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 مقدمه

های اوست. انداز اندیشهبسی فراتر از چشم، یادگیری و رشد آدمیبدون شک اهمیت 

ر ولی برای غلبه ب، که محیط زندگی آدمی همواره در معرض تغییر و تحول استازآنجایی

وقف هایی که یادگیری را متانسان، ها ناچار است یاد بگیرد. گفته شده استاین دگرگونی

 ندیه فراب رییادگها نیز صادق است. یامر در سازماناین ، کنندزندگی را متوقف می، کنندمی

آن  تواننمی و شودمیگفته ، توان رفتاری که حاصل تجربه است ایدر رفتار  راتییتغ جادیا

 (.1297، فی)س دادبدن نسبت  یموقت هایحالت بهرا 

، است زمندنیا انطباق و یادگیری به، همچون دانشگاه رقابتی هایمحیط در موفقیت امروزه

 آن نتقالا و پردازش سرعت و است تحول و گسترش حال در بسیار سرعتی علوم با که زیرا

 را مزایا این زا استفاده توان که افرادی بنابراین، است یافته ای تصاعدی افزایشگونهبه نیز

 از آن ار موردنظر عرصه در برتری و دهندمی افزایش را موفقیت خود ضریب، باشند داشته

 ونهچگ که داندنمی هنوز کشورمان دولتی آموزش متأسفانه سیستم ولی کنند.می خود

هیان و عبدالل، مرادیاست ) کرده حفظ را خود سنتی ساختار کماکان و بیاموزد چیزهایی را

ح تواند با سطیمارتباطات انسانی ازجمله متغیرهایی است که  هایمهارت(. 1251، صفرپور

در تمام  اتیاز ح یجزئ، مشخص کامالً طوربه افراد انیارتباطات میادگیری در رابطه باشد. 

 ریراگف یروهایترین ناز بزرگ یکی خودخودیامر به نیانسان است. ا هایفعالیتسطوح 

باطات ارت. مین هستآانجام  یتالش برا در حداقل ایارتباط  یحال برقرار در است. همه ما بشر

ا اشخاص ر نیروابط ب هاسازمانارتباطات است که  قیطر از. است مهم اریمهارت بس کی

 حفظ و کنندمیبرقرار ، به نحو مطلوب ضرورت دارد شانروزانه فیانجام وظا یکه برا

 هایمهارت»بدون ارتباطات خوب و ، خوبیخود را به کارتواند نمی فردی چی. هکنندمی

 هایوضعیت برقرار ساختن ارتباطات خوب در ییتوانا، هامهارت نیانجام دهد. ا «یارتباط

وسایل  در نوشتن و، صحبت با عموم تلفمخ هایشکل در، وسیله تلفنبه، رودررو

متنوع را  یهای کاربه نحو مطلوب در محیط فیانجام وظا ییتوانا زین ایرایانه یکیالکترون

 (.1295، گیرد )سرمستبرمی در
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 یانسان و یماد عناصر نیب یهماهنگ جادیا یبرا. استوابسته به ارتباطات ، سازمان وجود

ت. اس یمطلوب ضرور ی ارتباطاتبرقرار، مؤثر ود شبکه کارآم کیصورت سازمان به

 یتیریف مدیانجام وظا و فردی فیوظا یاجرا، یگروه هایفعالیت یهماهنگ یارتباطات برا

 (.1290، یوی)خد نیست دهیکس پوشهیچ سازمان بر عملکرد نقش ارتباطات در الزم است.

نوان یک اصل مهم عیادگیری چگونه فکر کردن یا یادگیری چگونه یادگرفتن بایستی به

رد شوند در موهای آموزشی درآید. بسیاری از دانشجویان زمانی که وارد دانشگاه میدر نظام

 تمهارت یادگیری است اطالعا هاآنترین های ضروری در دانشگاه که یکی از مهممهارت

تباطی های ارتوانند با به کار بردن مهارتکمی دارند. مسئوالن دانشگاه علمی کاربردی می

ها را در دانشگاه علمی کاربردی تأثیر استفاده از مهارت کنندمناسب دانشجویان را قادر 

و ارزیابی  گیریاندازه، کارگیرندارزیابی کرده و نتایج حاصل را در سطوح یادگیری خود به

د در توانهای ارتباطات انسانی و یادگیری دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی میمهارت

کمک به غربالگری و شناخت دانشجویانی که در معرض ارتباطات و یادگیری پایین هستند 

 موردمطالعه قرار گیرد.

با توجه  هادانشگاهی علمی کاربردی در مقایسه با دانشجویان سایر هادانشگاهدانشجویان 

ی تحصیلی و شرایط تحصیل که اغلب در ساعات بعدازظهر هارشتهه شرایط سنی و ماهیت ب

ه نظر پایینی برخوردارند به همین دلیل ب نسبتاًاز عملکرد ذهنی  است شانیکار نوبتو پایان 

 تواندیمگیری این قشر از حداکثر توان ذهنی سازی شرایط مناسب جهت بهرهفراهم رسدیم

رتباطی ا هایمهارتیادگیری ، واقع شود. ازجمله این شرایط مؤثر هاآنیلی در موفقیت تحص

قادر خواهند بود در جریان آموزشی از شرایط  هامهارتاست چه با آموزش و یادگیری این 

مندی را ببرند و با توان ارتباطی مناسب به ارتقای کیفیت حاکم بر کالس حداکثر بهره

عبارت  ژوهشپاساسی این  سؤالرو آن موفقیت تحصیلی دست یابند. ازاین تبعبهیادگیری و 

هر شارتباطی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی  هایمهارتی بین ارابطهچه  است از اینکه:

 پیشین و مبانی نظری هایپژوهشوجود دارد؟ با توجه به  هاآنبا سطح یادگیری  لیاردب

 ارائه گردید: ادامهبه شرح  ییهاهیفرض

 ارتباطات انسانی با سطح یادگیری دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد. یهابین مهارت -
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بین ابراز صحیح افکار و احساسات توسط دانشجویان علمی کاربردی در کالس درس و  -

 رابطه معناداری وجود دارد. هاآنسطح یادگیری 

در  هاآنیری مطالب درسی بین مهارت خوب گوش دادن دانشجویان با سطح یادگ -

 کالس درس رابطه مستقیمی وجود دارد.

