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 . مقدم1ٍ

استجبعبت هَثش یىی اص ػٌبغش ولیذی هَفمیت هذیشاى است، چشا وِ اعالػبت ثِ ػٌَاى یه ٍاسدُ هْن دس سابیِ استجبعابت هاَثش    

صش لشاس گشفتاِ  ٍاسد سبصهبى هی ضَد ٍ ّویي وِ ثِ سبصهبى ساُ یبفت ثبص ًیبصهٌذ یه سیستن استجبعی وبسآهذ است تب هَسد پشدا

ٍ ثسبى خَى دس سگْبی سبصهبى خشیبى یبثذ. استجبط تبس ٍ پَد سبصهبى سا ثِ ّن پیًَذ دادُ ٍ هَخت یىپبسچگی ٍ ٍحذت سبصهبًی 

هی گشدد. هسئَلیت ایدبد استجبعبت غحیح دس سبصهبى ثِ ػْذُ هذیشیت اسات اص ایاي سٍ هاذیشاى ثبیاذ اص وان ٍ ویان فشایٌاذ        

حَُ ثشلشاسی استجبعبت هَثش سا ثذاًٌذ. اص عشف دیگش چٌبًچِ تؼْذپزیشی دس سبصهبى غبلت گاشدد ضابّذ آى   استجبعی آگبُ ثَدُ ٍ ً

خَاّین ثَد وِ افشاد هسئَلیت پزیشی ثیطتشی اص خَد ًطبى دادُ ٍ دس لجبل اًدبم تؼْذات اص سضبیت ٍ تؼلك خبعش افاضٍى تاشی   

استجبعابت دس سابصهبى اص چٌابى     هَضَع تٌص ّب ٍ ... ووتش خَاّذ ضذ. ،ثشخَسداس خَاٌّذ ثَد ٍ دس ضوي غیجت ّب، ون وبسی ّب

؛ اّویتی ثشخَسداس است وِ هی تَاى گفت اٍلیي ٍ هْوتشیي ٍظیفِ ّش هذیش تَساؼِ سیساتن استجبعابت دس سابصهبى های ثبضاذ      

( هؼتمذ است 1989) 1ضساثیٌ (.418ظ ،1386استجبعبت یىی اص هْوتشیي هْبست ّبی هذیشیت وبسآهذ است )ایشاى ًژاد،  یيثٌبثشا

ػَاهلی چَى تحشین پیبم ٍ اثْبم دس پیبم ّبی استجبعی هَخت تضؼین اعویٌبى هی ضَد ٍخَد استجبعبت اثش ثخاص دس سابصهبى   

ٍ تؼْاذ سابصهبًی آًْاب افاضایص      یتسضب ،هَخت وبس گشٍّی سٍضي تش ٍ ضوخع تش هی ضَد ٍ دس ًتیدِ ػولىشد اػضبی سبصهبى

ًِ ای ًبهطَْد تبثیش ضگشفی ثش هؼبدالت گًَبگَى سبصهبًی ٍ هلی ٍ دس گساتشُ ای ٍسایغ تاش خْابًی     آدهی ثِ گَ سفتبس .هی یبثذ

گزاضتِ ٍ ثطش اهشٍصی هؼیبسّبی اخاللی هتفبٍتشی ًسجت ثِ گزضتِ ثشگضیذُ ٍ سفتبسّبی ٍیاژُ ای ثاِ حسات آى اص خاَد ثاشٍص      

سبسی دًیبًی وًٌَی است وِ لبدس است ثٌَثِ خَد خَاهاغ سا  ثیبًی هیتَاى ارػبى ًوَد وِ سفتبس آدهی اص هتغییشّبی ا ثِ هیذّذ.

ثب هخبعشات ٍچبلطْب ٍ یب فشغتْب سٍثشٍ ًوبیذ. سبصهبى ّب، یىی اص هْوتشیي ًْبدّبی اختوبػی دٍساى وًٌَی ّساتٌذ واِ داهٌاِ    

هی سٍیٌاذ ٍ های ثبلٌاذ ٍ    تأثیش آًْب ثش ضئَى هختلن صًذگی اًسبى ّب، ثسیبس گستشدُ است ایي ًْبدّب، دس هتي هحیظ اختوبػی 

ثِ ّویي دلیل، ثِ ػٌَاى سیستوی پیچیذُ، ّوَاسُ دس تؼبهل هستمین ثب هحیظ دسًٍی ٍ ثیشًٍی خَد ّساتٌذ. آًْاب اص یاه ساَ     

