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مطالعات مدیریت ورزشی

مقایسۀ وضعیت خودبرندسازی دانشجویان تربیتبدنی با دانشجویان سایر
رشتهها با تأکید بر الگوی ششگانۀ مهارتهای ارتباطی مؤثر قاسمی
4

حمید قاسمی ،1اکبر فریدفتحی ،2رضا طالیی ،3حسین فارسی
*

 .1دانشیار مدیریت ورزشی ،دانشگاه پیامنور شهریار
 .2دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه پیامنور تهران
 .3دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی ،دانشگاه شمال ،آمل
 .4دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت رسانههای ورزشی ،دانشگاه علم و فرهنگ تهران
تاریخ دریافت1395/02/10 :

تاریخ پذیرش1395/11/02 :

چکیده
هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ وضعیت خودبرندسازی دانشجویان رشتههای مختلف تربیتبدنی با دانشجویان دیگر
رشتهها با تأکید بر الگوی ششگانۀ مهارتهای ارتباطی مؤثر قاسمی بود .روش این پژوهش توصیفی ـ پیمایشی بود و
جامعۀ آماری آن را تمامی دانشجویان کارشناسی و کارشناسیارشد گرایشهای مختلف تربیتبدنی و دیگر رشتهها در
دانشگاههای منتخب در سال ( )1394تشکیل دادند .نمونۀ آماری نیز  384نفر در نظر گرفته شد .ابزارهای پژوهش دو
پرسشنامۀ "تعیین وضعیت خودبرندسازی قاسمی ( ")1393و "تعیین سطح مهارتهای ارتباطی قاسمی ( ")1393بود.
بهمنظور بررسی روایی صوری پژوهش از نظر پنج متخصص این حوزه استفاده گردید و برای روایی سازه از تحلیل عاملی
تأییدی استفاده شد .همچنین ،پایایی پرسشنامه (بر روی یک نمونۀ  30نفره) با استفاده از آلفای کرونباخ برای پرسشنامۀ
تعیین وضعیت خودبرندسازی قاسمی معادل ( )0/81و برای پرسشنامۀ تعیین سطح مهارتهای ارتباطی معادل ()0/86
بهدست آمد .عالوهبراین ،از آزمون کلوموگروف ـ اسمیرنوف ،تحلیل عاملی تأییدی ،تی تکنمونهای ،تی مستقل و آزمون
لوین جهت مقایسۀ بین متغیرها استفاده شد .تجزیهوتحلیل دادهها نیز با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس نسخۀ 22
انجام گرفت .نتایج نشان میدهد که وضعیت خودبرندسازی دانشجویان حوزۀ تربیتبدنی بهطور معناداری ضعیف میباشد
( )P>0/05و دانشجویان حیطۀ تربیتبدنی بهلحاظ مهارتهای نوشتن ،سخنگفتن و استفاده از ابزارهای ارتباطی روزمره
و نوین بهطور معناداری ضعیف بوده و وضعیت مهارتهای گوشدادن ،خواندن و زبانتنی بهشکل معناداری مناسب میباشد
( .)P>0/05همچنین ،نتایج حاکی از آن است که خودبرندسازی دانشجویان تربیتبدنی بهشکل معناداری پایینتر از
خودبرندسازی دانشجویان غیرتربیتبدنی است ( .)P>0/05براساس نتایج ،با توجه بیشتر به آموزش مهارتهای ارتباطی
در رشتۀ تربیتبدنی میتوان عالوهبر افزایش این مهارتها به افزایش مهارت خودبرندسازی دانشجویان کمک نمود.
واژگان کلیدی :مهارتهای ارتباطی ،مدل ششگانۀ ارتباطات ،خودبرندسازی