مطالب  هانآبین کاربرد مفاهیم ناآشنا توسط دانشجو در ارتباط با اساتید و سطح یادگیری  -

 رابطه معناداری وجود دارد. هاآندرسی 

درس  در کالس هاآنبین میزان تمرکز و توجه دانشجویان به اساتید و سطح یادگیری  -

 طه معناداری وجود دارد.راب

رابطه  هانآبین کاربرد درست زبان بدنی در کالس توسط دانشجویان و سطح یادگیری  -

 مستقیمی وجود دارد.

ارتباط  آمیز( دربین ارتباط کالمی مناسب دانشجویان )کلمات و عبارات درست و احترام -

 رابطه معناداری وجود دارد. هاآنبا اساتید و سطح یادگیری 

ویان مناسب دانشج (مهارت بازخورد دهی )انعکاس احساس تأیید و تحسین و حمایتبین  -

 رابطه مستقیمی وجود دارد. هاآننسبت به اساتید و سطح یادگیری 

 یهای ارتباطتحت عنوان شناخت رابطه مهارت (1295که توسط مهربان ) یپژوهش در

صورت  هدشهر مش رانیدب دگاهید بر مدارس متوسطه با تأکید رانیدب یسازمان تعهد و رانیمد

 نودهای شمهارت، یهای کالممهارت، یهای ارتباطمهارت نیباو نشان داد که  جینتا، گرفت

 دارد. وجود یرابطه معنادار رانیدب یسازمان تعهد و رانیهای بازخورد مدمهارتو 

خود تحت عنوان بررسی نقش ظرفیت جذب  پژوهش( در 1251) ی و همکارانمراد

ه افراد ک دهندیمدانش بر رابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و نوآوری سازمانی نشان 

ال دانش در انتق، با توانایی و انگیزه باال که یکی از عوامل مهم ظرفیت جذب کارکنان است

 .شندبخیمو نوآوری سازمانی را بهبود  کنندیمسازمان را تسهیل 

ح و سط رییادگیکارگیری راهبردهای ارتباط بهی با عنوان پژوهش( 1256محمدی )

 او شپژوه یهاافتهی انجام داد. یزبان خارج کی عنوانبهی سیزبان انگل رانیمهارت فراگ

و سطح مهارت زبان  رییادگیکارگیری راهبردهای به انیم یهمبستگ وجود انگرینما
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دختر و  انیدانشجو نیای بمالحظهقابل تفاوت، نیعالوه بر ا است. انیدانشجو نیا یسیانگل

 .است نشده مشاهده هاآنو سطح مهارت  رییادگیکارگیری راهبردهای پسر در به

 شیبازخورد در افزا افتیو در یخودگفتار ریتأثی با عنوان پژوهش( در 1251انارکی )

جه به این نتی رودهن یسالمدانشگاه آزاد ا انیدانشجو یهای حرکتمهارتی ریادگیسطح 

 یریادگیسطح  شیمنجر به افزا نانیاطم %59و بازخورد در سطح  یخودگفتار رسید که

 نشان ندادند. یباهم تعامل %59مستقل در سطح  ریدو متغ نیا یول، شده یشناخت دانش

مهارت  یریادگیسطح  شیمنجر به افزا نانیاطم %59سطح  و بازخورد در یخودگفتار

 یریادگیبا هم تأثیری بر  %59و بازخورد در سطح ی تعامل خودگفتار یول، شده یحرکت

سطح  شیمنجر به افزا نانیاطم %59و بازخورد در سطح  ینداشتند. خودگفتار یمهارت حرکت

شده است.  (یحرکت مهارتی ریادگیو  یدانش شناخت یریادگی یخط بی)ترک یفن یریادگی

 .تأثیری نداشته است یفن یریادگیبر  %59دو در سطح  نیتعامل ا یول

خود با عنوان رابطه  پژوهش( در 1295) نژادترکان و ابراهیمی، پورنجفی، امینی

ارتباطی با عملکرد آموزشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهرم به این نتیجه  هایمهارت

 ططور مستقیم با هم ارتباارتباطی و عملکرد آموزشی یک استاد به هایمهارترسید که 

ارتباطی مطلوب و  هایمهارتدرصد از اساتید دارای  79دارند. بر اساس نظرات دانشجویان 

 . ازنظر دانشجویان عملکردباشندیمارتباطی نامطلوب  هایمهارتدرصد از اساتید دارای  33

ضریب همبستگی بین ، درصد نامطلوب بود 7/10درصد از اساتید مطلوب و  2/92آموزشی 

 بود. 690/6طی اساتید با نمره ارزشیابی آنان ارتبا هایمهارت

بررسی خود با عنوان  پژوهش( در 1290) رشایی مژده و فرهادی فر، پوالدی، غیبیشاه 

الینی ویژه های باستانداردسازی شیوه آموزشی و ارزیابی در ارتقا سطح یادگیری مهارت ریتأث

یجه رسید به این نت بخش زنان در دانشجویان دوره کارآموزی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی

ر افزایش د تواندیبندی شده در حد قابل قبولی مآموزش به روش استاندارد و مرحله ریتأثکه 

نمود که  بر این مطلب تأکید توانیهای بالینی مؤثر باشد. بنابراین ممهارتسطح یادگیری 

ر و بیان اهمیت ه یاها به همراه توضیح مرحلهتأکید و توجه کافی در آموزش عملی مهارت

یری توجهی میزان یادگطور قابلبه تواندیم، صورت تئوریبه هاآنیک از ریز اقدامات انجام 



136 

 یادگیریآموزش و  یفناور فصلنامه

 

ال
س

 
وم

د
، 

ره 
ما

ش
7، 

ن 
ستا

تاب
95

 

 ،های بالینی برای یک پزشکدهد. با درک اهمیت یادگیری مؤثر مهارتها را ارتقا مهارت

 د.منظور کردن این مطلب در برنامه آموزشی را در حد یک ضرورت بیان نمو توانیم

 هایمهارتآموزش  ریتأث( در پژوهش خود با عنوان بررسی میزان 1297یزدی )احمدیان 

ر مراکز د هاآنی بهداشت خانواده بر رضایتمندی مراجعین هاکاردانارتباطات میان فردی به 

