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چکیده
گیرد، به طـوري کـه حـدود    موقعیت شغلی به شکل چشمگیري تحت تأثیر روابط بین فردي قرار میهدف:

هـدف از  افتـد؛ لـذا   ی فرد در برقراري روابط بین فردي اتفاق میناتواني شغلی، به دلیل هاشکستدرصد 90
بود.گیالن مدیران ورزشی استانفرديروابط بیني ارتباطی باهامهارتاین پژوهش بررسی ارتباط بین 

را مدیران اداره کل، رئیسان و نواب ادارات ورزش و جوانان پژوهشجامعۀ آماري این ی: شناسروش
تشکیل داده بودند. نمونۀ نفر121هاي ورزشی استان گیالن، شامل و رئیسان و نواب هیأتهاشهرستان

کامل وصول گردید. براي طوربهپرسشنامه 99آماري به صورت تمام شمار در نظر گرفته شد که تعداد 
) و پرسشنامه روابط بین فردي سی 1990بارتون جی.اي (از دو پرسشنامۀ مهارت ارتباطیهادادهي آورجمع

نفر از مدرسان مدیریت ورزشی 10توسطهاپرسشنامهی روای	) استفاده گردید.2001گُل، اسمیت و موسکا (
به دست آمد. 83/0و 81/0به ترتیب» آلفاي کرونباخ«از روش هاآنرسید و پایایی درونی دأییتکشور به 

اسمیرنوف، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه -با استفاده از آزمون کالموگروفهادادهتجزیه و تحلیل 
استفاده شد.

ي ارتبـاطی مـدیران بـا روابـط بـین فـردي مـدیران        هامهارتهاي این پژوهش بین یافتهبر اساس:هاافتهی
چندگانـه  	رگرسـیون  	داري وجود دارد. همچنین نتـایج حاصـل از  ورزشی استان گیالن رابطۀ مثبت و معنی فـردي  بـط بـین  بینـی روا یشپۀ مهارت کالمی، مهارت ارتباطی، قدرت بیشتري براي مؤلفدهد که یمنشان 	

مدیران دارد. 
تقویـت کننـد، ایـن امکـان را پیـدا خواهنـد       	ارتباطی خود را بهتـر يهامهارت: هر چه مدیران يریگجهینت

آنان بروکندقانع	بهتررابرانگیزد، افراد	بهتررادیگرانکند، احساساتبرقرارارتباط	دیگران بهترباکه	کرد
هـا مهـارت دهند. لذا بـا تقویـت و آمـوزش ایـن     بیشتر	خاطریگران اطمیناندبهنهایت	و	بگذارندتأثیربهتر

در حوزة فعالیت مدیریتی خود از عملکرد و موفقیت الزم برخوردار شده و اعتماد مسئوالن توانندیممدیران 
مافوق، همکاران و زیردستان را نسبت به خود جلب کنند.

ردي، مدیران ورزشی.مهارت ارتباطی، روابط بین ف:يکلیدهاي واژه

 E-mail: jivi_sport@yahoo.com
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مهمقد
ها تصمیم گرفتند در کنار گفت از زمانی که انسانتوانیتاریخی ارتباطات مۀزمینبررسی در

یکدیگر زندگی کنند، نیاز به برقراري ارتباط به وجود آمد و افراد جامعه سعی کردند با یکدیگر 
براي زندگی کنندهنییعنوان مبحثی مهم و تعاینجا بود که بحث ارتباطات بهارتباط برقرار کنند. از 

ها به که انسانکنندمیتصریحاجتماعیشناسان	رواننی). بنابرا2007(شاکر، بشري مطرح شد
ها پرداختن ناچار نیازمند ارتباط هستند. از نظر آنیکدیگر نیاز دارند و براي ارضاي نیازهاي خود به

دیگران بستگی باار و نتایج حاصله و طول زمان اجراي آن تا حدود زیادي به برقراري ارتباط به ک
ارتباط یدرستاند که بتوانند در شرایط کاري و با افراد مختلف، بهدارد؛ کسانی در محیط کار موفق

ایشنهادهایپنیترو خالقانههادهیانیگفت: بهترتوانیميبه نحو). 2011، 1(بلندبرقرار کنند 
).1388و همکاران، يشود (ترابرسریمارتباطاتبدونتواندینمهابرنامهنیترجالب

