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 یبدنتیترب نیمدرس یرکالمینقش ارتباطات غ یهدف از پژوهش حاضر بررس
ز لحاظ ا قیتحق نی. ابود انیدانشجو يمندتیو رضا یجانیه يهادانشگاه بر پاسخ

ت صورآن به يهابود که داده یهمبستگ -یفیو از نظر روش، توص يهدف کاربرد
ننده کشرکت انیدانشجو هیکلپژوهش شامل  ي. جامعه آماردیگرد يآورجمع یدانیم

ر امام رضا (ع) بود که ب یالمللنیدانشگاه ب یعموم یبدنتیواحد ترب يهادر کالس
 يمنظور گردآور. بهدندیعنوان نمونه انتخاب گردنفر به 105اساس جدول مورگان 

 نامهـپرسش یـی) استفاده شد. روا2011 وون،ی(جانگ و  اردتاندـسا پرسشنامهها از داده
 ها ازپرسشنامه ییایو پا یدـسر دـتأیی هـبو متخصصان  اتیدـسچند تن از ا طـتوس

و  ینجایه يهاپاسخ ی،رکالمیغ باطاتارت براي بیکرونباخ به ترت يآلفا طریق
 يهاداده تیبه دست آمد. درنها 946/0و  924/0و   930/0 يمندتیرضا
زار افبا استفاده از نرم و یو آمار استنباط یفیدر دو بخش آمار توص شدهيآورجمع

SPSS  یمامو ت یرکالمیارتباطات غ نینشان داد که ب هاافتهی انجام شد. 23نسخه 
). r=822/0وجود دارد ( يارتباط معنادار انیدانشجو يمندتیآن با رضا يهامؤلفه
 يهادرصد از پاسخ 46 ینیبشیپ ییتوانا یرکالمیارتباطات غ يهامؤلفه نیهمچن

 گریرا دارا بودند و از طرف د یمنف یجانیه يهادرصد از پاسخ 16مثبت و  یجانیه
درصد  32مثبت و  یجانیه يهامربوط به پاسخ يمندتیرضا راتییدرصد از تغ 67 زین

راستا  نی. در اباشدیم یمنف یجانیه يهامربوط به پاسخ يمندتیرضا راتییاز تغ
 یابیارز يمؤثر در راستا یگام تواندیو تالش در جهت بهبود آن م رهایمتغ نیتوجه به ا

مناسب ارائه خدمات مناسب  ریآنان در مس تیادر سازمان و هد یانسان يرویبهتر ن
  .افراد باشد نیعملکرد ا تیفیو بهبود ک یآموزش

 
 ها واژهکلید 

 ان،یدانشجو يمندتیرضا ،یجانیه يهاپاسخ ،یرکالمیارتباطات غ
 دانشگاه. یبدنتیواحد ترب ،یارتباط يهامهارت

The purpose of this study was to investigate the relationship 
between non-verbal communication among physical education 
instructors on emotional responses and student's satisfaction. The 
method of this research, was descriptive- correlation. Statistical 
population includes all students participating in the general 
physical education unit of Imam Reza International University. 
105 samples were selected randomly according to Morgan 
sample size table. A standard questionnaire (Jang & Yoon, 
2011). Validity of the questionnaire was confirmed by several 
professors and experts and reliability of the questionnaires was 
obtained by Cronbach's alpha for non verbal communication, 
emotional responses and satisfaction of 0.930, 0.924 and 0.496 
respectively. Finally, the collected data were analyzed in two 
sections: descriptive statistics and inferential statistics, using 
SPSS software version 23.  Finding showed that there was a 
significant correlation between non-verbal communication and 
all its components with students satisfaction variable (r= 0.822). 
Also, non-verbal communication components had the ability to 
predict 46% of the positive emotional response variable and 16% 
of the negative emotional response variable. On the other hand, 
67% of satisfaction changes are related to positive emotional 
responses and 33% of satisfaction changes related to negative 
emotional responses. So paying attention to these variables and 
trying to improve it can be an effective step towards better 
evaluation of human resources in the organization and directing 
them in the proper direction of providing appropriate educational 
services and improving the quality of their performance. 
 

Keywords 
Non-verbal communication, emotional responses, student 
satisfaction, communication skill, physical education unit of 
university. 
 

 

 يتمندیو رضا یجانیه هايپاسخدانشگاه بر  بدنیتربیتواحد  نیمدرس غیرکالمینقش ارتباطات 
 انیدانشجو

 

 3، بهادر عزیزي2، مهدي اصفهانی2*، وحید ساعت چیان1فرزانه صالحی مقدم

 ی امام رضا (ع)، مشهدالمللنیبي کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی، دانشگاه آموختهدانش

 ی امام رضا (ع)، مشهدالمللنیباستادیار مدیریت ورزشی، دانشگاه 

  دانشجوي دکتري مدیریت ورزشی، دانشگاه فردوسی مشهد
 )24/02/98( تاریخ پذیرش:        )14/08/97(: تاریخ دریافت

 

 

The Role of Non-Verbal Communication among Physical Education 
Instructors in University on Emotional Responses and Student's Satisfaction 

 
F. Salehi Moghadam1,V. Saatchian*2, M. Esfahani 2, B. Azizi3 

1. Master of Science in Sport Management at Imam Reza International University of Mashhad 
2. Assistant Professor at Imam Reza International University of Mashhad 

3. Ph.D. Candidate in Sport Management at Ferdowsi University of Mashhad 
Received: (2018 November 05)            Accepted: (2019 May 14) 

 

 
 

 چکیده

 
 
Abstract   



 1398 زمستان، 3، شمارة هشتمهاي کاربردي در مدیریت ورزشی، سال پژوهش 60

 همقدم
است و بدون آن هرگز  یجامعه انسان يسنگ بنا هاانسانارتباط 

وخانی، سار( آمدنمی دیپد یجامعه انسان صهیخص عنوانبهفرهنگ 
 در رابطه با ارتباطات شدهمعرفیاز جمله ابعاد  نیب نی). در ا1375

 ترینمهم عنوانبهاشاره کرد که  غیرکالمیبه ارتباطات  توانمی
ه ب غیرکالمی. ارتباط شودمی یمعرف يفرد انیبخش ارتباط م

 انیاز ب آن فیکه بنا به ط شودمیگفته  هاپدیدهاز  یعیدامنه وس
 امیرا در انتقال پ انکارناپذیريچهره و اشاره گرفته تا مد، نقش 

ت، اطالعات ارتباطا گونهاین). در 1386باستانی، ( کندمی فایا
و  شودمیو اشاره و رفتار منتقل  مایبدون استفاده از کلمات، با ا

احساس  یدرصد معن 90از  شیب یرکالمیاشاره غ کهازآنجایی
نسبت به ارتباط  هااشاره نیجهت ا نیرا در خود دارد، به هم امیپ

 نی). در ا1392یوسفی و احمدي، دارد ( يشتریب ریتأث یکالم
  یدرصد از معن 35که تنها  دهدمینشان  قاتیتحق جیراستا نتا

