
 
 

 
 های مطالعه و بررسی مدل معادالت ساختاری و عملکرد آن بر مهارت

 ارتباطی مدیریتی مدیران شهرداری

 
ارشد  دد یتیآ ودویشیادانشد از ویاد دانشجوی کارشناسیحمیدرضا شورانگیز حقیقی

اسالدی واح  شیتایا دسئول پی یدتی دشدا س سدوآ و 

 ادوراداری شهتداری شیتایییان وور د یتیآ 

 

 چکیده

های د یتیتی دد یتان اسدآ  های ارتباطی بت کسب دهارته ف این تحقیق بترسی تأثیت دهارت
ی ودداری ایدن پدشوها را تحقیق ای نوع توصیفی اسآ که به روش پیمایشی انجام ش ز اسآ  جادعده

ای انتودا  صورت تصدادیی طبقدهی وداری تحقیقا بهان  و نمونهنفت ای د یتان تشکیس دادز 70ح ود 
ناده ( و پتسدا81/0هدای ارتبداطی بدا پایدایی  های دهارتنادهگیتی شدادس پتسدا   ابداار اند ایزش

یابی دعادالت ساختاری ( اسآ که ای روش وداری استنباطی و د ل88/0های د یتیتی با پایایی  دهارت
های ایدن یتدهبه بترسی اثتات دتغیتهای دستقس دشاه ز ش ز بت دتغیتها وابسته پتداخته شد ز اسدآ  یا

هدای دوتفد ا همیندین هدای دد یتیتی در دیدان دد یتان حویزده  که بدین دهارتپشوها نشان دی
ود ز دسدآداری وجود دارد  بتاساس نتایج بههای د یتیتی دیان د یتان دتد و ینا اختالف دعنادهارت

 یتیتی اثتگداار اسدآ  های دبت دهارت 89/0های ارتباطی به دیاان ای د ل دعادالت ساختاریا دهارت
ی گانههدای سدههای بنیادی ارتباطی بت کسب و تقویدآ دهارتاین ع د حاکی ای این اسآ که دهارت
های ارتباطی های دفهودی تحفیس دسیت دهارتروا نتایج د لایند یتیتی تأثیتی دثبآ و دناسب دارد  ای

 های د یتیتی را تأیی  کتد  و دهارت

 های د یتیتیا دعادالت ساختاری های ارتباطیا دهارترتدها های کلیدی:واژه
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 مقدمه 1
های یتدی و ارتباط ایتاد های اساسی ریتار سایدانیا شناخآ ویشگییکی ای یتض

(  ای 73: 1378وری و تحقیدق اهد اف سدایدانی اسدآ  رابینداا بتای دستتسی به بهدتز

وابسته اسآا د یتان دویدق در دسدتیابی که بتوی ریتار دعین به شتایط دشوصی ونجایی

بینیا ه ایآا کنتتل و تغییت ریتار کارکنانند  و ایدن ی پیابه اه اف سایدانی در ان یشه

هدای ارتبداطی دیسدت خواهد  بدود ی دهارتهای یتدی و توسدعهبه تفاوترون  باتوجه

به پییی گی و جهروا تالش بتای تبیین ریتارهای انسانا باتو(  ایاین176: 2008ا 1 یوکس

یتدا ای هدای دنحصدتبهی دحیط کدار و ویشگیگستتدگی روابط انسانی و داهیآ پییی ز

شدمار های د یتان بتای شناخآ نقاط پی ا و پنهدان عواددس دویقیدآ سدایدان بهد   ه

 (  114: 2011رود  نظتیا دی

رتبداطی هدای ا( به این نکته اشارز دارد که شناخآ دهارت2002  2پوکاواردوسکی

دنظور تحقدق اهد اف سدایدانیا دویدوعی اساسدی در ایتاد و اعمال نفوذ بدت وندان بده

بودن را ی ریتار انسانی اسآ  بتهمین اساسا ایجاد ارتباط و احسداس اجتمداعیدطالعه

های تدایز و طتییکتهدای ان یاد و در بتقتاری این ارتباطا یتد به دهارتدر انسان بتدی

تت دی شون ا ارتباطدات انسدانی ها گستتدزکه هتچه سایدانجایییاب ؛ تاج ی  دسآ دی

گیتن   همینین بای  توجه داشآ کده دشدکالت شدغفی و تتی به خود دیشکس پییی ز

هدا بدتای تواندایی اسآ  ون احساسات و عقای  د یتانا ایجمفه عوادس اثتگاار بت ارتباط

