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 چکیده
تأثیر شنود مؤثر برر ملکرررد مربیران     بررسیاین پژوهش  :هدف

 باشد. ای می های فنی وحرفه آموزشگاه

پیلایشی است که هرد  آن   -این پژوهش از نوع توصیفی روش:

ای و شرناتت   ن آموزش فنی و حرفهتعین تأثیر شنود مؤثر مربیا

 6باشرد در ایرن تحقیر     چگونگی این تأثیر بر ملکررد آنهرا مری  

فرضیه فرمی ( مرورد بررسری    4فرضیه اصکی و  2فرضیه )شامل 

قرار گرفته و در آن از دو نلونه آماری استفاده شده است. نلونره  

 143ای به تعداد  اول پژوهش از جامعه آماری مربیان فنی و حرفه

نفر در تصوص تعین میزان شنود مؤثر و نلونره دوم پرژوهش از   

نفرر از اداره کرل آمروزش     403جامعه آماری کارآموزان به تعداد 

هرا از دو  آوری داده انرد. بررای جلر    ای انتخاب شرده  فنی و حرفه

پرسشنامه سنجش شرنود مرؤثر و پرسشرنامه سرنجش ملکرررد      

صاحبنظران تأییرد و   مربیان استفاده گردید که روایی آنها توسط

پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تأیید گردیرد و  

های آمار توصریفی،   ها از روشهلچنین برای تجزیه و تحکیل داده

یرابی معراد ت سراتتاری و تحکیرل مرامکی       ، مدلtروش آزمون 

 تأییدی استفاده شده است. 

شرنود مرؤثر مربیران     نتایج تحقی  نشان داد که میرزان  :ها یافته

ای با تر از سرح  متوسرط بروده و    اداره کل آموزش فنی و حرفه

ای داشته و این ترأثیر   تأثیر مثبتی بر ملکررد مربیان فنی وحرفه

 بر برتی از ابعاد ملکررد مربیان بیشتر بوده است.

 

هرای   ارزیابی ملکررد، مهرارت ملکررد،  شنود مؤثر، ها: کلید واژه

 ارتباطی

 

Abstract  
Purpose: The purpose of this is study 

the investigating consequences of effective 

listening on the performance of technical and 

vocational coaches.  

Method: This research is a survey and descriptive 

study that aims to determine the effect of effective 

listening of technical and vocational coaches and 

describing how it improves performance. In this 

study there was 6 hypothesis (including 2 original 

hypothesizes and 4 secondary hypothesis). There 

were two samples in this research. The first 

research sample was choice from technical and 

vocational coaches and number of them 

is 143 people. The second sample was choice 

from  trainees in technical and vocational training 

organization and its number was 403 people.  

For collecting data two questionnaires are used 

that one of them was for data of effective listening 

and another one was for collecting data about the 

performance of technical and vocational coaches. 

For data analysis, descriptive statistics, T test, 

structural equation modeling and confirmatory 

factor analysis was used.  

Findings: The results showed 

that the effective listening of technical and 

vocational coaches are higher than 

the average level and have a positive 

impact on the performance of technical and 

vocational coaches and this effect in some 

dimensions is more than others. 

 
Keywords: Effective Hacking, Performance, 

Evaluation, Performance Evaluation, Relationship 

Skills. 
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 و بیان مسأله مقدمه

 مهم مامل یکمنوان  به اتاطالم که چرا است، مدیران موفقیت ککیدی مناصر از یریمؤثر  ارتباطات

 سیستم یک نیازمند باز یافت راه سازمان به که هلین و شود می سازمان واردمؤثر  ارتباطات سایه در

 یابرد  جریران  سرازمان  یهرا  رگ در ترون  ماننرد  و گیررد  قرار پردازش مورد تا است کارآمد ارتباطی

(Mortazavi, 2004). 

 را دادن گروش  کره  د یکری  از ت شناتته شده است، یرری گوش دادن ابزاری مهم در این ارتباطا    

 نشران  تحقیقرات . سرروکار دارنرد   پدیرده  ایرن  با روزه هر تقریبا افراد که است این دهد می جکوه مهم

 ثابرت  را لهأمس این امر، این و دهد می تشریل را ما بیداری سامات درصد 80 دادن گوش که دهد می

 گروش  اهلیرت  از محئنرا   نیرز  تجارت دنیای. است ارتباطی تمهار ترین کاربردی شنیدن که کند می

 تجراری  یهرا  فعالیت در دادن گوش به کافی توجه مدم دلیل به د ر میکیاردها سا نه. است آگاه دادن

 در و هسرتند  نیرز  تروبی  مدیران توب، شنوندگان که دهد می نشان محالعات. رود می هدر به آمریرا

 .(Kohandel, 2011) داشت اهندتو تری سری  پیشرفت ها سازمان

جرا اهلیرت    گیرد چرا که در آنی آموزشی نقش پررنگ تری به تود میها حال این امر در کالس    

کند. معلو  مراکرز آموزشری بررای کسرب امتیرازات       میتر بروز پیدا  تر و مهم ارتباطات بسیار پررنگ

مداوم به ارزشریابی ملکرررد آموزشری     طور بهبیشتر و بهبود کیفیت ملکررد آموزشی تود هله ساله 

نتیجه رها شده یا از انجام آن سر  که ارزیابی بی پردازند. زیرا به امتقاد کیلبل وایکز درصورتی میتود 

منظور اطالع از  از این رو ارزیابی از ملکررد مربیان به شود.باز زده شود، نیاز به آن بیشتر احساس می

 ی  زم و ضروری است. نحوه ملکررد آموزشی مربیان امر

باشرد زیررا کره آنهرا بسریار      مرؤثر   تواند بر روش تردری   میلکررد مربیان ها از م بازتورد ارزیابی    

مالقلندند که از نظرات دانشجویان تود محک  شده و روش تدری  تود را اصرال  کررده یرا بهبرود     

آید. لذا در این حساب می ی بهمنظور بررسی رشد کیفی، امری ضرور بخشند. ارزشیابی در آموزش، به

و ملکرررد مربیران بررسری گردیرده و برا ارا ره       مرؤثر  پژوهش سعی بر آن است تا رابحه برین شرنود   

 مربیان به افزایش ملکررد کلک شود. مؤثر راهرارهایی در تصوص افزایش شنود 

در  یم ارتبراط مهر  یارمال م مشترک. سره مهرارت بسر    ی چندنفر از طر یادو  ینمبادله اطالمات ب    

 جهان امروز مبارتند از: 

  مؤثر گوش دادن 

  مؤثر نوشتن 

 یجکسات اجلال (Moghimi, 1996). 