 65و  شودمیمنتقل  يگریخاص با کالم به د تیوضع کیدر 
 امیري و پرتابیان،است ( یرکالمیآن در زمره غ ماندهباقیدرصد 
. انددانستهارتباطات را تفاهم و اشتراك فکر  ی). معن1394
نانچه باط، چارت يانتظار داشت که پس از برقرار توانمی نیبنابرا

دو  انیاشتراك فکر و تفاهم م نوعیبه رد،یصورت گ درستیبه
، به شودمی دهینام امیپ رندهیو گ امیرا فرستنده پ هاآنمنبع که 

ارتباطات در  یاز مبان گیريبهرهراستا  نی.  در اآیدمیوجود 
خاص آن  هايویژگیو  هاجذابیتکه توأم با  یورزش هايمحیط
جو افراد در ارتباط با دانش هیاستادان و کل تیموفق تواندمیاست، 
 نیمطالب تضم میبر تفه ییبا هدف توانا یورزش هايسالنرا در 
قادر باشد با شناخت  دیکه استاد با است حالیدر  نیاکند. 

 یمطلوب آموزش تیرا تا حد وضع یآموزش يشاگردانش، محتوا
و  يفرد هايویژگی نیالزم ب یضمن هماهنگ دیباال ببرد. او با

جربه ت صورتبهآنان  يرا برا يریادگیآموزش و  ،یآموزش تیفعال
 ).1392رحمانزاده و نجفی نیاسر، ( درآورد بخشلذتو  نیریش

از اهداف مختلف مانند  ايدامنهورزشکار در -یروابط مرب 
 طوربه ایو  یحفظ آمادگ ت،یبه موفق یابیتوسعه عملکرد، دست

یوسفی ( گیردمیشکل  یجسمان هايفعالیتاز لذت بردن  ترساده
فراد که ا ايشیوهباید با  بدنیتربیت). مربیان 1392و احمدي، 
مؤثر بر  املبا عو عالوهبهو  گیرندمیرا یاد  هامهارتتوسط آن 

اجرا ، آشنا باشند. این آگاهی مربیان را در طراحی تمریناتی که 
موختن را تسهیل از طریق ساخت مناسب موقعیت یادگیري، آ

خاب باید از طریق انت بدنیتربیت، یاري خواهد کرد. مربی کندمی
مناسب را در اختیار  هايداده، مواد و شیوه تدریس، هاروشدقیق 

                                                                                                                                                    
1. Deborah & Charles 
2. Raiola & Tore 
3. Chaudhry & Arif 

دهد و شاگردان خود را در فهم هدف حرکت و  ریادگیرنده قرا
مربوط یا نامربوط با هدف، توجه به  عالئمتشخیص اطالعات و 

عالئم  به توجهیبیو  گیريتصمیماساسی براي فرایند  عالئم
 ،یحرکت هايمهارت يریادگی وهینامربوط، یاري کند. شناخت ش

جو ؛ بنابراین، دانشکندمی بخشلذترا مؤثر و  يریادگی ندیفرا
 ). 1391ریاحی و همکاران، ( گرددمیکمتر دل سرد و سرخورده 

در  هامهارتي با یادگیر دیهمچنین با بدنیتربیت مربی
بتی در اثر مث بدنیتربیتسطوح مختلف آشنا باشد. اعمال مربی 

ه ، تمام افراد ببدنیتربیت يبرنامهانگیزش افراد دارد. در یک 
یک اندازه براي یادگیري مهارت جدید برانگیخته نخواهند شد، 
در حقیقت ممکن است بعضی از افراد، هرگز براي یادگیري 

ربی از طریق برقراري اهداف قابل حصول و برانگیخته نشوند. م
انگیزه افراد را براي یادگیري افزایش دهد  تواندمیبرانگیزنده، 

 غیرکالمی). توجه به ابعاد ارتباطات 2012، 1دبورا و چارلز(
خاطبان رفتار م ییرا در رابطه با شناسا ینیتوانسته موضوعات نو

رفتارها  نیفراهم آورد. از جمله ا ،یموزشآ هايمحیطدر  ویژهبهو 
 یجانیاشاره کرد. گلمن هوش ه توانمی یجانیه هايپاسخبه 

 شریپذ گران،یخود و د هايهیجانو  هااحساسکنترل  ییرا توانا
افراد و  ریسا هايدیدگاه رشیپذ گران،یخود و د هايدیدگاه

 یجانی. هوش هداندمی یاجتماع هايتنشکنترل روابط و 
خود  ختنیبرانگ گران،یاحساسات در خود و د یبازشناس تیظرف
راد اف ریخود در روابط مختلف با سا جاناتیه حیصح تیریو مد

از پژوهشگران، هوش  گرید یکه برخ است حالیدر  نیاست. ا
و معتقدند با  دانندمی پذیرانعطافسازه  کیرا  یجانیه

 غیرمستقیمو  میمستق صورتبه یالزم و مقتض هايآموزش
داد و موجب رشد و  شیرا در افراد افزا یجانیهوش ه توانمی

). لذا با توجه به 1394امیري و پرتابیان، شد ( هاآن ییشکوفا
در صورت توجه به  ،یجانیبودن هوش ه ریموضوع آموزش پذ

 دیعملکرد ورزشکاران را بهبود بخش توانمیآن  و ابعاد هامؤلفه
 جراا نیه منجر به بهترآنان را ک یجانیو ه یو سالمت عاطف

موضوع  نیا انگریب يادیز اریبس قاتی، محقق ساخت. تحقشودمی
ارد. افراد د یدر سالمت روان ینقش مثبت یجانیاست که هوش ه

که  ي) گروه افراد2012( 2و توره والیرا قیتحق جیبر اساس نتا
را در اجرا از خود  يدارند، عملکرد بهتر يباالتر یجانیهوش ه

 کنند.میعمل  ترموفق یورزش هايرقابتو در  دهندمینشان 
 ينقش رفتارها تأکید) با 2012( 3فیو آر يچادر نیهمچن

 يکه توسعه رفتارها دندیرس جهینت نیمعلمان به ا غیرکالمی
و  تییاست. جو مؤثربه اهداف دانش آموزان  یابیمعلمان بر دست



 61 ...و  یجانیه هايپاسخدانشگاه بر  بدنیتربیتواحد  نیمدرس غیرکالمینقش ارتباطات  :و همکاران چیانوحید ساعت 

 

اعث ب یبه مرب یکه وابستگ اشاره داشتند زی) ن2011( 4نزلک
در ورزشکاران شده و باعث هدفمند ساختن  منديرضایت شیافزا

داشتند  انیب زی) ن2012( ی و همکارانمی. کرشودمیبازخورد 
زبان  نیباعث آموزش بهتر در ب غیرکالمیاز ارتباطات  گیريبهره

