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 دوره دانشجویان ارتباطی های مهارت با شخصیتی های ویژگی رابطه برسی

 چابهار زادآ دانشگاه ابتذایی آموزش کارشناسی
 

 پور رایان عهذیه نسب، امیری علی زاده، اله فتح رضا

بر؛ ٍاحذ اثتذایی؛ آهَسش گزٍُ   ایزاى چبثْبر؛ اسالهی؛ آساد داًطگبُ چبْث

 

 چکیذه

ٍیژگی ّبی ضخصیتی ثب هْبرت ّبی ارتجبطی داًطجَیبى دٍرُ کبرضٌبسی آهَسش  هیبى ي راثطِتعیی حبضز ّذف پژٍّص

ثزای گزد آٍری دادُ ّب اس  .هی ثبضذ ًَع ّوجستگی اس تَصیفی پژٍّص رٍش. هی ثبضذ اثتذایی داًطگبُ اساد اسالهی چبثْبر

 استفبدُ ضذ. جبهعِ ی ی ارتجبطی ثبرتَى جی ایپزسطٌبهِ استبًذارد هْبرت ّب پزسص ًبهِ استبًذارد ٍیژگی ّبی ضخصتی ٍ

 کِ ثَد ًفز 580 پژٍّص هَرد جبهعِ کل .هی ثبضذ هطبلعِ داًطجَیبى کبرضٌبسی آهَسش اثتذایی داًطگبُ آساد چبثْبر هَرد

 تخبةًوًَِ اً عٌَاى هَرگبى ثِ ٍ کزجسی جذٍل اس استفبدُ ثب ٍ تصبدفی -طجقِ ای صَرت ثِ گزٍُ ایي اس ًفز 234 تعذاد

 آسهَى اس استفبدُ ثب دادُ ّب تحلیل ثِ دست آهذ. 80/0ٍ هْبرت ّبی ارتجبطی  84/0ضذًذ. ضزیت پبیبیی ٍیژگی ّبی ضخصتی 

تک گزٍّی درثبرُ  tًتبیج آسهَى ت. اس گزفتِ صَرت ٍ رگزسیَى طزفِ یک ٍاریبًس تحلیل هستقل، t آسهَى ّوجستگی،

ثزٍى گزایی یب درٍى  ی ّبی ضخصیتی ٍ هَلفِ ّبی )پبیذاری ّیجبًی،ٍیژگی ّبی ضخصیتی ًطبى هی دّذ ٍضعیت ٍیژگ

 tًتبیج آسهَى ٍ هعٌبدار هی ثبضذ.  تَافك پذیزی ٍ هسئَلیت پذیزی( اس حذ هتَسط ثب التز ،ثِ تجزثِ ّبی تبسُ اضتیبق گزایی،

دیذگبُ داًطجَیبى هطلَة  تک گزٍّی درثبرُ هْبرت ّبی ارتجبطی ًطبى هی دّذ کِ ثِ طَر کلی هْبرت ّبی ارتجبطی اس

ثِ تجزثِ  اضتیبق ثزٍى گزایی یب درٍى گزایی، ارسیبثی ضذ. ًتبیج آسهَى ضزیت ّوجستگی ًطبى داد کِ ثیي پبیذاری ّیجبًی،

تَافك پذیزی ٍ هسئَلیت پذیزی ثب هْبرت ّبی ارتجبطی راثطِ هستقین ٍ هعٌی داری ٍجَد دارد. ّوچٌجي ًتبیج  ،ّبی تبسُ

 ، هَلفِ تَافك پذیزی داضتِ است.راًطبى داد کِ: ثیطتزیي پیص ثیٌی را اس هْبرت ّبی ارتجبطی  گبم ثِ گبم آسهَى رگزسیَى
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