 1396 41سال پنجم، شمارة سوم، پاییز                                         فصلنامه تدریس پژوهی                              

 

%، صحبت کردن 17%، تواندن 53 یدنشن یککطور بهامر هم اشاره داشت که  ینبه ا یدبا البته    

مل أت  لیه با کک (Frunza, 2014) یردگ می% از ارتباطات افراد را در بر 14نوشتن  یت% و در نها16

گردد چرا که  مییم و این اهلیت در تصوص مربیان چندین برابر بر می یپ یدنشن یبا  یتبه اهل

 باشند. میشنود و آنان بیش از مدیران درگیر فرآیند ارتباطات و گفت

بررسری شرده و    ای حرفره مربیان فنی و  مؤثرلذا در این پژوهش سعی شده است که میزان شنود     

بعد  4با ملکررد مربیان در مؤثر صورت ککی و هلچنین رابحه شنود  ن بر ملکررد مربیان را بهآتأثیر 

 یم.یرفتار اجتلامی و ملکررد کارگاهی بررسی نلا ای، حرفهرفتار  ،طر  درس

کردن، یا در معرض ملروم قررار دادن اسرت. بره مبرارت دیگرر،        میککله ارتباطات به معنای ملو    

مات، احساسات و افرار در میان مردم است. ارتبا  اساس هستی اجتلامی است و فراگرد انتقال اطال

ای است که انسان یری از ابزارهای اولیه  مییابد. ارتبا  کالبا آن ابعاد گوناگون حیات جلعی قوام می

 هرا و برد و یری از وسایل مهم افزایش پاداش برای اثرگذاری بر محیط و کنترل و درک آن به کار می

  .(Goldar, 20113شوند )کاهش تنبیهاتی است که از محیط حاصل می

ترین ترین و در مین حال، مالی(، شاید بتوان گفت که ارتبا ، یری از قدیلی1994زمم بولتن ) به    

بر کارکردهایی که در جهت  دستاوردهای بشر بوده است. ارتبا  در گذشته و برای انسان اولیه، مالوه

های اجتلامی و سرآغازی برر زنردگی   ساز فعالیتیاری گرفتن از دیگران داشته، زمینهحفظ حیات و 

شردید انسران بررای     نیاز دلیل احساس اجتلامی نیز بوده است. در هر حال، هیچ نوع ارتباطی جز به

های مختکفی پیوندد. انسان برای برقراری رابحه با دیگران روشبرقراری تعامل اجتلامی به وقوع نلی

مانند حالت چهره، حالت ککی بردن یرا     میکالهای غیرا پرورانده است که رشد و ترامل زبان و شیوهر

تواننرد بخشری از   هرا مری  شود. هر یک از این شریوه ها و حرکات بیانگر و .. را شامل میوضعیت اندام

بره   نرد. ده، به فرد دیگرر، یرا شرنونده، انتقرال     موردنظر را در حال صحبتفرد اطالمات و احساسات 

( ارتباطات مبارت از فرایندی است که به آن وسیکه افراد در صردد برر   1375) امتقاد استونر و فریلن

ارتبا  در مدیریت، مبرارت   های نلادین به مفاهیم مشترک دست یابند.آیند در سایه مبادله پیاممی

المات تنها محدود به وقای  و است از انتقال اطالمات، مفاهیم و معانی بین افراد و کارکنان که این اط

هلچنین دانشلندان مختکف تعراریف   شود.نظریات نیست، بکره احساسات و مواطف را نیز شامل می

 شود. میبه برتی از این تعاریف اشاره  اند که ذیال  زیادی از ارتباطات ارایه کرده

سانی از یک شخص به شرخص  فن انتقال اطالمات و افرار و رفتارهای ان»ارتباطات مبارت است از     

 .(Eskandari, 2013: 2) دیگر

( ارتباطات، مبارت از انتقال اطالمات از یک منب  به منبر  دیگرر و درک   1380به امتقاد جاسبی)    

 .(,Ibid) آن توسط آن منب  است
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 :انواع ارتباطات از نظر میزان دریافت پیام

 درک را فرسرتنده  منظرور  یرا  مروردنظر   لیمفراهی  پیرام،  گیرنرده  کره  است ارتباطی: اول نوع ارتبا 

 .کند می

 . است نگردیده برقرار ارتباطی یا نشده درک پیام که است موقعی: دوم نوع ارتبا 

 از گیرنرده،  مشرالت، یا موان  تاطر به ولی شده انجام کاملطور  به که است ارتباطی: سوم نوع ارتبا 

 .است ناتوان کامل درک

: ماننرد )مقابل  طر  تحکیل و تجزیه با پیام، کامل درک بر مالوه که است ارتباطی :چهارم نوع ارتبا 

 درک( پیرام  مرادی  محتویرات  و ظاهری شرل بر مالوه نیز فرد مشرالت مامل، مدیر و پزشک مشاور،

 یابرد مری  دسرت  مشررالتش  و ترود  درباره بیشتری اطالمات به نیز مرج  تود که طوری به شود؛می

(Khanifar and others, 2009). 

 

 شنود مؤثر

 از شرلا  کره  اسرت  روشری  و تکقی طرز نومی بکره نیست، ترنیک یک یا ترفند یک صرفا  دادن گوش

 گروش  فرآینرد  بایرد  کنیرد  گروش  توب که آن برای. بود تواهید تلاس در بیرون دنیای با آن طری 

 .(Kohandel, 2012) بدانید تود زندگی رویه از بخشی را دادن

 :کنرد  مری  تعریرف  چنین رامؤثر  دادن گوش انسانی، روابط در ارتباطات تجربه کتاب در پدی سام    

 گوش دیگر تعریفی در.« است شنود و گفت یک در فعال مشارکت از است مبارت مؤثر، دادن گوش»

 دهری  پاسخ و آوردن تاطر به ارزیابی، درک، توجه، شامل که فعال فرایندی از است مبارتمؤثر  دادن

 .است ارتبا  اجزای اساس مؤثر، دادن گوش. باشدمی( واکنش)

توان به موارد ذیرل اشراره    میجلکه ز در این تصوص محر  گریده است ازالبته تعاریف دیگری نی    

 کرد:

. ماسرت  ذهن در که دیگران گفتار معنایابی فرایند و فردی میان تعامل از است مبارت دادن گوش    

 ارزیرابی،  تفسریر،  کرردن،  حر   پیچیرده  و شرده  آموتتره  فراینرد » نداد گروش  ترر، دقیر   بیانی به

 گروش  و شرنیدن  برین  تعراریف،  گونه این در. باشدمی «شفاهی هایپیام به دهیپاسخ و سازی ذتیره

 داننرد مری  ذهنری  فراینردی  را دادن گروش  و  لیجس فعالیتی را شنیدن زیرا دارد؛ وجود تلایز دادن

(Khanifar, 2012). 
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 مرا  ذهرن  در کره  دیگرران  گفترار  معنایابی فرایند و فردی میان تعامل از است مبارت نداد گوش    