* نویسندۀ مسئول

Email: ghasemione@yahoo.com
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مقدمه
امروزه ،برقراری ارتباط را میتوان از عناصر اساسی زندگی اجتماعی و حرفهای دانست؛ زیرا ،آدمی
با برقراری ارتباط با محیط و انسانهای پیرامون خود در پی رفع نیازهای خویش میباشد (رهنما،
فتحی و دیانی .)1394 ،انسان ،چه درون خانواده و چه در اجتماع ،درگیر شبکۀ پیچیدهای از ارتباطات
مختلف است که بخش عمدهای از ذهن ،فکر و انرژی او را مصروف خود میدارد .با این توصیف
هنگامیکه وارد سازمانها میشویم ،این کیفیت ارتباطات و بهرهوری آن نقشی بیبدیل مییابد
(قاسمی ،کشکر و اسمعیلی .)875 ،1393 ،انسانها در جامعۀ امروز در یک سازمان بهدنیا میآیند ،در
سازمانهای مختلف زندگی میکنند ،در سازمانی میمیرند و در سازمانی دیگر به خاك سپرده
میشوند؛ ازاینرو ،در تمامی مراحل زندگی خود بهنحوی با سازمانها و ارتباطات سازمانی سروکار
دارند (فرهنگی .)84 ،1382 ،شایانذکر است که ارتباطات طیف وسیعی از مباحث را دربرمیگیرد و
میتوان جنبههای متمایز ارتباطات را براساس اینگونه تعاریف متفاوت تشریح و توصیف نمود؛ اما
تعریفی واحد و یکسان برای آن موجود نمیباشد (زارعی متین و یوسفزاده .)138 ،1389 ،شاید بتوان
گفت که ارتباط ،یکی از قدیمیترین و درعینحال ،عالیترین دستاوردهای بشر بوده است (فاتحی
پیکانی و توالیی .)57 ،1390 ،انسان برای برقراری رابطه با دیگران روشهای مختلفی را پرورانده است
که رشد و تکامل زبان و شیوههای غیرکالمی مانند حالت چهره ،حالت کلی بدن و یا وضعیت اندامها
و غیره را شامل میشود .هریک از این شیوهها میتوانند بخشی از اطالعات و احساسات موردنظر فرد
درحال صحبت و یا گوینده را به فرد دیگر انتقال دهد (معینالدین.)22 ،1386 ،
منظور از مهارتهای ارتباطی ،فرایندهای خاصی است که فرد را قادر میسازد تا بهصورتی شایسته
رفتار کند (هارجی و دیکسون .)125 ،2004 ،1درحقیقت ،اجتماعیشدن هر فرد ،دستاورد مهارتهای
ارتباطی او میباشد که قبالً آن را آموخته است (بولتون .)88 ،1380 ،2مهارتهای ارتباطی را میتوان
مشتمل بر مهارتهای فرعی (خردهمهارتهای آن) متفاوت دانست .الزمبهذکر است که توانایی
گوشدادن فعاالنه بهعنوان یک مهارت اساسی در روابط بین فردی مورد توجه قرار گرفته است (حسین
چاری و فداکار .)21 ،1384 ،افراد به شیوههای گوناگون با یکدیگر صحبت میکنند ،گوش میدهند،
مشاهده میکنند ،نسبت به یکدیگر واکنش نشان میدهند و اطالعات بسیاری را رد و بدل مینمایند
که این همان شیوۀ زندگی اجتماعی است (قاسمی و همکاران .)32 ،1383 ،باوجودآنکه ارتباط بین
فردی یکی از بزرگترین پیشرفتهای بشر بهشمار میآید؛ اما انسانهای معمولی قادر به برقراری یک
1. Hargie & Dickson
2. Bolton
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ارتباط خوب و مؤثر نمیباشند (بولتن .)88 ،1380 ،روابط ما رفتار ما را بهصورت یک انسان اجتماعی
شکل میدهند و در منحصربهفردبودن شخصیت ،هویت و مفهوم خویشتن ما نقش عمدهای دارند
(ثنایی .)32 ،1377 ،تعداد روزافزون افرادی که با دیگران مشکل دارند ،افرادی که دستخوش ترس
از برخوردهای اجتماعی و کمرویی هستند ،نوجوانانی که هنگام ورود به جمع نمیدانند چه بگویند و
چگونه رفتار کنند و دارای احساس ناتوانی برای گفتوگو با مردم و عدم همکاری با آنها بوده و قادر
به تصمیمگیری برای مسائل روزمرۀ خود نمیباشند ،همگی باعث شیوع انواع اختالالت هویتی در
نوجوانان میشود .شایانتوجه است که افراد از ابتدا کمرو یا اجتماعی متولد نمیشوند ،بلکه آنها را
طی زندگی کسب میکنند (الول و باربارا.)179 ،1998 ،1
یکی از مباحث مهم و اثرگذار در میان دانشجویان بحث برند شخصی یا خود برندسازی میباشد که
ارتباط تنگاتنگی با مهارتهای ارتباطی دارد .برندسازی شخصی بهمعنای رشد درونی فرد بوده و
شخص براساس نقاط قوت و ضعف خود پایههای برند شخصی را طراحی میکند .ازآنجاییکه
ورزشکاران ،مربیان ،سازمانها و محصوالت ورزشی مورد توجه افراد بسیاری از جامعه میباشند،