يهاتیفعالمسئولهاآنکه دارند، چرانیازارتباطبرقراريبهنیزورزشیيهاسازمانمدیران
هستند (نظري و کارکنانتربیتوارزیابی، تعلیماجرايومشخصاهدافيزیربرنامهو سازمان

محیطیعاملدوهربا) یک مدیر الیق2009(2اساس تحقیق گیو و سانچز). بر1391همکاران، 
يهاهیسرمارويو بحثتحقیقبرايییهاراهبتواند سازمانتاکندیمبرقرار ارتباطمنفیومثبت
رقراري ارتباط در ) در پژوهشی با عنوان ب2001(3دهد. الیوس و تئودوراکیسنشانمنفیومثبت

کارهاي مدیریت است. فقدان نیترمهمي ارتباط یکی از برقرارکه کنندیمعلوم ورزشی یونان اشاره 
ي ارتباط یعنی مشکل در هماهنگی، همبستگی و همکاري بین گروه؛ یک سرمربی همچون برقرار

یعنی ورزشکاران هارندهیگبههاامیپرا براي ارسال هاراهنیترمناسبکه باید کندیمفرستنده عمل 
بین سرمربیان و ورزشکاران قبل، بعد و ضمن بازي مؤثري ارتباط مناسب و برقرارو دستیاران بیابد. 

باشد. شاهین رگذاریتأثیی فردي و تیمی بر کارامثبت یا منفی طوربهتواندیمعامل مهمی است و 
» ت برقراري ارتباط در مربیان آینده ترکیهسطوح مهار«) نیز در تحقیقی با عنوان 2008(4و فیوال
یی که خود را به عنوان مشهور دانسته هاآنکه افراد داراي برداشت مثبت از خود و اندداشتهاشاره 

؛ سطوح اندکردهي دموکراتیک پدرانه را درك هاوهیشو از طبقه پر درآمد بودند و نیز افرادي که 
د.ي ارتباط را دارنبرقرارباالي مهارت 

بخش مهمی از شبکه روابط در هر سازمان مربوط به رابطه بین مدیران و کارکنان ،ییاز سو
ارتباطی در مدیران يهااست و براي آنکه این روابط اثربخشی زیادي داشته باشد، وجود مهارت

) در این خصوص اشاره 1390عباسی (). 1391،يعامردیاست (عرضه و سریناپذامري اجتناب

1. Bland
2. Guo & Sanchez
3. Laios & Theodorakis
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اما تنها کسانی مسیر ترقی را ند؛ هاي یکسانی برخوردارفرصتازکارمحیطدرهمۀ مدیران کندیم
چنین افرادي، قدرت بیان . مجهز باشند»هاي ارتباطیمهارت«به سرعت طی خواهند کرد که به 

طراز وشرایط مختلف و یا افراد مافوق، همدر. کنندمطرح مییدرستخوبی دارند؛ خود را به
ي ارتباطی هامهارتو بالعکس افرادي که از کنندتی ارتباطی مناسب و مؤثر برقرار میزیردس

و مدتکوتاهشوند و با مشکالت ي برخوردارند کمتر از سوي اطرافیان خود پذیرفته میترفیضع
). 1389ی، میو کرزیادي رو به رو هستند (فیاض بلندمدت

رفتار به صورتی شایستهسازدیمکه فرد را قادر منظور از مهارت ارتباطی، فرایندي است
آموخته است قبالًي ارتباطی اوست که هامهارتدستاورد حقیقت، اجتماعی شدن هر فرددر.کند

را، ي ارتباطی خودهامهارت) مدیر باید 2005(1همکارانهو و). از نظر1389چاري، (رازقی و
هد.جهت بیان ارتباطات از کارمندان، پرورش د

برايانسانهمواره.یستنپذیرامکانارتباطبرقراريفردي بدونمیانتماسالبته هیچ
مهارتیمدلواجتماعیتعامالتانواعباآشنایی بیشترنیازمندیشهاخواستهو اهدافبهرسیدن

). 1389زاده، موسی(استارتباطفرآیندتبادلیماهیتنشانگرخودي مهارتیهامدلباشد. یم
معتقد است که هفت عادت سازنده، در روابط بین فردي افراد موفق حاکم است؛ او 2ویلیام گالسر