ل ارتباطات میان فردی به پرسن هایمهارتبهداشتی درمانی به این نتیجه رسید که آموزش 

برای  شودیماد پیشنه، مثبت داشته است. بنابراین ریتأثبهداشتی بر رضایتمندی مراجعین 

آموزشی  یهادوره، افزایش رضایتمندی مراجعان و به دنبال آن ارتقای نتایج مفید بهداشتی

 ی بهداشتی درمانی برگزار گردد.هامراقبتدهندگان ارتباطات فردی برای ارائه هایمهارت

دگان کننفراهم یهای ارتباطمهارت نیرابطه ب یتحت عنوان بررس ی دیگرپژوهشدر 

 یهاانمارستیب همکاران در و توسط دبراروتر (مارانی)ب انیمشتر تیرضا با یخدمات درمان

ت که نشان داده اس جینتا انجام شد. ن مصر و توباگو دادینیتر، هندوراس مختلف سه کشور

 شده و یدرمان کادر نیب یشتریب یررسمیموجب مراودات غ یهای ارتباطآموزش مهارت

 جیوه نتاعالبه .دیارتباطات گرد یبه ارتقاء اثربخش که منجر شد یدرنهایت موجب اقدامات

آنان  یمراوده با یرابطه معنادار، مارانیب تیرضا زانیکه م است نیدهنده اآمده نشاندستبه

 (.07: 1295، زادههنزایینقل از دارد ) دهیدآموزش یدرمان کادر با

 ارتباطی با میزان موفقیت هایمهارت( در تعیین رابطه بین 3616) 1بر اساس مطالعه کامادنا

مونه و استاد ن، از یک استاد، اعتقاد دارد که توان برقراری ارتباط خوب، استاد در تدریس

( انجام 3660) 3ی که توسط ورلیامطالعه(. در 1295، امینی و همکاراننقل از ) کندیمخوب 

روش ارتباط  ،یزه برده بودندنتایج نشان داد که بیشتر اساتیدی که در زمینه تدریس جا، شد

 2(. لیتک1295، امینی و همکاراننقل از بودند )با دانشجویان و مدیریت کالس را خوب بلد 

ارتباطی و عملکرد آموزشی یک استاد  هایمهارت( در مطالعه خود نشان داد که 3611)

 شدهانجام هایپژوهشر د (.1295، امینی و همکاراننقل از دارند )طور مستقیم با هم ارتباط به

                                                           

1. Comadena, M. 

2. Worley, R. 

3. Litke, T. 
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مل مختلفی بر عوا ریتأثارتباطی بر متغیرهای متفاوت بررسی شده است و یا  هایمهارت ریتأث

قبلی  یاهپژوهشحاضر با  پژوهشاما تفاوت ، سطح یادگیری موردمطالعه قرار گرفته است

سی رارتباطی بر سطح یادگیری بر هایمهارت ریتأث، قبلی یهاپژوهشدر این است که در 

 نشده است.

طبق این  .آمریکایی است شناسروان 1آزوبل، کالمی معناداریادگیری  واضع نظریه

 در پیش از که باشد مطالبی با دادن ارتباط قابل که است معنادار هنگامی مطلب یک، نظریه

 رتباطا ایجاد راه از معنادار یادگیری، قیاس همین به. دارد وجود یادگیرنده شناختی ساخت

 تازه مطلب یادگیری هنگام. آیدمی وجود به، شدهآموخته قبالً مطالب و تازه مطالب بین

 شدن جذب این، شودمی یادگیرنده شناختی ساخت جذب مطلب آن، معنادار صورتبه

 ،هادهندهسازمانپیش، در روش آموزشی آزوبل .دارد نام شمول، شناختی ساخت در مطالب

ای از مفاهیم مربوط به مطلب مجموعه، دهندهسازمانپیش. نقش اصلی را بر عهده دارند

مطلب مورد یادگیری  یادگیرنده به مفاهیم عمده توجهجلبیادگیری است و هدف آن در 

ربط ، شدهکسب قبالًو مطالب جدید را به آنچه  کنداست. روابط میان مطالب را برجسته می

 (.1297، )سیف دهدمی

های ارتباطی بر سطح های ما که مهارتاست بر فرضیه این نظریه در اصل تأییدی 

 به وطمرب مفاهیم از ایمجموعه، دهندهسازمانیادگیری دانشجویان تأثیر دارد. در اصل پیش

 مورد مطلب عمده مفاهیم به یادگیرنده توجهجلب در آن هدف و است یادگیری مطلب

 الًقب آنچه به را جدید مطالب و کندمی برجسته را مطالب میان روابط. است یادگیری

 دهد.می ربط، شدهکسب

 بین وندپی و رابطه تقویت و ایجاد را یادگیری، هانظریه این. رفتاری یادگیری هاینظریه

 فرآیند رد رویکرد این نظرانصاحب ازنظر. دانندمی انسان عصبی سیستم در پاسخ و محرک

 کندمی الیتفع به وادار را او سپس، کندمی اثر یادگیرنده در حالتی یا وضع ابتدا، یادگیری

                                                           

1. Azobel, D. 
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 جامان یادگیری عمل و شودمی برقرار ارتباط، شدهارائه پاسخ و حالت یا وضع آن بین و

 (.1292، شعبانی) پذیردمی

های ارتباطی کالمی و حاضر نیز فرض بر این است که با تقویت مهارت پژوهشدر 

 یابد.بهبود می هاآنسطح یادگیری ، غیرکالمی در بین دانشجویان

 1هایدر به ار هماهنگی نظریه تدوین در پیشتازی امتیاز، نویسندگان بیشتر. تعادل نظریه

 کی عناصر میان متناقض رابطه نبود به را هایدر موردنظر دیگران تعادل و 3کرچ .دهندمی

 که دارد جودو تعادل شناختی نظام در هنگامی که معتقدند هاآن. اندکرده تعبیر شناختی نظام

 عنصری هر هک است آن متناقض غیر رابطه. باشند نداشته متناقض رابطه هم با نظام آن عناصر