ی د یتانا تواندایی ارتبداطی   به عقی زان ای قائسارتباط بین یتدی کارکنانا اهمیآ ویشز

گیتی سایدان هن ام استو ام و دویقیآ ایتاد در یدان شدتوع بده تتین عادس تصمیمدهم

 (  1387یادا کار اسآ  عتوف

دسدتان خیفدی بهتدت ای ش زا درک د یتان ای ارتباط با پایینبتاساس تحقیقات انجام

که ادراکات ییتدستان نشان داد که ؛ درصورتیهاسآها ای ارتباط با باالدستان وندرک ون

اند   نظدتیا کنن ا ارتباط دؤثتی با ییتدسدتان بتقدتار نکتدزد یتان ونینان که تصور دی

های ویعیآ دوجود و ویعیآ دطفدو  داری بین دیان ین(  همینین تفاوت دعنا1390

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Yule  

2. Poczwardowski 



    دطالعه و بترسی د ل دعادالت ساختاری و عمفکتد ون بت

 

97 

د دارد  ایدن های ارتباطی د یتان وجدوهای کالدی و شنودی و بایخوردی دهارتحیطه

روا های ارتباطی د یتان رو به تعالی اسآ  ایایدندویوع حاکی ای این اسآ که دهارت

(  بتاسداس نتدایج 2011ها به دانا بتقتاری ارتباط نیای دارند    نظدتیا د یتان سایدان

( یک د یت الیقا با هت دو عادس دحیطی دثبآ و دنفی ارتباط بتقدتار 2009  1تحقیق گیو

هایی را بتای تحقیق و بحث روی ستدایه های دثبدآ و تا سایدان بتوان  رازخواه  کتد 

ها تبد یس شدود  سدایدان توان  به یکی ای اهد اف دهدمدنفی نشان ده   ارتباط دؤثت دی

شناسدیا دد یتان باید  کند  کده ایدنظدت جادعه( عندوان دی2009  2بتهمین اساسا کاتا

ی ای بتقدتاری ارتبداط ددؤثت در دد یتیآا شدنون زهدی گاز ارتباطی داشته باشن   ای راز

دادنا هم لیا درکا روا دحققان عفوم ریتاریا پنج سبک گوشخو  بودن اسآ؛ ایاین

 دانن    یهم و ارییابی را در پیشبتد اه اف د یتیتی دؤثت دی

کن  کده نبدود دهدارت در ارتباطداتا بده ( بت این نکته اشارز دی2007  3ریک داتیا

شود و نهایتاً اثتبوشی را کاها دی ده ؛ چتاکه رهبتان ددؤثت ها دنجت دیاینهایاایا ه

ساین  و با سونان و عمفکتدشانا گاشدته و حدال را بدا ها را دیای طتیق ارتباطاتا پس

های انسانی د یتان پدتوهزا کنن   یمن اینکه دهارتبوا به وین ز دتصس دیدی ی الهام

(  بندابتاین دعمدوالً 2001ا 4هدا دارد  ال سدابادد یتیآ ونی بیشتتین تأثیت را بدت شدیوز