 ارزیرابی،  تفسریر،  کرردن،  حر   پیچیرده  و شده آموتته فرایند» دادن گوش تر،دقی  بیانی به. است

 .(Ibid) باشدمی «شفاهی هایپیام و سازیذتیره

 و تعبیرر  و رمز کشف فراگرد: »جلکه آن از ؛است شده بیان گوناگونی تعاریف نیزمؤثر  شنود برای    

 مشرارکت  مرؤثر،  شرنود » دیگرر  مبرارت  به. گویندمؤثر  شنود را «فعالطور  به  میکال هایپیام تفسیر

 .(Shokraee,2012) «شود درک گوینده کندمی کلک که است گفتگو در فعال

 شنیدن بین تفاوت آنها که یدرحال دارند «دادن گوش» مهارت که کنندمی گلان مردم از بسیاری    

 صداسرت  ارتعاشات گرفتن تنها شنیدن که است این در امر دو این تفاوت. دانندنلی را دادن گوش و

 معنری  دریافرت مرؤثر   شرنود  یرا  دادن گوش ولی است؛ الرترونیری به مرانیری جریان تبدیل صرفا  و

 آنهرا  بره  آورد، یاد به را صدا هایمحرک باید دادن گوش در انسان یعنی است؛ شودمی شنیده چه آن

 منزله به و است کردن گوش فرایند از بخشی تنها شنیدن دیگر مبارت به. کند تفسیر را آنها و توجه،

 .(Ibid) استمؤثر  شنود مقدمه

 دریافرت،  شامل که است فرایندی مؤثر، دادن گوش مدیریت، مکم دانشلندان از بسیاری مقیده به    

 . است شنونده توسط شده ارا ه پیام به پاسخگویی و معناگذاری توجه،

 آنهاسرت  موضر   و رفترار  تغییر برای کارکنان، بر تاثیرگذاری توب، مدیر یک هایتوانایی از یری    

 مدیر. کندمی جکوگیری نیز آنان شخصیت به رساندن آسیب از آنها، با رابحه حفظ ضلن که طوری به

 از پر   کارمنرد  احسراس  تأییرد . گیررد  بهرهمؤثر  دادن گوش هارتم از تواندمی کار این انجام برای

 درک و هرا دل درد فهلیردن  دهنده نشان مدیر که رفتاری و گفتاری بازتاب او، هایگفته دادن گوش

 مشرارکت  از است مبارتمؤثر  دادن گوش بنابراین. شودمی تکقی مؤثر دادن گوش اوست، احساسات

 .  کندمی یاری درونی، هایتواست نتقال درا را گوینده که فعالیتی وشنود، گفت یک در فعال

 مروض،  در و باشرد مری  فرراوان  ترالش  مستکزم اما ؛است اکتسابی مهارتی چه گرمؤثر  دادن گوش    

 هرای مهرارت  از بسریاری  ماننرد  و دارد پری  در را ایارزنرده  نترایج  و متقابرل  تفراهم  بیشتر، اطالمات

 تلرام  و باشرد  گروش  پرا  سرا فقط شنونده که نیست کافی یعنی ت؛اس طرفه دو فرایند یک ارتباطی،

 اسرتنبا   بایرد  محکرب،  درک از اطلینران  برای بکره دارد؛ معحو  گوینده سخنان به را تود حواس

 .(Shah vali, 2002) کند منتقل او به نیز را تود

 فراگیرری  برا . سرت ا دادن گوش ور، در رو درک درمؤثر  موامل از یری که شودمی گفته هلچنین    

 هرا سروتتفاهم  از و بخشرید،  بهبرود  گوینرده  محالرب  از را ترود  درک تروان مری  دادن، گروش  چگونه

 و فراگیرری  و ترر راحرت  زدن، حرر  . داد افرزایش  مذاکره در را تود هایتوانلندی و کرد جکوگیری

 معلرولی،  انسران  که طوری به است غیرمکلوس و سخت دادن گوش ولی است؛ ترساده نیز آن کنترل
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 آن بازده حداکثر موارد، اغکب در و باشدمی پیچیده ملل یک دادن گوش و است ضعیف شنونده یک

 .باشدمی درصد 25

 ازجلکره  صرحی ،  اطالمات مبادله و صراحت فرهنگ گسترش و دادن گوش کردن، توجه بنابراین    

 کیفیرت  مرؤثر،  دادن گروش  رهن کاری، محیط زندگی در. است سوتتفاهم با مقابکه هایراه ترینمؤثر

 فررری  هرم  و هلدلی هلراری، با بتوانند تا سازدمی قادر را افراد و بردمی با  سازمان در را ارتباطات

 .(Ibid) کنند یاری سازمانی و فردی اهدا  به رسیدن در را سازمان و بپردازند کار به یردیگر کنار در

توبی بیاموزند چررا کره شرنیدن برا      گوش دادن را بهگونه که محر  شد مربیان باید مهارت  هلان    

هرای کرارآموزان   گوش دادن متفاوت است. مربی باید گوش شنوایی داشته باشد تا بتواند درتواسرت 

 توبی درک کند و متقابال  پاسخ مناسبی نیز برای آنها داشته باشد.   تود را به

 

 عملکرد

سرازمان و تعامرل آنهرا برا منراب  و امرانرات و        ملکررد هر سازمانی تاب  ملکرررد منراب  انسرانی آن   

باشد. از سوی دیگر ملکررد منراب  انسرانی تراب  انگیرزش و توانرایی       میترنولوژی موجود در سازمان 

آنهاست. توانایی مناب  انسانی تود تاب  دانرش شرغکی و مهرارت در کراربرد دانرش مرذکور در انجرام        

  انسرانی نیرز ترود، تراب  نگررش آنهرا و شررایط و        ی شغکی است. انگیزش منراب ها وظایف و فعالیت

 کنند. میموقعیتی است که در آن کار 

 توان مفهوم سازی کرد: میتعریف ملکررد را با استفاده از تواب  زیر 

 ملکررد سازمان= تاب )ملکررد مناب  انسانی*امرانات و تجهیزات*ترنولوژی(

 ملکررد مناب  انسانی = تاب  )توانایی*انگیزش(

 نایی = تاب  )دانش*مهارت(توا

 انگیزش = تاب  )نگرش*موقعیت(

انرد و   توجره بیشرتری بره کارکنران و امخرای ترود را آغراز نلروده         هرا  ی اتیر، سازمانها در سال    

جرا ناشری    نلاینرد. ایرن توجره از آن    مری ی به سازی محیط کار و تشوی  کارکنان را جستجو ها روش

یی کره ایرن   هرا  رود. سرازمان  مری شرلار   سازمان به« یه هوشلندانسان ارزنده ترین سرما»شود که  می

رود.  میبیرون  ها دهند مانند این است که تون ارزشلند از تن انسان میسرمایه هوشلند را از دست 