 .باشد هماهنگ و جور شناختی نظام دیگر عناصر با

به  تعادل حالت زمانی الگو این در. است موضوع یک و فرد دو به معطوف هایدر الگوی

 مثبت رابطه یک و منفی رابطه دو اینکه یا و مثبت جهت سه از رابطه سه که آیدمی وجود

 پایدار ادلتع حالت که است این هایدر فرض. هستند نامتعادل دیگر هایترکیب تمام. باشد

 و ستا ناپایدار نامتعادل حالت عوض در. کندمی مقاومت بیرونی تأثیرات برابر در و است

، تانکارد و نسوری) شودمی تعادل سویبه وضعیت تغییر درنتیجه و شناختیروان تنش موجب

 (.1291، ترجمه علیرضا دهقان، 1551

 پرداخته شده است: مدل مفهومیدر ادامه به 

 ی(افاصلهگیری ارتباطات انسانی )مقیاس اندازه هایمهارتمتغیر مستقل: 

 ی(افاصلهگیری )مقیاس اندازه متغیر وابسته: سطح یادگیری

                                                           

1. Heider, F. 

2. Kirch, D. 
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 (های پژوهشگرانیافته)منبع:  پژوهش. مدل مفهومی 1 شکل

 روش

و  است همبستگی نوع از توصیفی، روش ازلحاظ، کاربردی نوع از پژوهش هدف ازلحاظ

 است. پرسشنامه اطالعات آوریجمع ابزار و پیمایشی اطالعات گردآوری شیوه ازلحاظ

 یلتشک اردبیل کاربردی علمی دانشگاه دانشجویان تمامی را حاضر پژوهش آماری جامعه

 کوکران فرمول از نمونه حجم تعیین . برایاست نفر 7666 برابر هاآن تعداد که دهندیم

ی اطبقه گیرینمونه روش با که آمد به دست نفر 200 برابر نمونه حجم و شد استفاده

ه ی این است کاهیسهمی اطبقهگیری دلیل انتخاب روش نمونه .انتخاب شدند یاهیسهم

ن متفاوتی یادانشگاه علمی و کاربردی در سطح استان اردبیل مراکز متعدد با تعداد دانشجو

ب شد. با دانشجو انتخا، نامه به نسبت دانشجویان هر دانشگاهدارد. برای افزایش اعتبار پایان

، درصد است 3/9 برابر( 7666به  200توجه به اینکه نسبت نمونه آماری به جامعه آماری )

 درصد از دانشجویان انتخاب شدند. 3/9بنابراین از هر مرکز 

 سطح

 یادگیری

 هایمهارت

 ارتباطي

 دادن گوش خوب مهارت

 ناآشنا مفاهیم کاربرد

 توجه و تمرکز میزان

 بدنی زبان درست کاربرد

 احساساتافکار و  یحصح ابراز

 مناسب کالمی ارتباط

 دهی بازخورد مهارت
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 پژوهش. جامعه آماری و نمونه آماری 1جدول 

 آماری نمونه آماری جامعه مرکز نام

 31 016 اردبیل تعاون کاربردی -علمی آموزش مرکز

 37 936 اردبیل کارگر خانه کاربردی -علمی آموزش مرکز

 0 136 اردبیل یدستعیصنا کاربردی -علمی آموزش مرکز

 36 279 صنعتی مدیریت سازمان کاربردی -علمی آموزش مرکز

 15 276 لیاردب آهنذوب کاربردی -علمی آموزش مرکز

 17 236 اردبیل 1 واحد هنر و فرهنگ کاربردی -علمی آموزش مرکز

 37 936 اردبیل خبر کاربردی -علمی آموزش مرکز

 19 296 اردبیل کشاورزی جهاد کاربردی -علمی آموزش مرکز

 13 326 اردبیل سوله ایران پژوهاندانش کاربردی -علمی آموزش مرکز

 36 259 اردبیل یهایاریده و هایشهردار سازمان کاربردی -علمی آموزش مرکز

 31 062 اردبیل دانشگاهی جهاد کاربردی -علمی آموزش مرکز

 36 299 اردبیل یاحرفه و فنی کاربردی -علمی آموزش مرکز

 33 016 اردبیل احمرهالل کاربردی -علمی آموزش مرکز

 36 296 مغان کشاورزی جهاد کاربردی -علمی آموزش مرکز

 30 961 آبادپارس کارگر خانه کاربردی -علمی آموزش مرکز

 35 996 (1) آبادپارس کاربردی -علمی آموزش مرکز

 32 006 گرمی کاربردی -علمی آموزش مرکز

 10 219 خلخال کاربردی -علمی آموزش مرکز

 دانشجویان به مراجعه با و میدانی صورتبه، پژوهش موردنیاز اطالعات آوریجمع

 منظورهموردنظر ب هایداده به دستیابی برای. گرفت انجام اردبیل کاربردی دانشگاه علمی

جهت سنجش روایی  .شد استفاده ساختهمحقق پرسشنامه از موردنیاز هایداده گردآوری

ار اساتید ها در اختیبه این نحو که پرسشنامه، پرسشنامه از اعتبار صوری استفاده شده است

ا ها ابزار خوبی برای سنجش متغیرهدر مورد اینکه آیا پرسشنامه هاآنقرار گرفته و نظرات 

از  ژوهشپهای هستند خواسته شد که مورد تأیید آنان بود. برای تعیین همگرایی میان سازه

ایی ترین شاخص برآورد پایشدهز شناختهشود. برای این کار اهای پایایی استفاده میآزمون
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است. نتایج حاصل از  7/6باالتر از  هاآنیعنی آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار همه 

 ضریب آلفای کرونباخ به شرح زیر به دست آمده است:

 مربوط به هر متغیر سؤاالتضریب پایایی  .2جدول 

 ضریب آلفای کرونباخ متغیر

 90/6 های ارتباطیمهارت

 75/6 خوب گوش دادن

 79/6 کاربرد مفاهیم ناآشنا

 90/6 تمرکز و توجه

 56/6 کاربرد درست زبان بدنی

 73/6 ارتباط کالمی مناسب

 99/6 دادن بازخورد مناسب

 79/6 سطح یادگیری

 هایافته

درصد نیز  7/23درصد پاسخگویان مرد هستند و  2/07 پژوهشطبق نتایج به دست آمده از 

توان گفت که بیشترین فراوانی جنسیت مربوط به مردان است. در مورد یمزن هستند. بنابراین 

