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 قاسمی مؤثر یهای ارتباطمهارت ۀگانشش یبر الگو دیها با تأکرشته
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 02/11/1395تاریخ پذیرش:                       10/02/1395تاریخ دریافت: 
 

 چکیده
 گرید انیبا دانشجو یبدنتیمختلف ترب یهارشته انیدانشجو یخودبرندساز تیوضع ۀسیمقاحاضر  پژوهشهدف از 

و  بود یشیمایپـ  یفیتوصاین پژوهش روش . بودی مؤثر قاسم یهای ارتباطمهارت ۀگانشش یبر الگو دیها با تأکرشته

ها در رشته گریو د یبدنتیهای مختلف تربارشد گرایشیو کارشناس یکارشناس انیدانشجو یتمام آن را یآمار ۀجامع

دو  پژوهشابزارهای  نفر در نظر گرفته شد. 384 زین یآمار ۀنمون ( تشکیل دادند.1394) های منتخب در سالدانشگاه

بود.  "(1393های ارتباطی قاسمی )تعیین سطح مهارت"و  "(1393)ی قاسم یخودبرندساز تیوضع نییتع" ۀنامپرسش

 یعامل لیتحل از سازه ییروا یبرا و گردید استفاده حوزه نیا متخصص پنج نظر از پژوهش یصور ییروا یبررس منظوربه

 ۀنامپرسش یبرا کرونباخ یآلفا از استفاده با (نفره 30 ۀنمون کی یرو بر) نامهپرسش ییایپا ،نیهمچن. شد استفاده یدییأت

( 86/0معادل ) یارتباط یهامهارت سطح نییتع ۀنامپرسش یبرا و (81/0معادل ) یقاسم یخودبرندساز تیوضع نییتع

آزمون  و ی، تی مستقلانمونهتی تک ،ف، تحلیل عاملی تأییدیواسمیرن ـ از آزمون کلوموگروفبراین، عالوه. دست آمدبه

 22 ۀاس نسخاس.پی.افزار اس.با استفاده از نرم نیز هاتحلیل دادهوتجزیه بین متغیرها استفاده شد. ۀلوین جهت مقایس

 باشدمی فیداری ضعاطور معنبه یبدنتیترب ۀحوز انیدانشجو یخودبرندساز تیکه وضع دهدمینشان  جینتاانجام گرفت. 

(05/0>P )روزمره  یارتباط یاستفاده از ابزارها و گفتنهای نوشتن، سخنمهارت لحاظبهبدنی تربیت ۀو دانشجویان حیط

باشد داری مناسب میامعن شکلتنی بهدادن، خواندن و زبانهای گوشمهارت تیوضعو بوده داری ضعیف اطور معنبه نیو نو

(05/0>Pهمچنین .)،  از  ترپایینداری امعن شکلی بهبدنتیتربدانشجویان  که خودبرندسازی حاکی از آن استنتایج

 یارتباط یهاآموزش مهارت به شتریبتوجه  بابراساس نتایج، (. P<05/0بدنی است )تربیتدانشجویان غیر خودبرندسازی

 کمک نمود. انیدانشجو یمهارت خودبرندساز شیها به افزامهارت نیا شیبر افزاتوان عالوهیم یبدنتیترب ۀدر رشت

 

 ارتباطات، خودبرندسازی ۀگانششهای ارتباطی، مدل مهارت: واژگان کلیدی

 

                                              
 ghasemione@yahoo.com :ilEma                                                                      مسئولنویسندۀ  *
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 مقدمه
 آدمی زیرا، دانست؛ ایحرفه و اجتماعی زندگی اساسی عناصر از توانمی را ارتباط برقراری ،امروزه 

 ،هنما)ر باشدمی خویش نیازهای رفعپی  در خود پیرامون هایانسان و محیط با ارتباط برقراری با

ای از ارتباطات پیچیده ۀشبک یرچه درون خانواده و چه در اجتماع، درگ انسان،(. 1394 فتحی و دیانی،

 یفتوص یندارد. با اای از ذهن، فکر و انرژی او را مصروف خود میمختلف است که بخش عمده

 یابدبدیل میبی یوری آن نقشارتباطات و بهره یفیتک ینا ،شویمها میوارد سازمان کههنگامی

در  ،آیندمی یادنسازمان به یکامروز در  ۀها در جامع. انسان(875، 1393 کشکر و اسمعیلی، ،یاسم)ق

به خاك سپرده  یگرد یمیرند و در سازمانمی یدر سازمان ،کنندمی یهای مختلف زندگسازمان

سروکار  یها و ارتباطات سازماننحوی با سازمانخود به یمراحل زندگ تمامیدر  رو،ازاین ؛شوندمی

 و یردگاز مباحث را دربرمی یعیوس یفارتباطات ط ذکر است کهشایان .(84، 1382 ی،)فرهنگ نددار

اما  نمود؛ یفو توص یحمتفاوت تشر یفگونه تعاراساس اینارتباطات را بر یزهای متماتوان جنبهمی

بتوان  . شاید(138، 1389زاده، یوسفو  ینمت ی)زارع باشدبرای آن موجود نمی یکسانو  واحد ییفتعر