خَاّبى هَفمیت، ثمب ٍ حشوت اص ٍضغ هَخَد ثِ ٍضغ هغلَة ّستٌذ ٍ اص سَی دیگش هَفمیتطبى هشَّى ًحَُ ثشلشاسی استجبط ٍ 

َّش اخاللی، ثِ هؼٌی تَخاِ ثاِ صًاذگی اًسابى ٍ عجیؼات، سفابُ التػابدی ٍ         (.2،2005:23)ثَسثب حیظ استتؼبهل دسست ثب ه

 (.3،2006)هبًبالن غبدلبًِ ٍ حمَق ضْشًٍذی است اختوبػی، استجبعبت ثبص ٍ

ِ   ٍ فمذاى آى ػَالت ٍ آثبس خجشاى ًبپزیشی ثش خبی هی است؛ی فشٌّگ ٍ تىبهل خبهؼِ  استجبط سشچطوِ اص آى خولاِ   گازاسد وا

ّب اضبسُ وشد. دس خػاَظ فماذاى    فمذاى صثبى، سىَى ًسجی صهبى اختوبػی ٍ ػذم اهىبى اًتمبل داًستِ هبًٌذتَاى ثِ هَاسدی  هی

صثبى، اًسبى دٍسافتبدُ اص خبهؼِ فبلذ اثضاس اسبسی استجبط یؼٌی صثبى است. اص ایي سٍ آهَختِ ّبیص لبثال اًتمابل ًیسات ٍ اهىابى     

ًخَاّذ داضت. هٌظَس اص سىَى ًسجی صهبى اختوبػی یؼٌی ایاي واِ استجابط    ًیض ّبی دیگش سا  شثیبت اًجبضتِ اًسبىاستفبدُ اص تد

حشوات دس حیابت اًسابًی واِ     حیغِ دس غَستی وِ  ،آٍسد هَخجبت احشاص تخػع ٍ استمبی فشٌّگی سا فشاّن هی ؛ّب ثب ّن اًسبى

داس ثَدُ ٍ صهبى اختوابػی اٍ   ّبی گزضتِ، حبل ٍ آیٌذُ ٍی فبلذ توبیضی هؼٌیٍ اص ایي سٍ سٍص ؛ثبضذ ًبچیض هی وٌذ ب صًذگی هیتٌْ

ّاب اص   ثبضاذ. اًسابى   ّب های  . یىی دیگش اص ػَالجی وِ روش ضذ ػذم اهىبى اًتمبل داًستِضَد هیدچبس ًَػی سىَى یب تحدش ًسجی 

گساتشش سٍص  ثب تَخاِ ثاِ    .دیگشاى هٌتمل سبصًذ ّبی خَد سا ثِ ّب ٍ داًستِ ّب، یبفتِ تَاًٌذ هْبست اختوبػبت هیدس حضَس عشیك 

 .(1386وٌٌذ )آتص پَس، اّویت پیذا هیّبی استجبعی ّن خْت اًتمبل داًص  هْبستافضٍى داًص 

سا ّوبى گًَِ تفسیش ًوبیذ وِ هَسد ًظش فشستٌذُ ثبضذ )ثلَیسای   آى ،هْبست استجبعی صهبًی سخ هی دّذ وِ دسیبفت وٌٌذُ پیبم

5ثشلَ" (.206ظ ،4،2011ٍ ّوىبساى
ٍ  تؼبهلی ًبپزیش، ثشگطت ،پیَستِ فشایٌذی پَیب، استجبعبت ثش اسبس تؼشین ػلوی هی گَیذ:"

 ثشگطات  ّشگض هتَلان ًوای ضاَد.    صیشا ؛ صیشا پیَستِ اص حبلتی ثِ حبلتی تغییش هی وٌذ. پیَستِ است؛پَیبست صهیٌِ ای است.

                                                           
1Robbins 
2 Borba 
3 Manallack 
4 Bloisi et al 
5 Berloo 
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آى سا ثی اثش سبصین. تؼبهلی است؛ صیشا پیَستِ ثب خاَد ٍ دیگاشاى    ًبپزیش است؛ صیشا ٌّگبهی وِ پیبهی سا هی فشستین، ًوی تَاًین

استجبعابت هاب    پیچیذگی صهیٌِ ای( است؛ صیشا استجبعبت ثستگی صیبدی ثِ ول تدشثِ اًسبًی هب داسد.هحتَایی )دس توبس ّستین. 