ویژه نظام ارزیابی ملکررد که بخرش یرا    برای ارج نهادن به این سرمایه مظیم به مدیریت ملکررد و به

 (Nur Zahira Samsu Zaman, 2012 ( ت ملکررد است، نیاز داریمیری از اجزای مهم مدیری

وتحکیرل موامرل اساسری     داند که مبتنی است برر تجزیره   میآرمسترانگ ملکررد را یک استراتژی     

چره کره سربب بهبرود ملکرررد       موفقیت و سحو  ملکررد حاصکه بر پایه آن موامرل. از نظرر وی آن  
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ایجاد و توسعه فرایندهای مدیریت ملکررد، مهندسری مجردد   شود: آموزش، پرورش، سازماندهی،  می

 .(Bazaz jazayeri, 2007, 18باشد ) می ها ی فعالیتها فرایند تجاری یا کاهش هزینه

 

 

 

 مدیریت عملکرد

و هلسو کردن  ها مدیریت ملکررد فرایند مستلر شناسایی، اندازه گیری و توسعه ملکررد افراد و تیم

گرری و   گذاری، مشاهده ملکرررد، مربری   سازمان است. بنابراین مستکزم هد  آن با اهدا  استراتژیک

مستلر است تا ملکررد افراد در راستای اهدا  سازمان قرار گیررد. توجره نلاییرد    طور  بهارا ه بازتور 

کنرد   مری که ارزیابی ملکررد بخشی از مدیریت ملکررد است و نقا  قوت و ضعف هر فرد را مشخص 

 .(Seyedjavadin, 2016, 803ت ملکررد، وسی  تر از ارزیابی ملکررد است )ولی مفهوم مدیری

مدیریت ملکررد رفتار فردی و سازمانی را سامان داده و ملکررد را از سحو  پایین تا برا  بهبرود       

یی کره از مردیریت ملکرررد برتوردارنرد     هرا  دهد که سرازمان  میی پژوهشی نشان ها بخشد. یافته می

وری بیشتر، فروش بیشتر و ملکررد مالی  شتر، گردش مالی بهتر، بازاریابی قوی تر، بهرهدارای سود بی

 .(Bazaz jazayeri,2010,18بهتر و درآمد بیشتر هستند )

تواند بین اهدا  سازمانی و فردی هلسرویی ایجراد کنرد و     میراهی که منوان  بهمدیریت ملکررد     

شود. به مبارت دیگرر مردیریت ملکرررد مبرارت اسرت از      سبب بهبود، رشد، توسعه و تعالی سازمان 

 Hossein)کنرد   مری ی تود یراری  ها یرسری ابزار و رویرردهایی است سازمان را در رسیدن به هد 

pour, 2015). 

منظرور   مدیریت ملکررد یک پیوند استراتژیک را از طری  ارزیابی و ملیزی کارکنران سرازمان بره       

سازد. مردیریت در مرورد چگرونگی ترأمین      می، دانش و رفتارشان فراهم ها ی، توانایها آگاهی از مهارت

یابد و نسبت به هلسویی رفترار کارکنران در راسرتای تحقر       مینیازهای فعکی و آتی سازمان آگاهی 

چه را که برای دستیابی به اهدا  سازمانی مورد نیراز اسرت را    آیا افراد آن –گیرد  میاهدا  بازتورد 

 .(Khosravi, 2016)د؟ دهن میانجام 

 

 ارزیابی عملکرد

شرود. فنری و   ارزیابی ملکررد نیروی انسانی جزت ارکان اصکی حفظ و بقای هر سازمانی محسوب مری 

هایی که هد  تربیت نیروی انسانی متخصص را به مهده دارند، بریش  سازمانمنوان  بهها نیز ایحرفه

ان تود هستند. ارزیابی ملکررد مربیران بامرآ آشررار    از هر سازمانی نیازمند ارزیابی از ملکررد مربی

 شود. میو رسیدن به اهدا  محسوب  لیشدن نقا  ضعف و قوت آنان گشته و مقدمه توسعه مک
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هرای  ( هد  از ارزشیابی کیفیت تدری  مربیان را تشخیص و رف  نارسایی1986کالر و کازمیتز )    

کیفیت تدری  مربیران از اهلیرت برا یی برتروردار     دانند. ارزشیابی از ملرن و بهسازی آموزش می

است. زیرا تربیت نیروی متخصص برای نسل آینده مستکزم وجود کرادر قروی و توانلنرد مربیران در     

ست که هم در امر آموزش و هم در امر پرژوهش دارای دانرش، بیرنش و    اایفنی و حرفههای  سازمان

به امتبار و کارآیی مربیان آنها بسرتگی   اینی و حرفهفهای  سازمانتبحر  زم باشند. امتبار و شهرت 

 دارد. بنابراین یری از معیارهای مهم در ارزشیابی آموزشی، کیفیت تدری  مربیان است.

دلیرل تغییررات    ( بیان کردند که در دو دهه گذشرته، رقابرت جهرانی بره    1996) گا جینی و نوبل    

زایش سریعی پیدا کرده که این امرر بامرآ تأکیرد برر     سری  ترنولوژیری و ازدیاد تنوع محصو ت، اف

هرا در سراسرر   یک نیاز رقابتی استراتژیک در بسیاری از سازمانمنوان  بهنقش بهبود مستلر ملکررد 

ها برای نگهداری و تقویت مزیرت رقرابتی ترود بره میرزان وسریعی از       دنیا شده است. امروزه سازمان

کننرد  و بهبود فراینردهای کسرب و کارشران اسرتفاده مری      های ملکررد، جهت ارزیابی، کنترلسنجه

(Haghighi kaffash, 2010, 108). 

شرود و  گیری میوردر و دیوس معتقدند ارزیابی ملکررد فرایندی است که ملکررد شاغل با آن اندازه

 منرد تواهنرد  که درست انجام شود کارکنان، سرپرستان، مدیران و نهایتا سازمان از آن بهرره  میهنگا

 .(Beik zadeh, 2009, 51) شد

رسرلی،  طرور   بره ارزیابی ملکررد فرایندی است که به وسیکه آن کار کارکنان در فواصکی معرین و      

گیرد. شناتت کارکنان قوی و امحای پاداش به آنها و از ایرن طریر ،   مورد بررسی و سنجش قرار می

جلکره مکرل اصرکی ارزیرابی ملکرررد اسرت       زملکررد آنان و سایر کارکنران، ا  ایجاد انگیزه برای بهبود

(Shafiezadeh, 2015: 40). 