)فاتحی  ترین دستاوردهای بشر بوده استحال، عالیترین و درعینگفت که ارتباط، یکی از قدیمی

 های مختلفی را پرورانده استانسان برای برقراری رابطه با دیگران روش .(57، 1390پیکانی و توالیی، 

ها وضعیت اندام یاو هره، حالت کلی بدن های غیرکالمی مانند حالت چکه رشد و تکامل زبان و شیوه

توانند بخشی از اطالعات و احساسات موردنظر فرد ها مییک از این شیوهشود. هررا شامل می غیره و

 (.22، 1386الدین، )معین انتقال دهد یا گوینده را به فرد دیگر و حال صحبتدر

 یستهشا یصورتسازد تا بهاست که فرد را قادر می یخاص یندهایفرا ی،های ارتباطمنظور از مهارت

های شدن هر فرد، دستاورد مهارتیاجتماع ،حقیقت(. در125، 2004 ،1یکسونو د یرفتار کند )هارج

توان را می یهای ارتباط(. مهارت88، 1380، 2نوآموخته است )بولتآن را که قبالً  باشدمی او یارتباط

 ییتواناذکر است که بهالزمدانست.  وتهای آن( متفامهارترده)خ یهای فرعمشتمل بر مهارت

 ینگرفته است )حس توجه قرار فردی مورد یندر روابط ب یمهارت اساس یکعنوان دادن فعاالنه بهگوش

دهند، کنند، گوش میگوناگون با یکدیگر صحبت می هایشیوه(. افراد به 21، 1384چاری و فداکار، 

 نمایندبدل می و رد را دهند و اطالعات بسیاریمی نشان واکنشیکدیگر  به نسبت ،کنندمشاهده می

که ارتباط بین باوجودآن .(32، 1383 قاسمی و همکاران،) است اجتماعی زندگی ۀاین همان شیو که

های معمولی قادر به برقراری یک اما انسان ؛آیدشمار میهای بشر بهترین پیشرفتبزرگ یکی ازفردی 

                                              
1. Hargie & Dickson 

2. Bolton 
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صورت یک انسان اجتماعی روابط ما رفتار ما را به (.88، 1380)بولتن،  باشندمیارتباط خوب و مؤثر ن

دارند  ایعمده بودن شخصیت، هویت و مفهوم خویشتن ما نقشفرددر منحصربه و دهندشکل می

خوش ترس دستدارند، افرادی که  روزافزون افرادی که با دیگران مشکل تعداد (.32، 1377)ثنایی، 

دانند چه بگویند و د، نوجوانانی که هنگام ورود به جمع نمیهستن روییاز برخوردهای اجتماعی و کم

قادر  بوده وها وگو با مردم و عدم همکاری با آناحساس ناتوانی برای گفتدارای چگونه رفتار کنند و 

یوع انواع اختالالت هویتی در باعث ش باشند، همگیمیخود ن ۀگیری برای مسائل روزمربه تصمیم

ها را بلکه آن ،شوندرو یا اجتماعی متولد نمیافراد از ابتدا کمتوجه است که شایانشود. نوجوانان می

 .(179، 1998، 1)الول و باربارا کنندکسب میطی زندگی 

باشد که میسازی برند یکی از مباحث مهم و اثرگذار در میان دانشجویان بحث برند شخصی یا خود

و  بودهمعنای رشد درونی فرد برندسازی شخصی به های ارتباطی دارد.ارتباط تنگاتنگی با مهارت

که جاییازآن .کندمی طراحی را شخصی برند هایپایهاساس نقاط قوت و ضعف خود شخص بر

 باشند،یماز جامعه  بسیاریتوجه افراد  ها و محصوالت ورزشی موردورزشکاران، مربیان، سازمان

ورزش اهمیت بسیاری دارد و برای ایجاد حس مطلوب نسبت به یک برند  ۀبرندسازی شخصی در حوز

 .(307، 2005، ، سالیوان و چنی2)الیر نمودبا متخصصان امر مشورت  الزم استورزشی 

 یهاارزش و انسان بر متکی هستند هاییسازمان سوم ۀهزار هایسازمانکه ییجاازآنبراین، عالوه

توجه به رفتارهای  و است کرده دایها بسیار اهمیت پدر سازمان یسازفرهنگ و آموزش ،انسانی

مدیران  یهاتیبهینه از دانش کارکنان برای پیشبرد اهداف سازمانی از اولو ۀسازمانی کارکنان و استفاد

 (.21، 1384چاری و فداکار،  نی)حس باشدمیها موفق در سازمان

 یتجار یهانام انندم هاآن افراد و تخصص است که توسط آن یندیفرا یشخص یبرندساز

 تیریمد یمیقد نونف کهیدرحال . همچنین،(33، 1394 ،انیشجاعتوکلی و ) شوندیم یگذارعالمت

 یشخص یمفهوم برندساز د،نکیصحبت م یهای شخصمهارت شیو افزا یبهبودخود ۀدربار یاریخود

 ؛(307، 2005و همکاران،  ری)ال دیآیدست مبه محصولاز خود  تیموفق بر این باور است که

 .خیر ایکه آن محصول موفق خواهد بود  کندیمشخص م محصول کی تیکه ذات و ماهمعنابدین

 سطح افزایش در مؤثری روش ،ارتباطی هایمهارت آموزش که داد نشان( 1383) صادقیراستا، دراین