سال  36درصد پاسخگویان با کمترین فراوانی زیر  3/9دهد که یمنتایج نشان ، توزیع سنی

سال هستند. میزان تحصیالت  26 تا 30درصد با بیشترین فراوانی  0/23سن دارند و 

درصد  5/03درصد پاسخگویان در مقطع کاردانی و  1/97دهد که یمپاسخگویان نتایج نشان 

 کنند.یمدر مقطع کارشناسی تحصیل 

دهد که میانگین ابراز صحیح افکار و احساسات نشان می موردمطالعهوضعیت متغیرهای 

میزان تمرکز و توجه ، 27/2مفاهیم ناآشنا کاربرد ، 33/2مهارت خوب گوش دادن ، 09/2

مهارت بازخورد دهی ، 35/2ارتباط کالمی مناسب ، 21/2کاربرد درست زبان بدنی ، 00/2

توان گفت که از بین ابعاد بنابراین می ؛است 00/2های ارتباطات انسانی و مهارت 75/2

 دادن گوش خوب دهی بیشترین و مهارت بازخورد مهارت، های ارتباطات انسانیمهارت

ویان توان گفت که سطح یادگیری دانشجکمترین میانگین را به خود اختصاص داده است. می



142 

 یادگیریآموزش و  یفناور فصلنامه

 

ال
س

 
وم

د
، 

ره 
ما

ش
7، 

ن 
ستا

تاب
95

 

 ها بیاندر ادامه نتایج تحلیل فرضیه ( قرار دارد.2در وضعیت مطلوب )باالتر از حد متوسط= 

 شده است:

 معناداری طهبرا دانشجویان یادگیری سطح با انسانی ارتباطاتهای مهارت فرضیه اصلی: بین

 .دارد وجود

 باطاتارتهای مهارت . نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین3جدول 

 دانشجویان یادگیری سطح با انسانی

 هاآماره متغیر مستقل
 متغیر وابسته

 دانشجویان یادگیری سطح

 انسانی ارتباطاتهای مهارت

 902/6 ضریب همبستگی پیرسون

 661/6 معناداریسطح 

 200 تعداد نمونه

ی خطای آزمون برای سطح اطمینان معنادارو با توجه به اینکه سطح  2طبق نتایج جدول 

بین  شود وتوان گفت که فرضیه اصلی تأیید میبنابراین می، است 61/6کمتر از  55/6

دارد.  معناداری وجودرابطه مثبت  دانشجویان یادگیری با سطح انسانی ارتباطاتهای مهارت

 است. 90/6ضریب همبستگی بین دو متغیر 

 معناداری ابطهر دانشجویان یادگیری سطح با ابراز صحیح افکار و احساسات فرضیه اول: بین

 .دارد وجود

کار و ابراز صحیح اف . نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین4جدول 

 شجویاندان یادگیری سطح با احساسات

 هاآماره متغیر مستقل
 متغیر وابسته

 دانشجویان یادگیری سطح

 ابراز صحیح افکار و احساسات

 990/6** ضریب همبستگی پیرسون

 661/6 سطح معناداری

 200 تعداد نمونه
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ی خطای آزمون برای سطح اطمینان معنادارو با توجه به اینکه سطح  0طبق نتایج جدول 

ن ابراز شود و بیتوان گفت که فرضیه اول تأیید میبنابراین می، است 61/6کمتر از  55/6

 رابطه مثبت معناداری وجود دارد. دانشجویان یادگیری با سطح صحیح افکار و احساسات

 است. 99/6ضریب همبستگی بین دو متغیر 

 یمعنادار رابطه دانشجویان یادگیری سطح با مهارت خوب گوش دادن فرضیه دوم: بین

 .دارد وجود

 دادن مهارت خوب گوش نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین .5جدول 

 دانشجویان یادگیری سطح با

 هاآماره متغیر مستقل
 متغیر وابسته

 ندانشجویا یادگیری سطح

 مهارت خوب گوش دادن

 253/6 ضریب همبستگی پیرسون

 661/6 سطح معناداری

 200 تعداد نمونه

ی خطای آزمون برای سطح اطمینان معنادارو با توجه به اینکه سطح  9طبق نتایج جدول 

ن مهارت شود و بیتوان گفت که فرضیه دوم تأیید میبنابراین می، است 61/6کمتر از  55/6

رابطه مثبت معناداری وجود دارد. ضریب  دانشجویان یادگیری با سطح خوب گوش دادن

 است. 25/6همبستگی بین دو متغیر 

 .دارد وجود داریمعنا رابطه دانشجویان یادگیری سطح با کاربرد مفاهیم ناآشنا فرضیه سوم: بین

 با ناآشنا کاربرد مفاهیم . نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین6جدول 

 دانشجویان یادگیری سطح

 هاآماره متغیر مستقل
 متغیر وابسته

 دانشجویان یادگیری سطح

 کاربرد مفاهیم ناآشنا

 659/6 ضریب همبستگی پیرسون

 603/6 سطح معناداری

 200 تعداد نمونه
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ی خطای آزمون برای سطح اطمینان معنادارو با توجه به اینکه سطح  0طبق نتایج جدول 

کاربرد ین شود و بتوان گفت که فرضیه سوم تأیید نمیبنابراین می، است 69/6بیشتر از  59/6

 معناداری وجود ندارد. رابطه دانشجویان یادگیری با سطح مفاهیم ناآشنا

 معناداری ابطهر دانشجویان یادگیری سطح با میزان تمرکز و توجه به اساتید فرضیه چهارم: بین

 .دارد وجود

توجه به  میزان تمرکز و . نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین7جدول 

 دانشجویان یادگیری سطح با اتیداس

 هاآماره متغیر مستقل
 متغیر وابسته

 دانشجویان یادگیری سطح

 میزان تمرکز و توجه به اساتید

 776/6** ضریب همبستگی پیرسون

 661/6 سطح معناداری

 200 تعداد نمونه

ان اطمینی خطای آزمون برای سطح معنادارو با توجه به اینکه سطح  7طبق نتایج جدول 

ین میزان شود و بتوان گفت که فرضیه چهارم تأیید میبنابراین می، است 61/6کمتر از  55/6

ود دارد. ی وجمعناداررابطه مثبت  دانشجویان یادگیری با سطح تمرکز و توجه به اساتید

 است. 77/6ضریب همبستگی بین دو متغیر 

 معناداری طهراب دانشجویان یادگیری سطح با کاربرد درست زبان بدنی فرضیه پنجم: بین

 .دارد وجود

 با بان بدنیکاربرد درست ز . نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین8جدول 

