویــای آن اســت کــه بیــن مهــارت هــای ارتباطــی 
ــی  ــع طبیع ــاورزی و مناب ــگاه کش ــی دانش ــات علم ــای هی اعض
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نام گروه

زراعت و اصالح نباتات
علوم خاک

گیاهپزشکی
آبیاری

علوم دامی
مکانیک ماشین های کشاورزی

اقتصاد کشاورزی
علوم باغبانی

علوم و صنایع غذایی
جنگلداری

مرتع و آبخیزداری
علوم و صنایع کاغذ

شیالت

P

0/784

فراوانی

9
5
5
9
4
9
4
6
6

14
8
4

15

کروسکال 
والیس

8/010

جـدول2- مقایسـه عملکـرد علمـی پاسـخ گویـان بـر پایـه 
گـروه آموزشـی

ــا  ــت آنه ــل فعالی ــی مح ــروه آموزش ــه گ ــر پای ــی ب ــورد بررس م
نــدارد،  وجــود  آمــاری  لحــاظ  از  داری  معنــی  اختــالف 

 .)X2  =8/010 و    P=0/78(
علمی  عملکرد  بین  که  است  آن  گویای  ها  نتیجه  اما، 
پاسخ گویان بر پایه گروه آموزشی محل فعالیت آنان اختالف 
و   P=0/01( دارد  وجود  درصد  یک  سطح  در  داری  معنی 
X2=58/664(، بنابراین، به احتمال 99درصد می توان اظهار 
کرد که بین عملکرد علمی نمونه آماری مورد بررسی براساس 
اگرچه  آنان اختالف وجود دارد،  گروه آموزشی محل فعالیت 
به  لیکن  ثانویه دارد  های تحلیل  به آزمون  نیاز  بررسی  ادامه 
صرف میانگین رتبه ای می توان گفت که اعضای هیات علمی 
هستند،  فعالیت  به  مشغول  جنگلداری  آموزشی  گروه  در  که 
عملکرد آموزشی- پژوهشی بیشتر و اعضای هیات علمی گروه 
کمتری  پژوهشی  آموزشی-  عملکرد  دامی،  علوم  آموزشی 
های آموزشی مورد  نسبت به اعضای هیأت علمی دیگر گروه 

بررسی دارند.
 

 

بـرای مقایسـه مهـارت هـای ارتباطـی، عملکرد آموزشـی- 
نـی  ویـت  مـن  آزمـون  از  تأهـل  وضعیـت  پایـه  بـر  پژوهشـی 
بیـن  کـه  اسـت  آن  گویـای  شـده  ارایـه  نتایـج  شـد.  اسـتفاده 
دار  معنـی  رابطـه  تأهـل  وضعیـت  و  ارتباطـی  هـای  مهـارت 
مقایسـه  منظـور  بـه   ،)U=185/000 و   P دارد)0/01=  وجـود 

مهـارت هـای ارتباطـی، عملکـرد آموزشـی- پژوهشـی بـر پایه 
متغیـر جنـس از آزمـون مـن ویـت نـی اسـتفاده شـد. نتایـج 
ارایـه شـده نشـان  دهنـده ایـن اسـت کـه بیـن مهـارت هـای 
ارتباطـی، عملکـرد علمـی نمونه آمـاری مورد بررسـی، بر پایه 
 P=0/461(جنـس آنـان هم اختـالف معنـی داری وجود نـدارد

 .)U=533/500و
بـر  بررسـی  مـورد  آمـاری  نمونـه  علمـی  عملکـرد  بیـن 
پایـه وضعیـت تأهـل آنـان تفـاوت معنـی داری وجـود نـدارد 
)P=0/583 وU=198/500(. بـه منظـور مقایسـه مهـارت هـای 
ارتباطـی، عملکـرد علمی بر پایـه متغیر اسـتفاده از فرصت های 
مطالعاتـی آزمون من ویت نی اسـتفاده شـد. نتایج ارایه شـده 
گویـای آن اسـت کـه بیـن مهـارت هـای ارتباطـی و عملکـرد 
علمـی نمونـه آمـاری مـورد بررسـی بـر پایه متغیـر اسـتفاده از 
فرصـت هـای مطالعاتـی تفـاوت معنـی داری از لحـاظ آمـاری 