 یموضوع برخ نیا تیدر خصوص اهم حالبااین. گرددمیآموزان 
 یمعرف یانجیم یرا موضوع غیرکالمی يرفتارها هاپژوهش
 نیاز ا يبرخوردار کهی. بطور)2012، 5(الفرنیه و همکاران داشتند
 یمرب –ورزشکار  نیرا در رابطه ب يریانکارناپذ يایمزا هامهارت

 ). 2012، 6موئن( کندمی جادیا
 ارتباطات هايتئورياز  گیريبهره شماریب يایمزا رغمعلی

 یو عاطف یجانیه رفتارهايبا هدف کنترل بر  غیرکالمی
اطالع از نقطه هدف  ،یورزش -یآموزش هايمکاندر  انیدانشجو

ت. اس تیحائز اهم اریمخاطبان بس منديرضایتحفظ  یعنیآن 
دد بازگشت مج ياستادر ر یمبان نیا يتوجه به کارکردها روازاین

 ندازمیبهتر، ن يریادگی جهیکردن آموزش و در نت بخشلذتو 
ست. ا انیدانشجو يساز تمندیرضا هايروش ییپاسخ به شناسا

و  هاجنبهبه  هاآن یورزشکاران در واقع پاسخ عاطف يتمندیرضا
 نیاست. بنابرا یورزش تیفعال ای میمختلف ت يندهایفرا

و در  دشومی هاآن شتریب زشیورزشکاران موجب انگ يتمندیرضا
 هاآن خشیاثربو  ییکارا شیورزشکار و افزا شرفتیسبب پ جهینت

است که رفتار هر  یاز عوامل يتمندیرضا کهازآنجاییو  شودمی
 نیا یبررس نی، بنابرادهدمیقرار  ریتحت تأث شدتبهورزشکار را 

هوش  یاست. از طرف يضرور اریمؤلفه در حوزه ورزش بس
در  ینقش مهم شناختیروانسازه  کی عنوانبه یجانیه

امروز ورزش که  يایدر دن خصوصاًدارد.  ورزشکاران يتمندیرضا
 تیبه موفق دنیتنها عامل رس یکیو تاکت یجسمان ییتوانا

از  شناختیروان هايویژگی نیب نیو در ا شودنمیمحسوب 
). قبل 1392عیدي و همکاران، برخوردار است ( ياریبس تیاهم

ه در انجام گرفت قاتیاز تحق یبرخ یاز ادامه بحث ابتدا  به بررس
 .شودمیپژوهش پرداخته  نیا نهیزم

ارتباطات  نیخود اظهار نمود ب ی) در  بررس1392( يدرود
 وجود دارد. يرابطه معنادار انیمشتر منديرضایتو  یرکالمیغ

 غیرکالمیارتباطات  نیوجود رابطه معنادار مثبت ب نیهمچن
در  .تاس دهیرس دییبه تأ انیکارکنان و احساسات مثبت مشتر

 دهدمی ننشا) 2011( 7نیوو  نگجو هشوپژ نتایجراستا   نیهم

                                                                                                                                                    
4. Jowett & Nezlek 
5. Lafreniere et al 
6. Moen 
7. Jung & Yoon 
8. Bagul & Kueh 

 ناـکنرکا ورتاـمجو  ندـب ياـعضا تاـحرک هايمؤلفه که
 ثرا ،غیرکالمی تتباطاار هايمؤلفهاز  بخشی عنوانبه رانستور

 اههمر هـب  نتریاـمش تـمثب تاـحساسروي ا رـب توجهیقابل
 ییآوا نباو ز نبد يعضاا تحرکا هايمؤلفه کهدرحالیدارد، 

. دهدمی ارقر تأثیر تحترا  نمشتریا منفی تحساساا ن،کنارکا
 نمشتریا منفی یا مثبت سحساا که یددگر مشخص همچنین

.  باشدمی نیز گرفته رتصو تخدمااز  هاآن ضایتر کنندهتعیین
 یرکالمیارتباطات غ ی) با بررس2013( 8و کوئه باگول نیهمچن

مهمانان هتل اذعان کرد  یجانیه هايپاسخکارمندان هتل و 
و ظاهر  ییبدن، زبان آوا ي(حرکات اعضا یرکالمیغ هايمؤلفه

ثبت بر احساسات م ي) کارکنان هتل اثر مثبت و معناداریکیزیف
 ییبدن و زبان آوا يمهمانان هتل دارد (فقط حرکات اعضا

 مهمانان هتل دارد) و یبر احساسات منف یکارکنان هتل اثر منف
بر  يناداراثر مثبت و مع يارکنان هتل دارامؤلفه مجاورت ک

 جهینت نیبه ا زی) ن1392( یوسفی .آنان است یاحساسات منف
ثرات ا یمرب یقیتشو-یتیحما غیرکالمی يکه رفتارها دیرس

 یفاثرات من یمرب یمنف یرکالمیغ يمثبت و در مقابل رفتارها
 جیانت حالبااین .ورزشکار دارد-یارتباط مرب يبر ابعاد ساختار

ر ب غیرکالمیروابط  یاثربخش يایوگ ياریبس قاتیتحق
و  يدرود کهیدارد بطور هاآنبر مخاطبان  يکار هايمحیط
 توجهیقابل) بر نقش  2011( 9و کوئه ) و باگول1392( يصمد

داشتند.  تأکید انیمشتر منديرضایتو  غیرکالمیارتباطات  نیب
داشتند که توجه به  انیب زی) ن2012( 10ترزاسکوما و همکاران

 هايهرشتورزشکاران را در  تیموفق نهیزم رزشکارو و یروابط مرب
) با بررسی 2016( 11چالهو و کیونگ مین .آوردمیفراهم  يانفراد

رابطه بین ارتباطات غیرکالمی، پاسخ هیجانی، رضایتمندي و 
 یکیزیاهر فظپایبندي به فعالیت بدنی بیان داشتند که اشارات و 

 مثبت هیجانی هايپاسخبر  یمثبت تأثیر یورزش انیمرب
داشته و همچنین بین ارتباطات غیرکالمی با  کنندگانشرکت

 هايرضایتمندي رابطه معناداري وجود داشته و در نهایت پاسخ
هیجانی مثبت و رضایتمندي باعث ایجاد انگیزش در افراد جهت 

) با 7201( 12شوند. همچنین، توآن آنحضور در فعالیت بدنی می
بررسی اهمیت آگاهی از ارتباطات غیرکالمی در موفقیت رهبري 
بیان داشت که ارتباطات غیرکالمی بر شیوه قضاوت کارمندان 

بئی باشد. بمدرباره رهبر خود و کیفیت رهبري وي تأثیرگذار می

9. Bagul & Kueh 
10. Trzaskoma  & et al 
11. Chulho & Kyongmin 
12. Tuan Anh 
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) نیز با بررسی اثر ارتباطات غیرکالمی 2017رو و شکرپور (
ن اي قوي بیافتند که رابطهمعلمان در موفقیت در تدریس دری

کیفیت، مقدار و شیوه کاربرد ارتباطات غیرکالمی توسط معلمان 
 نیارتباط ب) با بررسی 1396در حین تدریس وجود دارد. ططري (

آموزش  بدنیتربیت رانیمد يو اخالق کار یارتباط هايمهارت
ت دریاف رانیدب يتمندیغرب کشور با رضا هاياستانو پرورش 

 ياخالق کار يبر رو یارتباط يهااثر مهارت بیضر مقدارکه 
 زانیم نی. همچنباشدیم 10/0 یشغل تیرضا يو بر رو 30/0
به دست  50/0 یشغل تیرضا يبر رو ياثر اخالق کار بیضر
  آمد.