 که است معتقد زین( 1991) 3لیاست .باشدمی یروزشبانه مؤسسات در ساکن نوجواناننفس عزت

 و یسازرهیذخ ،یابیارز ر،یتفس کردن،حس دۀیچیپ وشده آموخته ندیفرا از است عبارت دادنگوش

                                              
1. Lowell & Barbara 

2. Lair, Sullivan & Cheney 

3. Steel 
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 که است یتیفعال ووشنود گفت کی در فعال مشارکت مؤثر، دادنگوش. یشفاه یهاامیپ به یدهپاسخ

 در این ارتباط، (.54، 1381 ،یچهارسوق نیام) رساندمی اریی شیخو منظور انتقال در را ندهیگو

 اجتماعی پذیرش نظر از ،هستند روییکم دچار که ینوجوانان افتیدر خود پژوهش در( 2003) 1لریم

 کاهش به منجر ضعیف اجتماعی پذیرش ایجاد و شوندمی قلمداد ضعیف شخصی عنوانبه

 14 تا 12 نوجواناننیز به بررسی ( 2007) همکاران و 2کول هررن .شودمی هاآن درنفس اعتمادبه

 عوامل از باالنفس عزت و وجود ابراز و ارتباطی هایمهارت داشتن که گزارش کردند و پرداختند ساله

بر این ( 2008) 3هوبرت و رامپرسدهمچنین، . باشدمی دیگران با مؤثر ارتباط و یابیدوست در مهم

 رقابتی یهاطیمح بازاریابی در و فروش در اثرگذاری قدرت از فراتر شخصی چیزی برند باور هستند که

 ایجاد همکاری و بر مبتنی روابطی خلق و ارتباطات اثر ،شخصی برند در کنند کهها عنوان میآن. است

 شخصی برند ساختن که ( معتقد است2011) 4مورگانزمینه، دراین .باشدیم اهمیتحائز مثبت تفکر

 نیز بر این باور هستند که( 2012) 5و ویچ لیل. داد انجام باید موفقیت برای که است کاری نیترمهم

 شده است. تبدیل سازمانی و فردی موفقیت برای یک ضرورت عنوانبه شخصی برند ۀتوسع و ایجاد

 یانیمرب توسط رشته نیا به مربوط کار بازار ریتسخ ،یورزش علوم یهارشته در امروز یهاچالش از یکی

 یهادوره در شرکت با تنها و تحصیل نموده یورزش علوم با رمرتبطیغ یلیتحص یهارشتهدر  که است

 از یکمتر یکار فتیک یبدنتیترب انیدانشجو شک،بی. انددریافت نموده یگریمرب کارت ،یگریمرب

همراه ضعف در به ی خودهاییتوانا یمعرف در ضعف رسدیم نظربه ،حالنیابا ؛ندارند افراد نیا

باشد. یم یبدنتیترب انیدانشجو نیدر ب نهیزمنیاثر درؤاز عوامل م یکیتواند یم یارتباط یهامهارت

را  یارتباط یهاو مهارت یتوجه به برند شخص تیاست که اهم توجهقابلجهت  نیاز ا نمونه نیا

عواملی که به برند شخصی کمک  نیترمهمیکی از  براین،عالوهدهد. ینشان م یصورت کاربردبه

یکی از  عنوانبه های ارتباطی هموارهباشد. مهارتکردن با جامعه میهای ارتباط برقرارمهارت ،کندمی

 ،راستااینتوجه بوده است. در متغیرهای مهم و اثرگذار در زندگی فردی، سازمانی و اجتماعی مورد

است تا امکان تشخیص وضعیت و جایگاه رفتارهای ارتباطی  هشد یطراحالگوها و ابزارهای متعددی 

فردی، سطح درون پنجرا تعیین نماید. یکی از الگوهای ارتباطی به تعیین وضعیت ارتباطی انسانی در 

بر  راستا، پژوهش حاضردراین (.32، 1390)قاسمی،  پردازدیمبین فردی، گروهی، جمعی و فرافردی 

                                              
1. Miller 

2. Herrenkohl 

3. Rampersad   & Hubert 

4. Morgan 

5. Lyle & Wetsch 
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ها با رشته ریسا انیبا دانشجو یبدنتیترب انیدانشجو یخودبرندساز تیوضع تا به مقایسۀ آن است

 .بپردازد یمؤثر قاسم یارتباط یهامهارت ۀگانشش یبر الگو دیتأک

 

 پژوهش یشناسروش
مختلف  هایگرایش انیدانشجو یخودبرندساز تیوضع ۀسیمقا ،حاضر پژوهشهدف از انجام 

ی مؤثر قاسم یهای ارتباطمهارت ۀگانشش یبر الگو دیها با تأکرشته گرید انیبا دانشجو یبدنتیترب

از نظر  ؛یشیمایپ ،اجرا ریاز نظر مس ؛یفیتوص ،یاز نظر استراتژ پژوهشروش ذکر است که شایانبود. 

