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چکیده

امروزه ارتباطات انسانی و شیوههای برقراری ارتباط از جایگاه ویژهای در تمام حوزه حیات انسانی دارد .در حوزه

تربیت دینی و آموزش مفاهیم وحیانی نحوه برقراری ارتباطات جهت انتقال پیام به مخاطبان ،نقش بسیار حائز اهمیتی

دارد.بنابراین،شناختشیوهغالبارتباطی،میزاناثربخشیتعامالتبینفردیوگروهیراافزایشمیدهد.هدفتحقیق

حاضرشناساییشیوههایبرقراریارتباطبامخاطباندرتربیتدینیکارکنانناجااست.تحقیقحاضرازنوعکاربردیو
به لحاظ روش توصیفی تبیینی از نوع پیمایشی است .جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان کالنتریهای غرب تهران

تشکیل میدهند .روش نمونهگیری ،طبقهای است که تعداد  280نفر بر اساس جدول مورگان انتخاب و مورد ارزیابی
قرارگرفنتد.ابزارگردآوریاینپژوهشپرسشنامهاستانداردمهارتهایارتباطیوپرسشنامهمحققساختهتربیتدینی
است .نتایج این تحقیق نشان میدهد که شیوههای برقراری ارتباط با مخاطبان بر تربیت دینی با 62درصد اثرگذاری با99

درصد ضریب اطمینان در سطح 0/01مورد تایید واقع گردید .همچنین شیوه احساسی با48درصد و شیوه شنیداری با
23درصد و شیوه کالمی با48درصد و شیوه غیرکالمی با58درصد در سطح کمتر از 0/01درصد مورد تایید واقع گردید.

ضمن آنکه در بررسی مدل رگرسیونی از رگرسیون گامبهگام استفاده گردید که در نهایت شیوههای غیرکالمی ،احساسی
و شنیداری توانستند با63درصد ،واریانسها را تببین کرده و بر تربیت دینی کارکنان ناجا اثرگذار باشند.

کلیدواژهها :شیوههای ارتباطی ،شیوههای شنیداری ،شیوههای احساسی ،ارتباط کالمی ،ارتباط

غیرکالمی ،تربیت دینی ،کارکنان ناجا.
 )1استادیار علوم ارتباطات دانشگاه علوم انتظامی امین.
 )2کارشناسیارشد مدیریت فرماندهی.
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 -1مقدمه

ارتباطات انسانی را میتوان مجموعهاي از فرآیندهای دقیق و زیرکانه دانست؛ هرچند
این نوع ارتباط انباشته از صدها جزء ترکیبی (عالیم ،رمزها،معانی) است ولی مجموعه
متنوعی از فرآیندها را تشکیل میدهد و انسان بر این اساس میتواند از دهها روش
مختلف ،چه کلمات ،ژستها و حاالت یا کارتهای سوراخدار و چه مکالمات خودمانی
یا رسانههای گروهی و مخاطبان جهانی را بهکار گیرد .هر وقت که مردم بهنوعی،کنش
متقابل داشته باشند در واقع با یکدیگر ارتباط برقرار میکنند .به عبارت دیگر ،آنچه
ارتباطات انسانی را از دیگر موجودات زنده متمایز و مشخص میسازد توانایی بسیار زیاد
انسانها در خلق و استفاده نمادها است .بر اساس این توانایی است که انسانها مستقیم ًا
و بیواسطه و یا غیرمستقیم و باواسطه ،تجارب خود را با دیگران در میان میگذارند
(فرهنگی .)6 :1374 ،به عبارت دیگر ارتباطات ،بیانگر فراگرد ایجاد معنی است .انسانها
از نمادها استفاده میکنند تا به دیگری ارتباط برقرار کرده و با این عمل منظور خود را
به یکدیگر منتقل می کنند اما باید دانست که این نمادها موقعی معنی مییابند که بتوانند
سال دهم  -شماره  - 24بهار 1392

معنی مورد نظر را در ذهن مخاطب ایجاد کنند که الزمه این کار ،وجود کدهای مشترک
بین دو طرف ارتباط است .بنابراین ارتباط فقط انتقال پیامها و نمادها نیست ،بلکه ارتباط،
شکلگیری معنی در ذهن است .معنی در درون ذهن انسانها شکل میگیرد و آنچه بین
آنها در هنگام برقراری ارتباط تبادل میشود تنها نمادها هستند .نمادهایی که به مخاطب
انتقال داده میشود به این امید است که معنی مورد نظر فرستنده پیام را در ذهن مخاطب
ایجاد کند (همانجا.)12 :1374 ،
از طرفی سازمانها امروزه نقش بسیار مهمی در زندگی انسانها ایفا میکنند و مهمترین
عوامل سازمانی نیروی انسانی است .نیروی انسانی عامل پیچیدهای است که دارای
انگیزه و نگرشهای متفاوتی میباشد .این انگیزهها و نگرشها باید دائم ًا مورد بررسی

قرار گیرند تا با توجه به نتایج این بررسیها مدیران سیاستهای الزم را در جهت بهبود
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وضعیت موجود اعمال کنند (رئوفی.)17 :1383 ،
گاهی ناتوانی کارکنان در برقراری ارتباط مناسب با سایر همکاران در محیط کار و
یا وجود نگرشهای منفی و بیانگیزگی در بین کارکنان سبب میشود که آنها قادر به
انجام وظایفشان در حد مطلوب نباشند و در نهایت با کاهش بهرهوری مواجه گردند
(عالقهبند.)45 :1387 ،
اهمیت ارتباطات تنها در مسائل درونسازمانی نیست و بر اساس تفکر سیستمی ،در
صورتی که کارکنان از وقایع و عکسالعملهای محیط بیخبر بوده و بدون توجه به
دنیای خارج سازمان عمل کنند ،در واقع سازمان را به سمت یک سازمان بسته سوق
میدهند .از دیدگاه سازمانی ارتباط یک امر ضروری است؛ زیرا اطالعات را برای کارکنان
یکی از جنبههای بسیار مهم در سازمانهایی که در فرهنگ ایدئولوژیک نقشآفرینی
میکند ،نحوة انتقال مفاهیم دینی به مخاطبان است که در این میان نقش ارتباطات انسانی
امری انکارناپذیر میباشد .بنابراین ،شناخت شیوههای مؤثر ارتباطی میتواند تا حدود زیادی
به مدیران سازمان کمک کند تا پیام خود را با اثربخشی باال به زیرمجموعه انتقال دهند.
هدف اصلی پژوهش حاضر شناسایی و تبیین تأثیر شیوههای برقراری ارتباط (مهارتهای
ارتباطي) در تربیت دینی کارکنان سازمان ناجا است .برای شناخت شیوههای ارتباطات
مؤثر دینی ،نویسندگان در پی پاسخ به سؤاالت ذیل هستند :آيا شيوههاي برقراري ارتباط
با مخاطبان ميتواند بر تربيت ديني كاركنان ناجا نيز تأثيرگذار باشد؟ و کدامیک از
مؤلفههای شیوههای برقراری ارتباط بیشترین تأثیر را در تربیت دینی دارد؟
 -2مبانی نظری