وجـود نـدارد. 
بــه منظــور مقایســه مهــارت هــای ارتباطــی و عملکــرد 
ــی  ــدرک تحصیل ــت م ــل دریاف ــگاه مح ــه دانش ــر پای ــی ب علم
)آخریــن مقطــع( از آزمــون t اســتفاده شــد. نتایــج ارایــه 
ــی و  ــای ارتباط ــارت ه ــن مه ــه بی ــت ک ــای آن اس ــده؛ گوی ش
عملکــرد علمــی نمونــه آمــاری مــورد بررســی بــر پایــه متغیــر 
ــع(  ــن مقط ــی )آخری ــدرک تحصیل ــت م ــل دریاف ــگاه مح دانش
 P=0/309( تفــاوت معنــی داری از لحــاظ آمــاری وجــود نــدارد
ــی زاده،  ــدی، ول ــش )محم ــج پژوه ــا نتای ــه ب وt= -1/023(. ک
لــک دیزجــی و نیــازآذری، 1389( همخوانــی داشــته ولــی 
 ،)2001( آتــای  و  کلیســی  باســاران،  پژوهــش  نتایــج  بــا 

نــدارد.  هم خوانــی 
های ارتباطی با  منظور بررسی رابطه بین ابعاد مهارت  به 
نوع  این  به  با توجه  بررسی  نمونه آماری مورد  عملکرد علمی 
عملکرد  و  ارتباطی  های  مهارت  ابعاد  گیری  اندازه  مقیاس 
آموزشی- پژوهــشی به ترتیب رتبه ای و فاصله ای می باشد، 
از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شد)جدول3(. هرگاه 
آوری شده باشند یا به رتبه  ای جمع  ها به صورت رتبه  داده 
تبدیل شده باشند، می توان از ضریب همبستگی اسپیرمن که 
یکی از روش های آزمون ناپارامتریك و در محدوده ی 1- تا 1+ 
است استفاده کرد. نحوه همبستگی و ارتباط دو متغیر دارای 
اهمیت می باشد و از این راه می توان یکی از این دو متغیر را 

کنترل یا پیش بینی کرد )بهبودیان،1387(. 



فصل نامه پژوهش مدیریت آموزش کشاورزی 96

رابطه ی مهارت های ارتباطی ...

نتایـج ارایـه شـده در جـدول3 نشـان دهنـده ایـن اسـت که 
 ،)P=0/01( رابطـه مثبـت و معنـی داری در سـطح یـک درصـد
بیـن مهـارت هـای ارتباطـی )یعنی مهـارت گـوش دادن مؤثر، 
مهـارت ارتباط شـفاهی، مهارت نوشـتاری و مهـارت همکاری 
بـا همـکاران( بـا عملکـرد علمـی نمونـه آمـاری مـورد بررسـی 
وجـود دارد. بنابرایـن بـا اطمینـان  99درصـد می تـوان اظهار 
ارتباطـی )rs=0/572(، در  هـای  افزایـش مهـارت  بـا  کـرد کـه 
بیـن اعضـای هیأت علمی مـورد بررسـی، عملکـرد علمی آنان 
نیـز افزایـش مـی یابـد و برعکـس. در نتیجـه برخـورداری از 
هـای ارتباطـی )مهـارت گـوش دادن مؤثـر، مهـارت  مهـارت 
برقـراری ارتبـاط به صورت شـفاهی، مهـارت ارتبـاط در قالب 
نوشـتاری و مهارت همـکاری با همکاران( عامل بسـیار مهمی 
در عملکرد آموزشـی- پژوهشـی اعضای هیات علمی اسـت که 
بـا پژوهـش هـای ایرانفـر )1379(، دیبـرد )1991( بـه نقـل از 

منوچهـری)1379(، هـم خوانـی دارد.