و  هاکانال به غیرکالمی تتباطااست که ار حیبه توض الزم
ت نوع ش. هشوندمی بنديتقسیمو  بنديطبقه مختلفی هايمؤلفه

 )2 »گفتاريحرکت« بدن ) زبان1از:  اندعبارتها از این کانال
 زمان )4» مجاورت«) فضا 3» صوتی شبه«آوایی  صداهاي

) 7» و رنگ کموزی«شناسی ) زیبایی6» بو«) شامه 5» زمانی«
) 8 »و.. پوست و رنگ بدن، اندازه شکل«مشخصات فیزیکی 

لنگن و » (ها، جواهراتعینکآرایشی، لوازملباس، « مصنوعات
 ،غیرکالمیارتباط  هايمهارت). لذا تسلط بر 2013، 13همکاران

 هاهخواست ازها،یتا با شناخت مخاطبان، ن سازدمیرا قادر  دیاسات
وند به ورزش ش انینشجودا شتریب بیسبب ترغ هاآن حاتیو ترج

. شودمی یبازگشت مجدد آنان تلق يبرا ايمقدمه عنوانبه نیو ا
 ازمندین واحد، نیا نیو مدرس هادانشگاه بدنیتربیتامور  نیبنابرا
و  غیرکالمیمهم ارتباطات  ياز فاکتورها افتنی یآگاه

نحو ممکن هستند تا با جلب  نیبه بهتر هاآن کارگیريبه
 یگام هاآندر  يوفادار جادیا درنتیجهو  خاطبانم يتمندیرضا

از  یکی عنوانبهکردن ورزش در جامعه  نهیموفق در جهت نهاد
ه ب تیبا عنا روازاینسالمت بردارند. هايشاخص تریناصلی

ارتباطات  يکه برا یموضوع و با توجه به ضرورت تیاهم
 ارائه شد و نقش بدنیتربیتدر حوزه آموزش ورزش و  یرکالمیغ

 فایدانشجو ا-مدرس نیابزار در رابطه با تعامل ب نیکه ا یمهم
 یرکالمیارتباطات غ ایکه آ است اینپژوهش  مسئله، کندمی

ت و بر احساسات مثب تواندمیدانشگاه  بدنیتربیتمدرسان واحد 
 یرابطه برقرار کند و در پ انی) دانشجویجانیه هايپاسخ( یمنف

را کسب کند؟ در  انیانشجود تیخواهد توانست رضا ایآن آ
 تیو رضا یرکالمیط غارتبا هايمؤلفه نیصورت وجود ارتباط ب

 زشی، انگهامهارت نیا تیبا تقو توانندمی نیمدرس ان،یدانشجو
 شودمیآسان  يریادگیباعث  نیداده که ا شیرا افزا انیدانشجو

                                                                                                                                                    
13. Langan et al 

 نیخواهد داشت. اگرچه رابطه ب یرا در پ هاآن تیرضا نهایتاًو 
بارها مورد پژوهش قرار  انیمشتر تیو رضا غیرکالمی طاتارتبا

 هايپاسخو  غیرکالمیارتباطات  نیب يرابطهگرفته است، اما 
در حوزه ورزش و  هاآن يتمندیو رضا انیدانشجو یجانیه

 بیینت، حالباایندر کشور است.  دیاز موضوعات جد بدنیتربیت
از  انیدانشجو يتمندیو رضا غیرکالمیارتباطات  نیرابطه ب

جامع و کارآمد  نییرا در تب رانیمد واندتمی جاناتیه قیطر
 رساند. ياری ،بدنیتربیتآموزش 

حاصل  جینتابنابراین، با توجه به موارد ذکرشده امید است تا 
 د،یاسات يرا برا ياطالعات ارزشمند پژوهش حاضر،از 

فراهم سازد. پژوهش حاضر  بدنیتربیت رانیو مد انیدانشجو
 ،ییزبان آوا ،ي(حرکات گفتار غیرکالمیارتباط  بعد 4 نیرابطه ب

را  انیدانشجو يتمندی) و رضایکیزیمجاورت و ظاهر ف
 درپژوهش  ی. با استفاده از مدل مفهومدهدمیقرار  موردبررسی

 صورتبه یرکالمی، مشخص است که ارتباطات غ1شکل 
 يرهایرابطه نداشته و متغ انیدانشجو يتمندیرضا با میمستق

 نیر اب .کنندمی فایرا ا یانجینقش م یاحساسات مثبت و منف
ی گردد که آیا بررسپژوهش سعی شده است تا  نیادر اساس 

 دانشگاه بر بدنیتربیتواحد  نیمدرس غیرکالمیارتباطات 
  نقش دارد؟  انیدانشجو يتمندیو رضا یجانیه هايپاسخ
 

 شناسی تحقیقروش
نوع جزء  ثیو از ح يپژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربرد

اجرا  یدانیصورت مبود که به یهمبستگ -یفیمطالعات توص
 کننده درشرکت انیپژوهش شامل دانشجو ي. جامعه آماردیگرد

ودند امام رضا (ع) ب یالمللنیدانشگاه ب یعموم یبدنتیواحد ترب
است که با  انیدانشجو نینفر از ا 105شامل  يو نمونه آمار

اند. انتخاب شده یصورت تصادفاز جدول مورگان و به يریگبهره
 پرسشنامه ،تحقیق يهاداده دآوريگر اربزا ستارا یندر ا
 املـش) بود که  2011، وونی(جانگ و  اردتاندـسو ا شدهنیتدو
 يهاپاسخ ،یرکالمیارتباطات غ ریمتغ 3 يو دارا گویه 27
 ریسؤال اول متغ 16 کهيطوربه باشدیم يمندتیو رضا یجانیه

مؤلفه رفتار  5تا  1آن (سؤاالت  يهاو مؤلفه یرکالمیارتباطات غ
 13تا  9سؤاالت  ،یمؤلفه فاصله شناس 8تا  6سؤاالت  ،یحرکت

) و یکیزیمؤلفه ظاهر ف 16تا  14و سؤاالت  یمؤلفه فرازبان
  یجانیه يهاپاسخ ریمتغ 24تا  17سؤاالت 
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 مدل مفهومی پژوهش  .1شکل 

 
تا  21مثبت و سؤاالت  یجانیه يهاپاسخ مؤلفه 20تا  17(سؤاالت 

 ریمتغ 27تا  25) و سؤاالت یمنف یجانیه يهامؤلفه پاسخ 24
 يانهیگز 5 سمقیا سساابر شنامهپرس. سنجدیرا م يمندتیرضا
 یدهجهت باو  مخالفکامالً  یشاگر تا فقاموکامالً  طیفبا  ترـلیک