ارتباطات ماية حيات هر سازمان آموزشي است ،فرآيندی است كه فرد ،گروه و سازمان
را به هم ربط ميدهد .ارتباطات دادهها را از محيط به سازمان و ستادهها را از سازمان به
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فراهم آورده و موجب گسترش نگرشها میگردد (حقیقی و همکاران.)36 :1382 ،
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محيط انتقال ميدهد .همانطور كه چستر بارنارد بيان ميكند« :ارتباطات يك بخش مركزي
از سازمان را تصرف ميكند زيرا ساختار ،وسعت و حيطه سازمان تقريب ًا بهطوركلي توسط

شيوههاي ارتباطي مشخص ميشوند» يا آنگونه كه دانيل كاتز و رابرت كان بيان ميكند:
«ارتباط عبارت است از جوهره سازمان» ( سيادت و همكاران.)136 :1387 ،
محوريت ارتباطات ،براي كل حرفه مديريت ،موقعي آشكار ميگردد كه در نظر گرفته
شود كه مديران چه مقدار زمان براي ارتباط برقرار كردن در سازمان صرف ميكنند .نتايج
دو پژوهش جداگانه در طيف گستردهاي از مديران سازمانهاي مختلف نشان ميدهد كه
مديران  80درصد وقت خود را براي ارتباط با افراد و گروهها تخصيص ميدهند (سيادت
و همكاران.)136 :1387 ،
فرآيند ارتباط :فرآيند ارتباط شامل تبادل اطالعات است بين يك فرستنده و يك
گيرنده ،نمودار( )1نشاندهنده اجزای كليدي فرآيند ارتباط است كه دربرگيرنده يك
مجموعه مراحل متوالي است .شامل :ايجاد پيام ،رمزگذاري ،انتقال دريافت ،دريافت،
رمزگشايي و عمل .به عبارت سادهتر ،فرستنده ايدهاي را بهصورت پيام رمزگذاري ميكند
سال دهم  -شماره  - 24بهار 1392

و آن را به گيرندهاي ميفرستد كه پيام را رمزگشايي كرده و بر اساس آن عمل ميكند.
موانع ارتباط ميتوانند در هر مرحله از فرآيند اتفاق افتند ،ليكن بيشترين مانع بين مرحله
انتقال و دريافت و نيز بين دريافت پيام و رمزگشايي اتفاق ميافتد .با توجه به اينكه در
مراحل فوق بازخوري وجود ندارد ،ليكن براي انجام ارتباط مؤثر ضرورت دارد.

نمودار :1تصوير ارتباط دوطرفه (سيادت و همكاران)137 :1387 ،

مهارتهای چهارگانه ارتباطات كالمي :مجموع روابطي را كه از طريق گفتن و گفتگو
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حاصل ميشود ارتباط كالمي ميگويند .براي اينكه كارمند موفق باشد بايد از كلمات با
دقت استفاده کند .هر كلمهاي احساسات ،عواطف خاص و عملكرد متفاوتي را در افراد
برميانگيزد .اگر كلمات درجا و مكان مناسب خود بهكار برده شوند به سرعت برق بر
جسم و روح افراد تأثير ميگذارند .بنابراين شايسته است در هنگام مواجهه با ديگران از
بهكارگيري كلمات منفي همچون :نميتوانم ،غير ممكن است ،امكان ندارد ،هرگز و...
پرهيز شود .بايد از نيروي كلمات و تأثيري كه در ديگران دارند آگاه گرديد.
كلمات در پيامي كه به ديگري منتقل ميگردد تأثير فراواني دارند .بنابراين از بهكارگرفتن
كلمات بر حسب عادات و بدون انديشه خودداري كرد (يحيايي.)5 :1381،
البته مطلب مهم اين است كه فرمان دادن يكي از برخوردهاي محكوم به شكست است.
در چارچوب مشخصي مطرح کرد ،زيرا كلمات ميتوانند تأثير مثبت داشته باشند و يا
با ايجاد حالت تدافعي گفتگو را به بحث و جدل بكشاند .بيان الفاظ موزون و دلپذير
موجب ميشود كه شخص مقابل با متانت گوش فرا دهد حقايق را جمعبندي كند و
به فكر حل مسئله باشد اما عبارات مغرضانه و كينهجويانه اغلب خشم فرد ديگر را
برميانگيزد و او را به جبههگيري دعوت ميكند و در نهايت روابط را به دشمني و

تعارض و نبرد ميكشاند .يك كلمه بايد دقيق ًا مفهوم مورد نظر ما را دربرداشته باشد نه
كمتر و نه بيشتر .بهطور كلي ،كلماتي را انتخاب بايد کرد كه داراي اين ويژگي باشد:
«صريح ،كوتاه،دقيق ،مؤدبانه ،صحيح و پرمحتوا» (يحيايي.)23 :1381،
براي درك مهارتهاي ارتباطي كالمي با چهار عنصر روبهرو ميشويم ( )1شنيدن
(مهارت شنيداري)؛ ( )2گفتن (مهارت كالمي )؛ ( )3خواندن (مهارت زباني)؛ ( )4نوشتن
(مهارت نوشتاري).
عالیم کالمی :یکی از نشانههای اصلی خوب گوش دادن در تعامالت اجتماعی استفاده
از عالیم کالمی است .این عالیم بهصورت تصدیق ،تحسین ،انعکاس احساسات ،تعبیر
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براي اين كه سخنان نافذ و مؤثر واقع شود بايد نظريات خود را با كلمات مناسب و
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و تفسیر کردن و  ....در گفتار ما ظاهر میشود (كريس.) 38 :1379 ،بهرهمندی از گفتار در
تعامالت اجتماعی باید متعادل و متناسب با وضعیت و احوال شخص مقابل باشد؛ زیرا
افراط و تفریط در گفتار یا پرسش سؤاالت نابجا ،باعث بیانگیزه شدن طرف مقابل به ادامه
تعامل ،از بین رفتن ج ّو اعتماد و در نتیجه عدم کسب اطالعات دریافتی کافی میشود.

