A Journal of Police University and Women Police Traning Center
Vol 15, No. 34, Spring and Summer (2020-2021)

A Model of Extra-Organizational Communication Skills of Amin Police
University Students
1

Davoud Doaguyan , Akbar Rezazadeh,2 Reza Abdolrahmani,3
Mohammadreza Pouyafar4
Received:01/06/2020

Accepted:24/07/2020

Abstract
Background and Aim: Communication skills guarantee health,
cooperation and the development of mutual trust. Communication is
of particular importance to the police as a force that interacts with the
people. The aim of this study was to identify the dimensions,
components and indicators of extra-organizational communication
skills of students of Amin University of Law Enforcement Sciences.
Method: This research is applied in terms of purpose and qualitative
in terms of implementation method. The statistical population of the
study consists of scientific elites in the field of communication skills
and a sample of 21 of them have been purposefully questioned to
achieve theoretical saturation. Goba and Lincoln reliability methods
have been used to measure the validity and reliability of data
collection tools in the qualitative section.
Results and conclusion: The study showed that students' social
communication skills in the extra-organizational field should be
classified into three areas: interpersonal, communities and groups and
organizations. The evaluation of the indicators also showed that the
students' extra-organizational social communication skills are of
special importance and position compared to other areas and effective
measures should be taken in this regard.
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1 associate professor of Social Communication, Amin Police University
(cooresponding author)
2 assistant professor of Amin Police University
3 associate professor of Amin Police University
4 assistant professor Amin Police University

 / 2فصلنامه دوفصلنامه پلیس زن ،سال پانزدهم ،شماره  ،43بهار و تابستان 0311

مقاله پژوهشی

دوفصلنامت پلرس زن ،الال پانزدهم ،شماره  ،34تهار و تاتس،ان 1411

الگوی مهارتهای ارتباطات برون سازمانی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین
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چکیده
زمینه و هدف :مهاار هاای ارتباا ی ضاام الاتم،ی ،همرااری و توالاعت اع،مااد م،ااتا االا .
ارتبا ا ترای پلرس تت عنوان نررویی کت در تعام تا مردم اال

اهمر

ویژهای دارد .ای پاژوه

تا هدف شناالایی اتعاد ،مولفتها و شاخصهای مهاار هاای ارتبا ااتی تارون الاازمانی داناا ویان
داناگاه علوم ان،ظامی امر ان ام شده اال .
روش :ای پژوه

از نظر هدف ،کارتردی و از نظر روش اجرا ،کرفای و از ناوت تحلرا منامون

اال  .جامعت آماری پژوه

را نخبگان علمی حوزه مهار های ارتبا ی تاکر دادهاند و نمونت 21

نفری از آنها تت ور هدفمند تا رالردن تت اشبات نظری مورد پرال
اع،بار و پایایی اتزار گردآوری دادهها در تخ

قرار گرف،اتاناد .تارای الان

کرفی از روش قاتلر

اع،ماد گوتا و لرانک االا،فاده

شده اال .
یافته ها و نتاای ::پاژوه

نااان داد کات مهاار هاای ارتبااا اج،مااعی حاوزه تارون الاازمانی

دانا ویان را تاید در الت حوزه تر فاردی ،اج،ماعاا و گاروههاا و الاازمانهاا دالا،تتنادی کارد.
ارزیاتی شاخص ها نرز ناان داد کت مهار ارتباا اج،ماعی ترون الازمانی دانا ویان تت نسب
حوزه ها از اهمر

و جایگاه خاصی ترخوردار اال

الایر

و تاید در ای زمرنت اقداما موثری ان ام گررد.

واژههای کلیدی
الگو ،دانا ویان پلرس ،مهار های ارتبا ی ،ارتباا ترون الازمانی ،داناگاه علوم ان،ظامی امر .

 . 1دانارار علوم ارتبا ا اج،ماعی داناگاه علوم ان،ظامی امر و نویسنده مسئول.
Email:Da.doagooyan@yahoo.com
 .2اال،ادیار داناگاه علوم ان،ظامی امر Email: akbarrezazadeh21@yahoo.com .
 .3دانارار داناگاه علوم ان،ظامی امر

Email: rar664@yahoo.com

 .4دانارار داناگاه علوم ان،ظامی امر Email: mrpouyafar@gmail.com
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مقدمه
اتعاد چندگانت ماموری های اج،مااعی و فرهنگای ناجاا و رویکارد ناوی پلارس در اجارای
تعامت گس،رده تا جامعت ،نا
مسئولر  ،ماارک

مهمی در تاوی

اع،ماد مردم تت پلرس و زمرنتهای احساس

اج،ماعی و تت تبع آن توالعت تعامت و رواتط تار گروهای تاا ماردم و

اقوام و گروههای خاص داش،ت اال  .اگر چت زمرنات شاک گراری ایا ارتبا اا را تایاد در
محرط اج،ماعی ماموری،ی پلرس جس ،و کرد ،اما نبایاد از زمرناتهاای آماوزش الاازمانی در
ترتر

دانا ویان و افسران ترای نهادینتالازی رف،ارهاا و مهاار هاای ارتباا ی الاازمانی و

ترون الازمانی غفل

نمود .ای مهم در تار داناا ویان دانااگاه علاوم ان،ظاامی از اهمرا

ویژهای ترخوردار اال .
داناگاه علوم ان،ظامی امر تت عنوان مهمتری نهاد آموزشی و قلب علمی ناجا ،نا

مهمای

در تدوی و آموزش الگوی نوی مهار های ارتبا ی درون و ترون الازمانی تت داناا ویان
دارد .آن چت در ای نوش،ار تت لحاظ محدوده موضوعی اهمر

دارد ،عبار االا

از اینکات

الگوی مهار های ارتبا اتی ترون الازمانی دانا ویان داناگاه علاوم ان،ظاامی امار دارای
چت اتعاد و مولفتهایی اال  .تررالی مناتع موجود ناان میدهد کت در حال حاضار تاا وجاود
آموزش مهار های ارتبا ی در تر دانا ویان ،الگوی ماخصی در ای راتطت وجود ندارد
و م،ون آموزشی چندان دانا ویان را تا انوات مهار های ارتبا ی آشنا نمیالازد .از ای رو
مطالعت و تدوی الگویی ترای مهار های ارتبا ی ترون الاازمانی داناا ویانامانند مهاار
پراگرری و مااتلت تا تعارضا و االا،رسهاا ،مهاار هاای کتمای و غرار کتمای ،مهاار
همدلی تا مردم ،مهار ارتبا ی در موقعر های دشوار) از اهمر
آنچت کت مسلم اال

ویژهای ترخوردار اال .

اینکت مهار های ارتبا ی در محرطهای اج،ماعی و حرفاتای ،ضاام

التم،ی ،همراری و توالعت اع،ماد م،اات اال  ،زیرا ان،ظار ای اال

کات پلارس در ترقاراری

رواتط اج،ماعی ،ادتراتی را تکار گررد کت در ترگررنده مهار های حرفات ای تاوده و حاوزه
نفوذ اج،ماعی پلرس را توالعت دهد و نرز در تعامت اج،ماعی از دان
تعام درال

تا هر یك از اقاار اج،ماعی ترخوردار تاشند.