 دانشجویان یادگیری سطح

 هاآماره متغیر مستقل
 متغیر وابسته

 دانشجویان یادگیری سطح

 کاربرد درست زبان بدنی

 162/6 ضریب همبستگی پیرسون

 691/6 سطح معناداری

 200 تعداد نمونه
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ی خطای آزمون برای سطح اطمینان معنادارو با توجه به اینکه سطح  9طبق نتایج جدول 

و بین کاربرد  شودتوان گفت که فرضیه پنجم تأیید نمیبنابراین می، است 69/6بیشتر از  59/6

 معناداری وجود ندارد. رابطه دانشجویان یادگیری با سطح درست زبان بدنی

 .دارد وجود داریمعنا رابطه دانشجویان یادگیری سطح با ارتباط کالمی مناسب فرضیه ششم: بین

 با مناسب ارتباط کالمی . نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی بین3جدول 

 دانشجویان یادگیری سطح

 هاآماره متغیر مستقل
 متغیر وابسته

 دانشجویان یادگیری سطح

 ارتباط کالمی مناسب

 399/6 ضریب همبستگی پیرسون

 661/6 سطح معناداری

 200 تعداد نمونه

ی خطای آزمون برای سطح اطمینان معنادارو با توجه به اینکه سطح  5طبق نتایج جدول 

ارتباط  ینشود و بتوان گفت که فرضیه ششم تأیید میبنابراین می، است 61/6کمتر از  55/6

رابطه مثبت معناداری وجود دارد. ضریب  دانشجویان یادگیری با سطح کالمی مناسب

 است. 39/6همبستگی بین دو متغیر 

 .دارد جودو معناداری رابطه دانشجویان یادگیری سطح با مهارت بازخورد دهی فرضیه هفتم: بین

 با دهی مهارت بازخورد بین . نتایج ضریب همبستگی پیرسون جهت تعیین رابطه همبستگی11جدول 

 دانشجویان یادگیری سطح

 هاآماره متغیر مستقل
 متغیر وابسته

 دانشجویان یادگیری سطح

 مهارت بازخورد دهی

 290/6 ضریب همبستگی پیرسون

 661/6 سطح معناداری

 200 تعداد نمونه

 برای سطح اطمینانی خطای آزمون معنادارو با توجه به اینکه سطح  16طبق نتایج جدول 

بین مهارت  شود وتوان گفت که فرضیه هفتم تأیید میبنابراین می، است 61/6کمتر از  55/6
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رابطه مثبت معناداری وجود دارد. ضریب  دانشجویان یادگیری با سطح بازخورد دهی

 است. 29/6همبستگی بین دو متغیر 

 گیریبحث و نتیجه

 با سطح نیانسا ارتباطاتهای مهارتشود و بین فرضیه اصلی تأیید می، پژوهشطبق نتایج 

 90/6رابطه مثبت معناداری وجود دارد. ضریب همبستگی بین دو متغیر  دانشجویان یادگیری

ان را سطح یادگیری که دانشجویبتواند به ایجاد و توسعه  های ارتباطات انسانیمهارت است.

 ریمتغ یطیکه در مح ی دانشجوییبرا کند رابطه داشته باشد.می کمک در رسیدن به اهدافشان

ش سطح افزایو  تیموفق، رشد یبرا های ارتباطیمهارت، پردازدمیبه رقابت  تیو بدون قطع

یری یادگدر  های ارتباطاترود. عملکرد مناسب مهارتمیبه شمار  یاتیح یعامل یادگیری

و عوامل  هاهانگیز یمطالعه بر رو نیبنابرا اشد؛پیشرفتی بهر  یارتقا یاصل هیپا تواندمی

 برخوردار است. یخاص تیاز اهم های ارتباطی مناسبمهارت ایجادکننده

ست. دوام انسان ا یریادگی زادهیکنون یایانگیز دنشگفت هایپیشرفتبدون شک همه 

 یریادگیآموزش و  دیجد هایراهو کشف  جادیا قیامروزه از طر، جهان در و بقای انسان

دن محک ز ازمندین هاسازمان ریاز سا شتریب آموزشی مراکزدر  لیدل نیبه هم .است سریم

 یریادگی. میابیرا ب یریادگی جادیا دیجد هایراه میتا بتوان ایمگذشته هایرویهو  هاعادت

 ایویژه تیاهم از زین یحرکت -یو روان یعاطف هایحیطهبلکه در  یشناخت طهیدر ح فقطنه

های توان گفت که هر چه میزان مهارتمی پژوهش. در تبیین فرضیه اصلی برخوردار است

 یابد.می نیز افزایش هاآنمیزان یادگیری ، ارتباطات انسانی در بین دانشجویان افزایش یابد

او نشان  پژوهش( همخوانی دارد. نتایج 1251انارکی ) پژوهشی هاافتهبا ی پژوهشنتایج 

 یریادگیسطح  شیمنجر به افزا نانیاطم %59و بازخورد در سطح  یخودگفتارکه  دهدیم

 نشان ندادند. یباهم تعامل %59مستقل در سطح  ریدو متغ نیا یول، شده یشناخت دانش

ا ب شود و بین ابراز صحیح افکار و احساساتفرضیه اول تأیید می، پژوهشطبق نتایج 

ر معناداری وجود دارد. ضریب همبستگی بین دو متغیرابطه مثبت  دانشجویان یادگیری سطح

 قابل هک است معنادار هنگامی مطلب یک، کالمی معنادارطبق نظریه یادگیری  است. 99/6
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 همین به .دارد وجود یادگیرنده شناختی ساخت در پیش از که باشد مطالبی با دادن ارتباط

 به، شدهآموخته قبالً مطالب و تازه مطالب بین ارتباط ایجاد راه از معنادار یادگیری، قیاس

 ساخت جذب مطلب آن، معنادار صورتبه تازه مطلب یادگیری هنگام. آیدمی وجود

در  .دارد نام شمول شناختی ساخت در مطالب شدن جذب این، شودمی یادگیرنده شناختی

در  ساساتاح و افکار صحیح توان گفت که هر چه میزان ابرازمی پژوهشتبیین فرضیه اول 

با  ژوهشپیابد. نتایج نیز افزایش می هاآنمیزان یادگیری ، بین دانشجویان افزایش یابد

( همخوانی دارد. نتایج 1290، امینی و همکاراننقل از  3611لیتک ) پژوهشی هاافتهی

طور ارتباطی و عملکرد آموزشی یک استاد به هایمهارتکه  دهدیماو نشان  پژوهش

 ارتباط دارند. مستقیم با هم

 ا سطحب شود و بین مهارت خوب گوش دادنفرضیه دوم تأیید می، پژوهشطبق نتایج 

 25/6رابطه مثبت معناداری وجود دارد. ضریب همبستگی بین دو متغیر  دانشجویان یادگیری

 و محرک ینب پیوند و رابطه تقویت و ایجاد را یادگیری، طبق نظریه یادگیری رفتاری است.