برندسازی شخصی در حوزۀ ورزش اهمیت بسیاری دارد و برای ایجاد حس مطلوب نسبت به یک برند
ورزشی الزم است با متخصصان امر مشورت نمود (الیر ،2سالیوان و چنی.)307 ،2005 ،
عالوهبراین ،ازآنجاییکه سازمانهای هزارۀ سوم سازمانهایی هستند متکی بر انسان و ارزشهای
انسانی ،آموزش و فرهنگسازی در سازمانها بسیار اهمیت پیدا کرده است و توجه به رفتارهای
سازمانی کارکنان و استفادۀ بهینه از دانش کارکنان برای پیشبرد اهداف سازمانی از اولویتهای مدیران
موفق در سازمانها میباشد (حسین چاری و فداکار.)21 ،1384 ،
برندسازی شخصی فرایندی است که توسط آن افراد و تخصص آنها مانند نامهای تجاری
عالمتگذاری میشوند (توکلی و شجاعیان .)33 ،1394 ،همچنین ،درحالیکه فنون قدیمی مدیریت
خودیاری دربارۀ خودبهبودی و افزایش مهارتهای شخصی صحبت میکند ،مفهوم برندسازی شخصی
بر این باور است که موفقیت از خود محصول بهدست میآید (الیر و همکاران)307 ،2005 ،؛
بدینمعناکه ذات و ماهیت یک محصول مشخص میکند که آن محصول موفق خواهد بود یا خیر.
دراینراستا ،صادقی ( )1383نشان داد که آموزش مهارتهای ارتباطی ،روش مؤثری در افزایش سطح
عزتنفس نوجوانان ساکن در مؤسسات شبانهروزی میباشد .استیل )1991( 3نیز معتقد است که
گوشدادن عبارت است از فرایند آموختهشده و پیچیدۀ حسکردن ،تفسیر ،ارزیابی ،ذخیرهسازی و
1. Lowell & Barbara
2. Lair, Sullivan & Cheney
3. Steel
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پاسخدهی به پیامهای شفاهی .گوشدادن مؤثر ،مشارکت فعال در یک گفتوشنود و فعالیتی است که
گوینده را در انتقال منظور خویش یاری میرساند (امین چهارسوقی .)54 ،1381 ،در این ارتباط،
میلر )2003( 1در پژوهش خود دریافت نوجوانانی که دچار کمرویی هستند ،از نظر پذیرش اجتماعی
بهعنوان شخصی ضعیف قلمداد میشوند و ایجاد پذیرش اجتماعی ضعیف منجر به کاهش
اعتمادبهنفس در آنها میشود .هررن کول 2و همکاران ( )2007نیز به بررسی نوجوانان  12تا 14
ساله پرداختند و گزارش کردند که داشتن مهارتهای ارتباطی و ابراز وجود و عزتنفس باال از عوامل
مهم در دوستیابی و ارتباط مؤثر با دیگران میباشد .همچنین ،رامپرسد و هوبرت )2008( 3بر این
باور هستند که برند شخصی چیزی فراتر از قدرت اثرگذاری در فروش و بازاریابی در محیطهای رقابتی
است .آنها عنوان میکنند که در برند شخصی ،اثر ارتباطات و خلق روابطی مبتنی بر همکاری و ایجاد
تفکر مثبت حائزاهمیت میباشد .دراینزمینه ،مورگان )2011( 4معتقد است که ساختن برند شخصی
مهمترین کاری است که برای موفقیت باید انجام داد .لیل و ویچ )2012( 5نیز بر این باور هستند که
ایجاد و توسعۀ برند شخصی بهعنوان یک ضرورت برای موفقیت فردی و سازمانی تبدیل شده است.
یکی از چالشهای امروز در رشتههای علوم ورزشی ،تسخیر بازار کار مربوط به این رشته توسط مربیانی
است که در رشتههای تحصیلی غیرمرتبط با علوم ورزشی تحصیل نموده و تنها با شرکت در دورههای
مربیگری ،کارت مربیگری دریافت نمودهاند .بیشک ،دانشجویان تربیتبدنی کیفت کاری کمتری از
این افراد ندارند؛ بااینحال ،بهنظر میرسد ضعف در معرفی تواناییهای خود بههمراه ضعف در
مهارتهای ارتباطی میتواند یکی از عوامل مؤثر دراینزمینه در بین دانشجویان تربیتبدنی میباشد.
این نمونه از این جهت قابلتوجه است که اهمیت توجه به برند شخصی و مهارتهای ارتباطی را
بهصورت کاربردی نشان میدهد .عالوهبراین ،یکی از مهمترین عواملی که به برند شخصی کمک
میکند ،مهارتهای ارتباط برقرارکردن با جامعه میباشد .مهارتهای ارتباطی همواره بهعنوان یکی از
متغیرهای مهم و اثرگذار در زندگی فردی ،سازمانی و اجتماعی مورد توجه بوده است .دراینراستا،
الگوها و ابزارهای متعددی طراحی شده است تا امکان تشخیص وضعیت و جایگاه رفتارهای ارتباطی
را تعیین نماید .یکی از الگوهای ارتباطی به تعیین وضعیت ارتباطی انسانی در پنج سطح درونفردی،
بین فردی ،گروهی ،جمعی و فرافردی میپردازد (قاسمی .)32 ،1390 ،دراینراستا ،پژوهش حاضر بر
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مقایسۀ وضعیت خودبرندسازی دانشجویان تربیتبدنی...