 .باشدمی یو کاربرد یاتوسعه ،هدف

های مختلف گرایشارشد یو کارشناس یکارشناس انیدانشجو یتمام پژوهش را یآمار ۀجامع

 زین یآمار ۀنمون( تشکیل دادند. 1394) های منتخب در سالها در دانشگاهرشته گریو د یبدنتیترب

 نفر در نظر گرفته شد. 384نامحدود،  ۀاساس جامعبر

 به کمک ابزارهای مورد گردید وآوری ای و پیمایشی جمعصورت کتابخانهها بهداده ۀکلیدرادامه، 

نامه به پرسش دو. این ابزارها شامل استفاده قرار گرفت مورد هایابی ابزارروایی و پایاییبررسی برای 

 یقاسم یشخص یندسازبر ای یخودبرندساز تیوضع نییهای تعنامهپرسش .الف باشد:میشرح زیر 

بررسی روایی  منظورهب .(1393های ارتباطی قاسمی )تعیین سطح مهارت ۀنامپرسش .ب و (1393)

روایی سازه از تحلیل  جهت بررسیو  گردیدمتخصص این حوزه استفاده  پنجاز نظر  پژوهشصوری 

نفره و با استفاده از  30 ۀنامه بر روی یک نمونپایایی پرسش ،. همچنینبهره گرفته شدییدی أعاملی ت

معادل  گویه است 10دارای ی که قاسم یخودبرندساز تیوضع نییتع ۀنامبرای پرسش آلفای کرونباخ

مهارت  ۀلفؤم هفتگویه و  64های ارتباطی که دارای تعیین سطح مهارت ۀنامبرای پرسش و( 81/0)

 یاز ابزارها استفادهی، تنمهارت زبان، مهارت خواندن، دادنمهارت گوش، گفتنمهارت سخن، نوشتن

 منظوربهبراین، عالوه .دست آمدبه( 86/0)باشد معادل میی ارتباط یهامهارتو  نیروزمره و نو یارتباط

ها آن دانشگاه محل تحصیلدر  پژوهشگر دانشجویان،ها بین نامهگردآوری اطالعات و توزیع پرسش

 ،خانوادگیخواست بدون ذکر نام و نامها میاز آن پژوهشو با بیان اهمیت موضوع  هحضور یافت

خانوادگی کید بر عدم ذکر نام و نامأتذکر این نکته ضرورت دارد که نامه را تکمیل نمایند. پرسش

درادامه و  .بودنامه گویی به سؤاالت پرسشدر پاسخ هازمودنیاز صداقت آ یافتندلیل اطمینانبه

توصیفی استنباطی و  های آماراز دو دسته روش شدهیآورجمعتحلیل اطالعات وتجزیه منظورهب

بهره  ی گرایش مرکزی و رسم جداول و نمودارهاهاشاخصجهت . از آمار توصیفی گردیداستفاده 

 ـ ها )آزمون کلوموگروفبودن دادهنرمالبودن یا غیراستنباطی با توجه به نرمال آمارو  گرفته شد

جهت آزمون لوین  و ای، تی مستقلنمونهتی تک آزمون ،تحلیل عاملی تأییدی ؛ آزمونف(واسمیرن
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مورد استفاده قرار بستگی پیرسون برای تعیین ارتباط بین متغیرها آزمون هم ؛بین متغیرها ۀمقایس

انجام  22 ۀنسخ 1اساس.پی.اس.افزار ها با استفاده از نرمتحلیل دادهوتجزیه ذکر است کهبهالزم .گرفت

 گرفت.

 

 نتایج
با فراوانی  سال 25 یال 20فراوانی مربوط به گروه سنی  نیترشیبکه  دهدمینشان  نتایج توصیفی

. توزیع و استدرصد  8/6 معادل سال 30گروه سنی باالی فراوانی  کهیدرحال باشد؛میدرصد  3/48

درصد  9/44نمونه زن و  افراد درصد از 1/55 حاکی از آن است که تیجنساساس درصد فراوانی بر

دارای شغل دولتی از افراد درصد  8/6که  دهدمینشان نیز اساس شغل ند. نتایج توصیفی براهمرد بود

اساس وضعیت بر پژوهشی هانمونهنتایج همچنین، . باشندمیدرصد دارای شغل آزاد  2/14و بوده 

. نتایج توصیفی هستند متأهلدرصد  2/14و  بوده مجرداز افراد درصد  4/80که  دهدمی نشان تأهل

 دانشجویان مقطع کارشناسی فراوانی مربوط به نیترشیب اکی از آن است کهنیز حاساس تحصیالت بر

. هستنددکتری مقطع درصد دانشجوی  2/2تنها  کهیدرحال باشد؛میدرصد  9/58با فراوانی 

 بیانگر آن است تحصیلی ۀرشتاساس بر پژوهشی هانمونهتوزیع فراوانی و درصد فراوانی براین، عالوه

 رشتۀدانشجوی درصد  7/45بدنی و تربیت رشتۀنمونه دانشجوی  افراد ازدرصد  3/54که 

 دهدمینشان نیز  ی آنهامؤلفهو ی های ارتباطمهارت. آمار توصیفی مربوط به باشندمیبدنی تربیتغیر