، یادگیری دفرآین در، رویکرد این نظرانصاحب ازنظر. دانندمی انسان عصبی سیستم در پاسخ

 آن بین و ندکمی فعالیت به وادار را او سپس، کندمی اثر یادگیرنده حالتی در یا ابتدا وضع

رد. در پذیمی انجام یادگیری عمل و شودمی برقرار ارتباط، شدهارائه پاسخ و حالت یا وضع

های خوب گوش دادن در بین حاضر نیز فرض بر این است که با تقویت مهارت پژوهش

توان گفت می پژوهشدر تبیین فرضیه دوم  یابد.بهبود می هاآنسطح یادگیری ، دانشجویان

 میزان یادگیری، در بین دانشجویان افزایش یابد که هر چه میزان مهارت خوب گوش دادن

رلی ی که توسط وامطالعهدر  پژوهشی هاافتهبا ی پژوهشج یابد. نتاینیز افزایش می هاآن

که بیشتر اساتیدی که در زمینه  دهدیمایشان نشان  پژوهش( همخوانی دارد. نتایج 3660)

 روش ارتباط با دانشجویان و مدیریت کالس را خوب بلد بودند.، تدریس جایزه برده بودند

 یادگیری ا سطحبناآشنا شود و بین کاربرد مفاهیم فرضیه سوم تأیید نمی، پژوهشطبق نتایج 

 معناداری وجود ندارد. رابطه دانشجویان

با  دشود و بین میزان تمرکز و توجه به اساتیفرضیه چهارم تأیید می، پژوهشطبق نتایج 

تغیر مرابطه مثبت معناداری وجود دارد. ضریب همبستگی بین دو  دانشجویان یادگیری سطح
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 توان گفت که هر چه میزان تمرکز و توجهمی پژوهشدر تبیین فرضیه چهارم  است. 77/6

با  ژوهشپیابد. نتایج نیز افزایش می هاآنمیزان یادگیری ، در بین دانشجویان افزایش یابد

ایشان نشان  پژوهش( همخوانی دارد. نتایج 1251) ی و همکارانمراد پژوهشی هاافتهی

 ،که افراد با توانایی و انگیزه باال که یکی از عوامل مهم ظرفیت جذب کارکنان است دهدیم

بق نتایج ط .بخشندیمو نوآوری سازمانی را بهبود  کنندیمانتقال دانش در سازمان را تسهیل 

 ادگیریی با سطح شود و بین کاربرد درست زبان بدنیفرضیه پنجم تأیید نمی، پژوهش

 ناداری وجود ندارد.مع رابطه دانشجویان

 ا سطحب شود و بین ارتباط کالمی مناسبفرضیه ششم تأیید می، پژوهشطبق نتایج 

 39/6رابطه مثبت معناداری وجود دارد. ضریب همبستگی بین دو متغیر  دانشجویان یادگیری

ارتباطی  هایهای ما که مهارتدر اصل تأییدی است بر فرضیه، یادگیری کالمی نظریه است.

 اهیممف از ایمجموعه، دهندهسازمانسطح یادگیری دانشجویان تأثیر دارد. در اصل پیشبر 

 مطلب یعمده مفاهیم به یادگیرنده توجهجلب در آن هدف و است یادگیری مطلب به مربوط

 قبالً هآنچ به را جدید مطالب و کندمی برجسته را مطالب میان روابط. است یادگیری مورد

رتباط توان گفت که هر چه میزان امی پژوهشتبیین فرضیه ششم  در دهد.می ربط، شدهکسب

یابد. نتایج نیز افزایش می هاآنمیزان یادگیری ، در بین دانشجویان افزایش یابد کالمی مناسب

 پژوهش( همخوانی دارد. نتایج 3616بر اساس مطالعه کامادنا ) پژوهشی هاافتهبا ی پژوهش

استاد نمونه و خوب ، از یک استاد، در توان برقراری ارتباط خوب که دهدیمایشان نشان 

 .کندیم

 ا سطحب شود و بین مهارت بازخورد دهیفرضیه هفتم تأیید می، پژوهشطبق نتایج 

 29/6رابطه مثبت معناداری وجود دارد. ضریب همبستگی بین دو متغیر  دانشجویان یادگیری

 ینترگسترده که اینظریه و هماهنگی هاینظریه تمام میان از نظریه ترینعمومی است.

. ستا فستینگر لئون شناختی ناهماهنگی نظریه است آورده به وجود را تجربی هایداده

 اطالعاتی منبع ای فرد شامل دیگران با توافق عدم مسئله به شد بررسی تاکنون که هایینظریه

 تعارض هک است معتقد فستینگر. است خود با توافق عدم درباره نظریه این اما، پرداختمی

 شناختی رعنص دو. دهدمی تشکیل را نگرش تغییر اساس، فرد درون در شناختی عنصر دو میان
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 زمانی التح این. شودمی دیگری نفی موجب یکی تائید که کنندمی پیدا ناهماهنگی زمانی