و آگاهی الزم ترای
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در ایا راتطاات ماااام معظاام رهبااری در جمااع فرماناادهان ،ماادیران ارشااد اجرایاای ،روالااای
داناکده ها و اعنای هرئ علمی نراروی ان،ظاامی تاا اشااره تات ظرافا

و پرچرادگی وظرفات

نرروی ان،ظامی ،تار ضارور رعایا جنباتهاای علمای روانشاناخ،ی و جامعاتشاناخ،ی در
ترخورد تا قارهای مخ،لف مردم تأکرد کردندا .)81/8/11ایاان تاا تراان ایا موضاوت کات
پلرس تاید یادآور احساس محب
آرام

و آرام

ترای مردم تاشدا ،)1318/1/28ویژگیهای ای

را اق،دار ،مهرتانی ،تدی ا )1384/12/11و عطوف

دوری جس ،از عنادا )1318/1/28و مأم امانا

و ترحم و محب

ماردما )1388/1/22ورأفا

و عدال

و نرز

تات انساانهاا

دانس،ندا.)1381/8/11
تدون تردید شناخ

و تکارگرری مهار های ارتبا ی ترون الازمانی داناا ویان مایتواناد

تعریف نوینی از ادترا رف،اری کارکنان تت منظور جایگزینی دک،ری تعام ت اای تااتا و
تعرض ارائت دهد .تا ای وجود هدف اصلی ای نوش،ار احصاء و راحی الگوی مهار های
ارتباا اج،ماعی ترون الازمانی دانا ویان تت منظور نهادینت الازی و ارتااای توانمنادیهاای
ارتبا ی و رف،اری در موقعر های مخ،لف اج،ماعی و کمك تات ارتااای الارمایت اج،مااعی
پلرس از ریق تهبود مهار های ارتبا ی اال .
پیشینه پژوهش :تاکنون پژوه

منس می کت تراان کنناده الگاوی مهاار هاای ارتبا ااتی

ترون الازمانی دانا ویان داناگاه علوم ان،ظاام ی امار تاشاد صاور نگرف،ات االا  .تاا ایا
وجود آیباغی اصفهانی و خسرویا ،)1321در پژوهای تا عنوان «راتطت مهار هاای ارتباا ی تاا
راهبردهای مدیری ح تعاارض مادیران» دریاف،ناد کات تار مهاار هاای ارتباا ی تاا راهبردهاای
مدیری ح تعارض ارتباا معنادار وجود دارد.
االدیفردا ،)1321در رالالت دک،ری خود تا عنوان «الگوی مناالب تعامت اج،ماعی پلارس
در مدیری ان،ظامی پراگرری از جرم» ،ناان میدهد کت تعامت پلرس تا مردم تاید تر پایات
گف،مان امنر،ی ،اج،ماعی تت منظور رد و تدل شدن خواال،تها و ان،ظارا و نظام پاالا گاویی
همت جانبت تر پلرس و مردم و پایبندی تت ارزشها و هن ارهای الن،ی و فرهنگی تاا کم،اری
هزینت تاشد .ای پژوه

در پایان تر پایت الگوی ارائت شده پرانهادهایی را ارائت مایدهاد کات
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قدر تران تت داناا ویان دانااگاه

مهمتری آنها ،آموزش نحوه تعام گف،مانی و افزای

علوم ان،ظامی تا تاکرد تر اال،فاده مناالب از الفاظ تا لح و آهنگ مناالب ،اال،فاده تات جاا از
رف،ارهای غرر کتمی ،پرهرز از ادترا و اصطتحا عامرانت و کوچت تازاری اال .
تعامت اج،ماعی پلارس در جلاب

دعاگویانا ،)1323در پژوهای تا عنوان «جایگاه و نا

ماارک های مردمی در رحهای ان،ظامی و امنر،ی» ،ن،ر ت میگررد کت پلارس تارای جلاب
ماارک های اج،ماعی ،ضم ا تترالانی صاحر از مأموریا هاای ناجاا در رالاانتهاای
گروهی و صداوالرما ،تاید اقداما االاالی را ترای تحوّل فرهنگ و رف،ار الاازمانی و تیررار
تاورهای الن،ی پلرس تت جامعت ان ام دهد .شرت،ران و احدیا ،)1324در مطالعاتای تاا عناوان
«الرمایت اج،ماعی و پلرس جامعتمحور» نااان دادناد کات تاأثرر کن،رلای و الارمایت اج،مااعی
پلرس موجب جلوگرری از تروز انحرافا  ،آالربها و ناتهن اریهای اج،ماعی میشود.
در جمعتندی پرارنت نظری میتوان تران داش

کت ارتبا ا و تعامت ترون الازمانی پلرس

از الگوی منس می ترخوردار نبوده و نمیتوان از ن،ایج ایا پاژوه هاا در تادوی الگاوی
مهار های ارتبا اتی ترون الازمانی دانا ویان داناگاه پلرس اال،فاده نمود.
مبانی نظری پژوهش :در ادامت مبانی نظری پژوه

تت اخ،صار مرور میشوند.

مهارتهای ارتباطی :ارتباا 1فرایندی مس،مر ،همت جانبت و همتگرر اال

کات تارای ان،ااال

ا تعااا و ترقااراری تفاااهم و هماااهنگی در مرااان فرالاا،نده و گررنااده پرااام تاات کااار گرف،اات
میشوداشرام ،1214 ،2ص .)41ارتباا جریانی اال

کت در ی آن دو نفر یا تعاداد تراا،ری

تت تبادل افکار ،نظریا  ،احساالا و حاایق میپردازندامایزر ،1224 ،3ص .)211تساراری از
اندیامندان تر ای تاورند کت ارتباا امری اال

حراتی ،زیرا تنها تات والارلت ترقاراری ارتبااا

انسااان ماایتوانااد درصاادد رفااع نرازمناادیهااای خااوی

ترآمااده و تاات حرااا خااود اداماات

دهدارشردپور ،1348 ،ص .)3کارل یاالپرس« ،عالیتری دالا،اورد انساان در دنراا را ارتبااا
شخصر

تا شخصر

دیگران میداند»اتول،اون ،1381 ،4ص .)4تاا ایا وجاود مهاار هاای
1. communication
2. W.Schramm
3. Myres
4. Robert Bolton
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ارتبااا ی ،کاات ترخاای آن را ذیا م موعاات تاازر تااری ،یعناای مهااار هااای زناادگی قاارار
دادهاند1اجعفری ،1321 ،ص ،)21تت آن دالا،ت از مهاار هاایی گف،ات مایشاود کات افاراد و
مااپلرسها) در تعامت مران فردی خود در رویارویی تا دوال،ان ،همکاران ،و تاالخره ماردم
تت کار میگرریم.
مهار های ارتبا ی از چنادان اهمر،ای ترخاوردار هسا،ند کات نارالاایی آن هاا مایتواناد تاا
احساس تنهایی و اضطراب اج،ماعی ،افسردگی ،عز نفاس پاایر و عادم موفارا شایلی
همراه تاشد .اشتن

و مك فال2ا ،)1281مهار

ارتبا ی را فرایندهای مرکبای مایدانناد

کت فرد را قادر میالازد تت گونتای رف،ار کند کت دیگران ،او را تا کفای

تلای کنند؛ پس

مهار هاا ،توانااییهاای الزم تارای رف،ارهاای هدفمناد و موفارا آمراز االا  .تات اع،اااد
ناگو3ا ،)2111مهار ارتبا ی عبار اال از توانایی ارالال و دریافا
احساالا و نگرشها .ترخی تر ای نظرند کت عدم وجود مهار
افزی