 طـتوس نامهـپرسش ییو محتوا يصور یـی. رواستا شدهمیتنظ مثبت
 دـتأیی هـب یورزش تیریو متخصصان حوزه مد اتیدـسچند تن از ا

د. نش افتیدر يریها نظر مغاو با توجه به استاندارد بودن آن یدـسر
کرونباخ  يها از آزمون آلفاپرسشنامه ییایپا نییمنظور تعبه نیهمچن

و  یرکالمیارتباطات غ يهاپرسشنامه ییایاستفاده شد که پا
و  924/0و   930/0 بیبه ترت يمندتیو رضا یجانیه يهاپاسخ
و  مثبت یبه دست آمد. همه سؤاالت با کل آزمون همبستگ 946/0

چنین . همباشدیم يریگاز ثبات ابزار اندازه یداشت که حاک يمعنادار
ز افراد ا یشناخت تیدر بخش دیگري از پرسشنامه، اطالعات جمع

شد. در ادامه  يآورجمع التیسن، جنسیت و سطح تحص لیقب
 يهادر کالس يها با مراجعه حضورداده يآورمنظور جمعبه
به  یلیترم تحص يدانشگاه امام رضا (ع) در انتها یعموم یبدنتیترب

 حیها اقدام به توضاز مدرس کالس انیجهت شناخت بهتر دانشجو
 منظوراستفاده بهپرسشنامه قابل 98تعداد  تی. درنهادیگرد عیو توز
قرار گرفت. در  لیوتحلهیاطالعات پژوهش مورد تجز يآورجمع

قرار  لیوتحلهیدر دو بخش مورد تجز شدهيآورجمع يهاداده تینها
تاندارد و حراف اسان ن،یانگی(م یفیگرفتند که در بخش اول آمار توص

 -(آزمون کلموگروف یها) و در بخش دوم آمار استنباطداده یفراوان
تک  tو آزمون  ون،یآزمون رگرس ،یهمبستگ نآزمو رنوف،یاسم

 انجام شد. 23نسخه  SPSS افزار ) پژوهش با استفاده از نرميانمونه
 

 ي تحقیقهاافتهی
 ،1 جدول،ی در شناخت تیجمع يهایژگیو یدر ادامه ضمن بررس

بر   يآمار يهاآزمون جینتا  انیبه ب یتحت بررس يهانمونه

 .شودیپرداخته  م يشنهادیپ یاساس مدل مفهوم
 دهندگان شاملپاسخ یشناخت تیاساس مشخصات جمع بر

 نیشتریب نی) درصد مرد بودند. همچن6/30) درصد زن و (4/69(
) درصد 1/56سال با ( 22-21 یبرحسب سن به رده سن یفراوان
) درصد 4/70تأهل به گروه مجرد با ( تیبرحسب وضع ،یفراوان
) درصد 6/81به باال با ( 6به ترم  یلیو برحسب ترم تحص یفراوان
 اختصاص دارد. یفراوان

 رهایمتغ یتمام اریو انحراف مع نیانگیم زین 1شماره  جدول
ــان م نیموجود در ا يهاو مؤلفه ــدهدیپژوهش را نش  ی. بررس

ــ يهـا داده ــان داد که متغ يرهـا یمتغ یفیتوصـ  ریپژوهش نشـ
 نیبرخوردار بوده و در ب 22/4 نیانگیاز م یرکالمیارتبـاطـات غ  

 نیاز باالتر 28/4 نیانگیبا م  یآن، مؤلفه رفتار حرکت يهامؤلفه
ــت. برا نیانگیم به  وانتیم ریمتغ نیترتیاهمکم يبرخوردار اس

ــخ ریمتغ ــخ 13/3 نیانگیبا م یجانیه يهاپاس  يهاو مؤلفه پاس
 هیگو یتمام نیاشــاره کرد. در ب 22/2 نیانگیبا م یمنف یجانیه

برخورد  ياطور مؤدبانههمواره بـا لبخنـد و بـه    یمرب"هیـ هـا گو 
ــت، باالتر یبـه مؤلفه رفتار حرکت  ربوطکـه م  "کنـد یم  نیاسـ
ــت و گو38/4( نیانگیم ــاس  نیدر ا "هی) را دارا اس کالس احس

) را به خود اختصـاص  12/2( نیانگیم نیکمتر "کنمیم يدیناام
ــپژوهش به يهـا داده عیداد. در ادامـه نرمـال بودن توز    لهیوسـ

ــم ج یمورد آزمون قرار گرفت که نتا رنوفیآزمون کلموگروف اس
 يهاو پاســخ یرکالمیارتباطات غ يرهایمتغ ینشــان داد تمام

ــا یجـان یه ـ و رضـ ــتند  عیاز توز يمنـد تی نرمال برخوردار هسـ
)05/0>Pو  يهامؤلفه عیتوز تیوضــع یجهت بررســ رونی). ازا

د استفاده ش ياتک نمونه یاز آزمون ت یتحت بررسـ  يرهایمتغ
 ).2(جدول 
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 یشناخت تیمشخصات جمع یفیتوص يهایژگیو یبررس. 1جدول 

 میانگین ±انحراف معیار  و گویه ها هامؤلفهتوصیفی متغیرها،  آمار
 22/4  ±  648/0 یرکالمیارتباطات غ

 28/4  ±  667/0 رفتار حرکتی
 29/4  ±  836/0 خوب و دوستانه است. ینگرش يدارا انیدر ارائه خدمات به دانشجو یمرب

 15/4  ±  923/0 .کندیمناسب استفاده م یاز ارتباط چشم یمرب
 37/4  ± 765/0 .کندیاشاره م یدرستانتقال مطالب با استفاده از حرکات سر به يبرا یمرب

 21/4  ±  815/0 .دهدیممناسب تکان  طوربهمربی  براي انتقال مطالب، دست خود را 
 38/4  ± 856/0 .کندیبرخورد م ياطور مؤدبانههمواره با لبخند و به یمرب

 22/4  ±  779/0 فاصله شناسی
 27/4  ± 880/0 .دهدیفاصله مناسب، آموزش م تیجهت انتقال مطالب با رعا یمرب

 30/4  ±  922/0 همواره با در نظر گرفتن فاصله مناسب، به دنبال ارائه آموزش بهتر است. یمرب
 10/4   ±  958/0 آموزش بهتر اقدام کند. يبجا برا یبا تماس بدن کندیم یسع یمرب

 25/4  ±  736/0 فرازبانی
 24/4  ±  016/1 .کندیمناسب صحبت م يبا تن و لحن صدا یمرب

 34/4  ±  930/0 .کندیواضح و شفاف صحبت م یمرب
 29/4  ±  849/0 .کندیصحبت م میمال يبا تن صدا یمرب