هدا بدت عمفکتدهدای سدایدانی ی اسدتفادز ای ونها و ریتارهای د یتیتی و نحدوزدهارت

هدای شوصدیتی و کها بین ویشگی(  ایونجاییPoczwardowski, 2010اثتگاار اسآ  

( و بتاساس نتدایج 1387ی دعناداری وجود دارد  عتوف یادا های ارتباطی رابطهدهارت

هدای بنیدادی ارتبداط داری بدین دهارتهای دوتف  تفاوت دعناود ز ای  پشوهادسآبه

های تن شدبکهتوانند  بدا درنظتگدتی(ا د یتان دی2011بین د یتان وجود ن ارد  نظتیا 

ی های ارتباطیا یدینهی دهارتهای انسانیا ایجمفه توسعهارتباطی دؤثت و بهبود دهارت

 (  1376د یتیآ دؤثت و تحقق اه اف سایدانی را تسهیس کنن   یوسفیا 

های د یتیتی نیا ای عوادس استمتار دویقیآ در هدت صالحیآ د یتان اینظت دهارت

های د یتیتی اسآ کده ی د یتانا دستفام داشتن دهارتسایدانی اسآ  اثتبوشی و کارای

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
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توان به این اهد اف های دوتف  سایدانی دیها و جای ازها در دویقیآکارگیتی ونبا به

 ( 2001 1؛  بوما1370نائس ش   دیتسپاسیا 

ی دد یتیتی  ادراکدی و گانههدای سدهودیاا داشتن دهارتی د یتیآ دویقیآالیده

هاا شانس دویقیآ د یت و در نهایدآ انسانی و ینی( اسآ و نقصان در هتیک ای دهارت

دهد ؛ همیندین هتیدک ای ی یدک کدس کداها دیدثابدهشانس دویقیدآ سدایدان را به

های ج ی ا اسآ  بنابتاین در سایدان دنظور انجام وظای  د یتیآ یتوریها بهدهارت

روا های اساسدی تصدور کدتد؛ ایایدنتوان د یت دویقی را ب ون داشتن دهارتدشکس دی

هداا روابدط به داهیآ یتهن دی و اجتمداعی ونها باتوجهبای  توجه داشآ که در سایدان

همین هها اثتگداار اسدآ  بدبین د یت و کارکنان بسیار دهم اسآ و در سوددن ی یعالیآ

های د یتیتی و تبیدین های ارتباطی و دهارتدلیسا یتورت شناخآ و وگاهی ای دهارت

وورد که بدا دسآ دیهایی را بهی این تحقیق اسآا یایتهها که ه ف عم زروابط بین ون

هدای بنیدادی در های ارتباطی د یتان و نقشدی کده ایدن دهارتشناسایی سطوح دهارت

های سوی کسب دناسب دهارتخواهن  داشآا د یتان را بههای د یتیتی کسب دهارت

 ی اه اف سایدانی سوق خواه  داد  یدینهها دری بهینه ای این دهارتد یتیتی و استفادز

 

 . روش تحقیق2
های د یتیتی د یتانا با اسدتفادز ای های ارتباطی بت دهارتبتای تعیین تأثیت دهارت

تات دتغیتهای دستقس بت دتغیتهای وابسته بترسدی یابی دعادالت ساختاری اثروش د ل

ش ز بدت دتغیتهدای وابسدته تحفیدس شد ز ش ا همینین اثتات دتغیتهای دستقس دشاه ز

 روا تحقیق ای نوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام ش   ایناسآ؛ ای

ند   حجدم ی وداری ایدن پدشوها را دد یتان سدتادی و صدفی تشدکیس دادجادعه

نفدت بدتوورد  70وداری این پشوهاا بتاساس اطالعات دریایآ شد زا حد ود  یجادعه

صورت تصادیی انتوا  ش   بتای تعیین حجدم نموندها ای ی وداری تحقیق بهش   نمونه

( اسدتفادز شد ز 05/0بدا اشدتباز دجدای   3و ای روش کوکتان 2ایگیتی طبقهروش نمونه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Baum              2.Stratified Sampling   3. Cochran 
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نفدت درنظدت گتیتده شد   ابداار  245 روا در این پشوها تعد اد کدس نموندهاسآ  ایاین