سازد و افراد موفق، این یمیز آمخصومتکند که روابط را یمهمچنین هفت عادت مخرب را ذکر 
تشویق از: حمایت کردن،اندعبارتدهند. هفت عادت سازنده یمرفتارها را در روابط خود کاهش 

مذاکره کردن و نظرهااختالفکردن، گوش دادن، پذیرش، اعتماد کردن، احترام گذاشتن و در مورد 
از: انتقاد کردن، سرزنش کردن، گله و شکایت کردن، نق زدن، تهدید اندعبارتهفت عادت مخرب 

.)1389کردن، تنبیه کردن و رشوه و پاداش دادن براي کنترل دیگران است (سرگلزایی، 
خود دارد، نقش کلیدي را ، نگرش فرد نسبت به خود و ارزیابی که ازفرديبینبحث روابط در

، ندیبیکننده مکسلرا بسیار ناالیق، زشت وکه خودکسی، فرديبین. مثالً در روابط کندیمفایا
را جذاب، دخواما فردي که ؛گرا شودممکن است از ارتباط با دیگران اجتناب کند و فردي درون

ها ارتباطی صمیمی و با آنکندیاز ارتباط با دیگران استقبال مداندیو ارزشمند میداشتندوست
).2012، 3میالر و استونز(کندیمبرقرار

) در پژوهشی با عنوان مدل معادالت ساختاري روابط و 1391نظري و همکاران (در این زمینه،
الگو به این نتایج دست ارائهوایرانورزشیسازمانی مدیرانفردي بر اثربخشیارتباطات بین

اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی بازیردستان ارتباطات بین فردي با باالدستان وکه اندافتهی

1. Hua
2. William Glasser.
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عنوان شاخصی مناسب، نقشی هبهاي شخصیتی ویژگیهمچنین وجود دارد؛ يداریارتباط معن
است. دي و اثربخش سازمانی مدیران ورزشی بینی ارتباطات بین فرپیشدرمؤثر

حتی مؤثري، ارتباطات بخش اساسی کار هر مدیري است؛ بدون ارتباطات بندجمعیک در
نیز ناموفق خواهند بود. هیچ سازمانی شدهحسابي بسیار هابرنامهي بسیار درخشان و راهبردها

، نه تنها از لحاظ کنندیمبا هم ارتباط برقرار بدون ارتباطات به وجود بیاید. وقتی افراد تواندینم
یا دنبال دهندیمی بلکه از لحاظ میزان اطالعاتی که ارائه رکالمیغحرکات و رفتارهاي کالمی و 

، 1(صدیقشودیمي مختلف ارتباطی هاسبکباعث ایجاد هاتفاوتبا هم تفاوت دارند. این کنندیم
ي برقرارکه یک رابطۀ منفی بین مهارت کندیماشاره ) در این زمینه 2010(2). آرسالن2012

ي ارتباط برقرارارتباط و مشکالت روبرو و فقدان اعتماد به نفس و یک رابطۀ مثبت نیز بین مهارت 
با حل مشکل ضمنی وجود دارد.

. ردیگیمفردي ما قرار روابط بینریتأثي تحت ریگچشمهمچنین موقعیت شغلی نیز به شکل 
ي شغلی، به دلیل هاشکستدرصد 90؛ حدودسدینویم"4هانابغهفرمول "در کتاب3ن تریسیبرایا
). امیرخان 1389(سرگلزایی، افتدیمی فرد در برقراري یا حفظ روابط بین فردي خوب اتفاق ناتوان

ي فردي رهبران و اثرات آن در سطوح مختلف هامهارتتحقیقی با موضوع ) در2012(5و ویسال
که مدیران و رهبران در سطح میانی مدیریتی نسبت به سطوح باالیی و کنندیمریت  اشاره مدی

) نیز در تحقیقی با عنوان مدیریت تعارض: 2011(6ي دارند. یوسفمؤثرترپایینی، توانایی ارتباطی 
سعی ارزیابی به منظورکنترل تعارض ارتباطات در سازمان اشاره داشته است که مدیران باید همواره 