 (.2008ّوبٌّاگ گاشدین )ثشلاَ،    ّبی الصم ثشای ثشلشاسی استجبط سا وست ًوابیین ٍ ثاب هحایظ   وٌذ تب داًص ٍ هْبستسا ٍاداس هی

 ثبضاذ  فشدی است؛ وِ دس آى، استجبط، ًبظش ثِ سٍاثظ وبسی وبسوٌبى دسٍى یه سبصهبى های  سبصهبًی، ضىلی اص استجبط هیبى استجبط

 .(1،2008)ثلیه

بط هیبى فشدی، ثبیذ سیبست یب خظ هطی خبغی ٍخَد داضتِ ثبضذ وِ اص عشیاك آى ثاِ ضٌبسابیی ٍیژگای ّابی فاشدی       دس استج

عشفیي استجبط، دست یبثیذ. ًىتِ هْن ایي است وِ عشفیي استجبط سا دس ًظش داضتِ ثبضٌذ وِ ّش دٍ اًسبى ّساتٌذ ٍ هَخاَداتی   

 (52ظ ،1390)فبًی، .َثِ خَد هی تَاًذ ثشای دیگشاى اسصضوٌذ ثبضذگشاى ثْب وِ ّش یه داسای خػیػِ ّبیی ّستٌذ وِ ثِ ً

ضَد ٍ ثشای ایٌىِ ایي  استجبعبت ثِ فشآیٌذ اًتمبل اعالػبت ٍ هفبّین اص فشستٌذُ ثِ گیشًذُ ثِ عَسی وِ لبثل دسن ثبضذ گفتِ هی

اص عشف دیگش، ثشای ایدابد یاه    .زف ضًَذوٌٌذ، ح استجبط هَثش اًدبم ضَد ثبیذ هَاًؼی وِ دس سش ساُ استجبعبت اختالل ایدبد هی

 .(87 ظ ،2011سیذصیي،  ٍ استجبط اثشثخص هذیش ثبیذ ثِ استجبعبت اّویت دّذ، گفتبس ٍ وشداسش یىی ثبضذ )ال ًبغحی

، ًیبصهٌذ استجبط اًسبى ثِ ػٌَاى هَخَدی اختوبػی ثشای سفغ ًیبصّبی صًذگی فشدی ٍ اختوبػی خَد ٍ سسیذى ثِ اّذاف سبصهبًی

اص فشؼ ّبی اسبسی سفتبس سبصهبًی، ضٌبخت ٍیژگی ّبی فشدی ٍ استجبعی افشاد ثاشای   یىی تؼبهل ثب سبیش ّوٌَػبى خَد است.ٍ 

، سفتبسّاب  هفشٍضاِ ّاب،   استجبعبت هٌدش ثِ هجبدلِ اعالػبت ضبهل حمابیك،  (.2،2008دستشسی ثِ ثْشُ ٍسی ثیطتش است )سبلَیبى

َد. هذیشاى اص استجبعبت ثشای ّوبٌّگی ٍظابین ٍ اػوابل دس دسٍى سابصهبى ٍ ثایي     ًگشضْب ٍ احسبسبت ثیي دٍ یب چٌذ ًفش هی ض

 اثاشثخص های ضاَد    یاستجبعبت اثشثخص ثبػث ایدبد سضبیت ضغلی وبسوٌبى ٍ ًْبیتاب  سابصهبى ّاب    ذ.سبصهبى ّب استفبدُ هی وٌٌ

 (.59ظ ،1389)حسي صادُ،

ِ    3الهی یب گفتابسی ّبی تخػػی استجبعبت و ػٌَاى یىی اص حَصُ استجبط سبصهبًی ثِ سٍد.  ضاوبس های   ، اص هجبحاث هْان هاذیشیت ثا

عَس هستمین ثیي دٍ یب چٌاذ ًفاش اص افاشاد، دس هدابٍست      فشدی است؛ وِ دس آى استجبط ثِ گًَِ اص استجبط ضىلی اص استجبط هیبى ایي

ی استجبعابت   بخع دس هغبلؼِی حَصُ هتوبیض ٍ ض دٌّذُ ّبی خبظ خَد، تطىیل دلیل ٍخَد ٍیژگی ضَد ٍ ثِ ٍالغ هی ّنفیضیىی 

 ضذُ است.