دار نقا  قوت و ضعف ملکررد فررد یرا گرروه در رابحره برا      کاسیو ارزیابی ملکررد را توصیف نظام    

 (.Beik zadeh, 2009: 51کند )اجرای وظایف محوله تعریف می

فراهم آوردن بازتور تشخیصی مثبت یرا    لیگوید: ارزیابی فرایند رسسینگر در تعریف ارزیابی می    

 .(Tabarsa,2008, 201) باشدمنفی از نتایج ملکررد کارکنان می

 

 بر عملکردمؤثر شنود تأثیر 

بر ملکررد تحقیقات زیادی انجام گرفته است در یری از ایرن تحقیقرات   مؤثر شنود تأثیر در تصوص 

  یر تحقایرن   جینترا  ورد بررسی قرار گرفته استهای ارتباطی اساتیدو تدری  آنان از م رابحه مهارت

 از آنران   یتردر  مهرارت  و دیاسرات ( برازتورد  و شنود ،یکالم) یارتباط یها مهارت نیب که داد نشان

 کره  داد نشان ونیرگرس لیتحک جینتا نیهلچن. دارد وجود یدارامعن مثبت رابحه انیدانشجو دگاهید
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 آنران   یتدر مهارت لفهؤم یبرا معنادار ینیب شیپ وانت یدارا د،یاسات یارتباط مهارت سه هر میتلا

 .(Aharizadeh, Salimi, Salehi zadeh, 2011) باشند می

مورد بررسری قررار گرفتره     تعهد سازمانی درمؤثر نقش ارتباطی شنود  هلچنین درتحقی  دیگری    

مردیران، برا    و هبرود دارای اهلیت ویرژه  مؤثر گوش دادن  ی تحقی  حاکی از آن است کهها که یافته

 تحقیر   ایرن  نترایج می توانند به نتایج محکوب ازجلکه تعهد سازمانی دست یابنرد.  مؤثر گوش دادن 

 و مثبت رابحه کارکنان سازمانی تعهد ومؤثر  شنود مهارتمؤلفه  بین که است آن از حاکی هلچنین

 ای رابحه هنجاری و رمستل ماطفی، تعهد ومؤثر  شنود مهارت بین چنین، هم. دارد وجود داری معنا

 شنود مهارت رابحه نظر از ،ها داده روی بر شده انجام یها آزمون براساس. دارد وجود مثبت و معنادار

 قررار  دوم رتبره  در هنجاری تعهد و اول رتبه در ماطفی تعهد و مستلر تعهد یها لفهؤم تعهد، بامؤثر 

 .( Khanifar,Jandagh, Shariati,Zarvandi, 2009)  گرفت

بررسی نظریه مدیران مقح  متوسحه آموزش و پرورش درباره موامل مرؤثر  »در پژوهشی با منوان     

های پرژوهش حراکی از ایرن    در دانشگاه کرمان یافته« بر بهبود ملکررد آنان در شهرستان رفسنجان

مردیران،  از نظرر   -2 از نظر مدیران، توانایی شغکی آنان بر بهبود ملکرردشان مؤثر است. -1است که: 

های ها و انگیزهاز نظر مدیران، پاداش -3 شناتت آنها از شغل تود، بر بهبود ملکرردشان مؤثر است.

هرای محیحری برر بهبرود     از نظرر مردیران پشرتیبانی    -5شران مرؤثر اسرت.    بر بهبود ملکررد شرغکی 

  .(Pourkhalooei, 2009) ملکرردشان مؤثر است

 :فرضیه فرمی به شر  زیر است ارچه این پژوهش دارای دو فرضیه اصکی و

  

 های اصلیفرضیه

 ای با تر از متوسط است.میزان شنود مؤثر مربیان آموزش فنی و حرفه .1

 دارد.تأثیر ای شنود مؤثر بر ملکررد مربیان آموزش فنی و حرفه .2

 

 های فرعیفرضیه

 دارد.تأثیر ای شنود مؤثر بر طراحی طر  درس مربیان آموزش فنی و حرفه .1

 دارد.تأثیر ای ای مربیان آموزش فنی و حرفهمؤثر بر رفتار حرفه شنود .2

 دارد.تأثیر ای شنود مؤثر بر رفتار اجتلامی مربیان آموزش فنی و حرفه .3

 دارد.تأثیر ای شنود مؤثر بر طراحی ملکررد کارگاهی مربیان آموزش فنی و حرفه .4

 

 شناسی پژوهش  روش
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برود کره    استان قم ای حرفهمربیان اداره کل آموزش فنی و  از نفر 149 تحقی  این آماری اول نلونه

 تصادفی انتخاب گردید.هلچنین نلونه دوم آماری نیز شرامل طور  بهنفر  260با روش تصادفی ازمیان 

نفرری   3000بودنرد کره از میران جامعره آمراری       ای حرفره نفر از کارآموزان آموزشگاه فنری و   409

 کارآموزان انتخاب گردید.

کره   شود چرا میاز نظر ماهیت و روش از جلکه تحقیقات توصیفی پیلایشی محسوب حقی  این ت    

و تجزیه و تحکیل و توصیف وضعیت متغیر در یرک  تحقی  متغیرهای  شناتت در صدددر آن محق  

 جلر   به پرسشنامه ابزار از استفاده با است تالش در محق  که ییآنجا از و جامعه مورد محالعه است

 برا  نیهلچنر . باشد می یشیلایپ نوع از پرداتته است آماری جامعه وضعیت تصوص در ها داده یآور

 مرورد  تراص،  سرازمان  یرک  درارا ره شرده    مکلی های مدل و نظریات در این تحقی  که نیا به توجه

 .آید می شلار به کاربردی تحقیقات جزت تحقی  این گیرد می قرار استفاده

 استفاده شده است. ها برای گردآوری داده ذیلدر این پژوهش از دو پرسشنامه    

زمان و مردیریت، رویررردی   که منبر  آن کتراب سرا   مؤثر پرسشنامه اول با منوان سنجش شنود     

و برا  مرؤثر  گزاره سرنجش شرنود    15سوال توصیفی و  5، در بود  لیلیف سید محلد مقیپژوهشی تأ

 طرور   بره پرسشرنامه   6کره   ،توزی  گردید مربی 149 در بین و تنظیم گردید استفاده از طیف لیررت

 .مورد تجزیه و تحکیل قرار گرفتپرسشنامه  143و ناقص ترلیل 

ال تنظریم  ؤس 25در قالب  و صورت محق  ساتته بهپرسشنامه دوم نیز با منوان سنجش ملکررد که 

-21رفترار اجتلرامی و    20-18 ای، حرفهبعد رفتار  17-6،بعد طر  درس 5-1های  الؤگردید که س

برین  به ازات هرر مربری   و  ،کردند میگیری  اندازهبراساس طیف لیررت ملکررد کارگاهی مربیان را  25

نفرر کرارآموز    409 مجلومرا   کررد مربی مربوطه امالم نظر نلودنرد و تعدادی کارآموز در تصوص مل

پرسشرنامه   403نهایتا  ترلیل گردید وناقص طور  بهپرسشنامه  6از این تعداد  توزی  گردید و بودند،