بحث و نتیجه گیری
سـازمان آموزشـی هنگامـی موفـق اسـت کـه در آن افـراد 
شـکل  بـه  و  نمـوده  برقـرار  ارتبـاط  همدیگـر  بـا  خوبـی  بـه 
مؤثـری در جهـت رسـیدن بـه هـدف مشـترك همـکاری کننـد 
و ایـن هماهنگـی و تـالش جـز در برقـراری یـك نظـام ارتباطی 
مناسـب امـکان پذیـر نخواهـد بود و این میسـر نمی شـود مگر 
بـا بکارگیـری مهـارت هـای مؤثـر ارتباطـی بنابرایـن مـی توان 
نتیجـه گرفت که: برقراری سیسـتم ارتباطی مناسـب در مراکز 
آموزشـی نخسـتین و مهـم تریـن گام هـر یک از اعضـای هیات 

اعضـای  کـه  اسـت  و ضـروری  باشـد  دانشـگاه مـی  در  علمـی 
هیـأت علمـی در مهارت هـای ارتباطـی خود مد نظر داشـته و 
در جهـت افزایـش مهـارت هـای ارتباطـی گام بردارنـد و تأکید 
مـی شـود کـه در هنـگام جـذب اعضـای هیـأت علمـی در ایـن 
خصـوص سـنجش الزم بعمـل آمـده و مـورد توجـه قـرار گیرد. 
نتایـج پژوهـش، نشـان دهنـده ایـن اسـت کـه میـزان ضریـب 
علمـی  عملکـرد  بـا  ارتباطـی  هـای  مهـارت  بیـن  همبسـتگی 
نمونـه آمـاری مورد بررسـی، )rs =0/572(می باشـد کـه گویای 
ارتبـاط مثبـت و معنـادار بیـن مهـارت هـای ارتباطـی اعضای 
هیـات علمـی دانشـگاه علـوم کشـاورزی و منابع طبیعـی مورد 

بررسـی بـا عملکـرد علمـی آنان اسـت. 
بنابرایـن، مـی تـوان اظهـار کـرد کـه بـا افزایـش مهـارت های 
بررسـی،  مـورد  دانشـگاه  علمـی  هیـات  اعضـای  ارتباطـی 
عملکـرد علمـی آن هـا نیـز افزایـش مـی یابـد که بـا پژوهـش های 
 )1382( همـکاران  و  زمانـی   ،)1379( عزیـزی  و  ایرانفـر 
نیـاز آذری و همـکاران )1387(، محمـدی  بهـروان )1386(، 
یوسـانک  و همـکاران )1391(،  نظـری  و همـکاران )1389(، 
و همـکاران)2007(، عنبـری و همـکاران)2012( هـم خوانـی 
دارد. یافتـه هـای تحقیـق گویـای آن اسـت کـه در هـرم توزیع 
اعضای هیأت علمی شـمار اسـتادیاران بیشتر از دیگر مرتبه های 
علمـی اسـت. جـوان بـودن اعضـای هیـات علمـی در بیـش تر 
دانشـکده هـا، بیان گر سیاسـت هـای وزارت علـوم، تحقیقات 
و فنـاوری بـه سـمت ارتقـای اعضـای هیـات علمـی بـا مرتبـه 
بـا مـدرک دکتـری در  مربـی و جـذب اعضـای هیـأت علمـی 
سـال هـای اخیـر از دالیل اصلـی افزایش شـمار اعضای هیات 
علمـی بـا مرتبـه اسـتادیاری مـی باشـد. کـه ایـن ارتقـا باید به 
مـوازات افزایـش سـطح مهـارت هـای ارتباطـی و ... باشـد. با 
توجـه بـه ایـن کـه 82/7 درصـد از اعضـای هیـات علمـی مـورد 
بررسـی مـرد و ایـن امـر گویـای غالـب بـودن اعضـای هیـأت 
علمـی مرد نسـبت به اعضـای هیات علمـی زن )17/3 درصد(، 
در نمونـه مورد بررسـی بوده اسـت نمونه آمـاری را در کل، یک 
گـروه در نظرگرفتیـم کـه بـا نتایـج پژوهـش نظـری و همـکاران 
)1391(، کوترلیـک و همـکاران )2002(، یوسـانگ و همکاران 
احمـدی  و  عندلیـب  و   )2006( همـکاران  و  چـن   ،)2007(
)1386(، همخوانـی دارد ولـی بـا تحقیـق مسـتر)2008( بـون 