های ارتبداطی بدارتون های اطالعات یتدیا دهارتنادهگیتی پشوها شادس پتساان ایز

ی ناده شدادس شدا سدؤال دربدارز( اسآ  دتغیتهای ایدن پتسدا81/0با پایایی   1جی

شاخص دهارت کالدیا شا سؤال دتبوط به شاخص دهارت شنودی و شا سؤال در 

های ناده دحقق ساخته دهارتدهارت بایخوردی اسآ  همینین پتسا ی شاخصیدینه

ی ناده شادس چهاردز سؤال در یدینه( بود  دتغیتهای این پتسا88/0د یتیتی با پایایی  

های انسانی و دوایدز سؤال درخصوص ی دهارتهای ادارکیا شا سؤال دربارزدهارت

هدای شدود  روششدی سدنجی ز دیهای ینی اسآ که در سیستم لیکتت پنج اریدهارت

وداری شادس تجایه و تحفیس اطالعات این پشوهاا در دو سطح توصدیفی و اسدتنباطی 

بدا سدطح  LISREL/8.54و  SPSS16ایاارهدای هدا ای نتمانجام ش   بتای تحفیس دادز

 درص  استفادز ش  95اطمینان 

 

 ها و نتایج تحقیق.یافته3
 سن، جنس، وضعیت تأهل و سطح تحصیالت. فراوانی مدیران از نظر 1جدول 

 درص  یتاوانی یتاوانی یاکتورها دتغیتها

 9/44 110 وقایان جنسیآ
100% 

 1/55 135 هاخانم

 7/38 92 سال 30تا21 سن 

100% 
 5/51 126 سال 40تا31

 9/6 17 سال 50تا41

 9/2 7 به باال 51

 3/3 8 دیپفمیوق سطح تحصیالت 

 6/56 146 کارشناسی 100%

 1/37 91 ارش  و باالتتکارشناسی

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

1. Barthon J. 
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درصد  ای 1/55پتسشدناده تحفیدس شد زا 245نتایج حاکی ای ون اسدآ کده ای بدین 

درص  دعفق به وقایان بودز اسدآ؛ 9/44ها و ی وداری تحقیق حایت دتعفق به خانمنمونه

ان  و دد رک داشدته 40تدا31های ودداریا سدنی بدین درص  نمونده50همینین بیا ای 

 ارش  بودز اسآ  سی و کارشناسیی وداریا کارشنادرص  نمونه94تحصیفی بیا ای 

ود ز ای دسددآا دعندداداری یددتایب و پارادتتهددای به1نتددایج حاصددس ای جدد ول 

های ارتباطی دتغیت دستقس درحالدآ تومدین اسدتان ارد بدا ختوجدی گیتی دهارتان ایز

را بتای این د ل نشان دی ده  که ای بتایش خوبی  RMSEA( 0  034دتغییت وابسته   

 حکایآ دارد   بتای این د ل

 
 های مختلفهای بنیادی ارتباطی بین مدیران حوزه. بررسی اختالف مهارت2جدول 

 Sum of حویز
squares 

df Mean 
square 

f Sig 

 دعاونان

 169/363 34 744/12347 بین گتوهی

 319/626 210 966/131526 درون توهی 970/0 580/0

 - 244 710/143874 کس

 د یتان

 096/379 34 260/12889 گتوهیبین 

 518/528 210 675/110988 درون گتوهی 876/0 717/0

 - 244 925/123877 کس

 دسئوالن

 265/637 34 012/21667 بین گتوهی

 364/511 210 352/107386 درون گتوهی 178/0 246/1

 - 244 363/129053 کس

 

هدای ارتبداطی بنیدادی دعاوندان و دسدئوالنا ا دیان دهارت2به نتایج ج ول باتوجه

هدای شد ز در دهارت(  بدتاین اسداسا دعاوندان بترسیp= 05/0اختالف وجود ن ارد  

 های کالدی و بایخوردی و شنودی در یک سطح قتار دارن   بنیادی ارتباط شادس دهارت
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 های مختلف. بررسی اختالف مهارت مدیریتی بین مدیران حوزه3جدول 

 f Sig هادتبع دیان ین df هاجمع دیان ین حویز
 0.00 550/187 550/187 24 396/137170 بین گتوهی   دعاونان