هزینتها میگردد و نهای،اً اثرتخای را کاه

ریق ارتبا ا
دید الها تخ

ا تعاا  ،افکاار،

در ارتبا ا  ،من ار تات

میدهد .چرا کات رهباران ماوثر از

پ ها را میالازند و تا الخنان و عملکردشان ،گذش،ت و حال را تت یاك
نسب

تت آینده م،ص میکنند .ضم اینکت مهار های انسانی در مدیران

پروژه ترا،ری تأثرر را روی شروه مدیری

آنها داردااشتن

و مك فال 128 ،4تات ناا

از شکرزاده.)1328 ،
هرتر و گودیانو ،1مهار های ارتبا ی را تت ور قطع ،مهار تسرار شاخصی در آماوزش
و یادگرری در الازمانها در قرن  21میدانند و اشاره دارند کت امروزه تکنولوژی ارتبا ی تت
ور گس،رده ای تت عنوان تخاای ماورد االا،فاده در زنادگی روزماره ،پذیرف،ات شاده االا .
پژوه ها در ای زمرنت ناان داده اال کت تمرکز تر روی چگونگی اال،فاده از شاخص هاا،
 .1ترای مثال الازمان تهداش

جهانی در اشکال گوناگون مهار های زندگی ،آن را تت ده نوت دال،ت تنادی کارده ،کات

ارتبا ا موثر و رواتط تر فردی دو گونت از موارد دهگانت یادشده اال اکلرنکت.)1381 ،
2. Schlundt, D & Mcfan
3. Nwogu,
4. Schlundt, D & Mcfan
5. Herbert, J. D., Gaudiano
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مؤلفتها و فرآیندهای ارتبا ی ،کمك قات توجهی تت تاوی

و ارتاای مهار های ارتباا ی

مدیران خواهد کرداهرتر و گودیانو ،2111 ،1ص.)133
«مك گوایر» و «پریسرلی »2مهار های ارتبا ی را تت رف،ارهایی احالت دادهاند کت یك پلارس
را در ارتبا ا رو در رو تا دیگران موفق گرداند .تا در نظار گارف ،اهاداف ،مهاار هاا را
ان ام رف،ارهایی می داند کت پلرس را در رالردن تت هدف

موفق گرداند .هاارجی و الااندرز

و دیکسون 3تا تاکرد تر مفهوم یادگرری در مهار های ارتبا ی ،آن را توانایی مایداناد کات
در کسااب تاویا هااای محرطاای یااا حفااپ آن تاات پلاارس کمااك کنااداهارجی و الاااندرز و
دیکسون ،1382 ،ص.)12
دسته بندی مهارت های ارتباطی :افاراد و گاروه هاای اج،مااعی در موقعرا  ،وضاعر

و

شرایط گوناگون تت شروه مااتت و یکسان رف،ار نمایکنناد .آنهاا اگار چات تواناایی ترقاراری
ارتباا تت شروه های مخ،لاف را دارناد ،ولای اغلاب الگوهاای آشانایی در تعاامت روزماره
ان،خاب میکنند .تناترای هر یك از افراد جامعت در ارتبا ا مران فاردی ،گروهای و شابکت
ای ،تت البب فراگرری مهار های ارتبا ی م،نوت ،روش مخصاوص تات خاود دارد ،چارا کات
ممک اال

اال،فاده از روشی یکسان در شرایط م،فاو  ،ماک الااز تاشادامایرز،1224 ، 4

ص .)128گروهی از محااان  ،مهار های ارتبا ی را تات مهاار هاای ارتباا ی مح،اوایی،1
مهار های فرآیندی 1و مهار های ادراکی 1دال،تتندی کردهاند .8تت تاور آنان مهاار هاای
مح،وایی و فرآیندی ترا،ر جنبت تر فردی دارند .نوت دیگاری از اناوات مهاار هاا تات الابب
الط ارتبا ا اال

کت تت الطوح مخ،لف از فردی ،تر فردی و گروهی گرف،ت تا شابکتای

الازمانی ،تر الازمانی ،نهادی و تر المللی دال،تتندی میگردد .هدف ای پژوه  ،تاکرد تر
1. Herbert and Godiano
2. "McGuire" and "Priscilla
3. Harge and Saunders and Dixon
4. Myers, David G
5. Content Skills
6. Process skills
7. Perceptual Skills
8. Baily BJ. Medical communication, www.\\ BJBtalks/medical communication,
2001.
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الطوح تر فردی اال  .دال،تای دیگر از پژوهاگران ،مهار های تر فردی را تاا تاکراد تار
شروه های تران و اظهار تت دو گونت کتمی و غرر کتمی تاسرم کردهاند .وق،ی در جریان یك
ارتباا پرامها تت صور رمز کتمی ان،اال مییاتند تت آن ارتباا کتمی گویند ،کت مهمتری
مهار های ارتباا کتمی شام الوال کردن ،تایرد کردن ،تحسار کاردن و تعبرار و تفسارر
کردن اال  .اما هرگاه پرام تت صور عتیم یا رمزهای غرر کتمی ان،اال یاتد تات آن ارتبااا
غرر کتمی گویند و مهمتری مهار های ارتباا غرر کتمی شام تکان دادن الار ،حااال
چهره و تماس چامی مس،ارم اال  .در جدول  1انوات دال،تتندیهای مهاار هاای ارتباا ی
تت اخ،صار ارائت شده اال .
جدول :0دستهبندی مهارتهای ارتباطی – اجتماعی
ردیف

دسته بندی

معیار

1

مهار ها تت لحاظ الط

فردی ،تر فردی ،گروهی ،الازمانی ،تر الازمانی ،ترون الازمانی

2

مهار ها تت لحاظ رالمر

رالمی و غرر رالمی و نرمت رالمی

مهار ها تت لحاظ شک

مهار ارتبا ی در موقعر های دشوار مث شکای و خام ،مهار مااتلت تا تعارضا و اال،رسهاا،

3

مهار ارتبا ی تصمرم گرری ،مهار ارتبا ی ان ام وظرفت ،مهار ارتبا ی رهبری

4

مهار ها تت لحاظ کانالها

کانالهای تر شخصی و کانالهای رالانت ایارادیو ،تلویزیون ،این،رن  ،ایمر )

1

مهار ها تت لحاظ تاریخی

الن،یاارتبا ا چهره تت چهره) و مدرناتا اال،فاده از انوات والای و اتزارهای رالانت ای)

1
1

مهار ها تت لحاظ ترانی

کتمیاالخنرانی کردن ،گف

و گو) ،غرر کتمیاحال های مناالب صور  ،حرکا الر و دالا

و ایما و اشاره ظاهر ،نحوة پوش  ،نحوة آرای
مهار ها روان شناالی

مو و صور و غرره ،حاال تدن و ژال ها)

«الرزناآمرز یا پرخاشاگرانت»« ،روش آشا،ی جویانات یاا عادم اتاراز وجاود»« ،روش محاالابتگرانات یاا
عالگرایانت»« ،روش آشف،ت کننده یا دال،کاری شده» و «تاالخره روش م،وازن»

8

مرزان الادگی و پرچردگی

2

کارترد

مهار ها تت جه

مهار های ات،دایی و الاده ،مهار های اجرایی و مهار های پرچرده
مهار های ارتبا ی شیلی ،تحصرلی ،زناشویی ،زندگی