عالیم غیرکالمی :پیامهای غیرکالمی هم ارادی هستند و هم غیرارادی .مهمترین مثال

برای ارتباط غیرکالمی ،بنیان چهرهای و اشاراتی بدنی ،تن صدا و سکوتهای بین
کلمات است.
ارتباطات كالمي در نيروي پليس :همانگونه كه در سطور قبل اشاره شد زبان وسيله
اجتماعي است كه وقتي صحبت ميكنيم واژهها را بيهدف از دهان خارج نميكنيم.
بلكه مقصودمان ارتباط با ديگران و خطاب به آنهاست .صرف ًا نميكوشيم فكرمان را بر

زبان آوريم و بلند ادا كنيم .بلكه هدفمان اين است بر كسي تأثير بگذاريم .با صحبت
كردن ميخواهيم طرف مقابلمان مقصود ما را بفهمد و او نيز به سخنانمان گوش دهد
تا مقصودمان را درك كند ،آنچه ميگوييم از گپزدنهاي معمولي گرفته تا بازجوييهاي
سال دهم  -شماره  - 24بهار 1392

دادگاه و آنچه مخاطبانمان از صحبت ما درك ميكنند هر دو از جمله فعاليتهاي
اجتماعي اساسي است .ارتباط كالمي گستردهترين نوع ارتباط است .ارتباط كالمي در
هر جا از جمله در گفتگوهاي غيررسمي در جريان انجام كار ،در جلسهها ،گروهها و
كميتهها و در سخنرانيها و نمايشهاي رسمي تحقق مييابد .ارتباط شفاهي بهدليل آنكه
عالوه بر كلمات ،آهنگ ،زير و بم ،سرعت و بلندي صداي گوينده را نيز دربرميگيرد
از قدرت خاصي برخوردار است .مقصود از اداي كالم ،پرسيدن ،قول دادن ،پيشنهاد
كردن،درخواست كردن،تشكر كردن ،دستور دادن ،تأكيدكردن و غيره است .فعاليتهاي
گفتاري را نمیتوانيم در هر وضعيتي انجام دهيم ،براي اينكه عملي گفتاري ،بجا و به
موقع باشد .بعضي شرايط بايد برقرار باشد هماهنگي در هيچ كجا مهمتر از كاربرد زبان
نيست .اين اعتقاد وجود دارد كه سخنگويان عموم ًا يا گفتههايشان مقصودي بيش از آنچه
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عم ً
ال بر زبان ميآورند ،دارند؛ به عبارت ديگر ،در سخنان مفاهيم ضمني زيادي بهكار
گرفته ميشود ارتباط موفق هنگامي امكان پذير ميشود كه فرستنده پيام خود را با گويش
اصلي مورد استفاده مردم همان منطقه جغرافيايي ،و يا گروه شغلي يا طبقه اجتماعي يا
آموزشي سازگار كند (بركو و همكاران.)115 :1384 ،
ارتباطات غيركالمي در ناجا :بر اساس مطالعات انجامشده مشخص گرديد كه ارتباطات
غيركالمي شامل كليه ارتباطاتي است كه افراد را به يكديگر مرتبط ميكند ولي جنبه
كالمي و يا مكاتبهاي ندارد؛ حركات فيزيكي ،زبان حركات بدن از اين نوع ارتباطات
ميباشد (بركو و همكاران .)117 :1384 ،ارتباطات غيركالمي بسته به بافت ارتباط،
اهداف مختلفي را برآورده ميسازد و ميتواند بهطور كامل جايگزين گفتار شود و عالوه
مانند  :سرخ شدن ،عرق كردن در هنگام يك گفتگو يا يك دروغ ،رفتارهاي غيركالمي
گاهي به تفهيم و توصيف پيام شفاهي كمك ميكنند و يا تأكيد ما را بر بخشهاي كالمي
افزايش ميدهند؛ از انواع رفتارهاي غيركالمي ميتوان به حركت بدن ،ژستها ،تكان
دادن سر ،نگاه خيره ،حاالت چهره ،مجاورت و  ...اشاره کرد .ارتباط چهرهبهچهره در
دريافت پيام ،بستگي به عواملي نظير  55درصد ظاهر شخص 38 ،درصد صداي شخص،
 7درصد پيام شخص دارد .اشخاص از طريق پيامهاي غيركالمي خود سرنخهاي زيادي
را به ما ميدهند يا نشانههايي را در مورد هيجانات ،خواستهها ،مقاصد ،شخصيت و حتي
پايگاه اجتماعي بروز ميدهند.
نوع برخورد پليس با مردم ونحوه برقراري ارتباط غيركالمي موجب افزايش ضريب
احساس امنيت در مردم ميگردد .افزايش مهارتهاي غيركالمي پليس موجب عمق
بخشيدن به روابط اجتماعي پليس و كنترل محيط ميشود.
مهمترين عنصر ارتباط غيركالمي پليس ،لباس فرم ،نحوه پوشيدن آن و تجهيزاتي است
كه همراه آن ميباشد (دعاگويان .)120 :1384 ،بسياري از قضاوتهاي ما در مورد
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بر آن حاالت عاطفي را نيز نشان دهد رفتارهاي غيركالمي گاهي مغاير پيام كالمي هستند
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ديگران به ميزان زيادي تحت تأثير ظاهر آنها بهويژه لباس و شيوه استفاده از آن است.
تغييرات مربوط به لباس پليس تأثير زيادي در انتقال پيامها بر جاي خواهد گذاشت كه به
تعدادي از آنها اشاره ميشود .مأموران انتظامي از طريق لباس فرم ،بدون صحبت كردن
پيامهاي زيادي را منتقل ميكنند.

سال دهم  -شماره  - 24بهار 1392
جدول :1خالصه انواع ارتباطات همراه با مصاديق پليسي

تربیت دینی :گرچه توجه به فلسفه تربیت ،پیشینه ای تاریخی به قدمت خود تربیت دارد و
هر مربی و نظام تربیتی بهگونه ای دیدگاههای زیربنایی و فلسفی این حوزه معرفتی را نیز به
بحث گرفته است ،ولی جداسازی فلسفه تربیت از روش تربیتی همچنان فلسفه سایر علوم،
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گذشته چندان درازی ندارد .تعریفهایی که برای (فلسفه تربیت) ارائه شدهاند ،بهصورت
روشن و تا حدودی همصدا ،پیوند بایدهای نظام اخالقی را با مباحث کلی و فلسفی
تردیدناپذیر میدانند ،از آن جمله گفتهاند :عناصری که تشکیلدهنده یک نظام تربیتی هستند
و بهصورت نظامدار و منطقی با هم ارتباط دارند ،در حقیقت برآمده و متأثر از پرسشها و
بحثهای کلیاند که ماهیت فلسفی و وجود شناختی دارند و از چیستی انسان (موضوع
تربیت) و ارزشهای انسانی (محتوای قابل انتقال به تربیتشونده) که دو عنصر اساسی در
نظام تربیتی میباشند ،سخن میگویند (شفيلد.)14: 1375 ،
هاروی سیگل مینویسد« :مقصود فلسفی بودن فرد در ارتباط با آموزش و پرورش ...
یعنی بهدست آوردن یک احساس معنی ،هدف و تعهد شخصی رضایتبخش برای هدایت
بدون شك براى ارتباط انسان با جهان خارج ابزارى الزم است كه آنها را ابزار شناخت
میخوانند ،و مهمتر از همه چشم و گوش براى دیدن و شنیدن ،و زبان براى سؤال كردن
است ،و به همین جهت در آیة:
ُص ٌم بُ ْك ٌم ُع ْم ٌي َف ُه ْم ال َي ْع ِق ُلون (البقره)171 :