داشته باشند تا کارکنان روشنی و مختصر 7صورت به صورتکنند که با کارکنان ارتباط حضوري و 
با کارکنان به منظور کاهش مؤثري او را درك کنند. مدیران همچنین باید یک ارتباط هاگفتهبودن 

ات خود تحقیقبر اساس) هم 2011(8تضاد بین نظرات خود و کارکنان را داشته باشند. آرکالن
یک ؛ارتباطات و ریاست در حیات سازمانی به اندازه حیات اجتماعی اهمیت دارنداشاره نموده که 
مثبتی بر سازمان جهت ریتم ارتباطات که با ساختار سازمان سازگار هستند تأثسرئیس و یک سی

ییهایگژیفعالیت خود دارد، در مقابل رئیس و سیستم ارتباطاتی که وۀنینیل به موفقیت در زم
که نباید يا. نکتهکنندیبه سازمان وارد میتوجهمتضاد با ساختار سازمان دارند خسارات قابلکامالً

از بسیاري از جهات یسازمانفراموش شود این است که رئیس در رأس سازمان و ارتباطات درون
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ي هامهارتی با عنوان تحقیق) نیز در2011(1. کامبلگذارندیمریطور مثبت یا منفی در هم تأثبه
مؤثرکه به منظور اجراي افتیدستمدیریتی براي عملکرد سازمانی (مطالعۀ تحلیلی) به این نتیجه 

، مدیران باید به پرورش ارتباطات بین فردي خود بپردازند.هااستیسکارها و 
مدیرانديبین فرارتباطاتوارتباطیيهامهارتازآگاهیوشناختبر این اساس ضرورت

هبتواندیماست،تحقیقاینعمدههدفکههاآنبینروابطتبیینوورزشی استان گیالن
فردي روابط بینسطحبهبودارتباطی بهيهامهارتسطوحشناساییباکهشودمنجرهایییافته

استان بینجامد.مدیران ورزشی 
بینی روابط بین فردي یشپمتغیرها و اینبینارتباطوجودبرمبنیشواهدي	بتواناگربنابراین

ۀ توسعکار ومحیطشرایطبهتردركنۀزمیهاي ارتباطی به دست آورد،ي مهارتهامؤلفهاز طریق 
یم.اکردهرا ایجاد حوزهایندریهپادانش

پژوهششناسی روش
لحاظ طول مدت کیفی، از - هاکاربردي، از لحاظ نوع داده- پژوهش حاضر از لحاظ هدف و ماهیت

ي میدانی با ابزار پرسشنامه و از لحاظ استراتژي و هادادهي آورجمعمقطعی، از لحاظ محل -اجرا
شود. یمهمبستگی محسوب -مسیر اجرا، توصیفی

نواب ادارات ورزش جامعه آماري پژوهش را کلیه مدیران ورزشی استان گیالن (شامل رئیسان و
نفر از مدیران ستادي اداره کل 9تعداد هاي ورزشی ویأتهنواب یسان ورئوهاشهرستانجوانان و

به استناد مراجعه حضوري محقق 92تا تیرماه سال91یورماه سالشهرجوانان استان که از ورزش و
جوانان استان دایره آموزش اداره کل ورزش ومقایسه آن با آمار دبیرخانه ودر تک تک جامعه و
بود. نمونۀ آماري به صورت تمام شمار نفر121هاآن؛ که تعداد انددادهشکیل مسئولیت داشتند) ت

). 1(جدول کامل واصل گردیدطوربهپرسشنامه 99استفاده شد که در نهایت تعداد 

تحقیق	درنظرموردجامعه مدیران ورزشی.1جدول 

) 1990(2ی مهارت ارتباطی بارتون جی. ايسؤال18از پرسشنامۀ استاندارد هادادهي ابزار گردآور
ی روابط سؤال16ۀ مهارت بازخورد، شنود و کالمی و پرسشنامۀ استاندارد مؤلفمشتمل بر سه 

1. Kamble
2. Burton

32809121جامعه پژوهش
25747106وصول پرسشنامه

2369799ي کاملهاپرسشنامهوصول 
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براي سؤالبه هر هایآزمودن) استفاده گردید. پاسخ 2001(1گل و همکارانفردي سیبین
) و 5تا کامالً موافقم=1مخالفم=کامالًلیکرت (ي انهیگز5یک طیف پرسشنامۀ مهارت ارتباطی در