میانگین مربوط به  نیترنییپاو ( بوده 48/3) با میانگین دادنمهارت گوش از آنکه باالترین میانگین 

ذکر است که براساس شایان. باشد( می28/2) با میانگین نیروزمره و نو یارتباط یاستفاده از ابزارها

 باشد.( می74/2آن معادل )میانگین ، یشخص برندآمار توصیفی مربوط به 

 (S-K) 2فورنیاسم ـ کلوموگروفاز آزمون  پژوهشهای بودن توزیع متغیربررسی طبیعی منظورهب

 . باشندیملحاظ آماری نرمال بهها تمام توزیع شمارۀ یک،با توجه به نتایج جدول  کهاستفاده شد 
 

 

 

 

 

 

                                              
1. Statistical Package for Social Science (SPSS) 

2. Kolmogorov–Smirnov Test 
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 فورنیاسم ـ کلوموگروف آزمون جینتا ـ1 جدول

 ییایپا ریمتغ

 75/0 مهارت نوشتن

 82/0 گفتنمهارت سخن

 80/0 دادنمهارت گوش

 71/0 مهارت خواندن

 79/0 یتنمهارت زبان

 87/0 نیروزمره و نو یارتباط یابزارهااستفاده از 

 83/0 یارتباط یهامهارت

 81/0 یخودبرندساز

 

 یبررساز  یحاک جینتاد. گردیها استفاده نامهپرسش یعامل لیتحل یبرا 221 نسخه آیموسافزار نرم از

 از یسؤاالت خودبرندساز تمامی که حاکی از آن است شمارۀ یک شکل اساسبر پژوهش یرهایمتغ

 .ندباشمی برخوردار یمثبت و قبولقابل یعامل بار

 

 
 یخودبرندسازگیری مدل اندازه ـ1شکل 

                                              
1. Amos v22 
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ای برای بررسی نمونهی، از آزمون تی تکخودبرندسازهای متغیر بودن توزیع دادهبا توجه به طبیعی

د. نتایج گردی( استفاده چگونه است؟ یبدنتیتربۀ حوز انیدانشجو یخودبرندساز تیوضعدوم ) سؤال

 است. شده دادهنشان  شمارۀ دودر جدول 
 

 اینمونهنتایج آزمون تی تکـ 2جدول 

 داریاسطح معن تی آزادی ۀدرج میانگین آماری میانگین متغیر ۀآمار

 001/0 -87/8 265 3 63/2 یخودبرندساز

 

داری اطور معنی بهبدنتیترب ۀحوز انیدانشجو یخودبرندساز تیوضع، شمارۀ دوبا توجه به نتایج جدول 

 (.P ،87/8-=t<05/0باشد )ضعیف می

ای برای بررسی نمونهاز آزمون تی تک یخودبرندسازهای متغیر بودن توزیع دادهبا توجه به طبیعی

گردید  ( استفادهچگونه است؟ یبدنتیترب ۀحوز انیدانشجو های ارتباطیمهارت تیوضعسؤال سوم )

 است. ارائه شده شمارۀ سهدر جدول  آن نتایج که
 

 یانمونهتک یآزمون ت جی. نتاـ3 جدول

 نیانگیم ریمتغ آماره
 نیانگیم

 یآمار

 ۀدرج

 یآزاد
 تی

 سطح

 یدارامعن

 01/0 -87/12 265 3 31/2 مهارت نوشتن

 01/0 -29/7 268 3 66/2 گفتنمهارت سخن

 01/0 61/8 270 3 40/3 دادنمهارت گوش

 045/0 01/2 271 3 10/3 مهارت خواندن

 01/0 85/10 271 3 49/3 یتنمهارت زبان

 01/0 -74/16 267 3 24/2 نیروزمره و نو یارتباط یاستفاده از ابزارها

 01/0 -96/4 258 3 86/2 یارتباط یهامهارت

 

های مهارت تیوضعبدنی و علوم ورزشی تربیت رشتۀ، در دانشجویان شمارۀ سهبا توجه به نتایج جدول 

( P<05/0داری ضعیف )اطور معنبه نیروزمره و نو یارتباط یاستفاده از ابزارها و گفتننوشتن، سخن

باشد داری مناسب میامعن شکلتنی بهدادن، خواندن و زبانهای گوشمهارت تیوضعو بوده 

(05/0>Pبه .)استبدنی ضعیف های ارتباطی دانشجویان تربیتمهارت توان گفت که، میطورکلی. 

های مهارتبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین از آزمون همها بودن توزیع دادهبه طبیعیبا توجه 
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 شمارۀ چهاردر جدول  آن نتایج گردید کهاستفاده بدنی ارتباطی و خودبرندسازی دانشجویان تربیت

 شده است.ارائه 

 رسونیپ یبستگهمنتایج آزمون  ـ4جدول 

 ریمتغ آماره
 خودبرندسازی

 داریاسطح معن بستگیضریب هم تعداد

 054/0 12/0 260 مهارت نوشتن

 01/0 37/0 263 گفتنمهارت سخن

 01/0 22/0 265 دادنمهارت گوش

 01/0 34/0 266 مهارت خواندن

 02/0 14/0 266 یتنمهارت زبان

 01/0 83/0 266 نیروزمره و نو یارتباط یاستفاده از ابزارها

 01/0 57/0 257 های ارتباطیمهارت

 