روش
ای پژوه

از نظر هدف ،کاارتردی و از نظار روش اجارا ،کرفای از ناوت تحلرا منامون

اال  .جامعت آماری پژوه

را نخبگان علمی حوزه مهار های ارتبا ی تااکر دادهاناد و

نمونت  21نفری از آنهاا تات اور هدفمناد تاا رالاردن تات اشابات نظاری ماورد پرالا

قارار
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گرف،تاند .ترای الن
قاتلر

اع،بار و پایاایی اتازار گارد آوری دادههاا در تخا

کرفای از روش

اع،ماد  1گوتا و لرنک  2اال،فاده شده اال  .تدی منظور تر پایت چهار قاتلر

کارهای کرفی یعنی.1 :تاورپذیریاحفپ و گس،رش ارتباا تا پاالخگویان؛ دقا

اع،ماد در
در اجارای

فنون کار مردانی؛ شایس،گی حرفتای محاق)؛ .2ا مرناانپاذیریااز ریاق کن،ارل ا تعاا
پاالااخگو از ریااق یااك یااا چنااد نفاار کاات وی را ماای شناالااند و تحا کن،اارل دارنااد)؛ .3
تأیردپذیریااز ریق توانایی محاق در یادداش

کردن همت ترن ها ،تصامرما ل سا،رکی

و تصمرما مرتوا تت رح)؛  .4ان،االپاذیریااز ایا

ریاق کات ن،اایج ایا مطالعات کرفای

میتواند تت یك محرط م،فاو دیگر نرز من،ا شده و ترای یاك جمعرا

م،فااو تات کاار

رود) ،مورد تایرد قرار گرف،ت اال .
یافتهها
یافتههای توصیفی :تررالی ویژگی های جمعر

شناخ،ی جامعت پژوه

نااان داد کات 11

درصد از نخبگان تر  31تا  41الال و  21درصد آنهاا تار  41تاا  11الاال الا داشا،تاناد.
همچناار  81درصااد آنهااا دارای تحصاارت دک،ااری و  14درصااد دارای تحصاارت
کارشناالی ارشد تودند.
یافتههای پژوهش در گام اول :تر پایت یاف،تهای ترآمده از مصااحبت عمراق از نخبگاان در
گام اول ،مهمتری اتعاد و مولفتهای مهار های ارتبا ی ترون الازمانی دانا ویان تت شارح
زیر احصا شدند:
الف) مهارت های ارتباطی بین فاردی :تواناایی ای ااد و حفاپ رواتاط رضاای
م،اات کت تت والرلت نزدیکای عاا فی ،صامرمر  ،محبا
میشود .رواتط مران فردی ،شایس،گی اال

کاردن و محبا

تخا

گارف ،تعریاف

کت ما تر االاس توانایی خاود تات منظاور آغااز و

تداوم تخاردن تت دوال،یهای تلند مد  ،آن را هویدا میالازیم .مهار ماا در رواتاط مراان
فردی ،عام تعرر کنندهای اال

کت معلوم میگرداند آیا الایر افارادی کات در زنادگی ماا

وجود دارند ،ما،اق هس،ند کت تاز هم ما را تبرنند یا ای کت از متقا تا ما واهمات دارناد .در
1. Trustworthiness
2. Guba, E. G., and Y. S. Lincoln
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ختل همر رواتط اال

کت نرازها ،خواال ها و ان،ظارا ما مورد تحلر و پار ترنای قارار

میگررند ،شناخ،ت میشوند ،تها داده مایشاوند و ماورد اح،ارام قارار مایگررناد و یاا ح،ای
تراالاس ای رواتط ،ممک اال

ای ماوال خنثی شده و یا نادیاده گرف،ات شاوند .کرفرا

رواتط مران فردی ما تاعث میشود جو هر اانی و اج،مااعی در خاانواده ،محارط زنادگی و
مح کار ما اال،ارار یاتند .وق،ای رواتاط ماا خاوب عما کنناد ،زمرناتای ماا،ر

را مهراا

میالازند تا ماا ت،اوانرم از ت رتات هاای شخصای خاود در اول مااارک تاا دیگاران لاذ
تبریماهرتر و گودیاانو ،2111 ،ص .)141مولفاتهاای ایا ارتبا اا از نگااه کارشناالاان
عبارتند از:
-0الف) حل تعارض :تعارض 1در لی

تت معنای تناد ،عادم توافاق ،ناالاازگاری ،مازاحم

یکدیگر شدن و اخ،تف داش ،اال  .اگر چت تعارض تت معنای اخ،تف نظر اال  ،ولی هر
اخ،تف نظری تعارض محساوب نمایشاود .درفرهناگ روانشناالای ان ما روان شناالای
آمریکاا ،)2111تعارض ،ترخورد م،ناد نرروهای عا فی یا انگرزشهاا ،اهاداف ،رف،ارهاا و
اللراتها تعریف شده اال  .انسانها موجوداتی اج،ماعی هس،ند و در عر اینکت تات تاودن در
کنار یکدیگر نراز دارند ،گااه در ارتبااا تاا یکادیگر دچاار اخا،تف نظار در خواالا،تهاا و
اهداف میشوند ،موضوعی کت میتوان آن را تعارض نامردارضائران ،1381 ،ص1؛ راترناز،2
 ،2113ص .)113تعارض فرایندی اال
در

کت زمانی تت وجود میآیاد کات یاك ارف چنار

می کند کت رف ماات در پی مااتلت تا او االا

هدف دل خواه

یاا مایخواهاد ماانع رالاردن وی تات

شود .از ناطت نظر دیادگاه رواتاط انساانی ،تعاارض در تماام گاروههاا و

الازمانها یك رویداد برعی اال

و تات اور مکارر رم مایدهاد و تات دلرا چااره ناپاذیر

تودن  ،پذیرش آن توصرت میشود .هم چنر عارده تر ای اال

کات تعاارض نات تنهاا چراز

تدی نرس  ،تلکت ای توانایی تالاوه را نرز دارد کت در تعرر عملکرد ،نرروی مثب

تت حساب

آید .از الوی دیگر ،از ناطت نظر دیدگاه نظریت تعام گارا ،عاتوه تار آنکات تعاارض اماری
مثب

در گروه اال  ،وجود آن ترای عملکرد موثر گروه نرز ضرور دارد و تات ایا علا
1. Conflict
2. Robbins
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تعارض را تاویق میکند کت عارده دارد گروههای هماهنگ ،آرام ،صال

لاب و همکاار،

آمادگی ای را دارند کت تت گروههای ایس،ا و تی اع،نا تت تیررر و اتدات تادل شاوند .تنااترای ،
وظرفت مدیران تاویق افراد تت حفپ حداق تعارض اال  .منظور از حداق تعاارض ،مرزانای
اال

کت گروه را زنده ،من،اد و ختق نگتدارداحارای و رحرمی ،1384 ،ص.)211

-2الف) گفتمان :گف

وگو تت منزلت نهاد اصلی کارترد زتان شناخ،ت مایشاوداالارلورم ،1

 ،1323ص )121و فعالر،ی تعاملی اال
گف
گف

تا خصوصرا اال،وار و منظم کت ماحصا آن تارای
2

و گو کنندگان قات تحلر اال اری،زر  ،2111،ص .)141مطالعا تحلر گران گف
و گو ناان میدهاد هار گفا