بعد از آنكه این افراد را به خاطر عدم استفاده از ابزار شناخت به افراد كر و الل و نابینا
تشبیه میكند با ذكر«فاء تفریع» كه براى نتیجه گیرى است بالفاصله مىگوید« :بنابراین
آنها چیزى نمىفهمند».
به این ترتیب قرآن گواهى مىدهد كه اساسىترین پایه علوم و دانشها چشم و گوش
و زبان است ،چشم و گوش براى درك كردن مستقیم و زبان براى ایجاد رابطه با دیگران
و كسب علوم آنها.
در فلسفه نیز این حقیقت ثابت شده كه حتى علوم غیرحسى ،در آغاز ،از علوم حسى
سرچشمه میگیرد ،و این بحث دامنه دارى است كه اینجا جاى شرح آن نیست.
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فعالیتهای او به عنوان یک مربی» (هير و پرتلي ،46 :1374 ،به نقل از باقري.)1390:
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در قرآن نیز به همین ابزار شناخت اشاره میشود آنجا كه میفرماید:
صار َو أْ َ
��م َع َو أْ َ
ال ما تَشْ ُ
ی��ه ِم ْن ُر ِ
��وا ُه َو نَ َفخَ ِف ِ
ال ْف ِئ َد َة َق ِلی ً
ون
��ك ُر َ
ث َُّم َس َّ
وح ِه َو َج َع َل لَ ُك ُم َّ
ال ْب َ
الس ْ
(سجده)9 :
بعد اندام او را موزون ساخت و از روح خویش در وى دمید و براى شما گوشها و چشمها
و دلهاقرار داد ،اما كمتر شكر نعمت هاى او را بجاى میآورید (مطهري.)51 :1377 ،

در سوره مؤمنون آیه  78نیز میفرماید:
َ
صار َو أْ َ
الس ْم َع َو أْ َ
ال ْف ِئ َد َة َق ِلی ً
ون.
ال ما تَشْ ُك ُر َ
َو ُه َو الَّ ِذی أنْشَ َأ لَ ُك ُم َّ
ال ْب َ

او كسى است كه براى شما گوش و چشم و قلب (عقل) ایجاد كرد ،اما كمتر شكر او را بجا
مىآورید.

البته قرآن به ابزار دیگری هم قائل است .یكی دیگر از آن ابزارها ابزار دل است ،دل
به اصطالح عرفانی نه اصطالح قرآنی .قرآن هم گاهی به این معنا اطالق میكند ،ولی
این اصطالح خاص ،اصطالح عرفا است .قرآن نمیگوید فقط حس و عقل ،دل هیچ
سال دهم  -شماره  - 24بهار 1392

و همچنین نمیگوید که همه اش دل ،و عقل هیچ ،چون قلمروهای اینها را از یکدیگر
جدا میداند .قلمروها و موضوعات فرق میکند .برای اینکه خودت را بشناسی ،میگوید
تزکیه نفس کن .هیچ روانشناس و روانکاوی نمیتواند به اعماق ضمیر انسان آن مقدار
(آشنا شود) که تزکیه و تصفیه نفس ،انسان را به خودش آشنا میکند ،با تزکیه و تصفیه
نفس ،یک سلسله حکمتهای الهی ،راه و سلوک را به انسان نشان میدهد و غبارها را
از جلوی چشم انسان برمیگیرد (مطهري.)54 :1377 ،
بر این اساس به بیان برخی از جلوههای بارزترین اصول تربیتی در سیره معصومین(ع)
میپردازیم:
اصل ابراز عاطفی :مهرورزي از زيباترين آموزههاي اخالقي است كه نقش سازنده و
مؤثری را براي گرايش انسانها به يكديگر ايفا ميكند و در بسياري از موارد ارتباطات
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را صميميتر كرده و آتش كينهها و اختالفات را خاموش ميسازد .امام علي(ع) در اين
زمينه ميفرمايد« :دل هاي مردم رمنده است هركه به آنها محبت ورزند به او رو ميآورند»
(عاملي. )155 :1372 ،مطابق سخن امام علي(ع) محبت و مهرورزي افراد به يكديگر،
هم روحيه سخت و خشن آنان را تعديل ميكند و هم رابطه قلبي عميقي را در بينشان
بهوجود ميآورد .اين رابطه موجب ميشود در تمامي مراحل زندگي و فراز و نشيبهاي
آن ،شريك و پشتيبان و فريادرس هم بوده و در برابر گرفتاريها و دشواريها محكم
و استوار بايستند در برقراري ارتباط ،محبت كردن وابراز عالقه ميتواند از ما چهرهاي
محبوب در نظر ديگران بسازد.
اصل احترام متقابل :واژه احترام به معناي ارجگذاري و پذيرفتن فرديت و حفظ حريم
را زيبا و دوست داشتني ميكند و موجب ازدياد مهر و محبت مردم نسبت به همديگر
ميشود .حضرت علي(ع) در لزوم حفظ احترام ديگران در روابط بين فردي ميفرمايد:
«كسي كه مردم را بزرگ شمارد ،مردم نيز او را بزرگ دانند و هر كه مردم را تحقير کند
هرگز مردم بزرگش نشمارند» (عاملي .)150 :1372 ،يعني همانگونه كه در پي حفظ
احترام و شخصيت خود هستيم بايد اين اصل را در مورد ديگران رعايت کنیم .اگر فردي
متوقع باشد تا ديگران احترامش كنند ولي او نسبت به مردم چنين نباشد توقع بيجا و
اشتباهي است و هرگز به مقصود خود نخواهد رسيد.
اصل خيرخواهي :يكي از اصولي كه به برقراري و بهبود روابط ما باديگران كمك ميكند
ظن به آنان است .اگر يك فرد مسلمان نسبت به برادر
داشتن حس خيرخواهي و حسن ّ

ايماني خود ،دوستدار و خواهان حالت و كيفيتي نباشد كه خود احساس عالقه ميکند
چنين مسلماني از لحاظ ايماني نقص و كمبود دارد و از خلق و خوي و راه و رسم اهل
دين بسيار به دور است و در روابط بين فردي با مشكل روبهرو خواهد شد .از ديدگاه
معصومين(ع) روابط اجتماعي انسانها در مرحله انديشه و نيز در مرحله عمل ،بايد بر
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شخصي و انساني افراد است (قرباني .)107 :1384 ،رعايت اين اصل زندگي اجتماعي
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خيرخواهي مبتني باشد؛ بدين معنا كه مسلمانان بايد صفحه انديشه و نيت و عمل خود را
نسبت به برادران ديني خود نيكو و زيبا گردانند ،دوستي و سعادت آنها در سر بپرورانند و
از نقشهكشي و توطئه چيني بر ضرر آنان بپرهيزند اين همان صبغه و رنگ الهي است که

اميرالمومنين(ع) ميفرمايدِ « :انَّ َ
ِ
َكون ِن َّيۀَ
االنسان لِل ّن ِ
اس َجمي َلۀً » (كليني:1351،
اهلل ُسبحان َُه ُي ِح ُّب اَن ت َ