 گفتنمهارت سخنو بدنی بین خودبرندسازی دانشجویان تربیت براساس جدول شمارۀ چهار،

(01/0>P ،37/0=263rخودبرندسازی دانشجویان تربیت ،) 01/0) دادنمهارت گوشو بدنی>P ،

22/0=265r،) مهارت خواندنو بدنی خودبرندسازی دانشجویان تربیت (01/0>P ،34/0=266r،) 

 یخودبرندساز (،P ،14/0=266r<05/0ی )تنمهارت زبانو بدنی خودبرندسازی دانشجویان تربیت

( و P ،83/0=266r<01/0) نیروزمره و نو یارتباط یو استفاده از ابزارها یبدنتیترب انیدانشجو

 ( ارتباط مثبت وP ،57/0=257r<01/0)ی های ارتباطو مهارت یبدنتیترب انیدانشجو یخودبرندساز

 ۀرابط و مهارت نوشتن یبدنتیترب انیدانشجو یخودبرندسازبین  ،حالاینبا وجود دارد؛داری امعن

 .شودنمیداری مشاهده امعن

 پژوهشبودن توزیع متغیر خودبرندسازی از آزمون تی مستقل برای بررسی سؤال با توجه به طبیعی

داری وجود دارد؟( ابدنی اختالف معنتربیتبدنی و غیرخودبرندسازی دانشجویان تربیت نیب)آیا 

 شده است. نشان داده شمارۀ پنجنتایج در جدول  گردید کهاستفاده 
 
 

 . نتایج آزمون تی مستقلـ5جدول 

 میانگین رشته متغیر
 ۀدرج آزمون لوین

 آزادی

آماره 

 تی

سطح 

 معناداری آماره فیشر داریامعن

 خودبرندسازی
 63/2 بدنیتربیت

02/1 41/0 487 41/3- 001/0 
 88/2 بدنیتربیتغیر
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تر از داری پاییناطور معنی بهبدنتیتربدانشجویان  ، خودبرندسازیشمارۀ پنجبا توجه به نتایج جدول 

 (.P ،41/3-=t<05/0) باشدمیبدنی تربیتخودبرندسازی دانشجویان غیر

های مهارت نیببودن توزیع متغیرها از آزمون تی مستقل برای بررسی سؤال )آیا با توجه به طبیعی

گردید که داری وجود دارد؟( استفاده ابدنی اختالف معنتربیتبدنی و غیرارتباطی دانشجویان تربیت

 شده است. نشان داده شمارۀ ششدر جدول آن نتایج 
 

 

 نتایج آزمون تی مستقل ـ6جدول 

 میانگین رشته متغیر
 ۀدرج آزمون لوین

 آزادی

آماره 

 تی

سطح 

 معناداری آماره فیشر داریامعن

 مهارت نوشتن
 

 31/2 بدنیتربیت
43/0 51/0 498 60/1- 11/0 

 44/2 بدنیتربیتغیر

 گفتنمهارت سخن
 66/2 بدنیتربیت

11/0 75/0 498 31/0 75/0 
 63/2 بدنیتربیتغیر

 دادنمهارت گوش
 40/2 بدنیتربیت

01/3 08/0 498 47/2- *014/0 
 56/2 بدنیتربیتغیر

 خواندنمهارت 
 10/3 بدنیتربیت

88/2 12/0 498 85/0- 39/0 
 14/3 بدنیتربیتغیر

 یتنمهارت زبان
 49/3 بدنیتربیت

63/2 16/0 498 18/1 24/0 
 41/3 بدنیتربیتغیر

 یابزارهااستفاده از 

 نیروزمره و نو یارتباط

 24/2 بدنیتربیت
11/0 75/0 498 16/1- 25/0 

 33/2 بدنیتربیتغیر

 های ارتباطیمهارت
 85/2 بدنیتربیت

55/1 21/0 498 37/1- 17/0 
 92/2 بدنیتربیتغیر

 

داری اطور معنبهی بدنتیتربدانشجویان دادن مهارت گوش، شمارۀ ششبا توجه به نتایج جدول 

های مؤلفه سایر(. در P ،47/2-=t<05/0بدنی است )تربیتدانشجویان غیر دادنمهارت گوشتر از پایین

داری ابدنی اختالف معنتربیتی و دانشجویان غیربدنتیتربهای ارتباطی بین دانشجویان مهارت

 .شودمیمشاهده ن

 گیریبحث و نتیجه
 فیداری ضعاطور معنبه یبدنتیترب ۀحوز انیدانشجو یخودبرندساز تینشان داد که وضع جینتا

 که است هر انسانی دارای یک برند شخصی. رد( همخوانی دا1393صفار )های که با یافته باشدمی
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برآیند  که شد خواهند مواجه وی از مختلفی تصاویر با خود ذهن در فرد آن یادآوری هنگام افراد سایر

گرفته از برند شخصی فرد موردنظر برآورد که وجود میبهها در آنرا  احساساتیحس یا  ،این تصاویر

 هاتوانایی ۀوسیلبه خواسته یا ناخواسته ،شناسیمهای معروف و مشاهیری که می. تمامی انسانباشدمی