43

آن است تا به مقایسۀ وضعیت خودبرندسازی دانشجویان تربیتبدنی با دانشجویان سایر رشتهها با
تأکید بر الگوی ششگانۀ مهارتهای ارتباطی مؤثر قاسمی بپردازد.
روششناسی پژوهش
هدف از انجام پژوهش حاضر ،مقایسۀ وضعیت خودبرندسازی دانشجویان گرایشهای مختلف
تربیتبدنی با دانشجویان دیگر رشتهها با تأکید بر الگوی ششگانۀ مهارتهای ارتباطی مؤثر قاسمی
بود .شایانذکر است که روش پژوهش از نظر استراتژی ،توصیفی؛ از نظر مسیر اجرا ،پیمایشی؛ از نظر
هدف ،توسعهای و کاربردی میباشد.
جامعۀ آماری پژوهش را تمامی دانشجویان کارشناسی و کارشناسیارشد گرایشهای مختلف
تربیتبدنی و دیگر رشتهها در دانشگاههای منتخب در سال ( )1394تشکیل دادند .نمونۀ آماری نیز
براساس جامعۀ نامحدود 384 ،نفر در نظر گرفته شد.
درادامه ،کلیۀ دادهها بهصورت کتابخانهای و پیمایشی جمعآوری گردید و به کمک ابزارهای مورد
بررسی برای روایی و پایایییابی ابزارها مورد استفاده قرار گرفت .این ابزارها شامل دو پرسشنامه به
شرح زیر میباشد :الف .پرسشنامههای تعیین وضعیت خودبرندسازی یا برندسازی شخصی قاسمی
( )1393و ب .پرسشنامۀ تعیین سطح مهارتهای ارتباطی قاسمی ( .)1393بهمنظور بررسی روایی
صوری پژوهش از نظر پنج متخصص این حوزه استفاده گردید و جهت بررسی روایی سازه از تحلیل
عاملی تأییدی بهره گرفته شد .همچنین ،پایایی پرسشنامه بر روی یک نمونۀ  30نفره و با استفاده از
آلفای کرونباخ برای پرسشنامۀ تعیین وضعیت خودبرندسازی قاسمی که دارای  10گویه است معادل
( )0/81و برای پرسشنامۀ تعیین سطح مهارتهای ارتباطی که دارای  64گویه و هفت مؤلفۀ مهارت
نوشتن ،مهارت سخنگفتن ،مهارت گوشدادن ،مهارت خواندن ،مهارت زبانتنی ،استفاده از ابزارهای
ارتباطی روزمره و نوین و مهارتهای ارتباطی میباشد معادل ( )0/86بهدست آمد .عالوهبراین ،بهمنظور
گردآوری اطالعات و توزیع پرسشنامهها بین دانشجویان ،پژوهشگر در دانشگاه محل تحصیل آنها
حضور یافته و با بیان اهمیت موضوع پژوهش از آنها میخواست بدون ذکر نام و نامخانوادگی،
پرسشنامه را تکمیل نمایند .ذکر این نکته ضرورت دارد که تأکید بر عدم ذکر نام و نامخانوادگی
بهدلیل اطمینانیافتن از صداقت آزمودنیها در پاسخگویی به سؤاالت پرسشنامه بود .درادامه و
بهمنظور تجزیهوتحلیل اطالعات جمعآوریشده از دو دسته روشهای آمار استنباطی و توصیفی
استفاده گردید .از آمار توصیفی جهت شاخصهای گرایش مرکزی و رسم جداول و نمودارها بهره
گرفته شد و آمار استنباطی با توجه به نرمالبودن یا غیرنرمالبودن دادهها (آزمون کلوموگروف ـ
اسمیرنوف)؛ آزمون تحلیل عاملی تأییدی ،آزمون تی تکنمونهای ،تی مستقل و آزمون لوین جهت
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مقایسۀ بین متغیرها؛ آزمون هم بستگی پیرسون برای تعیین ارتباط بین متغیرها مورد استفاده قرار
گرفت .الزمبهذکر است که تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار اس.پی.اس.اس 1نسخۀ  22انجام
گرفت.
نتایج
نتایج توصیفی نشان میدهد که بیشترین فراوانی مربوط به گروه سنی  20الی  25سال با فراوانی
 48/3درصد میباشد؛ درحالیکه فراوانی گروه سنی باالی  30سال معادل  6/8درصد است .توزیع و
درصد فراوانی براساس جنسیت حاکی از آن است که  55/1درصد از افراد نمونه زن و  44/9درصد
مرد بودهاند .نتایج توصیفی براساس شغل نیز نشان میدهد که  6/8درصد از افراد دارای شغل دولتی
بوده و  14/2درصد دارای شغل آزاد میباشند .همچنین ،نتایج نمونههای پژوهش براساس وضعیت
تأهل نشان میدهد که  80/4درصد از افراد مجرد بوده و  14/2درصد متأهل هستند .نتایج توصیفی
براساس تحصیالت نیز حاکی از آن است که بیشترین فراوانی مربوط به دانشجویان مقطع کارشناسی
با فراوانی  58/9درصد میباشد؛ درحالیکه تنها  2/2درصد دانشجوی مقطع دکتری هستند.
عالوهبراین ،توزیع فراوانی و درصد فراوانی نمونههای پژوهش براساس رشتۀ تحصیلی بیانگر آن است
که  54/3درصد از افراد نمونه دانشجوی رشتۀ تربیتبدنی و  45/7درصد دانشجوی رشتۀ
غیرتربیتبدنی میباشند .آمار توصیفی مربوط به مهارتهای ارتباطی و مؤلفههای آن نیز نشان میدهد
که باالترین میانگین از آن مهارت گوشدادن با میانگین ( )3/48بوده و پایینترین میانگین مربوط به
استفاده از ابزارهای ارتباطی روزمره و نوین با میانگین ( )2/28میباشد .شایانذکر است که براساس
آمار توصیفی مربوط به برند شخصی ،میانگین آن معادل ( )2/74میباشد.
2
بهمنظور بررسی طبیعیبودن توزیع متغیرهای پژوهش از آزمون کلوموگروف ـ اسمیرنوف ()K-S
استفاده شد که با توجه به نتایج جدول شمارۀ یک ،تمام توزیعها بهلحاظ آماری نرمال میباشند.