 27/4  ±  903/0 .کندیبا سرعت مناسب (کلمه به کلمه) صحبت م یمرب
 13/4  ±  090/1 .ستیآزاردهنده و بلند ن یمرب يصدا

 14/4  ±/.  833 ظاهر فیزیکی
 97/3  ±  088/1 .است زانندهیجذاب و انگ یطرز نگاه مرب

 19/4  ±  949/0 برخوردار است.  یمناسب یاز طراح یمرب لباس
 24/4  ±  886/0 مرتب و آراسته است. یمرب يموها مدل

 13/3   ±  454/0 ي هیجانیهاپاسخ
 04/4  ±  959/0 مثبتي هیجانی هاپاسخ

 17/4  ±  075/1 .کندیم جادیدر من ا یکالس احساس خوب نیا
 04/4  ±  004/1 .کنمیم يکالس احساس شاد نیدر ا

 06/4  ±  993/0 .کنمیکالس احساس سرگرم بودن م نیا در
 88/3  ±  115/1 .کنمیم یکالس احساس خوشحال نیا در

 22/2  ±  080/1 ي هیجانی منفیهاپاسخ
 26/2  ±  246/1 .کنمیم یکالس احساس ناراحت نیدر ا

 35/2  ±  269/1 .کنمیشدن م تیکالس احساس اذ نیا در
 14/2  ±  158/1 .رودیام سر مکالس حوصله نیا در

 12/2  ±  160/1 .کنمیم يدیکالس احساس ناام نیا در
 04/4  ±  037/1 رضایتمندي

 03/4  ±  107/1 کالس را دارم. نیبه استفاده از ا لیتما اریبس یمن با خوشحال
 97/3  ±  079/1 .برمیمت کالس لذ نیواقعاً با شرکت در ا من

 12/4  ±  087/1 .هستم یکالس راض نیآمده در ادستبه اتیمجموع من از تجرب در

 کامالً موافقم -5کامالً مخالفم تا -1شدند از  يریگاندازه یارزش 5 کرتیل اسیموارد در مق یتمام
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 3با نمره برش  اينمونهتک  یت لیتحل. 2جدول 

 انحراف معیار میانگین متغیر
اختالف 
 میانگین

 سطح معناداري tآماره 

 001/0 986/18 280/1 667/0 28/4 رفتار حرکتی
 001/0 516/15 221/1 779/0 22/4 فاصله شناسی

 001/0 857/16 253/1 736/0 25/4 فرازبانی
 001/0 502/13 136/1 833/0 14/4 ظاهر فیزیکی

 001/0 720/10 038/1 959/0 04/4 ي هیجانی مثبتهاپاسخ
 001/0 -177/7 -783/0 080/1 22/2 ي هیجانی منفیهاپاسخ

 001/0 937/9 041/1 037/1 04/4 يمندتیرضا
 

 یمورد بررس هايمؤلفه نیب یارتباط درون رسونیپ یهمبستگ بیضرا . 3جدول 

 7 6 5 4 3 2 1 متغیرها
       1 رفتار حرکتی-1
646/0 فاصله شناسی-2 ** 1      
774/0 فرازبانی-3 ** 655/0 ** 1     
645/0 ظاهر فیزیکی-4 ** 606/0 ** **615/0 1    
   1 540/0** 620/0** 528/0** 642/0** هاي هیجانی مثبتپاسخ-5
  1 -610/0** -323/0** -363/0** -338/0** -370/0** هاي هیجانی منفیپاسخ-6
 1 -565/0** 818/0** 690/0** 743/0** 640/0** 767/0** رضایتمندي-7

 .اندشدهمعنادار  > P 01/0در سطح  هایهمبستگتمام  **
 

ون آزم جیپژوهش نتا يرهایمتغ تینقش و اهم یجهت بررس
 نیانگیکه نمره م دهدمینشان  2در جدول  اينمونهتک  یت

لبته بنا که ا باشدمی یمطلوب اریبس تیوضع يدارا هامؤلفه یتمام
 هايپاسخمؤلفه  یمورد بررس يها هیبه معکوس بودن گو

بود. در  رخوردارب یمطلوب تیاز وضع زیمؤلفه ن نیا ،یمنف یجانیه
ه پرداخت هامؤلفه نیب یدرون یروابط همبستگ انیادامه به ب

 ).3(جدول  شودمی
ارتباطات  ریمتغ نینشان داد ب رسونیپ یآزمون همبستگ جینتا

 رابطه مثبت و منديرضایت ریآن با متغ هايمؤلفهو  غیرکالمی
، مؤلفه هامؤلفه یتمام نی) و در بP>05/0برقرار است ( يمعنادار

 یبا همبستگ فرازبانیو مؤلفه  767/0 یبا همبستگ یرفتار حرکت
 ریغمت نیب نیدارند. همچن منديرضایتبا  تريقويرابطه  743/0

مثبت  رایمثبت رابطه بس یجانیه هايپاسخو مؤلفه  منديرضایت
 هايپاسخو مؤلفه  منديرضایت ریمتغ نیوجود دارد. ب يو معنادار

 نیب نیچنوجود دارد. هم یرابطه معنادار و منف یمنف یجانیه
 رمؤلفه رفتا الخصوصعلی( غیرکالمیارتباطات  هايمؤلفه

قرار بر يمثبت رابطه معنادار یجانیه هايپاسخ) و مؤلفه یحرکت
 و مؤلفه غیرکالمیارتباطات  هايمؤلفه نی) اما بP>05/0است (
 ).P< 05/0نشد ( افتی يرابطه معنادار یمنف یجانیه هايپاسخ

 يهاریمتغ بینیپیش ون،یبا استفاده از آزمون رگرس حال
 ریتغتوسط م یمنف یجانیه هايپاسخمثبت و  یجانیه هايپاسخ

 ریتغم بینیپیش نیآن و همچن هايمؤلفهو  یرکالمیارتباطات غ
 یمثبت و منف یجانیه هايپاسخ ریتوسط متغ يتمندیرضا

فاده که جهت است دعنوان کر دیقرار گرفت. در ابتدا با موردبررسی
واتسون در  نیمقدار آزمون دورب بایستمی ونیاز آزمون رگرس

 اصل برقرار بود. نی) باشد که ا5/2تا  5/1محدوده (
 غیرکالمیارتباطات  هايمؤلفه، 4جدول  جیبا توجه به نتا

مثبت را  یجانیه هايپاسخ ریدرصد از متغ 46 بینیپیش ییتوانا
 هايمؤلفه یتمام نیحال از ب نی).  با اP<05/0دارا بودند (

 ییتوانا یتنها مؤلفه رفتار حرکت ونیدر مدل رگرس واردشده
) B= 452/0دارا بود ( یجانیه هايپاسخرا با  يمعنادار بینیپیش

 ).<05/0Pو (
 با احساسات مثبت یرکالمیارتباطات غ ونیرگرس وتحلیلتجزیه. 4جدول 
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 Beta (β) ضرایب مسیر استاندارد متغیر مستقل وابسته متغیر
  ارتباطات غیرکالمی 
 452/0 رفتار حرکتی 