دریافت  و حس به افراد این نام شنیدن با فردی هر و اندداده شکل را خویش شخصی برند خود رفتار و

دارای برند شخصی  دانشجویانتک نیز تک دانشگاهرسد. در محیط می هاآنهای ذهنی ناشی از ویژگی

 .گردد دانشجویان ۀآیندو  تحصیلتواند باعث پیشرفت و موفقیت در قدرت این برند می باشند ومی

از آزمون تی  ارتباطیهای های متغیر مهارتبودن توزیع دادهبا توجه به طبیعیدر پژوهش حاضر 

چگونه  یبدنتیترب ۀحوز انیدانشجو های ارتباطیمهارت تیوضعای برای بررسی سؤال سوم )نمونهتک

 تیوضعبدنی و علوم ورزشی تربیت ۀاستفاده شد. نتایج نشان داد که در دانشجویان حیط است؟(

داری ضعیف اطور معنبه نیروزمره و نو یارتباط یاستفاده از ابزارها و گفتنهای نوشتن، سخنمهارت

(05/0>P) داری مناسب امعن شکلتنی بهدادن، خواندن و زبانهای گوشمهارت تیوضعو  بوده

 ارزیابی گردید کهبدنی ضعیف های ارتباطی دانشجویان تربیتمهارت ،طورکلی(. بهP<05/0باشد )می

، (1384) همکاران و یچار نیحس(، 1386همکاران )و  یخاتم (،1393) ینیینا هاییافتهاین نتایج با 

های کالمی سطح مهارت پژوهشگران. این داشت( مطابقت 2012و همکاران ) ینظر و (1378) فررانیا

 .بودند گزارش نکرده ها را در سطح خوبیبررسی کرده و میزان این مهارت دانشجویان را

( و امینی و همکاران 1385نادریان و امیرحسینی ) مطالعاتبا نتایج  پژوهش حاضر هاییافته درمقابل،

 ۀدر حیط مطالعاتآماری این  ۀجامع دلیل این مغایرت این امر باشد که. شاید مغایرت داشت( 1388)

 دانشجویان قرار نداشت.

 انجام اصفهان ورزشی مدیران بین در( که 1385) حسینیامیر و نادریان پژوهش درراستا، دراین

( 1388) همکاران و امینی پژوهش در بودند. برخوردار یوبخ ارتباطی هایمهارت از مدیران گرفت،

 را اساتید ارتباطی هایمهارت ،جهرم پزشکیعلوم دانشگاه پرستاری و پایه علوم دانشجویاننیز 

 کردند. ارزیابی مطلوب

نظرات و  باشند؛اثرگذار می دانشجویان ارتباطیهای بر سطح مهارت بسیاریعوامل  ،مسلم استآنچه 

 ـ وضعیت اقتصادی ،میزان روابط با همساالن و آشنایان فردی و خانوادگی، هایویژگیها، عقاید آن

مناسب در  ارتباطی هایکه مهارتجاییاین موارد باشد. ازآن ۀجمل تواند ازتبلیغات می اجتماعی و

ها طول عمر آن و سبک زندگی ۀهنددشکل محسوب شده کهدانشجویان یک نیاز اساسی و ویژه 

مسائل فوق بر  گرفتننظرها با درهای آموزشی تئوری و عملی دانشگاهدر برنامه باشد، الزم استمی

ها برای دانشجویان احتمالی عدم آشنایی با آن ها و عوارضاین مهارت یریکارگاهمیت یادگیری و به
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 گردد. دیتأک

تحصیل خود  روند در و بپردازند کسب دانش به بهتر تواندمی مؤثر دادنگوش مهارت با دانشجو

ویژه و به افراد بیشتر ،ارتباطی مهارت این ۀنیدرزمرو، ؛ ازاینپیشرفت را حاصل کند نیترشیب

 .باشندمی مؤثر دادنگوش مهارت پرورش یازمندن دانشجویان

 تحصیل امر در بیشتری توانایی باال، کردنگوش مهارت با دانشجویان، هایافتهبا توجه به  ک وشبی

 در دانشجویان چههر رسدیم نظربه. خواهند داشت دیگر دانشجویان به نسبت درس بر تسلط و

تحصیل و  ۀنیدرزم هاآن عملکرد باشند، قرار داشته مناسبی وضعیت در شنود مهارت از برخورداری

 شنیدن در که دهدمی را امکان این هاآن به مهارت این داشتن ؛ زیرا،بود خواهد بهتررشد درسی 

 .نمایند مطرح بیشتر را هاآن ازیموردن مطالب و نموده عمل بهتر اساتید یهاخواسته و سؤاالت

حداقل  یبدنتیترب ۀرشت انیدانشجو کهنینمود که با توجه به ا نییتب گونهنیا توانیمرا  یافته نیا

 انیدانشجو مانند کاملصورت و به گذرانندیم یعمل یهاخود را در کالس یدرس یاز واحدها یمین

مهارت  یدارا لیدل نیهمبه دیشا حضور ندارند، یتئور یهادر کالس گرید یلیتحص یهارشته

 .باشندیم هارشته ریسا انینسبت به دانشجو یترنییپاکردن گوش

 یبدنتیتربریغ و یبدنتیترب یهارشته در ارتباطی یهامهارت سطح بودنباال در ارتباط با براین،عالوه