 .)208وقتي خيرخواه ديگران باشيم به هيچ عنوان عملي را كه بر ضد منافع آنان است

انجام نمیدهيم .از آنچه درباره ما ميگويند و انجام ميدهند كينه به دل نمیگيريم؛ همواره
نسبت به آنان خوشبين هستيم (مجلسي .)175 ،1381 :امام صادق(ع) ميفرمايد« :بر شما
باد به خيرخواهي خاليق كه هيچ عمل نزد خدا بهتر از اين نيست» (مجلسي.)258 :1381 ،
اصل مدارا  :يكي از كاربردي ترين اصول در برخوردهاي اجتماعي ،سازش و مدارا با
ديگران است .مدارا در لغت به معناي مالطفت و نرمي و احتياط بهكار رفته است .مدارا
با ديگران موجب جلب محبت آنان و در نتيجه محبوبيت و تداوم ارتباط ميگردد .در
روايات و احاديث نيز بر رفق و مدارا بسيار تأكيد شده و رفق و مدارا مايه زينت كارها
شمرده شده است (محمدی ريشهري .)156 :1370 ،امام موسيبنجعفر(ع) نيز در
سال دهم  -شماره  - 24بهار 1392

اهميت اين روش و كاربرد آن در ارتباط بين فردي به مردم سفارش ميفرمايد« :با مردم
مدارا كنيد تا عمل شما نزد آنها بزرگ و فربه شود» (كليني .)170 :1351به گفته ايشان
هر حرف و عملي كه با نرمي و مالطفت همراه باشد راحتتر پذيرفته ميشود و هر
چند كوچك و ناچيز باشد در نظر ديگران با ارزش و واال جلوه ميكند .مدارا و سازش
با مردم عالوه بر بهبود ،چنان جايگاهي دارد كه رسول خدا آن را نصف ايمان ميداند.
چنانكه امام صادق(ع) به نقل از ايشان ميفرمايد« :سازگاري با مردم نصف ايمان است
و نرمي با آنها نصف زندگي است» (عاملي.)148 :1372 ،
اصل صداقت« :صداقت» ميتواند سه قسم ابهام داشته باشد :ابهام در زبان و لفظ ،ابهام
در ذهن و معني ،ابهام در خارج و مصداق .شرحاللفظ يا پرسش از معناي لفظ( ،المامقاني،
 )91 :1381ابهام زباني و اشتراك لفظي را از بين ميبرد .تعريف (بحاراالنوار:1383 ،
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 )196ابهام مفهومي و تصوري را دفع ميكند .تحليل مفهومي (پاكتچي ،19 :1375 ،به
نقل از صادقي )1388 ،و تحليل گزارهاي (آمدي 41 :1373 ،به نقل از صادقي)1388 ،
هم را رافع ابهام زباني و هم برطرفكننده ابهام ذهني است؛ مالك تمايز (خونجي:1345 ،
13به نقل از صادقي )1388 ،نيز ابهام مصداقي را برطرف ميكند (شيخ اشراق:1367 ،
 61به نقل از صادقي.)1388 ،
اصل تواضع :تواضع از ماده وضع در اصل به معنی فرونهادن است .نراقی در تعریف
تواضع میگوید :تواضع عبارت است از شکسته نفسی که نگذارد آدمی خود را باالتر
از دیگری ببیند و الزمه آن کردار و گفتار چندی است که داللت بر تعظیم دیگران و
اکرام ایشان میکند (معراجالسعادة ،300 :به نقل از صادقي .)1388 ،داشتن تواضع در
است خود را برتر و باالتر از دیگران دانسته دچار کبر و غرور میشود و همین غرور
موجب تنفر دیگران از او میگردد .یکی از مهمترین سیرههای رفتاری معصومین(ع)،
رفتار متواضعانه و پرهیز شدید از هرگونه کردار تکبرآمیز و مغرورانه بوده است .پیامبر
اکرم(ص) تکبر را نشانه بیاعتنایی به حق و تحقیر مردم میدانند (پاینده.)61 :1377 ،
اصل اعتدال :اعتدال همانگونه که از نامش پیداست ،به معنای پیمودن و گزینش راه
میانه و وسط و بیمیلی به دو طرف افراط و تفریط میباشد (محمدی ریشهری:1370،
 .)489بیگمان زیادهروی و کوتاهی که از آن به افراط و تفریط یاد میشود از نظر بیشتر
مردم امری ناپسند و زشت است که به شخصیت فرد و روابطش با دیگران آسیب میزند؛
از این رو ،همواره سفارش میشود که از زیادهروی و کوتاهی کردن در هر کاری پرهیز
شود که این سفارش یک حکم عقالنی محسوب میشود .در زبان فارسی از آن به اعتدال
یاد میشود که برگرفته از عدل است .امام علی(ع) میانهروها را بهترین مردم میدانند «خَ ْي ُر
ال َّم ِة الن ََّم ُط أْ َ
َه ِذ ِه أْ ُ
ال ْو َس ُط» (مجلسی.)41 :1381 ،

اصل پرهیز از تجسس در زندگی دیگران :همواره تجسس در زندگی دیگران نوعی
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روابط بین فردی یکی از اصول مهم و اساسی میباشد فردی که فاقد تواضع و فروتنی
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بیحرمتی به آنان و امری نکوهیده و مذموم بوده است که مردم از آن نهی میشدند.
خداوند در سوره حجرات آیه  ،21اهل ایمان را به دوری جستن از تجسس در احوال
مردم تشویق میکند تا در نتیجه آن روابط اجتماعی اسالم سالمتر و جامعه فاضله اسالم،
انسانیتر شود در سنت معصومین(ع) نیز بارها به مردم توصیه کرده است که از انجام
چنین عملی بپرهیزند تا در روابطشان با دیگران خللی وارد نشود .همانند این حدیث از
امام صادق(ع) که میفرماید« :از درون مردم کاوش و جستجو مکن که بیرفیق و دوست
بمانی» (کلینی .)469 :1387 ،دخالت کردن در مسائل خصوصی دیگران موجب تنفر آنان
گردیده آنها را سمت قطع ارتباط با ما سوق خواهد داد تا مجال کمتری برای دخالت
در زندگیشان داشته باشیم .رعایت این اصل به قدری حائز اهمیت است که رسول
اکرم(ص) میفرماید« :کسی که فضول نباشد اسالمش نیکوست» (پاینده.)741 :1377 ،
ایشان برای نشان دادن اهمیت چنین موضوعی در ارتباط بین فردی ،یک عمل اخالقی
را به یک عمل اعتقادی ،پیوند میزنند .پیروی از این اصل در برخوردهای ارتباطی نشانه
ارزش و احترامی است که برای آنان و مسائل خصوصیشان قائلیم و همین امر موجب
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حسن اعتماد آنان به ما و تمایل آنان به برقراری و دوام ارتباط خواهد گردید.
اصل حمایت و حفظ آبروی دیگران :اسالم برای حفظ آبرو و حرمت و شخصیّت
مؤمنان اهمیّت زیادی قائل است و آبروی مؤمن را برابر با خون وی میداند تا آنجا كه
هم به خود مؤمنان دستور میدهد كه آبروی خود را حفظ كنند و هم به دیگران میفرماید

كه آبروی مؤمنان را حفظ کنند .در حدیثی از پیامبر اكرم(ص) آمده است« :قُوا بِ َاموالِ ُكم َعن
اَ ِ
عراض ُكم» یعنی ،آبرویتان را بهوسیلة اموالتان حفظ كنید.