 106/0 فاصله شناسی هاي هیجانی مثبتپاسخ
 302/0 فرازبانی 
 163/0 ظاهر فیزیکی 

2R **468/0  
  5/1 اماره دوربین واتسون

 
 یبا احساسات منف یرکالمیارتباطات غ ونیرگرس وتحلیلتجزیه . 5جدول 

 Beta (β) ضرایب مسیر استاندارد متغیر مستقل متغیر وابسته
  ارتباطات غیرکالمی 
 -238/0 رفتار حرکتی 

 -152/0 فاصله شناسی هاي هیجانی منفیپاسخ
 -185/0 فرازبانی 
 -110/0 ظاهر فیزیکی 

2R 165/0  
  895/1 اماره دوربین واتسون

 
 منديرضایتبا  یاحساسات مثبت و منف ونیرگرس وتحلیلتجزیه.  6جدول 

 Beta (β) استاندارد ریمس بیضرا متغیر مستقل متغیر وابسته
 /.884 هاي هیجانی مثبتپاسخ منديرضایت

2R **669/0  
  627/1 اماره دوربین واتسون

 542/0 هاي هیجانی منفیپاسخ منديرضایت
2R 319/0  

  650/1 اماره دوربین واتسون
 

 یرکالمیارتباطات غ يها، مؤلفه 5جدول  جیبا توجه به نتا
ا ر یمنف یجانیه يهاپاسخ ریدرصد از متغ 16 ینیبشیپ ییتوانا

 نیرشتیب يدارا یو بازهم مؤلفه رفتار حرکت )<05/0P(دارا بودند 
 ).<05/0P) و (B= -238/0(بود  ریتأث بیضر

 راتییدرصد از تغ 67گفت که  توانمی بر اساس نتایج
باشد هاي هیجانی مثبت میپاسخمربوط به مندي رضایت

)884/0 = B) 05/0) وP>راتییدرصد از تغ 32 ).  همچنین 
باشد می یمنف یجانیه هايپاسخمربوط به  منديرضایت

)542/0 = B) 05/0) وP>.( 
 

 يریگجهینتبحث و 
 یرکالمیارتباطات غ ریتأث یپژوهش بررس نیهدف از انجام ا

 یجانیه هايپاسخدانشگاه بر  یعموم بدنیتربیتواحد  نیمدرس
 مطالعه صورتبهکه  باشدمی هاآن منديرضایتو  انیدانشجو

 نیامام رضا (ع) انجام شد. در ا المللیبیندر دانشگاه  يمورد
 ،یرفتار حرکت اسیخرده مق 4توسط  یرکالمیپژوهش ارتباطات غ

ه با توجه ک شد دهیسنج یکیزیو ظاهر ف فرازبانی ،یفاصله شناس
 نیانگیم نیباالتر 28/4 نیانگیبا م حرکتی رفتارمؤلفه  ج،یبه نتا

 هايمؤلفه ازآنپسرا به خود اختصاص داد و 
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 اساس ضرایب آماري مدل رگرسیونی پژوهش بر. 2شکل 

 
 هايتبهردر  بیبه ترت یکیزیو ظاهر ف یفاصله شناس ،یفرازبان

 یخود از رفتار حرکت فی) در تعر2012( 14ودقرار گرفتند. و يبعد
 نظیر نبد تحرکاو  ضعیتو به رهشاا تحرکا ینکه ا کندمی انیب

 هايها نشانهانسان که ستا ضحدارد. وا ننساا هچهر تحرکا
 چگونه ینکها با طتبادر ار نبد ضعیتو چگونگی طریقاز  ريبسیا
، 15نوردبروك( فرستندمی ،نگرندمی دوـخ به چگونهو  اندیشندمی

 رندهیدر برگ یمؤلفه رفتار حرکت يها هیکه گو یی). از آنجا2013
 ينسبت به دانشجو، برقرار یچون نگرش دوستانه مرب يموارد

 طوربهمناسب، استفاده از حرکات سر و دست  یارتباط چشم
ه است، لذا توج یمرب يلبخند از سو شینما تیمناسب و در نها

 منديرضایتدر ارتباط با  ییباال یبازده تواندمیاصول  نیبه ا
) که متمرکز 1392( يبه همراه آورد. در پژوهش درود انیدانشجو

در  انیمشتر منديرضایتو  یرکالمیبر رابطه ارتباطات غ
هر ظا هايمؤلفهبود،  وتایتو يشرکت خودروساز هاينمایندگی

 ریانسبت به س يشتریب تیاز اهم یو فاصله شناس یکیزیف
از  یناش تواندمی سوییناهم نیاست و ا هبرخوردار بود هامؤلفه

ر د عیو تفاوت وس هانمونهچون متفاوت بودن  یعلل مختلف
 باشد. يو اصول دو حوزه ورزش و صنعت خودروساز ارهایمع

طه که راب دهندمینشان  جیپژوهش، نتا هايیافتهاساس  بر
 نديمرضایتو  یرکالمیارتباطات غ نیب توجهیقابلمعنادار و 

شدت رابطه عدد  يبرا بیضر نیا زانیوجود دارد. م انیدانشجو
با  تهافی نیاست و ا ییباال اریرابطه بس نیاست که مب 822/0

 يپژوهش درود ر) همسو است. د1392( يدرود قیتحق جینتا
                                                                                                                                                    

14. Wood 

 561/0 منديرضایتو  یرکالمیارتباطات غ نیشدت رابطه ب
به  تی. با عنادهدمیاست که رابطه باالتر از حد متوسط را نشان 

موجبات  توانندمی یمختلف يرهایمطالب فوق، هرچند متغ
 بدنیتربیت یملع هايکالسرا در  انیدانشجو منديرضایت

با دانشجو توسط  ایارتباط مؤثر و پو يفراهم کنند اما برقرار
 که ارتباطات ییبرخوردار است و از آنجا ییبسزا تیمدرس از اهم

ارتباط مؤثر است،  ياز عوامل مهم برقرار یکی یرکالمیغ
داشته  یمنف ایدانشجو اثر مثبت  جاناتیبر احساسات و ه تواندمی

از  انیجودانش یاحساسات مثبت و منف ج،یباشد. با استناد به نتا
 یختگیبرانگ نیو ا شودمی ختهیبرانگ یرکالمیارتباطات غ قیطر

 دانشجو دارد. منديرضایتبا  میمستق ايرابطه
 يهاپاسخبا  یرکالمیارتباطات غ نیب ج،یاساس نتا بر

وضوع م نیا انگریب جیمشاهده شد و نتا يارتباط معنادار یجانیه
 46 یبینپیش ییتوانا یرکالمیارتباطات غ هايمؤلفهبود که 

 ریدرصد از متغ 16مثبت و  یجانیه هايپاسخ ریدرصد از متغ
، هامؤلفه یتمام نیبرا دارا بودند و در  یمنف یجانیه هايپاسخ