 مورد استفاده قرار گرفت.ملکررد  در تحکیل

 هرا  نیز با استفاده از نظرات صاحبنظران و تبرگان وپایایی پرسشنامه ها هلچنین روایی پرسشنامه    

 15مربیران کره شرامل    مرؤثر  پرسشنامه مخصوص شنود  40آزمون و با استفاده از  پیش نیز از طری 

هرای  لفره ؤو آزمون آلفای کرونباخ، امتبار کل پرسشنامه و م SPSSافزار  گیری از نرمال بود با بهرهؤس

پرسشرنامه مخصروص ملکرررد     50باشرد. هلچنرین    مری  0.765آن تعیین گردیده که میرانگین آن  

 4صرورت جداگانره در    توسط کارآموزان مربوطه ترلیل شده که مقدار آلفای کرونبراخ آن بره   مربیان

   سبه گردید.محا 0.963بعد که با میانگین 

 tییدی و محاسبه ضرایب اسرتاندارد  تا با استفاده از تحکیل مامکی تأ در این تحقی  تالش گردیده    

ترأثیر  یابی معاد ت ساتتاری این  بر ملکررد تعیین گردد و با استفاده از مدلمؤثر شنود تأثیر میزان 



 1396 49سال پنجم، شمارة سوم، پاییز                                         فصلنامه تدریس پژوهی                              

 

 ها دادهسپ   و ش پرداتته شودی پژوهها یید یا رد فرضیهو به تأ بعد مشخص و سنجیده شده 4در 

 مورد تجزیه و تحکیل قرار گیرد. LISREL وSPSS  افزار نرم با

 

  ی پژوهشها یافته

ییردی و  ده از ترنیرک تحکیرل مرامکی تأ   ی پرژوهش برا اسرتفا   ها داده ها آوری پرسشنامه پ  از جل 

زان تصیالت های مختکف سنی و جنسی و هچنین براساس می برای گروه T هلچنین محاسبه ضرایب

 ای حرفره مربیان فنی مؤثر داد که میزان شنود  حاصکه نشاننتایج مورد تجزیه و تحکیل قرار گرفت و 

و از برین  داشته تأثیر گانه آن چهاربر ملکررد و ابعاد مؤثر هلچنین شنود  از حد متوسط با تر است.

 است دو بعرد بیشتری داشته ثیر تأو ملکررد کارگاهی   بر رفتار اجتلامیمؤثر ابعاد مذکور نیز شنود 

 اند. ی بعد قرار گرفتهها ترتیب در مرتبه به ای حرفهطراحی طر  درس و رفتار 

نشران   Tبا استفاده از آمراره   تحقی  یها حاصل از تجزیه و تحکیل داده ی فرمیها یافته هلچنین    

 مرردان  از بیشرتری  دکیانر  زنران  درمرؤثر  شرنود   یها مؤلفه میانگین تحقی ، مورد نلونه درداد که 

 باشد. می مردان از بیشتر زنان میانگین ،ملکررد مربیان نیزمؤلفه  مورد در و باشد می

ترتیب در رشته مکوم انسانی در با ترین مقردار و بعرد    به ،میزان شنود مؤثر در نلونه مورد تحقی     

 ار گرفت.ی فنی، ریاضی و تجربی و در مرتبه آتر سایر رشته قرها از آن رشته

رفترار اجتلرامی و    ای، حرفهرفتار  ،ابعاد )طر  درس در ککیه ،هلچنین در قسلت ملکررد مربیان    

ی فنری،  هرا  ترتیب در رشته مکوم انسانی در با ترین مقردار و بعرد از آن رشرته    به ،ملکررد کارگاهی(

 ریاضی و تجربی و در مرتبه آتر سایر رشته قرار گرفت.

و میرزان  مرؤثر  دیپکم داری برا ترین میرزان شرنود     مربیان با مقح  تحصیکی فوق که رغم این مکی    

ر مقحر   یر داری برا تغی معنرا  اند، لریرن رابحره   ملکررد نسبت به مربیان با مقاط  تحصیکی دیگر بوده

 ه نگردید.و میزان ملکررد مشاهدمؤثر ن شنود تحصیکی مربیان در میزا
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گونه کره در جردول مشرخص     هلان دهد. میبرازش مدل را نشان های  شاتص 1هلچنین جدول     

 است مدل پژوهش از برازش با یی برتوردار است.

 
 لهای برازش مد شاخص (:1)جدول 

 نتیجه  مقدار برآورد شده  مقدار مناسب  شاتص  ردیف

1  RMSEA  0.09تر از  کوچک  برازش توب  0.060  

2  NFI  وببرازش ت  0.97  نزدیک به صفر  

3  NNFI1  0.9تر از  بزرگ  برازش توب  0.97  

5  PNFI1  0.9تر از  بزرگ  برازش توب  0.87  

6  CFI  0.9تر از  بزرگ  برازش توب  0.97  

7  IFI1  0.9تر از  بزرگ  برازش توب  0.97  

8  RFI1  0.9تر از  بزرگ  برازش توب  0.96  

 

 انیمرب عملکرد اول مرتبه یدییأت یعامل لیتحل

 بره  توجره  برا . دهرد  یم نشان را استاندارد حالت در انیمرب ملکررد شاتص یرگی اندازه مدل 1 شرل

 یبرازنردگ  نشرانگر  بررازش  یها شاتص. نلود مشاهده را  یتحق شاتص یمامک یبارها توان می شرل

 .باشد یم یینها یرگی اندازه مدل
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 اول مرتبه انیمرب عملکرد استاندارد بیضر (:1) شکل
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 نشران  (t-value) یمعنرادار  بیضر حالت در را انیمرب ملکرردشاتص  یرگی اندازه مدل 2 شرل    

 .دهد یم

 
 اول مرتبه انیمرب عملکرد یمعنادار بیضر (:2) شکل
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 یتروجر  بره  توجه با. دارد مدل ینسب بودن مناسب از یحاک( شرل نیریز قسلت) نیتخل جینتا    

 مردد  از کلتر 269 یآزاد درجه به نسبت که باشد می 53/656 با برابر شده محاسبه 2χ مقدار زرلیل

 08/0 یعنر ی قبرول  قابرل  حرد  از کلترر  کره  باشد می 060/0 با برابر زین RMSEA مقدار. باشد¬یم 3

 .است

 

 فرضیه اصلی اول تحقیق

 .با تر از متوسط است ای حرفهمربیان آموزش فنی و مؤثر شنود میزان 

بررای هرر شراتص، بیرانگر      3ا توجه به تحقیقات مشابه، میانگین با تر از بر طب  نظر تبرگان و ب   

 .(1392جو، گردد )رکنیبا تر از متوسط بودن میانگین آن شاتص معرفی می

مورد بررسی، اقدام به اسرتفاده از   جامعهدر مؤثر میانگین شاتص شنود  تیوضعمنظور بررسی  به    