اصل حفظ اسرار دیگران :امام صادق(ع) در لزوم حفظ اسرار دیگران فرمود« :مجلسها
امانتاند و کسی حق ندارد کالم محرمانه رفیق خود را بدون اجازه او فاش کند» (کلینی،
 .)480 :1387اگر ما در برابر آنچه به ما گفته میشود راز نگهدار نباشیم ،نمیتوانیم
ارتباط صمیمانه با دیگری برقرار کنیم ،چرا که وی از ترس اینکه مبادا گفتههایش فاش
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شود از صحبت و معاشرت با ما خودداری میکند؛ چه بسا فاش شدن اسرار و گفتههای
وی پیامدهایی چون قطع ارتباط دیگران با وی را به همراه میآورد و او برای تالفی و
پیشگیری از آسیبهای احتمالی دیگری که ممکن است از جانب ما برایش پیش آید،
ارتباطش را با ما قطع کند و این در حالی است که رعایت این اصل موجب میشود
ما فردی امین و مورد اعتماد در نظر وی باشیم و ارتباطی صمیمی با ما برقرار سازد
(مجلسی .)208 :1364 ،هشام بن سالم میگوید امام صادق(ع) فرمود« :وعدهای که مؤمن
به برادر دینی خود میدهد نوعی نذر است که وفا کردن به آن الزم است جز اینکه کفاره
ندارد و هر کس از وعدهای که داده تخلف کند با خدا مخالفت کرده و خود را در معرض
خشم پروردگار قرار داده است» (کلینی.)364 :1387 ،
و حسن سلوك با مردم بهشمار میرود ،باید همیشه مورد توجه سالكالیاهلل باشد .در
قرآن مجید و روایات اسالمی به این امر فوقالعاده اهمیت داده شده است.
اصل پرهیز از عیبجویی :افراد عیبجو از همهکس انتقاد میکنند و همواره نقاط منفی
را برمیشمرند ،گویی خود را برای پیدا کردن عیب و نقص دیگران وقف کردهاند این
افراد در برابر پیشنهاد یا نظر اصالحی دیگران مخالفت میکنند یا آن را مورد تردید
قرار میدهند و از خود نظر و رأی میدهند و مبالغه و گزافهگویی را به باالترین حد
میرسانند .چنین افرادی همواره منفور دیگران هستند و جایی در قلب دیگران ندارند.
بیتردید افراد عیبجو نهتنها زندگی خود را تباه میسازند بلکه اسباب نگرانی دیگران
را نیز فراهم میکنند و موجب پیدایش بیاعتمادی ،ناامنی ،فضای شک و تردید ،تضعیف
روحیه دیگران و مانند آن میشوند .کسی که در پی عیوب مسلمین باشد از نظر مسلمانی
و دینی گرفتار سقوط است و از والیت خدا بیرون رفته ،در والیت شیطان قرار میگیرد.
رسول خدا در توصیه به کسی که این عمل را انجام میدهد میفرماید« :در پی عیبها و
لغزشهای مسلمانان نباشد ،چرا که هرکس در پی شمارش و یافتن عیبهای مسلمانان

شیوه های برقراری ارتباط با مخاطبان در تربیت دینی کارکنان ناجا

اصل وفای به عهد :وفای به عهد و پیمان كه یكی از فرایض و از جمله آداب معاشرت
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باشد ،خدا هم پیجوی عیب او خواهد شد و هر که را خدا را پی عیوبش افتد رسوایش
میسازد گرچه در خانهاش باشد» (کلینی.)58 :1387 ،
 -3فرضيههاي تحقیق

 .1شيوه ارتباط با مخاطبان (مهارتهای ارتباطي) در تربيت ديني كاركنان ناجا نقش دارد.
 .2بین مهارت احساسي (بازخور) و تربيت ديني كاركنان ناجا رابطه وجود دارد.
 .3بین مهارت شنيداري و تربيت ديني كاركنان ناجا رابطه وجود دارد.
 .4بین مهارت زباني و تربيت ديني كاركنان رابطه وجود دارد.
 .5بين مهارت غيركالمي و تربيت ديني كاركنان رابطه وجود دارد.
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 -4روششناسی تحقیق

تحقیقات علمی بر اساس دو مبنا یعنی هدف و ماهیت روش تقسیمبندی میشود
(حافظنیا .)50:1381 ،پژوهش حاضر از نظر هدف ،کاربردی و از نظر گردآوری دادهها
توصیفی از نوع پیمایشی است .واحد تحلیل این تحقیق فرد است .جامعه آماری این
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پژوهش را کلیه كاركنان سركالنتري پنجم تهران بزرگ در سال 1391تشكيل ميدهند.
در این پژوهش از روش نمونهگیری طبقهای استفاده میگردد و سپس از بین کارکنان به
شیوه تصادفی و متناسب بر اساس حجم نمونه ،تعداد آزمودنیهای مورد نظر انتخاب و بر
اساس جدول حجم نمونه مورگان محاسبه شده که برابر با  248نفر است که محقق 270
پرسشنامه را بین پاسخگویان توزیع کرده است .برای تدوین ادبیات موضوع و مباحث
نظری تحقیق ،جمعآوری اطالعات به روش کتابخانهای و بررسی اسنادی اقدام گردید
و برای جمعآوری اطالعات مورد نیاز جهت آزمون فرضیات از تکنیک پرسشنامه به
منظور سنجش اظهارات پاسخگویان استفاده گردید .در این تحقیق محققان برای بررسی
روایی سازهای پرسشنامه ،موفق نشد پرسشنامة مشابه پیدا کند بنابراین از طریق مشورت
صوری و ظاهری پرسشنامه دست یابد .به منظور بررسی پایایی و اعتبار پرسشنامه از
طریق آزمون مجدد اقدام میشود بهطوریکه پرسشنامه بر روی  30نفر در مرحله پایلوت
اجرا و سپس در این تحقیق برای تعیین اعتبار پرسشنامه از روش ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شده است که یک روش اعتباریابی است و همسانی درونی آزمون را ارزیابی
میکند و نشان میدهد که سؤاالت آزمون تا چه اندازه توانایی دارند تا خصیصهای واحد
را اندازهگیری کنند .اطالعات بهدست آمده از طریق آزمون آماری (آلفاي کرونباخ) مورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت که میزان آلفای محاسبهشده برابر با  88درصد بوده است که
لحاظ علمی مورد تأیید میباشد.