گبًِ یابسی گشفتاِ ٍ    وٌذ، اص توبهی حَاس پٌح وبس هی فشدی آغبص ثِ ّبی استجبط هیبى وِ ثب ٍیژگی ایي ضىل اص استجبط، دس وٌبس ایي

 اًذ: ّبی خبغی داسد، وِ هَاسد صیش اص آى خولِ ّوِ، ٍیژگی آٍسد؛ ثب ایي ّبی آى سا فشاّن هی تغفش پسس

ًبپازیشی   فشدی، ثب ٍضاَ  ثیطاتشی هؼایي ثاَدُ ٍ ًفاَر      تش استجبط هیبى د ٍ هشصّبی استجبط سبصهبًی ثشخالف حَصُ ٍسیغ. حذ1ٍ

تَاًذ اص داخل یب خبسج ثَدى خَد خجاش داضاتِ    دضَاسی هی  ووتشی داسد. دس یه ٍضؼیت ولّی وٌص هتمبثل هتوشوض، ضخع، ثِ

اص سبصهبًی وٌابس گزاضاتِ ضاَد،     خَثی آگبُ است ٍ اگش یه فشد، وال  بصهبى ثِثبضذ؛ اهب ّشوسی هؼوَال  اص ػضَیت خَد دس یه س

ًبچبس ثبیذ ثاِ عاشق خبغای واِ      ی افشاد سبصهبى ثبضذ، ثِ اگش دس صهشُ یٍل ػٌَاى یه ػضَ، استجبط ثشلشاس ًوبیذ؛ تَاًذ ثِ دیگش ًوی

 غَست اهشیِ تدَیض ضذُ است، ثِ ثشلشاسی استجبط ثپشداصد. ثِ

ّب اص ضخػای ثاِ ضاخع دیگاش ٍ      ّبست. دس ایي ًَع ثبصتَلیذ، پیبم ّبی استجبط سبصهبًی، ثبصتَلیذ سشیبل پیبم طخػِ. یىی اص ه2

غَست خفت یب وٌص هتمبثل دٍ ًفشی  یبثذ؛ اهب ّشوذام اص اػوبل استجبعی، غبلجب  ثِ هدذدا  اص آى ضخع دیگش ٍ الی آخش، اًتمبل هی

 هبًذ. ثبلی هی

                                                           
1 Blake 
2 Sullivan, Philip 
3 Speech Communication 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=34492#_ftn1
http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=34492#_ftn1
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ضاَد؛ اهاب ثبیاذ     داس ٍ ... اساتفبدُ های   ّبی سَساخ غَست یبدداضت، وبست جبط اص اضىبل هختلفی ًظیش چبح ثِگًَِ اص است . دس ایي3

داًست ضىل اغلی اًتمبل دس استجبط سبصهبًی، استجبط ضفبّی است ٍ سبیش اضىبل ًساجت ثاِ هَاخْابت سٍ دس سٍ، ًماص هؼایي،      

 .(1،2008)ثلیه ووىی یب خبًطیي داسًذ

ّابی هؼلوابى دس    هْابست  هؼلوبى دس دٍسُ ّبی لجل اص خذهت دس وطَس پشداخت: ( ثِ ثشسسی هْبست ّبی استجبعی2015) 2وبًب

ْبست ّبی استجابعی احسبسای )ّیدابًی(.    ه ٍ ّبی استجبعی ضٌبختی هْبست . هْبست ّبی استجبعی سفتبسی،1سِ حَصُ هی ثبضذ

یبفتِ ّبی تحمیك حبوی اص آى است وِ ایي هْبست ّب ثستِ ثِ خٌسیت ٍ یب سغح والسی هؼلوبى اختالف هؼٌبداسی ثبّن داسًذ 

پژٍّطی ثِ ػٌَاى پشٍسش هْابست ّابی    ( دس2015ّوىبساى )ٍ  یشگبستو .اهب ثشاسبس سي ٍ همغغ تحػیلی تفبٍتی ثِ ّن ًذاسد

آهَصش الىتشًٍیىی ثب هَاسد ٍیذئَیی ٍ ثبصی وشدى ًماص دسیبفتٌاذ واِ آهاَصش      اثشات :ی حشفِ ای دس هؼلوبى ٍ پضضىبىاستجبع

( دس ثشسسای  2013) 3ٍ ّوىابساى  اًگ ّبی الىتشًٍیىی ثِ تٌْبیی هَثش ًیستٌذ ٍ ًیبصست سٍش آهَصش ثِ غَست تشویجی ثبضذ.