 ۀتجرب ،کردن ذکر شدطور که در رابطه با مهارت گوشهمان و گفت کرد مطرح را احتمال این توانمی

 یهامهارت بر تواندیم یبدنتیترب ۀرشت با متفاوت تحصیلی یهارشته در دانشجویان تحصیلی

 میزان ،همچنین .(باشد یآت پژوهشگرانتواند عنوان کار یموضوع م نیا که) بگذارد تأثیر ارتباطی

 هایرشته نسبت به بدنیتربیت ۀمغایر با رشت تحصیلی هایرشته از برخی در های ارتباطیمهارت

 رشته این دروس سرفصل در مشابهبا نام  یا این نام اب درسی واحد وجود عدم از ناشی تواندمی دیگر

و روابط  ارتباطات آموزش واحد" ،علوم انسانی هایرشته همچون های دیگررشته در زیرا، ؛باشد

 شده گنجانده بدنی و علوم ورزشیتربیت ۀهای رشتگرایش تمامیدرسی در  واحد عنوانبه "عمومی

 .طلبدمی را مهم این به نمسئوال توجه بیشتر که است

با  انیاست که دانشجو یندیفرا کهنیا نخست :باشدیمهم م انیدانشجو یبرا ریز لیدالبهارتباطات 

 انیدانشجو ریامور خود با سا یسازمانده نیزو  یو هماهنگ یزیرتوانند با برنامهیاستفاده از آن م

از  بزرگترین سهم انیباشد که دانشجویم یتیارتباطات فعال آن است کهدوم مورد  ؛راستا شوندهم

 لیرا تسه انیدانشجو فیتنها وظاارتباطات نهبراین، عالوهدهند. یوقت خود را به آن اختصاص م

 ؛سازدیخارج مرتبط م طیرا با مح یااست که دانشجو در هر رشته یالهیکند، بلکه وسیم

 هر دانشجو ،یارتباط یهاارتباطات و مهارت قیکرد که از طر ریتفس گونهنیا دیبا ،گریدعبارتبه
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 کند.یخود ارتباط برقرار م طیو با مح آمدهباز در ستمیس کیصورت هب

تر از داری پاییناطور معنی بهبدنتیتربدانشجویان  نتایج نشان داد که خودبرندسازی، درمجموع

حاکی از آن  حاضر پژوهش یهاافتهی کلی . برآوردباشدمیبدنی تربیتخودبرندسازی دانشجویان غیر

 بین دانشجویان در بازخورد و شنود کالمی، سطوح تمام در ارتباطی هایسطح مهارت که بود

ی هاتفاوت ،تحصیلیۀ رشت همانند متغیرهای دموگرافیک برخی در و نداشته مناسبی وضعیت

 بایستمی های ارتباطیمهارت آموزش رسدیم نظربه شود.می مشاهده آماری لحاظی بهدارامعن

سمینارهای  صورتبه درادامه، و شود انجام دانشگاهبه  دانشجو ورود بدو در و تجربی صورتبه

 اولیه آموزش زمان در ،زیرا تداوم یابد؛ یآموختگدانش دوران از پس و تحصیل دوران در بازآموزی

 وجودبه جامعه تحول و تغییر با همواره که باشد داشته وجود یاناشناختهی هامحدوده است ممکن

 با همگام هامهارت این آموزشباشند؛ لذا، الزم است می اطالعیب آن از افراد جامعه کهآید می

 هامهارت این تدریس با زمانهمهمچنین، بهتر است کند.  پیشرفت مردم نیازهای و جامعه تغییرات

 شود. نیز لحاظ ارزیابی یهاروش

 یارتباط یهاو مهارت یتوجه به برند شخص تیبود که اهم هیتوججهت قابل نیاز ا قیتحق نیانجام ا

 کند،یکمک م یکه به برند شخص یعوامل نیتراز مهم یکی ن،یبرانشان دهد. عالوه یصورت کاربردرا به

از  یکی عنوانهمواره به یارتباط یها. مهارتباشدیکردن با جامعه مارتباط برقرار یهامهارت

 راستا،نیامورد توجه بوده است. در یو اجتماع یسازمان ،یفرد یمهم و اثرگذار در زندگ یرهایمتغ

 یارتباط یرفتارها گاهیو جا تیوضع صیشده است تا امکان تشخ یطراح یمتعدد یالگوها و ابزارها

تمام سطوح کالمی، شنود  رارتباطی د یهانشان داد که سطح مهارت زین قیتحق نیا د؛ینما نییرا تع

 یضرور اریمهم بس نیوضعیت مناسبی نداشته و توجه به ا یبدن تیو بازخورد در بین دانشجویان ترب

 باشد. یم

 

 تشکر و قدردانی
مالی باشد و تحت حمایت نور استان البرز میطرح پژوهشی مصوب دانشگاه پیام برگرفته ازاین مقاله 

 .شودیمتشکر و قدردانی  از این حمایت وسیلهبدین؛ لذا، است گرفتهاین دانشگاه انجام و معنوی 
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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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