شیوه های برقراری ارتباط با مخاطبان در تربیت دینی کارکنان ناجا

با اساتید راهنما و مشاور و کارشناسان این حوزه به تنظیم پرسشنامه کرد تا به روایی
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 -5یافتهها

یافتههای توصیفی نشان میدهد که  87/9درصد پاسخگويان را مردان تشكيل ميدهند،
همچنين به لحاظ سني  48درصد پاسخگويان در گروه سني  30-26سال قرار دارند و به
جهت تحصيالت نيز  41/5درصد داراي مدرك تحصيلي ليسانس ميباشند.
در بررسي وضعيت مهارت احساسي پاسخگويان مشخص گرديد كه  57/7درصد از
پاسخگويان از مهارت احساسي مناسبي برخوردار ميباشند .همچنين در بررسي مهارت
شنيداري نيز  51/6درصد در وضعيت مطلوبي قرار دارند .ضمن آنكه در بررسي مهارت
كالمي نيز  61/7درصد در وضعيت قابل قبول قرار دارند .همچنين در بررسي مهارتهای
غيركالمي پاسخگويان مشخص گرديد كه  77/8درصد آنان در وضعيت كامال مناسبي
قرار دارند.
در بررسي ميزان تسلط به مهارتهای ارتباطي با توجه به تمامي مؤلفههاي آن بهصورت
كلي نيز مشخص گرديد كه  75/8درصد پاسخگويان به اين اصول آشنايي دارند .ضمن
آنكه به لحاظ تربيت ديني نيز  89/9درصد پاسخگويان نيز از تربيت ديني مطلوبي
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برخوردارند.
در بررسي گویههای تربيت ديني نيز مشخص گرديد كه بيشترين ميانگين پاسخ هاي
داده شده مربوط به گویه اصل وفاي به عهد و حسن سلوك با مردم با  4/27درصد و
كمترين مربوط به مقدم دانستن تغيير بينش بر تغيير منش كه ميانگين  3/83درصد را به
خود اختصاص داده است ،كه بيانگر آن است كه كاركنان حسن سلوك و وفاي به عهد
را سرلوحه امور كاري خود قرار دادهاند.
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• شيوه ارتباط با مخاطبان (مهارتهای ارتباطي) در تربيت ديني كاركنان ناجا نقش دارد.

آمار ناپارامتريك از آزمون اسپريمن استفاده گرديد؛ نتيجه بيانگر آن است كه مهارت هاي
ارتباطي (متغير مستقل) بر تربيت ديني (متغير وابسته) با دامنه  0/63و سطح معنيداري
 0/000كه به جهت كوچكتر بودن از 0/05با  99درصد ضريب اطمينان مورد تأييد واقع
ميگردد ضمن آنكه جهت اثرگذاري ،مستقيم ميباشد اما اينكه اين اثرگذاري بين دو
متغير آيا بهصورت واقعي ميباشيد يا تصادفي از آزمون خي دو استفاده گرديد:

همانگونه كه مالحظه ميگردد خي دو حاصله از آزمون با درجه آزادي  552و ارزش
محاسبه شده  3236/72و سطح معني داري  0/0001به جهت كوچكتر بودن از  0/05مورد
تأييد ميگردد به عبارت ديگر ،اين آزمون تأييد کرده است كه شيوههاي ارتباط با مخاطبان
و اثر آن بر تربيت ديني كاركنان ناجا يك رابطه واقعي بوده و تصادفي نمیباشد.

شیوه های برقراری ارتباط با مخاطبان در تربیت دینی کارکنان ناجا

همانگونه كه مالحظه ميگردد به جهت بررسي ضريب همبستگي بين دو متغير ،در
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همانگونه كه مالحظه ميگردد مدل رگرسيون با ضريب R2 =0/63بيانگر آن است كه
در مجموع شیوههای ارتباطي به اندازه 63درصد اثرگذاري بر تربيت ديني كاركنان ناجا
را بهدنبال خواهندداشت؛ اما در بررسي يك به يك متغيرهاي مورد بحث مشخص گرديد
كه مهارت غیركالمي با بتا استاندارد  0/35بيشترين اثرگذاري را بر تربيت ديني كاركنان
ناجا خواهد گذاشت .به عبارت ديگر ،هر يك واحد تغيير در متغير غیركالمي به اندازه
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35درصد اثرگذاري و تبيين واريانسها را منجر خواهد شد .بنابراین ،متغيري همچون
مهارت غیركالمي بيشترين اثرگذاري را بر تربيت ديني كاركنان ناجا داشته است.
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آنچنانکه جدول فوق نشان میدهد در اولین گام ،شیوه غیرکالمی وارد معادله رگرسیون
پیشبینی شده است .در اولین گام مقدار بحرانی ( )F = 234/89با درجات آزادی
(1و ) 246از مقدار بحرانی جدول آماری بزرگتر است .رگرسیون بهدست آمده در سطح
( )0/01معنیدار است .ضریب رگرسیونی استاندارد شیوه غیرکالمی ( )β=0/69بهدست
آمده است که با همبستگی (48 ،)R=0/69درصد از واریانس تربیت دینی را تبیین کرده
است .در گام دوم ،شیوه احساسی با ضریب استاندارد رگرسیونی ( )β=0/42وارد معادله
رگرسیون پیشبینی شده است .مقدار بحرانی( )F = 180/50با درجات آزادی (2و)245
از مقدار بحرانی جدول آماری بزرگتر است در نتیجه رگرسیون بهدست آمده در سطح
 0/01معنیدار است .با ورود شیوه احساسی همبستگی چند متغیری به (،)R=0/77
شیوه شنیداری وارد معادله رگرسیون پیشبینی شده است .مقدار بحرانی (= 141/32
 )Fبا درجات آزادی ( 3و )244از مقدار بحرانی جدول آمار بزرگ تر است و در نتیجه
رگرسیون بهدست آمده در سطح  0/01معنیدار است .ضریب رگرسیونی شیوه شنیداری
( )β=0/79است که ضریب همبستگی چند متغیری را به ( ،)R=0/79افزایش داده است
و درصد تبیین را به  63درصد رسانده است .این در حالی است که شیوه کالمی توان
الزم برای قرار گرفتن در معادله رگرسیون را بهدست نیاورده است.
 -6نتیجهگیری

امروزه به جهت وجود پيچيدگي در روابط اجتماعي ،نوع ارتباطات انساني از اهميت
مهمي برخوردار است ،زيرا انسانها با انتخاب نوع ارتباط با مخاطب خويش ،منويات
دروني خود را بازگو کرده و بهگونهاي قبل از اينكه هر گونه سخني به ميان آورند با
استفاده از انواع مهارتهاي ارتباطي ،جو موجود فيمابين را تعيين ميکنند .امروزه پليس
نيز به جهت رسالتي كه بر عهده دارد مجبور به پيروي کردن از اين قواعد و استفاده از

شیوه های برقراری ارتباط با مخاطبان در تربیت دینی کارکنان ناجا

افزایش یافته است و درصد تبیین به  59درصد افزایش پیدا کرده است .در گام سوم

44
آنها در انجام مأموريتهاي خويش است ،زيرا همواره اينگونه نخواهد بود كه مراجعين
به ادارات پليس را مجرمين و بزهكاران تشكيل دهند؛ بلكه اغلب كساني كه به ادارات
پليس مراجعه ميکنند ،افرادي از جامعه هستند كه به نوعي حقوقشان پايمال شده و
به جهت بازخواهی حق خويش به مأموران پليس مراجعه ميکنند ،بنابراین ،با توجه
به وضعيت روحي و رواني افراد فوق به جهت ظلم وارده ،رسالت ايجاب ميکند كه