ي گذارنمره) ثبت و 5تا معموالً=0ارزشی (هرگز =6فردي در یک طیف براي پرسشنامۀ روابط بین
براي توجیه و راهنمایی يامقدمهدر قالب دو صفحه، همراه با هاپرسشنامهشده است. این 

.به اجرا درآمدهایآزمودناز شدهخواستهو نیز اطالعات جمعیت شناختی هایآزمودن
تن از اساتید رشتۀ مدیریت ورزشی کشور، 10نیز توسطهاپرسشنامهمحتوایی -روایی صوري

و مهارت ارتباطیبرايα=81/0با ضریب آلفاي کرونباخ هاآنیید رسید و پایایی تأی و به نظرسنج
83/0=α2(جدول قرار گرفتیید تأفردي مورد براي روابط بین.(

در دو سطح تحلیل SPSS18افزارنرم، اطالعات حاصله به کمک هادادهپس از گردآوري 
به محاسبه هاداده. براي توصیف قرار گرفتتوصیفی و تحلیل استنباطی، مورد تجزیه و تحلیل 

ا پرداخته شد و براي بررسی ارتباط بین متغیرها در سطح استنباطی، پس از فراوانی و درصده
اسمیرنوف از ضریب همبستگی پیرسون و در نهایت از روش رگرسیون چندگانه آزمون کالموگروف

استاندارد استفاده شد.

ضریب پایایی ابزار تحقیق. 2جدول
81/0مهارت ارتباطی

78/0مهارت بازخور
81/0مهارت شنود

85/0مهارت کالمی
83/0روابط بین فردي

ي پژوهشهایافته
درصد 3/22مرد و درصد از نمونه 7/77دهندگانپاسخحاکی از آن است که از بین 3نتایج جدول 

سال سن و کمترین 46تا 36نمونه زن بودند. بیشترین فراوانی سنی پاسخگویان براي افراد بین 
د. از نظر مدرك تحصیلی نیز بیشترین فراوانی براي افراد با مدرك سال سن بو35فراوانی زیر 

تحصیلی لیسانس و کمترین فراوانی براي افراد با مدرك تحصیلی زیر لیسانس بود. همچنین 
سال سابقه 21سال سابقه و بیشترین فراوانی براي افراد باالي 10کمترین فراوانی براي افراد زیر

شد.خود گزارشورزشی مربوط به فعالیت یا مدیریتی درحوزه 

1. Siegel et al.
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ي جمعیت شناختیهایژگیو.3جدول
درصد فراوانیفراوانیفاکتورهامتغیرها

جنسیت
777/77مرد

100%
223/22زن

سن
182/18سال35تا 

100% 414/41سال46تا 36از 
404/40سال به باال47

سطح تحصیالت
151/15سانسیلریز

100% 546/54یسانسل

3030باالتر از لیسانس

سابقه فعالیت در 
رشته ورزشی

132/13سال10زیر 
100% 373/37سال20تا 11

495/49سال21باالي 

اسمیرنوف براي تعیین نرمال بودن -قبل از اجراي آزمون همبستگی، از آزمون کالموگروف
ي رگرسیون، روابط همبستگی بین متغیرهاي هالیتحلانجام همچنین قبل از استفاده شد.هاداده

. )4ارزیابی ماتریس همبستگی بررسی شد (جدول پژوهش از طریق 

ماتریس همبستگی متغیرهاي تحقیق.4جدول 

مهارت کالمیمهارت بازخورمهارت شنودمهارت ارتباطیمتغیرها

روابط بین فردي
49/0=r

001/0=P
24/0=R2

36/0=r
001/0=P

12/0=R2

42/0=r
002/0=P

17/0=R2

49/0=r
001/0=P

24/0=R2

ی متغیر مالك استفاده گردید.نیبشیپاستاندارد نیز براي تبیین و چندگانهاز روش رگرسیون 
ی روابط بین فردي از روي مهارت ارتباطی مدیران ارائه نیبشیپنتایج رگرسیون براي ،5جدول 