)1. Statistical Package for Social Science (SPSS
2. Kolmogorov–Smirnov Test
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جدول 1ـ نتایج آزمون کلوموگروف ـ اسمیرنوف
متغیر

پایایی

مهارت نوشتن
مهارت سخنگفتن
مهارت گوشدادن
مهارت خواندن
مهارت زبانتنی
استفاده از ابزارهای ارتباطی روزمره و نوین
مهارتهای ارتباطی
خودبرندسازی

0/75
0/82
0/80
0/71
0/79
0/87
0/83
0/81

از نرمافزار آیموس نسخه  122برای تحلیل عاملی پرسشنامهها استفاده گردید .نتایج حاکی از بررسی
متغیرهای پژوهش براساس شکل شمارۀ یک حاکی از آن است که تمامی سؤاالت خودبرندسازی از
بار عاملی قابلقبول و مثبتی برخوردار میباشند.

شکل 1ـ مدل اندازهگیری خودبرندسازی

1. Amos v22
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با توجه به طبیعیبودن توزیع دادههای متغیر خودبرندسازی ،از آزمون تی تکنمونهای برای بررسی
سؤال دوم (وضعیت خودبرندسازی دانشجویان حوزۀ تربیتبدنی چگونه است؟) استفاده گردید .نتایج
در جدول شمارۀ دو نشان داده شده است.
جدول 2ـ نتایج آزمون تی تکنمونهای
آمارۀ متغیر

میانگین

میانگین آماری

درجۀ آزادی

تی

سطح معناداری

خودبرندسازی

2/63

3

265

-8/87

0/001

با توجه به نتایج جدول شمارۀ دو ،وضعیت خودبرندسازی دانشجویان حوزۀ تربیتبدنی بهطور معناداری
ضعیف میباشد (.)t=-8/87 ،P>0/05
با توجه به طبیعیبودن توزیع دادههای متغیر خودبرندسازی از آزمون تی تکنمونهای برای بررسی
سؤال سوم (وضعیت مهارتهای ارتباطی دانشجویان حوزۀ تربیتبدنی چگونه است؟) استفاده گردید
که نتایج آن در جدول شمارۀ سه ارائه شده است.
جدول 3ـ .نتایج آزمون تی تکنمونهای
آماره متغیر

میانگین

مهارت نوشتن
مهارت سخنگفتن
مهارت گوشدادن
مهارت خواندن
مهارت زبانتنی
استفاده از ابزارهای ارتباطی روزمره و نوین
مهارتهای ارتباطی

2/31
2/66
3/40
3/10
3/49
2/24
2/86

میانگین

درجۀ

آماری

آزادی

3
3
3
3
3
3
3

265
268
270
271
271
267
258

تی
-12/87
-7/29
8/61
2/01
10/85
-16/74
-4/96

سطح
معناداری
0/01
0/01
0/01
0/045
0/01
0/01
0/01

با توجه به نتایج جدول شمارۀ سه ،در دانشجویان رشتۀ تربیتبدنی و علوم ورزشی وضعیت مهارتهای
نوشتن ،سخنگفتن و استفاده از ابزارهای ارتباطی روزمره و نوین بهطور معناداری ضعیف ()P>0/05
بوده و وضعیت مهارتهای گوشدادن ،خواندن و زبانتنی بهشکل معناداری مناسب میباشد
( .)P>0/05بهطورکلی ،میتوان گفت که مهارتهای ارتباطی دانشجویان تربیتبدنی ضعیف است.
با توجه به طبیعیبودن توزیع دادهها از آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین مهارتهای
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ارتباطی و خودبرندسازی دانشجویان تربیتبدنی استفاده گردید که نتایج آن در جدول شمارۀ چهار
ارائه شده است.
جدول 4ـ نتایج آزمون همبستگی پیرسون
خودبرندسازی

آماره متغیر
مهارت نوشتن
مهارت سخنگفتن
مهارت گوشدادن
مهارت خواندن
مهارت زبانتنی
استفاده از ابزارهای ارتباطی روزمره و نوین
مهارتهای ارتباطی