رقرار کرد با احساسات ب تريقوي نسبتاًارتباط  حرکتی رفتارمؤلفه 
) و باگول 2011( ونیپژوهش جونگ و  جیبا نتا افتهی نیکه ا

) در پژوهش خود با 2011( ونی) مطابقت دارد. جونگ و 2013(
بر  یخانوادگ هايرستورانکارکنان  یرکالمیارتباطات غ یبررس
آنان در کشور کره  منديرضایتو  انیمشتر یجانیه هايپاسخ
فاصله  و یترفتار حرک هايمؤلفهکه  افتندیدست  جهینت نیبه ا

 و انیکارکنان رستوران بر احساسات مثبت مشتر یشناس

15. Nordbrock 
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 انیترمش یبر احساسات منف یو فرازبان یرفتار حرکت هايمؤلفه
) در پژوهش خود که 2013باگول ( نی. همچنگذاردمی ریتأث
ر کارکنان هتل ب یرکالمیارتباطات غ انیبر ارتباط م یبتنم

 رفتار هايمؤلفهمهمانان هتل بود اذعان کرد  یجانیه هايپاسخ
اسات بر احس یکارکنان هتل اثر مثبت یکیزیو ظاهر ف یحرکت

 کارکنان هتل یمثبت مهمانان هتل و فقط مؤلفه رفتار حرکت
 نیاست. همچن نمهمانا یبر احساسات منف یمنف ریتأث يدارا
ن کردند که ادراك ورزشکارا انی) ب2012( 16و همکاران وانیسول
اثربخش نقش آموزش  قیاز طر انیمرب يرهبر هايسبکاز 
 کمک هاآنآموزش  يبه محتوا دنیباعث غنا بخش تواندمی هاآن
ه تعامل محور ک يرهبر هايسبکاز  گیريبهره کهی. بطوردینما

در  یینقش بسزا یمرب -شکاردر آن ارتباطات دو طرفه ورز
  .شودمیمثبت  رفتارهاي برمهارت دارد باعث بروز  شرفتیپ

 ياز وجود ارتباط معنادار و قو یحاک جی، نتاهایافتهاساس  بر
درصد  67 کهطوريبهبود،  منديرضایتو  یجانیه هايپاسخ نیب

است  مثبت یجانیه هايپاسخمربوط به  منديرضایت راتییاز تغ
 ي) و درود2011( ونیجونگ و  قاتیبا تحق افتهی نیا زیو ن

 بیانگر) 2011( ونی) همسو است. پژوهش جونگ و 1392(
 هايپاسخ ياز رو منديرضایت يدرصد 80 بینیپیش بیضر

و  ینفم یجانیه هايپاسخ نیب یارتباط یمثبت است ول یجانیه
 ينشد. درود دایپ ونیجونگ و  قاتیدر تحق منديرضایت

 ضایتو ر نمشتریا مثبت تحساساا بینکرد  انیب زی) ن1392(
درصد از  8/66و  دارد دوـجو مثبتی دارمعنا بطهرا نمشتریا

 ستمثبت ا یجانیه هايپاسخمربوط به  منديرضایت راتییتغ
 ریدو متغ نیا نیب طـمتوس دـحاز  تربیش هـبطرا دهندهنشان که

 است.
 نیدر ا منديرضایتو  یمنف یجانیه هايپاسخمورد  در

 يبا پژوهش درود نیو اشد  افتی یپژوهش ارتباط معنادار و منف
وهشگران ژ) همسو است. پ2012( 17و توره ندی) و ژ1392(

 يو انفراد یمیت هايورزشورزشکاران در  يکه رفتارها افتندیدر
 منديرضایت زانیرا در م زیتما نیمتفاوت بوده و علت ا

 روزایناداشتند.   انیب هارشته نیمتفاوت ا جاناتیورزشکاران از ه
 ،یرکالمیارتباطات غ انکارناپذیرو با توجه به نقش  هایافته هیبر پا

 نعنوابهرا  یرکالمیاستفاده از ارتباطات غ تیمطالعه اهم نیا
ا ب مسلماًواضح نشان داده است و  طوربه ام،یارائه پ يبرا يابزار

 یارتباط غن ندیفرا ،یابزار ارتباط نیمناسب ا گرفتن کار هب
 . شودمی

 درباره تاکنونو آنچه که  موردبررسیتوجه به موضوع  با
اذعان داشت که انجام  توانمی دانیممیموضوع مورد مطالعه 

 نیو همچن انیو اطالع از نظرات دانشجو ايدوره هاينظرسنجی
 ترشیب یبخش تی[اهم همچون یمرب ياز سو یمالحظات تیرعا
اده از ، استفتهآراساستفاده از البسه متنوع و  ،یکیزیف ظاهربه

 هیلبخند] در جهت بهبود ارتباط دو سو شیحرکات مناسب و نما
از  .رسدمیبه نظر  يضرور ازپیشبیشمدرس و دانشجو،  نیب
قرار  تیلوو او انیعملکرد مرب تیبا تقو شودمی شنهادیسو پ گرید

مؤثر برخوردار بوده و  یارتباط هايمهارتکه از  یانیدادن مرب
بتوان  اندفراگرفته خوبیبهکردن آن را  یاتیملع هايروش

 با  نیداد. همچن شیافزا انیدانشجو نیرا در ب منديرضایت
به  دنیدر رس یسع یآموزش يندهایفرا تیفیک شیافزا

در  اقیاشت جادیحوزه داشته، و با ا نیدر ا ازیموردن ياستانداردها
در آنان، ورزش که الزمه  بخشلذتتجربه  جادیو ا انیدانشجو

 ياز الگو يرویپ نیکرد. همچن نهیاست را نهاد يبشر یزندگ
 چهره تیقد، وزن، جذاب ازجمله يمشخصات ظاهر نهیثابت در زم

 دیاب انیمرب نشیباال جهت گز یداشتن روابط عموم نیو همچن
 ديمنرضایتارتقاء  قیطر نیاز ا شکبیدر نظر گرفته شود. 

 .ددسترس نخواهد بو دور از انیدانشجو
 موردمطالعهو موضوع  طهیبه ح يدیحاضر اطالعات جد مقاله
 يمحقق در محتوا هايبررسی کهی، بطورکندمیاضافه 
از آن است که  یدانشگاه حاک یعموم بدنیتربیت هايکالس
ارتباطات مؤثر، زبان بدن و  میحوزه با مفاه نیمرتبط ا نیمسئول
است  يرضرو نینداشته و بنابرا یچندان ییآشنا یجانیه هايپاسخ

ارتباط  هايمهارتدر جهت توسعه  یپژوهش قاتیبا انجام تحق
. مخاطبان اقدام گردد شتریب يتمندیجلب رضا يبرا یرکالمیغ

پژوهش از  نیحاضر در ا دیاست که اسات حیالزم به توض
وضوع م نیکه ا بردندنمیبهره  سیتدر يبرا یکسانی هايشاخص

 .شدپژوهش با جیدر نتا یتیمحدود دیشا
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