 474/30 220 314/6703 درون گتوهی 

 - 244 710/143874 کس

 0.00 487/367 936/5036 24 106/120863 بین گتوهی   د یتان 

 704/13 220 829/3014 درون گتوهی 

 - 244 935/123877 کس

دسدددئوالن 
 ادارات 

 0.00 987/237 788/5177 24 906/124266 بین گتوهی  

 557/21 220 457/4786 درون گتوهی 

 - 244 363/129053 کس

 

هدای دد یتیتی دعاوندان و دد یتان اخدتالف ا بدین دهارت3بتاساس نتایج ج ول 

ادراکدی و ی انسانی و گانههای سه( بتاین اساسا دهارتp=05/0دعناداری وجود دارد   

هدای ذکدت شد زا دتفداوت های دوتف  و ای نظت سطح دهارتینی بین د یتان در حویز

 بود 

ود ز ای دسددآا دعندداداری یددتایب و پارادتتهددای به2نتددایج حاصددس ای جدد ول 

های ینی دعاوندان در حالدآ تومدین اسدتان ارد دتغیدت گیتی دتغیت دستقس دهارتان ایز

دهد  کده حکایدآ را بتای ایدن دد ل نشدان دی RMSEA( 0.021وابسته با ختوجی  

 ی بتایش بسیار خوبی بتای این د ل اسآ  کنن ز

تتتیب دهدارت هاا دشوص ش  که بدهاس تحفیس د ل اولویآ هتیک ای حیطهبتاس

ایا دهارت رهبتیا دهارت ارتباطات درون یعالیآ تیمیا دهارت کاریاداا دهارت رسانه

هدای دهدارت انسدانی دد یتیتی ی اولویآدثابدهیتدی و دهارت ارتباطات بین یدتدی به

تتتیب دهدارت های ادراکدیا بدهای دهارتهان   همینین ای دیان حیطهدرنظت گتیته ش ز

ی هدای سدایدانیا دهدارت تبیدین ویند زشناخآ دتیهای سایدانیا دهارت تبیین اریش

سایدانیا دهارت تبیین ساختار سایدانیا دهارت توانمن سایی سایدانیا دهدارت تحفیدس 
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یتهنگ سایدانیا دهارت تعد یس بحدتان سدایدانیا دهدارت دد یتیآ تغییدت سدایدانیا 

های درونی و بیتونی سایدانا دهارت ارییدابی سدایدانیا دهدارت ارت تحفیس قابفیآده

هددای دهددارت یابی سددایدانی اولویآخالقیددآ و نددوووری سددایدانی و دهددارت دسددئفه

تتتیب دهدارت بایاریدابی و یندیا بده ان   یمن اینکها دردیان حیطه های دهارتادراکی

المففدیا دهدارت کنتدتل؛ نظدارتا ارییدابی و تبفیغاتا دهارت یناوریا دهارت یبان بین

بند یا دهدارت تحقیدق و تحفیدس سدایدانیا دهدارت اریشیابیا دهارت  ددالی و بودجه

ریای استتاتشیک و عمفیاتیا دهدارت توصصی در وریشا دهارت اداریا دهارت بتناده

گیتیا دهارت سایدان هی شغفی و دهدارت حقدوقی و دقتراتدی سایی و تصمیمتصمیم

 ان   های دهارت ینی بتای د یتان در نظت گتیته ش زی اولویآدثابهبه

 
 های مدیریتی مدیران های ارتباطی و مهارت. بررسی اختالف مهارت4جدول 

 براساس جنسیت

 f df Sig حویز
 021/0 243 201/1 های ارتباطی دهارت

 231/0 243 315/2 های د یتیتیدهارت

 

هدای ارتبداطی دد یتان ین و ددتدا اخدتالف ا بدین دهارت4جد ولبتاساس نتایج 

های د یتیتی د یتان ین و دتد اختالف شدایان دعناداری وجود ن اشآا ادا دیان دهارت

 (  p=05/0توجهی دشاه ز ش   

گیتی ود ز ای اند ایزدسدآا دعناداری یدتایب و پارادتتهدای به4های ج ول یایته

های د یتیتی د یتان در حالآ تومین استان ارد با ت دهارتهای بنیادی ارتباطی بدهارت

ی بدتایش کنند زدهد  کده حکایآرا  بتای د ل نشان دی RMSEA( 0.030ختوجی  

 بسیار خوبی بتای این د ل اسآ  

 