تعداد

ضریب همبستگی

سطح معناداری

260
263
265
266
266
266
257

0/12
0/37
0/22
0/34
0/14
0/83
0/57

0/054
0/01
0/01
0/01
0/02
0/01
0/01

براساس جدول شمارۀ چهار ،بین خودبرندسازی دانشجویان تربیتبدنی و مهارت سخنگفتن
( ،)r263=0/37 ،P>0/01خودبرندسازی دانشجویان تربیتبدنی و مهارت گوشدادن (،P>0/01
 ،)r265=0/22خودبرندسازی دانشجویان تربیتبدنی و مهارت خواندن (،)r266=0/34 ،P>0/01
خودبرندسازی دانشجویان تربیتبدنی و مهارت زبانتنی ( ،)r266=0/14 ،P>0/05خودبرندسازی
دانشجویان تربیتبدنی و استفاده از ابزارهای ارتباطی روزمره و نوین ( )r266=0/83 ،P>0/01و
خودبرندسازی دانشجویان تربیتبدنی و مهارتهای ارتباطی ( )r257=0/57 ،P>0/01ارتباط مثبت و
معناداری وجود دارد؛ بااینحال ،بین خودبرندسازی دانشجویان تربیتبدنی و مهارت نوشتن رابطۀ
معناداری مشاهده نمیشود.
با توجه به طبیعی بودن توزیع متغیر خودبرندسازی از آزمون تی مستقل برای بررسی سؤال پژوهش
(آیا بین خودبرندسازی دانشجویان تربیتبدنی و غیرتربیتبدنی اختالف معناداری وجود دارد؟)
استفاده گردید که نتایج در جدول شمارۀ پنج نشان داده شده است.
جدول 5ـ .نتایج آزمون تی مستقل
متغیر
خودبرندسازی

رشته

میانگین

تربیتبدنی

2/63

غیرتربیتبدنی

2/88

آزمون لوین

درجۀ

آماره

سطح

آماره فیشر

معناداری

آزادی

تی

معناداری

1/02

0/41

487

-3/41

0/001
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با توجه به نتایج جدول شمارۀ پنج ،خودبرندسازی دانشجویان تربیتبدنی بهطور معناداری پایینتر از
خودبرندسازی دانشجویان غیرتربیتبدنی میباشد (.)t=-3/41 ،P>0/05
با توجه به طبیعیبودن توزیع متغیرها از آزمون تی مستقل برای بررسی سؤال (آیا بین مهارتهای
ارتباطی دانشجویان تربیتبدنی و غیرتربیتبدنی اختالف معناداری وجود دارد؟) استفاده گردید که
نتایج آن در جدول شمارۀ شش نشان داده شده است.
جدول 6ـ نتایج آزمون تی مستقل
متغیر
مهارت نوشتن

مهارت سخنگفتن
مهارت گوشدادن
مهارت خواندن
مهارت زبانتنی
استفاده از ابزارهای
ارتباطی روزمره و نوین
مهارتهای ارتباطی

رشته

میانگین

تربیتبدنی
غیرتربیتبدنی
تربیتبدنی
غیرتربیتبدنی
تربیتبدنی
غیرتربیتبدنی
تربیتبدنی
غیرتربیتبدنی
تربیتبدنی
غیرتربیتبدنی
تربیتبدنی
غیرتربیتبدنی
تربیتبدنی