 عقیده به. دباش داشته هم مخالف رفتار و نگرش حتی یا متضاد باورهای فرد که آیدمی پیش

 ندیناخوشای تنش حالت دارد ناهماهنگ شناختی عنصر دو داندمی که کسی فستینگر

 بدن ولوژیکفیزی برانگیختگی ناخوشایند افزایش با درواقع درونی تعارض. کندمی احساس

، اشدب بیشتر یکدیگر از هاآن انحراف و مهم موردنظر هایشناخت هراندازه. کندمی تجلی

وان گفت تمی پژوهشدر تبیین فرضیه هفتم  .بود خواهد تربزرگ اندازه همان به ناهماهنگی

 هانآمیزان یادگیری ، در بین دانشجویان افزایش یابد که هر چه میزان مهارت بازخورددهی

 یابد.نیز افزایش می

 هاآن پژوهش( همخوانی دارد. نتایج 1256محمدی )پژوهش ی هاافتهبا ی پژوهشنتایج 

و سطح مهارت زبان  رییادگیکارگیری راهبردهای به انیم یهمبستگ وجود انگرینما

دختر و  انیدانشجو نیای بمالحظهقابل تفاوت، نیاست. عالوه بر ا انیدانشجو نیا یسیانگل

 نیهمچن ت.اس نشده مشاهده هاآنو سطح مهارت  رییادگیکارگیری راهبردهای پسر در به

 پژوهش( همخوانی دارد. نتایج 1295امینی و همکاران ) پژوهشی هاافتهبا ی پژوهشنتایج 

یم با طور مستقارتباطی و عملکرد آموزشی یک استاد به هایمهارتکه  دهدیمایشان نشان 

 7/10درصد از اساتید مطلوب و  2/92هم ارتباط دارند. ازنظر دانشجویان عملکرد آموزشی 

 :گرددیمپیشنهادهایی به شرح ذیل ارائه  پژوهشایج درصد نامطلوب بود. با توجه به نت

 سر با را او یهاصحبت، کندیم تدریس کالس سر استاد وقتی تا کنند تالش دانشجویان -

 .کنند دییتأ کالم با یا

 .ددهن صحیح جواب استاد سؤاالت به تا برند کار به را خود تالش تمام دانشجویان -

 کنند.می آماده استاد سؤاالت به پاسخ برای را خود، کالس در حضور از قبل -

 .شوند اضرح کالس سر موقعبه، اساتید توضیحات از بیشتر استفاده برای دانشجویان -

 .دهند انتقال هایشانهمکالسی به را استاد هایدرس تا کنند تالش دانشجویان -

 کنند. یبردارنت استاد توسطشده ارائه دروس دانشجویان از -

 دهند. انجام را دروس گرفتن تحویل برای کافی تمرکز -

 .کنند شرکت کالسی یهابحث در تا کنند سعی دانشجویان -
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 .دهند نشان مناسب واکنش خود هاییهمکالس اشتباه یهاپاسخ به دانشجویان -

 دهند. افزایش را خود اطالعات غیردرسی هایکتاب مطالعه با کنند تا دانشجویان تالش -

 معطوف نمایند. استاد بیانات به کالس در توجه خود را دانشجویان تمام -

 کنند. لتکمی را او هایحرف و کنند مشارکت او با، استاد توضیحات حین دانشجویان در -

 منابع

بررسی میزان  .(1292) .ا، نژادع. و کاظم، ؛ عمادزادهف. ا.، پورغفرانی، .ن، احمدیان یزدی

های بهداشت خانواده بر ناارتباطات میان فردی به کارد هایمهارتآموزش  تأثیر

 ،مجله علوم پزشکی مدرس .در مراکز بهداشتی درمان هاآنرضایتمندی مراجعین 

7(2) ،11-33. 

ارتباطی  یهامهارترابطه  (.1295ف. )، نژادابراهیمی . ون، ترکان، .ص، پورنجفی، .م، امینی

علوم  دانشگاهمجله علمی ، مبا عملکرد آموزشی اساتید دانشگاه علوم پزشکی جهر

 .169-166، (9)13، پزشکی بابل

 افتیدر و یخودگفتار تأثیر .(1251) ج.، ر. و حیدربیگی، ذوالفقاری زعفرانی، .م، انارکی

 کیمکان رشته انیدانشجو یحرکت هایمهارت یریادگی سطح شیافزا در بازخورد

 .195-109، (3)0، آموزشی مدیریت تحقیقات فصلنامه .رودهن یاسالم آزاد دانشگاه

 .ستهی: شازیتبر. هزاره سوم هایسازمان در یسازمان بر رفتار یدرآمد(. 1290ا. )، یویخد

سازمان  رانیمد یارتباط هایمهارت ارتباط جوسازمانی و(. 1295. )ز، زادهییهنزا

 .قاتآزاد واحد علوم و تحقی دانشگاهتهران: ، ارشد ینامه کارشناسپایان، بدنیتربیت

 .07-27، 130، جامعه و ماهنامه کار .در سازمان یارتباط هایمهارت(. 1295) .ب، سرمست

 .(1291). ترجمه علیرضا دهقان .ارتباطات هاینظریه .(1551ج. )، تانکارد و و.، سورین

 .تهران: دانشگاه تهران

: تهران .(آموزش و یادگیری یشناسروان) نوین پرورشی یشناسروان(. 1297) ع.، سیف

 .دوران
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 تأثیربررسی (. 1290ف. )، ب. و فرهادی فر، رضایی مژده، .آ، پوالدی، .ش، غیبیشاه

ینی های بالاستانداردسازی شیوه آموزشی و ارزیابی در ارتقا سطح یادگیری مهارت

 نامهویژه) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی .ویژه بخش زنان در دانشجویان

 .(10)9، همایش کشوری آموزش پزشکی( نیهفتم

 سمت. تهران:، پرورشی و آموزشی هایمهارت (.1292ح. )، شعبانی

زبان  انریو سطح مهارت فراگ رییادگیکارگیری راهبردهای ارتباط به(. 1256م. )، محمدی

، (2)0، یتیترب علوم در تازه هایاندیشه فصلنامه .یزبان خارج کی عنوانبهی سیانگل

162- 119. 

بررسی نقش ظرفیت جذب دانش بر  .(1251)ع. ، و صفر دوست .ف، عبداللهیان، .م، مرادی

ود فصلنامه مطالعات بهب .سازمانی نوآوریرابطه بین یادگیری از خطاهای سازمانی و 
 .105-131، (05)33، و مدیریت تحول

 رانیدب یسازمان تعهد و رانیمد یارتباط هایمهارتشناخت رابطه (. 1295) .ح، مهربان
ارشد  ینامه کارشناسپایان، مشهد شهر رانیدب دیدگاه بر دیتأکمدارس متوسطه با 

 مشهد. یدانشگاه فردوس یتیدانشکده علوم ترب
 