و گاویی از ناوعی الاازمان اج،مااعی مانظم و قواعاد

توالی صوری ترخوردار اال االرلورم  ،1323 ،ص .)211گف

وگوهاای معماولی شاکلی

کت آدمران در جریان اج،مااعی شادن تار

از هار چراز تاا آن مواجات

از کن

م،اات اال

می شوند و فرآیند اج،مااعی شادن نراز از همار م ارا پار
 ،1322ص .)218گف

و گو دارای نظمی درونی و زن رروار اال  .تا ای کت ترای گف

گو قواعد و روالهایی وجود دارد ،اما آنها مح،وای گف
ترای «ان ام» گف

مایروداآوتویا

و تاتاامور،3
و

و گو را تعرر نمایکنناد ،تلکات

و گو تت کار میروند .االاالاً گف وگو راهی ترای فهمردن االا  ،راهای

کت خود نرز تخای از ای دانایی را شک داده و تنها اتزار دال
تاکردهاترماس تر «کن

ارتبا ی» و ترجر آن تر کان

یاف ،تت فهم صحر نرسا .

اتازاری و تاکراد او تار گف،گاو تات

عنوان مبنایی ترای رالردن تت توافق و وفاق در عرصت اج،ماعی ،مباانی نظاری و اح ،اجاا
وثرااای تاارای توالااعت هاار نااوت رویکاارد گف،گااویی و تعاااملی در عرصاات اج،ماااعی فااراهم
میآورداهاتر ماوس ،1212،4ص.)23
-4الف) موقعیت سنجی :یکی از دغدغتهایی کت همواره تماامی کنااگران اج،مااعی در
تسراری از مواقع و مکانها ،تا آن مواجت توده و هس،ند ،موقعر،ی اال

کات در آن تاا افارادی

1. Silverman
2. Ritzer
3. Autowit and Batamor
4. Habermas, J
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مواجت میشوند کت پاالخگویی و عکسالعم در تراتر آنها چندان آالاان نرسا  .تات ویاژه
ترای پلرس کت همرات در معرض دید مردم قرار دارد .ای موضوت کات چگونات تایاد تاا ایا
افراد ترخورد کرد و چگونت تت آنها واکن

ناان داد ،کت کم،اری تان هاا ،نااراح،یهاا و

پرامدهای منفی را داش،ت تاشد ،جای الؤال توده اال  .در ایا شارایط تایاد ات،ادا ارزیااتی از
موقعر

ان ام داد ،تا اح،راا رف،ار کرد ،مراقب لحا خاود تاود ،تات عاقبا

اشا،باها کوچاك را تازر

کاار اندیاارد،

نکارد ،موضاوت را شخصای یاا امنر،ای نکارد اهااو و ترکاارو

پوی،ون ،2111 ،1ص.)11
-3الف) معاشرت و جلب اعتماد :معاشار  ،واژه ای عرتای ترگرف،ات از عااره تات معناای
آمرخ ،و مصاحب

اال  .معاشر های اج،ماعی ،تنرااد هار جامعاتای را مایالاازد .رواتاط

اج،ماعی ،افزون تر اینکت تاثررا شگرفی تر روان شخص تت جا مایگاذارد و روحراا وی
را م،اثر میکند ،همچنر تاثررا تسزایی نرز تر کلر

جامعت و رواتط مران افراد و گاروههاا

اج،ماعی تت جا میگذارداهارجی و الاندرز و و دیکسون .)1311 ،تاا افازای
اع،ماد اج،ماعی رشد میکند .گردنز ،اع،ماد را ا مرنان تات قاتلرا

معاشار هاا،

یاك شاخص و یاا یاك

الرس،م کت خود تراانگر ایماان ،پاکادامنی دیگاران یاا عااق تات آنهاا االا  ،دانسا،ت االا .
دعاگویان اع،ماد را معادل ایمان تت مردم و آن را قاتلرا
ارتباا تا نا هایی کت کن

پار

ترنای رف،اار افاراد وآن را در

گران در جامعت تت عهده گرف،ت و ایفا مینمایند ،تعریف کارده

اندادعاگویان ،1384 ،ص.)121
ب) مهارت های ارتباطی با اجتماع و گارو ههاا :تاا توجات تات اینکات جامعات از اقاوام و
گروه های مخ،لفی از نظر النی ،جنسی ،شیلی ،عاردتی ،قومی ،فرهنگی و زتاانی ترخاوردار
اال  ،ضرور دارد کت پلرس از توانایی الزم ترای ترقراری ارتبا اا و مهاار هاای الزم
در ای زمرنت ترخوردار تاشد کت ای مهار ها عبارتند از:
-0ب) اقناعساازی :اقناات الاازی تتشای تارای نفاوذ تار افاراد ،تاثررگاذاری تار تاورهاا،
نگرشها ،اهداف ،انگرزهها یا رف،ارهای فرد اال  .اقنات الازی ،فرآیندی اال کت تاا هادف
1. Hua, J, Baker, J & Poynton, S
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تت ترخی از رویدادها ،ایدهها ،شی یا شاخص

تیررر نگرش یا رف،ار شخصایا گروهی) نسب

دیگراافاراد) ،تاا االا،فاده از نوشا،ار ،گف،اار یاا اتزارهاای تصاویری تارای ان،ااال ا تعاا ،
احساالا  ،یا اال،دالل یا ترکربی از آن صور میگررد .اقنات الازی همچنر اتازاری االا
کت اغلب در راال،ای دال،راتی تت منافع شخصی مانند کارزار ان،خاتاتی اال،فاده میشاود .اقناات
الازی نظاممند روندی اال

کت از ریق آن ،نگرشها یا عااید تا توال تت منطق و االا،دالل

تت کار میرونداکارلی ،1221 ،ص.)114
-2ب) آرامشدهی اجتمااعی :آراما

تات معنای آرامرادن ،فراغا  ،راح،ای ،آالاای ،

مأنرنت ،الکرنت ،صل  ،آش،ی ،ایمنی و امنرا
رف،ار عاری از خاون  ،ضام صال و آراما

االا امعر  .)1381 ،آراما دهای اج،مااعی
اج،مااعی االا اآدتوال ،1388 ،1ص.)133

فرد تا تت کارگرری هرگونت روش و ف اعم از گف،ار و مهار در کتم ،زتاان تادن و رف،اار
غررکتمی البب می شود تا در مخا بان خاود امنرا خاا ر ،الاکون و راح،ای و رفاع تان
روحی ،روانی و ای اد نماید.
-4ب) تعامل با گروهها :تعام تت معنی تا یکدیگر داد و ال،د کردن ،ارتبااا م،ااتا مراان
دو یا چند فرد یا گروه یا الامانت االا ادهخدا .)1388 ،در دایاره المعاارف علاوم اج،مااعی
تعام یعنی «عم م،اات دو یا چند موجود زنده تا یکدیگر»االاروخانی ،1311،ص .)314تا
ای وجود منظور از تعام تا گرو هها یعنی تعام تا گروههای النی ،تعام تا زناان و جواناان
و گرو ههای شیلی و قومی.
ج) مهارتهای ارتباطی با سازمانها و نهادها :ای دالا،ت مهاار هاا دارای مولفاتهاایی
اال

کت در ادامت تبرر شدهاند.