یاب   ًماع  ،ت ّب دس هؼلوبى ثِ ٍیژُ دس ثخص ثیبى ًیبص ثِ استماب ٍ ثْجاَد داسد  هْبست ّبی استجبعی هؼلوبى دسیبفتٌذ وِ ایي هْبس

حتی ػذم تسلظ وبهل ثِ هْبست استجبعی خَة ثیبى وشدى هی تَاًذ تبثیشات هٌفی ػوذُ ای ثاش ًتابیح وابس آًْاب دس استجابط ثاب       

 داًص آهَصاى داضتِ ثبضذ.

شد سبصهبًی ثش اسبس هذل اچیَ دس ٍاحذّبی ستبدی ضاشوت هلای   ثشسسی ساثغِ استجبعبت اثش ثخص ٍ ػولى ( ث1388ِػجبسپَس )

ًتبیح حبغل اص پژٍّص ًطابى داد ثایي استجبعابت اثاشثخص ٍ ػولىاشد سابصهبًی ساثغاِ هؼٌای داسی ٍخاَد داسد.           گبص پشداخت.

ْ   1395سیویبسیبى ٍ ّوىبساى ) جاَد سٍاط  ( ثب ّذف ثشسسی تبثیش آهَصش هْبست ّبی استجبعی ثش وابّص اضاغشاة اختوابػی ٍ ث

ًطبى داد ثیي هیبًگیي ًوشات اضغشاة اختوبػی ٍ سٍاثظ ثیي فشدی دس دٍ گشٍُ آصهبیص  حیًتب اختوبػی داًص آهَصاى پشداختٌذ.

( ثب ّذف ثشسسی استجبط ثیي فٌبٍسی اعالػبت ثب هذیشیت داًاص  1395. خؼفشی ٍ آصهَى )ٍ وٌتشل تفبٍت هؼٌی داسی ٍخَد داسد

یي ًتیدِ سسیذًذ وِ ثیي فٌبٍسی اعالػبت ثب هاذیشیت داًاص ٍ هَلفاِ ّابی آى ساثغاِ هؼٌای داسی       ٍ هْبست ّبی استجبعی ثِ ا

 .ثیي فٌبٍسی اعالػبت ثب هَلفِ ّبی ضٌَدی ٍ ثبصخَسدی هْبست ّبی استجبعی هؼلوبى ساثغِ ٍخَد داسد يیّوچٌ .ٍخَد داسد

ٍ  ط هؼلوبى ثب هیضاى هْبست استجبعی داًص آهَصاىایي پژٍّص اص ایي ًظش داسای اّویت است وِ سٍضي هی وٌذ ًحَُ استجب

ثب اًدبم ایي تحمیك هی تَاى ٍضؼیت هَخَد هْبست ّبی  یيّوچٌ .افضایص سبصگبسی آًبى ثب هحیظ ٍ خبهؼِ اثش گزاس است

 .سا ضٌبخت ٍ ثشًبهِ سیضی الصم ثشای افضایص ایي ٍیژگی سا عشاحی ٍ اخشا ًوَد استجبعی هؼلوبى ٍ داًص آهَصاى

 

 . مًاد ي ريش َا2

؛ سٍش تحمیك هَسد استفبدُ دس ایي پژٍّص اص خٌجِ ّبی هختلفی لبثل ثشسسی است. اص ًظش ّذف، ایي تحمیاك وابسثشدی اسات   

تب اص ایي عشیك ثتَاى هَاًغ ٍ هطاىالت هَخاَد    .ضذُ استهطىالت ٍ اتخبر تذاثیش الصم اًادبم  ،ثِ هٌظَس حل سشیغ هسبئلصیشا 

اص عاشف دیگاش، ایاي تحمیاك اص ًظاش ضایَُ        دلیك ٍ اغَلی اص هیبى ثشداضت ٍ یب اص ضذت آًْب خلَگیشی ًوَد. سا ثب ثشًبهِ سیضی

 2ٍ 1هتَساغِ   . دس ایاي هغبلؼاِ، ولیاِ داًاص آهاَصاى دختاش ٍ هؼلوابى       است اص ًَع ّوجستگی ، تَغیفیاعالػبت یآٍسخوغ