استراتژي رفتاري خود را بهگونهای تبيين کند تا در مقابل چنين مخاطباني كه معموالً
عصبي ،تندخو و غيرطبيعي ميباشند با ابزار ارتباطي مناسب ،با آنها برخورد کرده،
بهگونهاي كه نوعي اميدواري به جهت رعايت عدالت در حق آنان موجبات آرامششان
را فراهم ميکند و از طرفي ديگر در مقابله با افراد بزهكار و مجرم بايد استراتژي ویژه
و متناسب با آنان را اتخاذ کرد بهنحوي كه با استفاده از تكنيكهاي ارتباطي ،بهگونهاي
عمل گردد كه بدون آنكه برخوردي فيزيكي انجام پذيرد ،مجرمين و بزهكاران از قاطعيت
پليس در برخورد قانوني با آنان اطمينان كامل پيدا کرده و راهي به جز تسليم شدن و
اعتراف به بزه انتسابي را در پيش نگيرند .با اين حال ،اين امر امكان پذير نخواهد شد مگر
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اينكه نيروي پليس آموزشهاي مناسب و مطالعات الزم را در خصوص شناخت دقيق
و هر چه بيشتر مهارتهای ارتباطي پيدا کرده و با تمرين و تكرار آن ،به عنوان يكي از
شاخصههاي رفتاري خويش در وجود خود نهادينه کند.
از آنجايي كه دادههاي بهدست آمده با آزمون اسمرينوف مورد محاسبه قرار گرفته و
غير پارامتريك بودن آن محرز گرديد ،جهت بررسي فرضيههاي پژوهش از آزمونهاي
آماري ناپارامتريك استفاده گرديد.
در فرضيه اصلي كه بيان ميدارد :شيوه ارتباط با مخاطبان (مهارتهای ارتباطي) در
تربيت ديني كاركنان ناجا نقش دارد .كه با بررسيهاي به عمل آمده توسط آزمون ضريب
همبستگي اسپريمن ،مشخص گرديد كه اين همبستگي در سطح معنيداري 0/0001
با  99درصد ضريب اطمينان ،معنيدار ميباشد مضاف ًا اينكه دامنه اثرگذاري برابر با
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 62درصد است كه از اثرگذاري مطلوب ومستقيمي برخوردار ميباشد .ضمن آنكه با
استفاده از آزمون خي مشخص گرديد كه اين همبستگي تصادفي نبوده و واقعي ميباشد
كه بيانگر قبول فرض محقق ميباشد .با نتایج بهدست آمده از تحقیق یدالهی ( )1383و
رزاقی ( )1382همسو میباشد.
جهت بررسی اینکه ابعاد مختلف مهارتهای ارتباطی تا چه میزان میتوانند تربیت دینی
کارکنان ناجا را پیشبینی کنند از آزمون رگرسیون گامبهگام استفاده گردید که در مرحله اول
مدل رگرسیونی شیوه غیرکالمی با اثرگذاری 48درصد وارد معادله رگرسیونی گردید .در
گام دوم شیوه احساسی وارد شد که با  11درصد افزایش اثرگذاری ،مجموع را به  59درصد
افزایش داد؛ و در نهایت در گام سوم با ورود شیوه شنیداری ،اثرگذاری مدل با  4درصد
اینکه شیوه کالمی نتوانست اثری بر شکل مدل ارائه شده بگذارد .نتایج بهدست آمده از آزمون
رگرسیونی به شکل زیر بر روی مدل آورده شده است.

همانگونه که مالحظه میگردد بیشترین اثرگذاری در بین مؤلفههای مورد مطالعه بر
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افزایش به  63درصد رسید که موجب تبیین واریانسها در این زمینه گردید .نکته حائز اهمیت
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تربیت دینی مربوط به مهارت غیرکالمی میباشد که بتا استاندارد آن  35درصد میباشد.
به عبارت دیگر ،هر یک واحد تغییر در افزایش مهارتهای غیرکالمی موجبات  35درصد
ارتقای در تربیت دینی کارکنان خواهد شد.
 -7پيشنهادها

 -1براساس بهکارگیری شیوههای برقراری ارتباط و نحوه صحیح ایجاد ارتباط انسانی
و اسالمی و توجه به پیچیدگیهای موجود ،حقوق و مزایا به کارکنان پرداخت گردد.
 -2سازمان نیروی انتظامی باید عالوه برتأمین معیشت کارکنان خود ،بایستی آموزشهای
مطلوبی را در خصوص نحوة ایجاد ارتباطات انسانی و اسالمی کارکنان و مراجعین و
ارتقای تربیت دینی آنان را ارائه دهند.
 -3با توجه به نتایج حاصله از پژوهش و تأثیرگذاری مهارتهای ارتباطی بر تربیت دینی،

برنامهریزان آموزشی در خصوص تقویت شیوههای برقراری ارتباط خصوص ًا مؤلفههای
احساسی ،شنیداری ،زبانی ،نوشتاری و مهارتهای غیرکالمی باید آموزشهای الزم را
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جهت کارکنان خویش در نظر گرفته و به جهت حفظ و ارتقای این مؤلفهها باید جهت
استفاده از تجربیات دیگر سازمانهای داخل و خارج کشور اقدامات الزم را بهعمل آورند.
 -4از آنجايي كه فن بيان به عنوان عاملي مهم در انتقال مفاهيم و خواستهها در ارتباطات
اجتماعي محسوب ميگردد ،از این رو ،پيشنهاد ميگردد كه با تهيه فيلم هاي آموزشي و
تشويق كاركنان به مطالعه هر چه بيشتر مطالب ،دامنة لغات آنان را افزايش داده و بدين
نحو مهارتهاي زباني آنان نيز ارتقاء يابد.
 -5مهارتهای غيركالمي ميتواند به مؤثرترين شيوه ارتباطي منتج گردد بنابراین ،با
توجه به اهميت اين نوع مهارت پيشنهاد ميگردد كه مباحث علمي در اين خصوص به
کارکنان در دورههاي بلندمدت و كوتاهمدت آموزش داده شود ،همچنين يگانهايي از
ناجا هم چون ادارات آگاهي ،گذرنامه ،راهنمايي و رانندگي و  ...كه ارتباط بيشتري با
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مخاطبان و آحاد جامعه دارند بهگونهاي آموزش داده شوند كه بهترين استفاده را از اين
مهارت در جهت حفظ و ارتقاي تربيت ديني خود داشته باشند .با توجه به تحقيق حاضر
مشخص گرديد مهارتهای ارتباطي ميتواند در افزايش تربيت ديني کارکنان ناجا امري
اثرگذار محسوب گردد.
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