-0ج) حمیت سازمانی(دفاع از هویات و ارزشهاای ساازمانی) :حمرا
الازمانی 2را ادرا

یاا هویا

یکی تودن تا الازمان یا تعلق داش ،تت الازمان تعریف میکنند .احساس

یکی تودن تت والرلت ویژگی هاای مرکازی و محاوری ،پایادار و تاادوام و م،ماایز و م،فااو
ماخص می شود .اگر کارکنان تا الازمان شناالایی شوند ،تمای خواهند داش

ترای تحااق

1. Adbola due to Eclenola
2. Organizational identity
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اهداف آن کوش

کنند .م،یرار اع،مااد الاازمانی راتطات مسا،ارم تاا م،یرار هویا

دارداآشفورث و مر  ،1282 ،1ص .)113هوی
راتطات تار حمای

الاازمانی
ته،اار

الازمانی و اع،باار الاازمانی تات در

الازمانی 2و تعهد الازمانی 3و وفاداری الازمانی 4کمك می کند.

-2ج) تعامل با سازمانهاا(دولتی و ییردولتای) :چنادگانگی ماموریا هاای پلارس در
ترقراری امنر

عمومی ،پلرس را وا میدارد کت در راال،ای تحارق امنر

و آراما

تا الازمان های دول،ی و غرر دول،ی تعامت زیادی داش،ت تاشد کت الزم االا

عماومی

داناا ویان تاا

ای دال،ت از تعامت آشنایی داش،ت تاشند و مهار های الزم را کساب کنناد .تادون تردیاد
اال،فاده از کانالهاای ارتباا ی تار الاازمانی و ترقاراری ارتبا اا ان منای و راهباردی در
مسائ اج،ماعی از مهمتری تعامت تر الازمانی پلرس شمرده میشود.
-4ج) جلب مشارکت همگانی :اندیاتهای مرتوا تت ماارک
و نا

آن در تاامر امنرا

و آالاای

اج،ماعی افاراد در جامعات

عماومی دارای پراارنت کهنای اال اتاارریت،1381 ،

ص .)13صاااحب نظااران مع،ادنااد کاات امااروزه ماااارک هااای همگااانی پلاارس و در
مهار های ارتباا ی در ایا زمرنات ،پرامادهاای مطلاوتی را در پای دارد کات ازجملات آنهاا
میتوان تت ای موارد اشاره نمود :ضریب امنر

ملی تاال میرود؛ راهی تت الوی فعال نماودن

نرروی عظرم مردم و ای اد ارتباا نزدیاك و صامرمانت تار ماردم و پلارس االا امزروعی،
 )1311و نرز موجب ارتااء الرمایت اج،مااعی پلارس و کااه

هزیناتهاای اج،مااعی پلارس

میشوداآزاد ارمکی ،1311 ،ص.)48
یاف،تهای تخ

کرفی گام اول در جدول  2ختصت شدهاند.

1 . Ashforth, B. E. & Mael, F
2. Organizational support
3. Organizational commitment
4. Organizational loyalty

داود دعاگویان و همکاران /الگوی مهارتهای ارتباطات برون سازمانی دانشجویان 05 / ...

جدول :2مولفهها و شاخصهای مهارتهای ارتباطی برون سازمانی دانشجویان(گام اول)
موضوع

مولفه

بعد

ح ا تعااارض ،گف،گااو ،واکاان

در حوزه تر فردی
مهارت هاای ارتبااطی
برون سازمانی

م،ناالااب تااا موقعر ا  ،آداب

معاشر اج،ماعی ،جلب اع،ماد
اقناااتالااازی ،آرام ا دهاای اج،ماااعی ،تعام ا تااا گااروههااای

در حوزه اج،ماعا و گروهها

اج،ماعیازنان ،قومر ها ،اقلر ها ،معلوالن و)...
حمر

در حوزه الازمانها و نهادها

الازمانیادفات از هوی

و ارزشهای الازمانی) ،تعاما

تا الازمانهاادول،ی و غرردول،ی) ،جلب ماارک همگانی

یافتههای تحقیق در گام دوم :در ای گام تاتش مایشاود کات الگاوی پاژوه

از نظار

نخبگان مورد ارزیاتی قرار گررد و مولفتها و اتعاد مورد نظر رتبتتندی شوند.
جدول  :4ارجحیت مولفههای مهارتهای ارتباطی برون سازمانی دانشجویان دانشگاه علوم
انتظامی امین(گام دوم)
مهارتهای ارتباطی برون سازمانی
ح تعارض و مسئلت
در حوزه

همدلی
در حوزه
بین
فردی

اقنات الازی
اجتماعات و

کن،رل هر انا
خویا ،داری و عذرخواهی

گروهها

تاویق و حمای

تعام تا گرو ههای اج،ماعی و مذهبی
تعام تا گروههای شیلی و ورزشی
تعام تا گروههای قومی و اقلر ها

مهار تازخورد
مهار واکن

آرام دهی

در موقعر

آداب معاشر اج،ماعی

در حاااااااوزه
ساااازمانهاااا و
نهادها

حمر

الازمانیادفات از هوی

الازمانی)

تعام تا الازمانهاادول،ی و غرردول،ی)،
جذب ماارک
خرریت

الازمان های مردم نهااد و
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جدول  :3میانگین نمرات مهارتهای ارتباطی برون سازمانی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی
امین
ردیف

1

مولفه

شاخص
ح تعارض و مسئلت

4.1214

.76186

همدلی

4.2500

.51114

کن،رل هر انا

4.3821

.49710

خویا ،داری و عذرخواهی

3.9732

.59057

تاویق و حمای

3.8571

.55112

4.6071

.50096

آداب معاشر اج،ماعی

4.5286

.64550

اقنات الازی

3.9929

.56949

در حااوزه اج،ماعااا و

آرام دهی

4.2571

.73324

گروهها

تعام تا گرو ههای اج،ماعی و مذهبی

3.8929

.59057

تعام تا گروههای شیلی و ورزشی

3.9643

.57819

تعام تا گروههای قومی و اقلر ها

4.3750

.67283

4.0000

.35469

4.4464

.67092

3.8929

.49246

در حوزه تر فردی

امهار واکن

2

حمراا ا
3

میانگین

انحراف معیار

در حااوزه الااازمانهااا و
نهادها

در موقعر )

الااااازمانیادفات از هویاا ا

الازمانی)،
تعام تا الازمانهاادول،ی و غرردول،ی)،
جذب ماارک

الازمانهای مردم نهااد

و خرریت

تررالی ا تعا جادول  4نااان مای دهاد کات از ناطات نظار پاالاخگویان ،در اکثار ماوارد
مهار های ارتبا ی ترون الازمانی دانا ویان از اهمر
ترانگر ای واقعر

زیادی ترخوردار توده و مرانگر هاا

اال کت در ترا،ر موارد مر تت حد زیاد و خرلی زیاد اال .

داود دعاگویان و همکاران /الگوی مهارتهای ارتباطات برون سازمانی دانشجویان 02 / ...