 یه 1100 ٍ تؼذاد هؼلوبى ًفش 11348 ثبضٌذ وِ تؼذاد داًص آهَصاى خبهؼِ آهبسی هی 95-96ضْشستبى آهل دس سبل تحػیلی 

ًوًَاِ   حدان  .ًفشهای ثبضاٌذ   285ضْشستبى آهل ٍ هؼلوابى   2ٍ 1ًفش اص داًص آهَصاى دختش هتَسغِ  371. ًوًَِ آهبسی ثبضذ

بهؼِ ثب تَخِ ثِ خذٍل وشخسی هَسگبى تؼییي هی ضًَذ. سٍش ًوًَاِ گیاشی   ثشاسبس خذٍل تؼییي حدن ًوًَِ اص سٍی حدن خ

دس همیابس پاٌح گضیٌاِ     وِ استِ هْبست استجبعی ساثیٌض خوغ آٍسی اعالػبت ضبهل یه پشسطٌبه اثضاس تػبدفی عجمِ ای است.

ثاذیي غاَست واِ پاس اص تْیاِ ٍ      . استفبدُ ضاذ  ییسٍایی غَسی ٍ هحتَا، اص پشسطٌبهِ . ثشای تؼییي سٍاییای لیىشت هی ثبضذ

ٍ پاس اص حازف ٍ اضابفِ ّابی الصم، سٍایای       عشاحی پشسطٌبهِ، ثب ًظشخَاّی هتخػػبى ٍ اسبتیذ ساٌّوب ٍ هطبٍس پشداختِ ضذ

                                                           
1 Blake 
2 Kana 
3 ONG 

http://www.pajoohe.com/fa/index.php?Page=definition&UID=34492#_ftn3
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، ثِ اخشای آصهبیطی پشسطٌبهِ دس ًوًَِ ای ثب پبیبیی پشسطٌبهِ. ثشای اعویٌبى اص یی پشسطٌبهِ هَسد تبییذ گشفتغَسی ٍ هحتَا

ٍ  ثَد 0.78وِ ػذد  ضذ هحبسجِ spssًفش پشداختِ ضذ ٍ پبیبیی آًْب اص عشیك هحبسجِ آلفبی وشًٍجبخ تَسظ ًشم افضاس  30حدن 

 .ثْشُ ثشدُ ضذُ است SPSSًشم افضاس آهبسی  دادُ ّب اص دس ایي پژٍّص خْت تدضیِ ٍ تحلیل. ًطبى اص پبیبیی هتَسظ اثضاس است

 

 :. یافتٍ َا3

 :ارتباطی داوش آمًزانيضعیت مُارت َای  

 مًلفٍ َای مُارت ارتباطی در داوش آمًزان t. میاوگیه يآزمًن1جديل 

اًحشاف  هیبًگیي هتغیش

 استبًذاسد

t df هؼٌی داسی 

 0.000 370 184.25 0.281 3.51 چٌذگبًِ یاستجبع یاستفبدُ اص هدشاّب

 0.000 370 76.53 0.275 3.11 استجبعبت یسبص سبدُ

 0.000 370 121.05 0.310 3.03 گَش دادى

 0.000 370 98.52 0.250 3.14 یدبًبتّ وٌتشل

 0.000 370 73.51 0.123 3.28 استفبدُ اص ثبصخَسد

 0.000 370 115.63 0.352 3.25 یسسو یشاص استجبعبت غ استفبدُ

 0.000 370 135.46 0.189 3.48 هْبست استجبعی

N=371  هحبسجِ ضذُ است 3هیبًگیي خبهؼِ همبدیش هیبًگیي ثش اسبس ثش هجٌبی. 

ِ  ؛هیبًگیي هَلفِ ّبی هْبست استجبعی داًص آهَصاى ثِ عشص هؼٌی داسی ثبالتش اص هیبًگیي هفْاَهی اسات  هغبثك خذٍل  ّاب   یبفتا

 ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ سغح هؼٌی. ثیص اصثمیِ هَلفِ ّب است چٌذگبًِ یاستجبع یاستفبدُ اص هدشاّبًطبى هی دّذ هیبًگیي ًوشُ 

 .اص ٍضؼیت هغلَثی ثشخَسداس است ُ هْبست استجبعی دس داًص آهَصاىهطبّذُ ضذ( 000/0) داسی