 گیری.بحث و نتیجه4
هدای ه ف اصفی تحقیق در پشوها حایتا تفسیت و تبیین اهمیآ و نقدا دهارت
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ی این دتغیتها در سدایدان اسدآ  های د یتان و اهمیآ توسعهدهارتبنیادی ارتباطی بت 

کارگیتی ی دباحثی دانن  ودویش و بهسایی و اشاعههای ایتانا پیادزایونجا که درسایدان

های د یتیتی و یاکتورها و عوادس دخیس در این دتغیتهای های ارتباطی و دهارتدهارت

رو اسآا دحقق درص د اثبدات اهمیدآ و لداوم هبدهم سایدانیا با دشکالت یتاوانی رو

ی های د یتیتی و  همینین ارتباط این دو دتغیت در یدیندههای ارتباطی و دهارتدهارت

 هاسآ  پیشبتد اه اف سایدانی بتای د یتان سایدان

هدای های دهارتهای ارتباطیا اولویآ هتیک ای حیطهبتاساس تحفیس د ل دهارت

تتتیب اولویدآا دهدارت بدایخوردی و کالددی و ای  گفآ بهارتباطی دشوص ش  که ب

هدای ارتبداطی دارند   نتدایج دد ل حایدت بدا دد ل شنودی بیشتتین نقا را در دهارت

های ارتبداطی همودوان های دهارت( در ییتحیطه1990جی  های ارتباطی بارثوندهارت

دهدارت کالددی و  تتتیبهای ارتباطی را بدههای دهارتنیسآ؛ چتاکه این دحققا حیطه

ز در پدشوها  شنودی و بایخوردی اذعان کتدز بود  ادا نتایج این د لا با د ل ارائه شد

( همووانی دارد؛ چتاکه در این دد ل نیدا دهدارت بدایخوردی 2012نظتی و همکاران  

 های ارتباطی دارد  های دهارتتتی را در دیان حیطهنقا دهم

وجددود ارتبدداطی دثبددآ و دعنددادار بددین ی دهن زهای ایددن پددشوهاا نشددانیایتدده

های دد یتیتی در بدین دد یتان اسدآ  ایونجاکده تفداوت های ارتباطی و دهارتدهارت

های دوتف  دشاه ز نش ا نتدایج حداکی های ارتباطی د یتان حویزدعناداری در دهارت

هدای ارتبداطی بنیدادی بدتای دد یتان در ی دهارتاسآ کده سدطح یکسدانی ای درجده

هدای تحقیدق های ایدن تحقیدق بدا نتدایج پشوهادوتف  وجدود دارد  یایتدههای حویز

 ها تب یس شون  ( دبنی بت ارتباط دؤثتا دی توانن  به یکی ای  اه اف دهم سایدان2009 

هدای دوتفد  اخدتالف های دد یتیتی دد یتان در حویزی نتایجا بین دهارتبتپایه

ی انسدانی و ادراکدی و یندی گانهههدای سددعناداری وجود دارد  بدتاین اسداسا دهارت

هدای ذکدت شد زا های دوتف  اعم ای دعاوندان و اینظدت سدطح دهارتد یتان در حویز

 دتفدداوت بددود  نتددایج ایددن بوددا ای تحقیددق بددا نتددایج تحقیددق ایشدداری و همکدداران 

ی تفدداوتی بددین دیدد گاز دتوصصددان ددد یتیآ در یدینددهبددت بی( دبنی1388:125-105 
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 ی د یتیتی همسو نبود  هگانهای سهدهارت