جدول  :5آزمون فریدمن اولویت مهارتهای ارتباطی برون سازمانی دانشجویان

آزمون فریدمن

دستهبندی بر پایه سطح میانگین

21

تعداد

مرانگر ها

مولفتها

549.031

آزمون م ذور خی

4.21

در حوزه تر فردی

2

درجت آزادی

4.36

در حوزه اج،ماعا و گروهها

.000

الط معنی داری

3.89

در حوزه الازمانها و نهادها

ن،ایج آزمون فریدم در جدول  1ناان میدهد کت از ناطت نظار نخبگاان حاوزه ارتبا اا
اج،ماعی پلرس ،اولوی

ارتااء مهار های ارتبا ی دانا ویان داناگاه علوم ان،ظامی امر

عبارتند از :مهار های ارتبا ی در حوزه اج،ماعا و گروهها تاا ضاریب  4/31؛ مهاار
ارتبا ی در حوزه تر فاردی تاا ضاریب  4/21و مهاار ارتباا ی در حاوزه الاازمانهاا و
نهادها تا ضریب .3/82
تناترای میتوان تر پایت یاف،تهای توصرفی در دو گاام عملرااتی ،الگاوی نهاایی مهاار هاای
ارتبا ی ترون الازمانی دانا ویان داناگاه علوم ان،ظامی امر را تات شاک نماودار  1نماای
داد.

 / 08فصلنامه دوفصلنامه پلیس زن ،سال پانزدهم ،شماره  ،43بهار و تابستان 0311

نمودار  :0الگوی مهارتهای ارتباطی برون سازمانی دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین با روش
تحلیل مضمون

بحث و نتیجهگیری
یاف،تهای کرفی ای پژوه

ناان داد کت علیرغم الگوهای موجاود ،مهاار هاای ارتباا ی

ترون الازمانی دانا ویان داناگاه علوم ان،ظامی امر از ویژگیهای خاصی ترخوردار اال
و ضرو دارد کت تصامرم گراری هاای مهمای تارای ارتاااء آن صاور گرارد .آنچات کات
اینکت در تخ

مهار ارتبا ی تر فردی ترون الازمانی تاید تت شاخصهاای

ماخص اال

ح تعارض ،گف،گو ،واکن

م،ناالب تا موقعر  ،آداب معاشر اج،مااعی ،جلاب اع،مااد

توجت نمود .زیر مولفت ح تعارض از الت گویت کت ناان دهنده شااخص هاای تهراود رواتاط
در ح یك تعارض و درگرری  ،رح الوال های م،عدد ترای روش شدن مسالت و توجت تات
نراز های رفر ارتباا تاکر شده اال  .در تبرر یاف،ت های ریاز مولفات حا تعاارض مای
توان گف

کت توجت تت مرزان و نحوه ادرا

تعارض در الازمان میتواند تت مدیران کماك

کند تا شرایطی فراهم آورند کت در

و فهم تراا،ر تعارضاا  ،کارکناان تعاارض و تنااد

کم،ری را ت رتت نمایند .مرزان ادرا

تعارض در تر مدیران و کارکنان می تواناد در حا

داود دعاگویان و همکاران /الگوی مهارتهای ارتباطات برون سازمانی دانشجویان 01 / ...

تعارض مفرد تاشد .منظور از حد اق تعارض ،مرزانی اال کت گروه تعارض را در

کناد،

نرازها را ته،ر تفهمند و در ان،ها در ترمرم رواتط مران خود تتش تراا،ری ان اام دهناد .یاف،ات
های
تن

و هس ا )1381در خصوص پلرس ها ناان داد کات تارای پرهراز از تعارضاا مخارب،

ا تعا و تصمرم گرری ها را تاید تت اش،را

گذاش  .در تبرر نظری ای زیر مولفات مای

توان گف کت گف،گو دو معنای مخ،لف دارد :شناخ،ی و ارتبا ی،گف،گو تبادل اندیات تر
دو نفر یا ترا،ر اال .در معنای ارتبا ی ترانگر عملای االا

کات در آن افاراد فرصا

مای

یاتند تا تا هم ارتباا ترقرار و یکدیگر را ت رتت کنند
انرس،انی .)1322
تحلر رف،ار م،اات تت افراد کمك می کند کت تت تحلر رف،ارهای خود و دیگاران تپردازناد
و تا آگاهی حاص از ای کار ،ت،وانند در هر لحظت واکن

مناالبی را تت یك رویاداد نااان

دهند.تحلر رف،ار م،اات در عر الادگی ای توانایی را دارد تا افکار و احساالاا پرچراده؛
الااردرگم و پریاااان شااخص را الااامان تخاااد تااا فاارد تااا تفکرااك و الااازماندهی افکااار و
احساالا ؛ شناخ

ته،ری از خود تت دال

آورد؛در ن،ر ت تا آگاهی ترا،ر تت نااا ضاعف و

قدر خود؛ رف،ارهای الالم و الازنده را ان،خاب کند و تا توانمندی در تحران های روحای ا
روانی خود قادر تت ت زیت و تحلر ماک و ح آن تاشد.مدیر تت هنگام رویارویی تا مسائ
و فرص ها ،تاید ا تعا را جمعآوری و تررالی کند تا مدخ و مبنای معرنی تراتد ،الپس
آمادگی دارد تا تصمرم تگررد.
در تخ

مهار های حوزه تعام تا اج،ماعا و گروهها کت از اهمر

تاالیی نرز ترخوردار

اال  ،تاید تت شاخصهایی مانند اقناتالازی ،آراما دهای اج،مااعی ،تعاما تاا گاروههاای
اج،ماعیازنان ،قومر ها ،اقلر هاا ،معلاوالن و )...توجات نماود .در ایا تخا

هار یاك از

شاخص های فوق ماورد توجات تساراری از محاااان تاوده اناد ،مانناد :دعاگویاان ا )1321و
آدتوال ا .)1388ترای نمونت در اقنات الازی کت از الت گویت تا شاخص های اال،فاده از ادتراا
مناالب تا دیگران ،توجت تت ارزش ها و الگوهای ذهنی مخا بان و ارائت ا تعاا درالا

و
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موثر و قات فهم تات مخا اب تااکر شاده ،یاف،ات هاای الراالایا ،)1383الاوری و تانکاارد
ا )1381وجود دارد .در
آرام دهی اج،ماعی ،کت م،اک از چهار زیر شاخص های الازگاری تا تیرررا  ،موفارا
های گذش،ت توانایی ترخورد تا چال
تح

ها و ماکت پر

رو ،درال

فکر کاردن در زماان

فاار و کن،ارل احساالاا ناخوشاایندی چاون غم،تارس و خاام تااکر  ،تحارااا

آدتوال ا )1388و الا،ارزاده و شاهریاری و اتاوذرزاده ا)1321؛ الالرمی ا ،)1323تخاارایی و
شاارت،ران ا )1322خودنمااایی ماای کنااد .و در حااوزه تعام ا تااا گااروههااای اج،ماعیازنااان،
قومر ها ،اقلرا هاا ،معلاوالن و )...ایا محاااان تحارااا را ان اام داده اناد :الا،ارزاده و
شهریاری و اتوذرزاده ا)1321؛ گلا ا )1382و تول،ون ا.)1381
و در نهای

در حوزه تعام تا الازمانهای رالمی و غرر رالمی تاید تت شاخصهای حمرا

الازمانیادفات از هوی
جلب ماارک

و ارزشهای الازمانی) ،تعام تاا الاازمانهااادول،ی و غرردول،ای) و

همگانی توجت نمود .در ای تخ

تت ور کلی در خصوص شااخص هاایی

مانند احساس تعلق الازمانی؛ مرزان عتقت تت الازمان و لذ تردن از ناوت کااری کات ان اام
می شود اقلی پاور 1384،؛ صامدی و مصاطفائی .)1321،عاتوه تار آن اشاراف ا تعااتی
های الازمان  ،تاکرد تر نااا ما،ر