 :يضعیت مُارت َای ارتباطی معلمان

 مًلفٍ َای مُارت ارتباطی در معلمان t. میاوگیه يآزمًن2جديل 

 هؼٌی داسی t df اًحشاف استبًذاسد هیبًگیي هتغیش

ذگبًِچٌ یاستجبع یاستفبدُ اص هدشاّب  07/3 30/0 12/80 284 000/0 

استجبعبت یسبص سبدُ  12/3 45/0 44/63 284 000/0 

 000/0 284 67/111 57/0 95/3 گَش دادى

یدبًبتّ وٌتشل  48/3 74/0 26/78 284 000/0 

 000/0 284 48/98 55/0 21/3 استفبدُ اص ثبصخَسد

یسسو یشاص استجبعبت غ استفبدُ  27/3 53/0 04/121 284 000/0 

 000/0 284 52/134 42/0 78/3 یاستجبع هْبست

N=285  ٍ ِهحبسجِ ضذُ است 3همبدیش هیبًگیي ثش اسبس ثش هجٌبی هیبًگیي خبهؼ. 

یبفتاِ ّاب ًطابى    ؛ سی ثبالتش اص هیبًگیي هفَْهی اسات ثِ عشص هؼٌی دا هیبًگیي هَلفِ ّبی هْبست استجبعی هؼلوبىهغبثك خذٍل 

هطبّذُ  (000/0) ّوچٌیي ثب تَخِ ثِ سغح هؼٌی داسی. ثیص اص ثمیِ هَلفِ ّب است ت گَش دادىهْبسهی دّذ هیبًگیي ًوشُ 

 .ضذُ هْبست استجبعی دس هؼلوبى اص ٍضؼیت هغلَثی ثشخَسداس است
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 ساثغِ داسد. ّبی استجبعی داًص آهَصاى ثب هْبست ّبی استجبعی هؼلوبى هْبست :فشضیِ

 .ساثغِ ًذاسد جبعی داًص آهَصاى ثب هْبست ّبی استجبعی هؼلوبىهْبست ّبی است  

 .ساثغِ داسد هْبست ّبی استجبعی داًص آهَصاى ثب هْبست ّبی استجبعی هؼلوبى  

 

 هْبست ّبی استجبعی داًص آهَصاى ثب هْبست ّبی استجبعی هؼلوبى ساثغِ .3خذٍل 

 R p متغیر

 0.002 0.121 ی چٌذگبًِاستفبدُ اص هدشاّبی استجبع

 0.000 0.236 سبدُ سبصی استجبعبت

 0.000 0.152 گَش دادى

 0.000 0.123 وٌتشل ّیدبًبت

 0.005 0.115 استفبدُ اص ثبصخَسد

 0.000 0.286 استفبدُ اص استجبعبت غیش سسوی

 0.000 0.186 هْبست ّبی استجبعی

 

گًَِ وِ  ّوبى .پژٍّص اص ضشیت ّوجستگی پیشسَى استفبدُ ضذ ایي فشضیِ ثب تَخِ ثِ ًشهبل ثَدى دادُ ّب ثشای پبسخگَیی ثِ

هْبست ّبی استجبعی داًص آهَصاى ثب هْابست ّابی   ثیي دس خذٍل هطبّذُ هی ضَد ثب تَخِ ثِ سغح هؼٌی داسی ثِ دست آهذُ 

هْابست ّابی استجابعی     ی هؼلوابى . ثذیي هؼٌی ثب ثبال سفتي هْابست استجابع  ساثغِ هثجت هؼٌی داسی ٍخَد داسد استجبعی هؼلوبى

 .داًص آهَصاى ًیض افضایص هی یبثذ

 

 . بحث ي وتیجٍ گیری:4

هَلفِ ّبی هْبست استجبعی داًص آهَصاى ثِ عشص هؼٌی داسی ثبالتش اص هیابًگیي هفْاَهی    یبفتِ ایي پژٍّص حبوی اص آى است وِ

 یاستجابع  یاساتفبدُ اص هدشاّاب  . دس ثیي ایي هْابست  استلَثی ثشخَسداس اص ٍضؼیت هغهْبست استجبعی دس داًص آهَصاى  است ٍ

هَلفاِ ّابی    دس ثبالتشیي هیبًگیي ٍ هْبست گَش دادى دس پبییي تشیي هیبًگیي لشاس داسد. ّوچٌایي دس هاَسد هؼلوابى    چٌذگبًِ