های دد یتیتی های حاصس ای پشوهاا ای وجود اختالف دعناداری بین دهارتیایته

د یتان دتد و ین حکایآ دارد  نتایج این بوا ای پدشوها بدا نتدایج پدشوها ادینیدان 

های ارتبداطی دد یتان ین و ( همسوسآ  ایونجاکه اختالف دعناداری بین دهارت1382 

( و 2011های پشوها حایت با نتایج تحقیق نظتی و همکداران   ا یایتهدتد دشاه ز نش

های بنیدادی بت ونکه د یتان دتد و ینا به ح  دتناسبی ای دهارت( دبنی1387یاد  عتوف

 ارتباطی نیای دارن ا دطابق اسآ  

هدای دد یتیتی را تحفیدس کدتدیم کده های دهارتدربوا دی ت این پشوهاا یایته

هاا دشدوص شد  کده دهدارت یعالیدآ د ل دتغیتهای هتیک ای حیطدهبتاساس تحفیس 

ایا دهارت رهبتیا دهارت ارتباطدات درون یدتدی تیمیا دهارت کاریاداا دهارت رسانه

هدای دهدارت انسدانی دد یتیتی درنظدت ی اولویآدثابهو دهارت ارتباطات بین یتدیا به

 ق ایشداری و همکداران ان   نتدایج ایدن بودا ای پدشوها بدا نتدایج تحقیدگتیته شد ز

( البته ب یهی اسآ کده تد وین راهبتدهدای بفن دد ت و دناسدب در 125-105: 1390 

های د یتیتی د یتان های بنیادی ارتباطی و دهارتسایدان ای عوادس دهم تقویآ دهارت

 اسآ  

هدای دد یتیتی ( بدت دهارت89/0های ارتباطی بده دیداان  هاا دهارتبتاساس یایته

بنیادی ارتباطی بت کسدب و تقویدآ  هایده  دهارتاثتگاار اسآ که این ع د نشان دی

رسد  نظت دیروا بدهی د یتیتی تأثیت دثبدآ و دناسدبی دارند ؛ ایایدنگانههای سهدهارت

ی کسب و تقویآ دهارت های ارتباطی خود سدعی کنند ؛ چتاکده د یتان بای  در یدینه

ای هباشن ا نقا تتی داشتههتق ر د یتان دهارت کالدی و شنودی و بایخوردی دناسب

 کنن   د یتیتی خود را با اثتبوشی بیشتتی اجتا دی

دسآ ود ا در نهایآ دحقق د ل دعادالت به ونیه ای نتایج پشوها حایت بهتوجهبا

های د یتیتی را ارائه کدتد  ونیده ای دد ل های ارتباطی بت دهارتساختاری نقا دهارت

هدای ارتبداطیا ایدن دهارتشودا حاکی ای این اسآ که در یاکتور پیشنهادی استنباط دی

ها تتتیب شادس دهارت بایخوردی و کالدی و شنودی اسآ؛ همینین این دهارتد ل به
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هدای ان   در بودا دهارتتتتیب سهم بیشتتی ای ارتباطات را به خود اختصاص دادزبه

د یتیتیا دهارت ینی و دهارت ادراکی و دهارت انسانیا بده تتتیدب در یهدم و ن دتش 

های دد یتیتی اولویدآ ها و ال وهای ارتباطی به دنظور تعیدین شدیوزدی گاز ایتادا درک

های ارتبداطی ددؤثت و بهبدود توانند  بدا درنظتگدتیتن شدبکههدا دیروا وندارن  و ایاین

ی د یتیآ دؤثت و تحقدق های ارتباطی یدینهی دهارتهای انسانی ایجمفه توسعهدهارت

هدای تاین یدتورت شدناخآ و وگداهی ای دهارتاه اف سایدانی را تسهیس کنند   بنداب

ها دی توان  به بهبود سطح های د یتیتی د یتان و تبیین روابط بین ونارتباطی و دهارت

شد ز ها دنجت شود  درهمین رابطدها دد ل ارائهارتباطات و تبیین روابط بین سایدانی ون

وری دهم در تأثیتگدااری بدت ی یاکتدثابههای اثتگاار بت ارتباطات را بهریتارها و دهارت

ده  و درنهایآ ال دوی ی دستتسی به اه اف سایدانی پیشنهاد دیدی تان و ایجاد یدینه

هدای دد یتیتی هدا بدت دهارتهای ارتبداطی و نقدا ونهای دهارتج ی ی ای شاخصه

 کن  د یتان را ارائه دی
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