)2005(، هـم خوانـی نـدارد. 
در حالـی کـه عامـل جنـس در مهـارت هـای ارتباطـی یکی 
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جـدول 3- رابطـه بیـن ابعـاد مهـارت هـای ارتباطـی بـا 
علـوم  دانشـگاه  علمـی  هیـات  اعضـای  علمـی  عملکـرد 

سـاری  طبیعـی  منابـع  و  کشـاورزی 
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از مؤلفـه هـای قابـل بحـث قلمـداد می شـود. ضمن پیشـنهاد 
انجـام بررسـی هـای بیشـتر بـه ویـژه بررسـی هـای مداخله ای 
در ایـن زمینـه، توصیه می شـود تقویـت مهارت هـای ارتباطی 
بـه منظـور ارتقـای عملکـرد علمـی اعضـای هیـات علمـی بـه 
صـورت برنامه ریـزی شـده در قالـب واحـد درسـی و یـا دوره 
آموزشـی به صـورت هدفمنـد، در بـازه زمانی پیـش از خدمت 
و در ضمـن خدمـت قـرار گیـرد. بـه طـور کلی بـه منظـور تغییر 
مثبـت بـر عملکرد آموزشـی و پژوهشـی اعضای هیـات علمی، 
مدیـران نظـام آمـوزش عالـی کشـاورزی بایـد بـه فکـر اجـرای 
دیدگاه شـبکه ای در دانشـگاه ها باشـند، در این صورت شاهد 

اعتمـاد، تعامـل و تبـادل بیشـتر و هـم افزایـی در دانشـگاه هـا 
بود.  خواهیـم 

سـازی  فرهنـگ  بـه  نیـاز  زمینـه  ایـن  در  موفقیـت  بـرای 
خـط  تدویـن  در  الزم  هـای  همـکاری  و  مشـارکت  پیرامـون 
مشـی هـا و هدف هـای دانشـگاه از جمله به کارگیـری فرهنگ 
تصمیـم گیـری گروهـی و مشـارکتی می باشـد. به طـور کلی به 
منظـور تغییـر مثبـت بر عملکـرد آموزشـی و پژوهشـی اعضای 
هیـات علمـی، مدیـران نظام آمـوزش عالـی کشـاورزی باید به 

فکـر اجـرای دیـدگاه شـبکه ای در دانشـگاه هـا باشـند. 
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Abstract
Agricultural higher education system needs communication skills. These skills can lead to survival 

of the organization and understanding and better recognition. This study is descriptive- correlation and 
the main objective is study of communicational skills role on Educational- Research performance of 
faculty members. The study instrument was a questionnaire. The statistical population of this research 
was consist of faculty members in the Sari university (N=120) that they were evaluated by using census 
method and 98 members of faculty responded to questionnaire. In terms of the validity of content, the 
research tool was confirmed by faculty members of agricultural extension and education in University 
of Tehran. Its reliability was confirmed by calculating the Cronbach's alpha coefficient (α = 0.77- 0.87). 
Data analysis has been performed by SPSSwin18. There is a significant positive correlation, between 
the communication skills (effective listening skills, writing skills, oral communication skills and col-
laboration skills to work with colleagues), with educational- research performance of faculty members. 
communication skills and educational- research performance respondents have a significant relationship 
with academic rank, educational group and don’t have significant relationship with age, educational 
background, gender, use study opportunities and educational degree. finally, in order to improve of ac-
ademic performance of faculty members, has been presented a number of recommendations and guide-
lines for higher education systems, planners and policy makers.

Index Terms: : educational and research performance, communicational skills, agriculture faculty 
members, agricultural higher education
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