اص ٍضؼیت هغلاَثی   یضً هْبست استجبعی دس هؼلوبى هْبست استجبعی هؼلوبى ثِ عشص هؼٌی داسی ثبالتش اص هیبًگیي هفَْهی است ٍ

ِ  یاستجابع  یاساتفبدُ اص هدشاّاب  دس ستجِ اٍل ٍ  اهب هیبًگیي هَلفِ گَش دادى دس هؼلوبى؛ ثشخَسداس است پابییي تاشیي    چٌذگبًا

 اص هْابست ّابی استجابعی هتفابٍتی اص یىاذیگش داسًاذ.       هیبًگیي سا داسد ٍ ایي ًطبى دٌّذُ اى است وِ داًص آهاَصاى ٍ هؼلوابى  

ّواِ هاب ثخطای ػواذُ اص      ط هَثش یىی اص ػٌبغش ولیذی هَفمیت ٍ یىی اص هْوتشیي اثضاس خبهؼاِ هتواذى اسات.   استجبآًدبییىِ 

دسغاذ   75صًذگی خَد سا دس استجبط ثب دیگشاى سپشی هی وٌین یب دس فىش آى ثِ سشهی ثاشین. تحمیمابت، ًطابى دادُ اسات واِ      

دسغذ هَفمیتْبی هب ًیض ثِ سٍاثظ هب ثاب دیگاشاى ٍاثساتِ     75گفت  اٍلبت سٍصاًِ هب غشف استجبط ثب دیگشاى هی ضَد ٍ ضبیذ ثتَاى

ضاذُ اسات. ایاي ًىتاِ واِ      « هْبست دس سٍاثظ )تؼبهل( اختوبػی»است. اص ّویي سٍ، دس دِّ ّبی اخیش، تَخِ صیبدی ثِ هجحث 

تؼبهال  »سوشدّابی  ثشخی اًسبًْب تؼبهلگشاى هبّشتشی ّستٌذ، ثبػث ضاذُ تاب پژٍّطاْبی دلیاك ٍ هٌّظوای دسثابسُ هبّیات ٍ وب       

ٍ ػَاهل تأثیشگزاس ثش آى، اًدبم ضَد. ػَاعن ٍ احسبسبت، ًمص ولیذی ای دس صًذگی اختوبػی اًسابى داسًاذ ٍ اثاضاس    « اختوبػی

ِ  .دسست احسبسبت، یىی اص هْبستْبی هْن اختوبػی ثِ حسبة هی آیذ، ثب ًگبُ ػویك ٍ ثٌیبدی تش ثِ ایي هَضَع پشداختٌذ  یبفتا

ساثغِ هثجات   هْبست ّبی استجبعی داًص آهَصاى ثب هْبست ّبی استجبعی هؼلوبىثیي ؼذی پژٍّص ًطبى داد ّب دس هَسد فشضیِ ث

وبسوٌابى دس   هطابسوت  ( اظْبس هی داسد وِ استجبعبت لاَی اختوابػی دس هحایظ وابس،    1375سًدجشیبى )هؼٌی داسی ٍخَد داسد. 

هَاًغ وابسی   حزف اّذاف ٍ سسبلت ّبی سبصهبًی، یحتطش بسی،ػولىشد وبسوٌبى ثِ هٌظَس ایدبد ثبصخَس و یبثیاسص ،تػوین گیشی
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( هؼتماذ اسات دس   1989. آلاي ) ٍ تبویذ ثش خٌجِ ّبیی وِ هَخت اسصضْبی اختوبػی سبصهبى هی گشدد تؼْذ سا استمب هی ثخطاذ 

ٍ  صًذگی وبسی ٌّش خَة گَش دادى ٍ ویفیت استجبط ثب سبیش اػضابی سابصهبى هَخات گشهای ٍ ّواذلی ثایي وبسوٌابى ضاذُ        
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Abstract 

 
This study examined the relationship between teachers' communication skills communication skills high school 

students in the city of Amol. The study population included all female students and teachers in secondary 1 and 2 

are 96-95 Amol city in the academic year the number of students and number of teachers in 1100 is 11,348 

people. The sample of 371 students from Secondary 1 and 2 students and teachers Amol city are 285 of us. 

Results showed that in the next hypothesis communication skills among students with communication skills 

teachers there is a significant positive relationship. 
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