مرورد   رررت یل فیر ط نیانگیر )م 3نسربت بره مردد    ( One-Sample T-Testای )یک نلونره  Tآزمون 

منروان   مردد بره   نیر ا ایتا مشخص شود که آ کنیممی 95% نانیدر سح  اطل استفاده در پرسشنامه(

قررار   رشیمرورد پرذ   3از  ترر  نییپا ایبا تر  ریمقاد ای و است رشیقابل پذ متغیرهای تحقی  نیانگیم

 .رندیگ یم

 موثر مربیان (:آماره میانگین شنود2جدول )

  
میانگین 

 نلونه

 

 

مدد 

معناداری 

(Sig) 

  حد پایین  حد با  
استنبا  از 

 جامعه
 نتیجه آزمون 

  01/0  22/0  024/0  11/3   شنود مؤثر
 بیشتر از متوسط

μ < 3 

 

 

H1  تأیید 

 شد

 

اسرت بره   بوده  3بیشتر از مؤثر توان گفت میانگین شاتص شنود  ، می2شلاره با توجه به جدول     

نتیجه باشد.  ( می3ای با تر از متوسط )بیشتر از مربیان آموزش فنی و حرفهمؤثر مبارت دیگر شنود 

مربیران آمروزش فنری و    مرؤثر  مبنی بر با تر از حد متوسط بودن شنود  H1رد شده و  H0میگیردم 

 تا ید میشود.ای  حرفه

 

 بررسی فرضیه اصلی دوم تحقیق

 دارد.تأثیر ای ان آموزش فنی و حرفهبر ملکررد مربیمؤثر شنود 

 فرضیه اصکی پژوهش t(:آماره 3جدول )
 نتیجه آزمون  متغیر وابسته  متغیر مستقل  T-value  ضریب استاندارد

 شد تأیید  H1  ملکررد مربیان  شنود مؤثر   64/6  85/0
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H1  جدول شرلاره راساس معناداری دارد. بتأثیر  بر ملکررد مربیانمؤثر مدمی این است که شنود 

ترر   که بزرگ 64/6دست آمده  هب t است، و با توجه به 85/0ضریب استاندارد بین دو متغیر برابر با ، 3

برر  مرؤثر  تروان نتیجره گرفرت کره شرنود      گردد. پ  میتأیید می H1رد و  H0باشد، لذا می 1.96از 

دوم پرژوهش   رو فرضریه اصرکی   از ایرن  مستقیم، مثبت و معناداری است.تأثیر ملکررد مربیان دارای 

 مورد تأیید است.

 

 بررسی فرضیه فرعی اول:

 دارد.تأثیر ای بر طراحی طر  درس مربیان آموزش فنی و حرفهمؤثر شنود 

 فرضیه فرمی اول t(:آماره 4جدول )
 نتیجه آزمون  متغیر وابسته  متغیر مستقل  T-value  ضریب استاندارد

87/0   95/8 درس طراحی   شنود مؤثر      H1 شد تأیید 

 

H1  ضرریب   ،4جدول شلاره دارد. بر اساس تأثیر  بر طراحی درسمؤثر شنود مدمی این است که

 1.96ترر از   کره برزرگ   64/6دست آمده  هب t است، و با توجه به 87/0استاندارد بین دو متغیر برابر با 

بر طراحری طرر    مؤثر که شنود توان نتیجه گرفت گردد. پ  میتأیید می H1رد و  H0باشد، لذا می

رو فرضیه اول فرمی پژوهش مرورد   از این مستقیم، مثبت و معناداری است.تأثیر درس مربیان دارای 

 تأیید است.
 

 بررسی فرضیه فرعی دوم:

 دارد.تأثیر ای ای مربیان آموزش فنی و حرفهبر رفتار حرفهمؤثر شنود 

 فرضیه فرمی دوم t(: آماره 5جدول )
نداردضریب استا   T-value  نتیجه آزمون  متغیر وابسته  متغیر مستقل 

96/0   42/8 ایرفتار حرفه   شنود مؤثر     H1 تا ید شد 

 

H1  5جردول شرلاره   معناداری دارد. براساس تأثیر  ایبر رفتار حرفهمؤثر شنود مدمی این است که، 

ترر از   که برزرگ  42/8دست آمده  هب t است، و با توجه به 96/0ضریب استاندارد بین دو متغیر برابر با 

برر رفترار   مرؤثر  توان نتیجه گرفت که شنود گردد. پ  میتأیید می H1رد و  H0باشد، لذا می 1.96

رو فرضریه فرمری دوم پرژوهش     از ایرن  مستقیم، مثبت و معناداری است.تأثیر مربیان دارای  ای حرفه

 مورد تأیید است.
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 بررسی فرضیه فرعی سوم:

 دارد.تأثیر ای بر رفتار اجتلامی مربیان آموزش فنی و حرفهر مؤثشنود 

 فرضیه فرمی سوم t(:آماره 6جدول )
 نتیجه آزمون  متغیر وابسته  متغیر مستقل  T-value  ضریب استاندارد

95/0   02/9  تأیید شد  H1  رفتار اجتلامی   شنود مؤثر  

H1  جدول شرلاره  معناداری دارد. براساس ثیر تأ بر رفتار اجتلامیمؤثر شنود مدمی این است که

ترر   که بزرگ 02/9دست آمده  هب t است، و با توجه به 95/0ضریب استاندارد بین دو متغیر برابر با  ،6

بر رفترار  مؤثر توان نتیجه گرفت که شنود گردد. پ  میتأیید می H1رد و  H0باشد، لذا می 1.96از 

رو فرضیه فرمی سروم پرژوهش    از این مثبت و معناداری است.مستقیم، تأثیر اجتلامی مربیان دارای 

 مورد تأیید است.

 

 بررسی فرضیه فرعی چهارم:

 دارد.تأثیر ای بر ملکررد کارگاهی مربیان آموزش فنی و حرفهمؤثر شنود 

 فرضیه فرمی چهارم t(: آماره 7جدول )

وننتیجه آزم  متغیر وابسته  متغیر مستقل  T-value  ضریب استاندارد  

95/0   00/9  تأیید شد  H1  ملکررد کارگاهی   شنود مؤثر  

 

H1  جدول شلاره معناداری دارد. براساس تأثیر طراحی ملکررد بر مؤثر شنود مدمی این است که

ترر   که بزرگ 00/9دست آمده  هب t است، و با توجه به 95/0ضریب استاندارد بین دو متغیر برابر با  ،7

برر  مرؤثر  تروان نتیجره گرفرت کره شرنود      گردد. پ  میتأیید می H1رد و  H0 باشد، لذامی 1.96از 

رو فرضریه   مستقیم، مثبت و معنراداری اسرت.از ایرن   تأثیر طراحی ملکررد کارگاهی در مربیان دارای 

 فرمی چهارم پژوهش مورد تأیید است.