2/31
2/44
2/66
2/63
2/40
2/56
3/10
3/14
3/49
3/41
2/24
2/33
2/85

غیرتربیتبدنی

2/92

آزمون لوین

درجۀ

آماره

سطح

آماره فیشر

معناداری

آزادی

تی

معناداری

0/43

0/51

498

-1/60

0/11

0/11

0/75

498

0/31

0/75

3/01

0/08

498

-2/47

*0/014

2/88

0/12

498

-0/85

0/39

2/63

0/16

498

1/18

0/24

0/11

0/75

498

-1/16

0/25

1/55

0/21

498

-1/37

0/17

با توجه به نتایج جدول شمارۀ شش ،مهارت گوشدادن دانشجویان تربیتبدنی بهطور معناداری
پایینتر از مهارت گوشدادن دانشجویان غیرتربیتبدنی است ( .)t=-2/47 ،P>0/05در سایر مؤلفههای
مهارتهای ارتباطی بین دانشجویان تربیتبدنی و دانشجویان غیرتربیتبدنی اختالف معناداری
مشاهده نمیشود.
بحث و نتیجهگیری
نتایج نشان داد که وضعیت خودبرندسازی دانشجویان حوزۀ تربیتبدنی بهطور معناداری ضعیف
میباشد که با یافتههای صفار ( )1393همخوانی دارد .هر انسانی دارای یک برند شخصی است که
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سایر افراد هنگام یادآوری آن فرد در ذهن خود با تصاویر مختلفی از وی مواجه خواهند شد که برآیند
این تصاویر ،حس یا احساساتی را در آنها بهوجود میآورد که برگرفته از برند شخصی فرد موردنظر
میباشد .تمامی انسانهای معروف و مشاهیری که میشناسیم ،خواسته یا ناخواسته بهوسیلۀ تواناییها
و رفتار خود برند شخصی خویش را شکل دادهاند و هر فردی با شنیدن نام این افراد به حس و دریافت
ذهنی ناشی از ویژگیهای آنها میرسد .در محیط دانشگاه نیز تکتک دانشجویان دارای برند شخصی
میباشند و قدرت این برند میتواند باعث پیشرفت و موفقیت در تحصیل و آیندۀ دانشجویان گردد.
در پژوهش حاضر با توجه به طبیعیبودن توزیع دادههای متغیر مهارتهای ارتباطی از آزمون تی
تکنمونهای برای بررسی سؤال سوم (وضعیت مهارتهای ارتباطی دانشجویان حوزۀ تربیتبدنی چگونه
است؟) استفاده شد .نتایج نشان داد که در دانشجویان حیطۀ تربیتبدنی و علوم ورزشی وضعیت
مهارتهای نوشتن ،سخنگفتن و استفاده از ابزارهای ارتباطی روزمره و نوین بهطور معناداری ضعیف
( )P>0/05بوده و وضعیت مهارتهای گوشدادن ،خواندن و زبانتنی بهشکل معناداری مناسب
میباشد ( .)P>0/05بهطورکلی ،مهارتهای ارتباطی دانشجویان تربیتبدنی ضعیف ارزیابی گردید که
این نتایج با یافتههای نایینی ( ،)1393خاتمی و همکاران ( ،)1386حسین چاری و همکاران (،)1384
ایرانفر ( )1378و نظری و همکاران ( )2012مطابقت داشت .این پژوهشگران سطح مهارتهای کالمی
دانشجویان را بررسی کرده و میزان این مهارتها را در سطح خوبی گزارش نکرده بودند.
درمقابل ،یافتههای پژوهش حاضر با نتایج مطالعات نادریان و امیرحسینی ( )1385و امینی و همکاران
( )1388مغایرت داشت .شاید دلیل این مغایرت این امر باشد که جامعۀ آماری این مطالعات در حیطۀ
دانشجویان قرار نداشت.
دراینراستا ،در پژوهش نادریان و امیرحسینی ( )1385که در بین مدیران ورزشی اصفهان انجام
گرفت ،مدیران از مهارتهای ارتباطی خوبی برخوردار بودند .در پژوهش امینی و همکاران ()1388
نیز دانشجویان علوم پایه و پرستاری دانشگاه علومپزشکی جهرم ،مهارتهای ارتباطی اساتید را
مطلوب ارزیابی کردند.
آنچه مسلم است ،عوامل بسیاری بر سطح مهارتهای ارتباطی دانشجویان اثرگذار میباشند؛ نظرات و
عقاید آنها ،ویژگیهای فردی و خانوادگی ،میزان روابط با همساالن و آشنایان ،وضعیت اقتصادی ـ
اجتماعی و تبلیغات میتواند از جملۀ این موارد باشد .ازآنجاییکه مهارتهای ارتباطی مناسب در
دانشجویان یک نیاز اساسی و ویژه محسوب شده که شکلدهندۀ سبک زندگی و طول عمر آنها
میباشد ،الزم است در برنامههای آموزشی تئوری و عملی دانشگاهها با درنظرگرفتن مسائل فوق بر
اهمیت یادگیری و بهکارگیری این مهارتها و عوارض احتمالی عدم آشنایی با آنها برای دانشجویان
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تأکید گردد.
دانشجو با مهارت گوشدادن مؤثر میتواند بهتر به کسب دانش بپردازند و در روند تحصیل خود
بیشترین پیشرفت را حاصل کند؛ ازاینرو ،درزمینۀ این مهارت ارتباطی ،بیشتر افراد و بهویژه
دانشجویان نیازمند پرورش مهارت گوشدادن مؤثر میباشند.
بیشک و با توجه به یافتهها ،دانشجویان با مهارت گوشکردن باال ،توانایی بیشتری در امر تحصیل
و تسلط بر درس نسبت به دانشجویان دیگر خواهند داشت .بهنظر میرسد هرچه دانشجویان در
برخورداری از مهارت شنود در وضعیت مناسبی قرار داشته باشند ،عملکرد آنها درزمینۀ تحصیل و
رشد درسی بهتر خواهد بود؛ زیرا ،داشتن این مهارت به آنها این امکان را میدهد که در شنیدن
سؤاالت و خواستههای اساتید بهتر عمل نموده و مطالب موردنیاز آنها را بیشتر مطرح نمایند.
این یافته را میتوان اینگونه تبیین نمود که با توجه به اینکه دانشجویان رشتۀ تربیتبدنی حداقل
نیمی از واحدهای درسی خود را در کالسهای عملی میگذرانند و بهصورت کامل مانند دانشجویان
رشتههای تحصیلی دیگر در کالسهای تئوری حضور ندارند ،شاید بههمین دلیل دارای مهارت
گوشکردن پایینتری نسبت به دانشجویان سایر رشتهها میباشند.
عالوهبراین ،در ارتباط با باالبودن سطح مهارتهای ارتباطی در رشتههای تربیتبدنی و غیرتربیتبدنی
میتوان این احتمال را مطرح کرد و گفت همانطور که در رابطه با مهارت گوشکردن ذکر شد ،تجربۀ
تحصیلی دانشجویان در رشتههای تحصیلی متفاوت با رشتۀ تربیتبدنی میتواند بر مهارتهای