وظایف و ماموری

الازمانی و اهداف ما،ر

تر موفارا

 .)1381و تاالخره شاخص های تاوی
مح های جارم و موقعرا
اج،ماااعی و نا ا

تر الازمانت و نرز توجت تت فرهنگ

هاای الاازمان هاا اهمرا

دارد اماتسارج و مونسای،

روحرت همکااری تاا نراروی ان،ظاامی درتااره کااف

م رماان ،آگااه الاازی ماردم از آالارب هاا و ناهن ااری هاای

در ترقااراری نظاام و امنر ا در جامعاات مااورد تاکرااد قاارار گرف،اات اال ا

ادعاگویان1321 ،؛
شرت،ران و احدی .)1324 ،تت هر ترب ای الگو کت تارای نخسا،ر تاار راحای شاده نرازمناد
ازمون ها و الن

های تسرار اال

تا ت،وان از ختل ان تت ارزیاتی شاخص های فوق دالا

یاف .
پیشنهادها :تراالاس ن،ایج ای پژوه

پرانهادهای زیر ارائت میشود.
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برنامه ریزی آموزشی با هدف ارتقاء مهارت های ارتباط اجتمااعی بارون ساازمانی

دانشجویان :ترای رفع شکاف تر وضع موجود ترنامتهای آموزشی تاا نرازهاای عماومی و
اخ،صاصی هر یك از رش،تهای هاا

گانات ،تهرات و تادوی دو الرفصا آموزشای دروس

مهار ارتبا ی پلرس  1و  2یکی از اقداما االاالی ترای تعلرم و آموش داناا ویان تارای
مهار آموزی در ارتبا ا فردی و اج،ماعی تا روش کتس و فعالر های درالی اال .
اجرای برنامههای عملای ارتقااء مهاارتهاای ارتبااط اجتمااعی بارون ساازمانی

دانشجویان :تت موازا ترگزاری کتسهای آموزشی ،میتوان از روشهاای عملای تارای
ارتااء مهار های اج،ماعی دانا ویان تهره جس  .تر پایات مطالعاا کرفای مب،نای تار نظار
نخبگان ای ترنامتها عبارتند از:
حلقههای گفتگوی دانشجویی :تت منظور اجارای ایا
دانا ویان داناگاه تت ماارک

ارح 2 ،الااع

از ترنامات هف،گای

در حلاتهاای گف،گاو خواهاد یافا  .ایا حلااتهاا شاکلی

توالااعتیاف،اات ،اصااتحشااده و تااومیشااده از ماادلهااایی همچااون تریبااون آزاد ،کرالاایهااای
آزاداندیای و جلسا ناد و مناظره اال

کات تاا توجات تات شارایط ،ویژگایهاا و ما،نارا

الازمانی دانا ویان در شی آینده راحی و اجرا میشاود .در ایا

ارح کات تاا مااارک

االاترد داو لب از گروه هاای علاوم اج،مااعی ،رواناناالای و علاوم ترتر،ای ،اجارا مایشاود،
دانا ویان در جلسا هف،گی تا گف،گو در مورد یك موضوت کت میتواناد کاامتً تااز و تاا
ماارک

خود آنها ان،خاب شود ،تت تمری مهار های گف،گوی منطاای و تاویا

قادر

تران میپردازند .آنها در عر حال میتوانند تا تحث در مورد موضوعی کت تت پلرس و ناا
و مأموری های آن در جامعت ،مسائ اج،ماعی گوناگون یا موضوعا مرتوا تات خاانواده و
زندگی امروز مرتوا میشود ،تت تمری کارگروهی و همچنر کسب هرچت ترا،ر مهار هاا
و فنون ماور مایول شوند.
در اجرای ای

رح الزاماتی همچون عدم حنور فرمانادهان صاف تایاد ماورد توجات قارار

گررد تا دانا ویان فارغ از دغدغت تح نظاار تاودن ،ت،وانناد در یاك تماری عملای ،تات
ارتاای مهار های ارتبا ی خود تپردازند.
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طرح همپیمایی استاد و دانشجو در جهت ارتقاء مهارتهاای اجتمااعی :هامپرماایی
یعنی ماارک  ،همگامی و همکاری آگاهانت دو فرد و یا یك گروه تا فرد ترای ان،اال افکار
و ت رترا ما،ر

کت عموماً در امور رانندگی تت کار گرف،ت میشود ،ولی مایتاوان از ایا

مفهوم در ان،اال ت رترا نرز اال،فاده کارد .هامپرماایی در گارو الارمایت اج،مااعی و اع،مااد
م،اات اال

کت تهرهگرری از االاترد «م ارب آگااه تات مهاار هاای اج،مااعی» را مایتاوان

زیرتنای الرمایت اج،ماعی و جذب و جلب دانا و در نظر گرف  .تا ایا وجاود هامپرماایی
اال،اد و دانا و میتواند نظریت و رویکرد ارتااء مهاار محاوری آماوزشهاا را تاتویاژه در
تخ

مهار های اج،ماعی تت ور عملی اجرا و ن،ایج ثمرتخای را در پی داش،ت تاشد .ت رتت

تسراری از مراکز علمی ناان می دهد کت هر چات داناا و در ارتبااا تراا،ری تاا االا،اد قارار
داش،ت تاشد ،ترا،ر میتواند از منافع علمی و عملای و نراز ت رتراا شخصای االا،اد تهارهمناد
شود.
طرح مشاور مقیم :مدیری

هر انا تات عناوان شااختای از مهاار هاای مهام رواناناالای

مس،لزم تمری در موقعر های فراوان اال  .همچنر ای مهار تدون آماوزشهاای الزم و
ضااروری در وجااود فاارد هویاادا و م ،لاای نماایشااود .تاارای آمااوزش ماادیری هر انااا ،
تهرهگرری از رواناناس خبره و م،خصص در ای زمرنت کت در عر حال خود نراز م،صاف تات
ویژگیهای ای مهاار تاشاد ،مای تواناد روناد تکمرا ایا مهاار را تساریع تبخااد .در
داناگاه علوم ان،ظامی امر  ،دانا ویان در الرس،می از اللسلت مراتب نظامی ترتر

مایشاوند

و در همر راال،ا یکی از اهرمهای مهم در راه مهار آموزی مادیری هر اناا  ،آماوزش،
همکاری و ارائت مااوره تت فرماندهان صف و تت تبع آن تهرهگرری از آنها میتاشد .تنااترای
اال،ارار رواناناس در محرطی کت هام داناا ویان و هام فرمانادهان صاف تات راح،ای تات او
دال،رالی داش،ت تاشند ،میتواناد راهکااری تارای تساریع در حصاول و نرا تات مهاار هاای
مدیری هر انا در دانا ویان تاشد.
کارگروه علمی موقعیاتساازی :کاارگروه علمای موقعرا الاازی ،شاورایی م،ااک از
اعنای هرئ علمی و نمایندگان ردههای مخ،لف داناگاه اال

کت راحی ،اجرا و پاای

و
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ارزیاتی مس،مر الناریوهای موقعر الازی در رح توالعت مهار های ارتبا ی داناا ویان را
تر عهده خواهد داش .
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