 

 گیری یجهنتبحث و 

و  آیرد  میدست  هب 3.1152مربیان را مؤثر گین شنود با توجه به نتایج آماری میان فرضیه اول براساس

مربیران اداره کرل   مرؤثر  شرنود   دهرد  مری که نشران  باشد  می( 3دست آمده با تر از میانگین ) همدد ب

 تجزیره  و بررسی از پ . یید گردیدو فرضیه اول تأ با تر از سح  متوسط بود ای حرفهآموزش فنی و 

مرؤثر  شرنود  بدین معنی کره   .گرفت قرار تأیید مورد دوم این فرضیه اصکی فرضیهی ها داده تحکیل و

 ( هلخوانی داشته اسرت. 1986داشته و این نتیجه با تحقیقات پینراس )تأثیر مربیان بر ملکررد آنها 

 تجزیره  و بررسی از پ . دارد مثبتتأثیر طر  درس مربیان  برمؤثر شنود  فرمی اول فرضیه براساس
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شرنود  » متغیرر تأثیر مدم  بر مبنی H0 فرض و گرفت قرار تأیید نیز مورد فرضیه این ها داده تحکیل و

برر طراحری طرر  درس    مؤثر شنود  مثبتتأثیر  نشانگر که ؛گردید رد« طر  درس مربیان» بر« مؤثر

 از پ . دارد مثبتتأثیر ای مربیان رفتار حرفه برمؤثر شنود  فرمی دوم فرضیه براساس .است مربیان

 برر  مبنری  H0 فررض  بنابراین. گرفت قرار تأیید مورد نیز فرضیه این ها هداد تحکیل و تجزیه و بررسی

شرنود   مثبرت تأثیر  نشانگر که شود؛می رد« ای مربیانرفتار حرفه» بر« مؤثرشنود » متغیرتأثیر مدم 

رفترار اجتلرامی مربیران     برمؤثر شنود فرمی سوم  فرضیه براساس .بود ای مربیانبر رفتار حرفهمؤثر 

 بنرابراین . گرفت قرار تأیید مورد فرضیه این ها داده تحکیل و تجزیه و بررسی از پ . دارد مثبتتأثیر 

 نشانگر که شود؛می رد« رفتار اجتلامی مربیان» بر« مؤثرشنود » متغیرتأثیر مدم  بر مبنی H0 فرض

 تحکیرل  و تجزیه و بررسی از پ  فرضیه این است و بر رفتار اجتلامی مربیانمؤثر شنود  مثبتتأثیر 

برر ملکرررد کارگراهی    مرؤثر  شرنود   مثبتتأثیر  نشانگر که گرفت؛ قرار تأیید مورد فرضیه این ها داده

که این نتیجه با تحقیقات پور تالویی در آموزش و پرورش رفسنجان هلخروانی داشرته    است مربیان

 است.

 

 پیشنهادها

 تراثیر  مامکیمؤثر شنود  پژوهش، هاییهفرض ییدأت به توجه با با ، در شده گفته موارد به منایت با. 1

 جرذب  فرایند در تا گرددمی پیشنهاد سازمان به لذا باشد،می ای حرفهملکررد مربیان فنی و  بر گذار

 و نلروده  اسرتفاده مرؤثر  شرنود   سرنجش  برای موجود هایآزمون از جدید، انسانی نیروی استخدام و

مرؤثر   شرنود  از برا تری  سرح   از کره  طکبینری داو بررای  یرسران،  شررایط  در را  میاسرتخدا  اولویت

 بره  ورود آرزوی کره  هرایی آن کره  شرود مری  آن موجب نرته این به توجه. بگیرد نظر در برتوردارند،

 در و شرده  واقرف  لهأمسر  ایرن  اهلیت به سازمان به ورود از قبل حتی پرورانند،می سر در را سازمان

ة مقولر  ایرن  بره  را  زم توجره  نیز سازمان به ورود از پ  و نلایند تالش هاقابکیت این افزایش جهت

   .باشند داشته مهم

 فراینردهای  در گرردد، می پیشنهاد ،ملکررد مربیان برمؤثر شنود  ثیرگذاریتأ به توجه با هلچنین. 2

 سرح   از کره  مربیرانی  نیز مربیان اقدام ومؤثر نسبت به سنجش توانایی شنود  انتصاب و ارتقات رشد،

 در( انتصراب  و ارتقرات  بررای   زم شررایط  سایر کسب ازای در) هستند، برتوردار تریبیشمؤثر شنود 

 .گیرند قرار اولویت

 پیشنهاد ای حرفههای فنی و  سازمان به( آن تبکور و)مؤثر شنود  بودن اکتسابی به توجه با مالوه،به. 3

برا  در  مرؤثر  برا شرنود   هلچون استقرار مشاورین و مربیران   مؤثر شنود  ایجادکننده موامل گرددمی

 انجام پذیرد. سازمان در رامربیان مؤثر برای کلک به افزایش شنود  ای حرفهمراکز فنی و 
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 کیفیرت  بهبرود  درجهرت  سرازمان  در را پرذیری انتقراد  و نقرد  فرهنگ که کنند تالش باید مدیران. 4

 برجسرته  هرای شراتص  از یرری  جاکره  آن از و دهند ارتقات سازمانی ملکررد بهبود و کارکنان زندگی

ی آموزشری در  هرا  گرردد بررای مردیران نیرز دوره     میباشد پیشنهاد  مؤثر میمهارت شنود  ارتباطات،

  برگزار گردد.مؤثر راستای افزایش شنود 

هلچنین در این تحقیر  میرانگین    دارد وتأثیر بر طر  درس مربیان مؤثر توجه به اینره شنود  با. 5

بروده اسرت لرذا    ( t=8.95) ابعاد ملکررد، دارای مقردار کلترر  به بقیه دست آمده در این بعد نسبت  هب

گردد در طراحی و تدوین طر  درس اهتلام بیشرتری از طرر  مربری صرورت گرفتره و       میپیشنهاد 

 مدیران نیز در مراحل طراحی و اجرای آن نظارت بیشتری داشته باشند.

دارد لرذا  بیشرتری  تأثیر تار اجتلامی مربیان و رف ملکررد کارگاهیبر مؤثر که شنود  باتوجه به این. 6

گرذار هسرتند   تأثیرایرن دو بعرد ملکرررد     مررتبط برا  مؤثر  که برشنود اقداماتی کهگردد  میپیشنهاد 

در ایرن دو بعرد و   ی آموزشری ارتبرا  اثرربخش    ها های ارتاطی و اجرای دوره رتهلچون افزایش مها

       .ت پذیردموامل آن توجه بیشتری از طر  مربی و مدیران صور
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