ارتباطی تأثیر بگذارد (که این موضوع میتواند عنوان کار پژوهشگران آتی باشد) .همچنین ،میزان
مهارتهای ارتباطی در برخی از رشتههای تحصیلی مغایر با رشتۀ تربیتبدنی نسبت به رشتههای
دیگر میتواند ناشی از عدم وجود واحد درسی با این نام یا با نام مشابه در سرفصل دروس این رشته
باشد؛ زیرا ،در رشتههای دیگر همچون رشتههای علوم انسانی" ،واحد آموزش ارتباطات و روابط
عمومی" بهعنوان واحد درسی در تمامی گرایشهای رشتۀ تربیتبدنی و علوم ورزشی گنجانده شده
است که توجه بیشتر مسئوالن به این مهم را میطلبد.
ارتباطات بهدالیل زیر برای دانشجویان مهم میباشد :نخست اینکه فرایندی است که دانشجویان با
استفاده از آن میتوانند با برنامهریزی و هماهنگی و نیز سازماندهی امور خود با سایر دانشجویان
همراستا شوند؛ مورد دوم آن است که ارتباطات فعالیتی میباشد که دانشجویان بزرگترین سهم از
وقت خود را به آن اختصاص میدهند .عالوهبراین ،ارتباطات نهتنها وظایف دانشجویان را تسهیل
میکند ،بلکه وسیلهای است که دانشجو در هر رشتهای را با محیط خارج مرتبط میسازد؛
بهعبارتدیگر ،باید اینگونه تفسیر کرد که از طریق ارتباطات و مهارتهای ارتباطی ،هر دانشجو
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بهصورت یک سیستم باز درآمده و با محیط خود ارتباط برقرار میکند.
درمجموع ،نتایج نشان داد که خودبرندسازی دانشجویان تربیتبدنی بهطور معناداری پایینتر از
خودبرندسازی دانشجویان غیرتربیتبدنی میباشد .برآورد کلی یافتههای پژوهش حاضر حاکی از آن
بود که سطح مهارتهای ارتباطی در تمام سطوح کالمی ،شنود و بازخورد در بین دانشجویان
وضعیت مناسبی نداشته و در برخی متغیرهای دموگرافیک همانند رشتۀ تحصیلی ،تفاوتهای
معناداری بهلحاظ آماری مشاهده میشود .بهنظر میرسد آموزش مهارتهای ارتباطی میبایست
بهصورت تجربی و در بدو ورود دانشجو به دانشگاه انجام شود و درادامه ،بهصورت سمینارهای
بازآموزی در دوران تحصیل و پس از دوران دانشآموختگی تداوم یابد؛ زیرا ،در زمان آموزش اولیه
ممکن است محدودههای ناشناختهای وجود داشته باشد که همواره با تغییر و تحول جامعه بهوجود
میآید که افراد جامعه از آن بیاطالع میباشند؛ لذا ،الزم است آموزش این مهارتها همگام با
تغییرات جامعه و نیازهای مردم پیشرفت کند .همچنین ،بهتر است همزمان با تدریس این مهارتها
روشهای ارزیابی نیز لحاظ شود.
انجام این تحقیق از این جهت قابلتوجیه بود که اهمیت توجه به برند شخصی و مهارتهای ارتباطی
را بهصورت کاربردی نشان دهد .عالوهبراین ،یکی از مهمترین عواملی که به برند شخصی کمک میکند،
مهارتهای ارتباط برقرارکردن با جامعه میباشد .مهارتهای ارتباطی همواره بهعنوان یکی از
متغیرهای مهم و اثرگذار در زندگی فردی ،سازمانی و اجتماعی مورد توجه بوده است .دراینراستا،
الگوها و ابزارهای متعددی طراحی شده است تا امکان تشخیص وضعیت و جایگاه رفتارهای ارتباطی
را تعیین نماید؛ این تحقیق نیز نشان داد که سطح مهارتهای ارتباطی در تمام سطوح کالمی ،شنود
و بازخورد در بین دانشجویان تربیت بدنی وضعیت مناسبی نداشته و توجه به این مهم بسیار ضروری
می باشد.
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Abstract
The aim of this study is to compare students of the personal brand of physical education
with Students of other disciplines with an emphasis on effective communication skills
Qasemi had 6 children. The method described in terms of strategy, in terms of the direction
of scrolling implementation of the aim of development and practical. The population
consisted of all undergraduate and graduate students of different trends in physical
education and other fields in selected universities in 94 years and a statistical sample of
384 people also were considered. Research tools included two questionnaires assess
personal branding (Ghasemi, 2015) and a questionnaire to determine the level of
communication skills Ghasemi (2015), respectively. In this study, to determine the
validity, content and structure (exploratory and confirmatory factor analysis) and
differential was used and the internal reliability (Cronbach's alpha), time and other items
were used. According to the normal or non-normal data (Kolmogrov Smirnov test),
confirmatory factor analysis and one-sample t test, t-test was used to compare between
variables were analyzed Levin. The data analysis was performed using software SPSS
version 22. Results showed that personal brand is significantly weaker students in the field
of physical education and physical education in terms of students' writing skills, speaking,
using modern communication tools daily and were significantly weaker and the skills of
listening, reading, and language is the appropriate body significantly. In general, physical
education is poor communication skills of students and personal brand of physical
education students was significantly lower than non-PE students' personal brand.
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