ی روابط بین فردي از روي ابعاد نیبشیپبراي چندگانهضریب همبستگی ،اساساین بر شده است.
ه دست آمده است. ب=24/0R2و ضریب تعیین مساوي=49Rي ارتباطی مدیران برابر با هامهارت
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روابط بین فردي را توانیمنیبشیپدرصد از روي متغیرهاي 24حدود دهدیمنشان این مقدار
ی کرد.نیبشیپتحقیق حاضر در

روابط بین فردينتایج رگرسیون ابعاد مهارت ارتباطی با.5جدول 
S.SdfM.SFRR2R2adjSigمدل

262/673421/22361/049/024/017/0001/0رگرسیون
516/589695069/62باقیمانده

778/596398کل

در سطح β= 67/0با یمهارت کالمریغمتشودی، مشاهده م6گونه که هم در جدول همان
عامل، نیبا افزایش ا،یدارد. به عبارتيفردنیبه روابط بیو مثبتداریمعنریدرصد تأث5يخطا

.یابدنیز افزایش میيفردنیروابط بزانیم

متغیرهاي وارد شده در معادله رگرسیونtضرایب استاندارد، غیراستاندارد و آماره .6جدول

نیبشیپریمتغ
ضرایب رگرسیون

tآمارهsig هاستانداردشداستاندارد نشده
214/57220/8001/0مقدار ثابت

70/040/039/069/0مهارت بازخور
81/079/077/044/0مهارت شنود

67/065/004/0*23/0مهارت کالمی
.دار استمعنی05/0*همبستگی در سطح 

گیريو نتیجهبحث
از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی با روابط بین فردي مدیران ورزشی هدف 

استان گیالن بود. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد بین مهارت بازخور و روابط بین فردي با 
داري وجود دارد. در این ) رابطه مستقیم، مثبت و معنی42/0توجه به مقدار همبستگی پیرسون (

مورد چنین نیدر ا1ی است، بارکرفراگرفتنچنین برداشت کرد که بازخورد یک رفتار توانیمطه راب
، نامطلوب و یا شدهفرستاده: اگر شما بتوانید به بازخورد غلبه کنید و دریابید که بازخورد سدینویم

رد که سعی خواهید کپرداخت وغیر قابل انتظار است، به اصالح رفتار ارتباطی خود خواهید
همین اساس کشتکاران و ). بر48: 1389دریافت کنید (عابدالتی،بازخورد مورد انتظار خود را

1. Barker
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ي ارتباطی مدیران از دیدگاه کارکنان در هامهارتي با عنوان مطالعه امقاله) در1390همکاران (
رت ی شیراز به این نتایج دست یافتند که سطح متوسط مهاپزشکحوزه ستادي دانشگاه علوم 

تواند ناشی از عدم توجه کافی علمی و عملی مدیران بر مسئله ارتباطات باشد. مناقب و بازخورد می
ي ارتباطی به هامهارت) هم در پژوهشی به این نتایج دست یافتند که آموزش 1389(همکاران

زیکی و در گرفتن شرح حال، انجام معاینه فیکارورزانروش بازخورد ویدئویی سبب ارتقاي توانایی 
) در تحقیقی تحت 1388. پوران رئیسی و همکاران (شودیمافزایش صحت تشخیص و درمان 
ي ارتباطی مدیران بیمارستان آموزشی قزوین به این هامهارتعنوان همبستگی هوش هیجانی با 

در هاآني ارتباطی مدیران در زمینه بازخورد با هوش هیجانی هامهارتنتیجه دست یافتند که 
ط بوده است.ارتبا

17. همچنین قدرت تبیین باشدیمتوجهقابللذا نقش بازخورد در افزایش ارتباط نقشی 
ي ارتباطی در این هامهارتدرصدي براي روابط بین فردي از سوي بعد مهارت بازخورد از ابعاد 

از عوامل تواند توجه مدیران ورزشی استان گیالن را به بعد بازخورد به عنوان یکی تحقیق می
عوامل براي ارتقاء و افزایش روابط بین فردي در حوزه فعالیت مدیریتی خود کنار سایردررگذاریتأث

ارزشمند باشد و بسیارمدیرانتواند براي میگفت بعد بازخوردتوانیم، گریدیعبارتبهمعطوف کند. 
ی یابند.آگاه،خودارتباطی قوت نقاط ضعف وازبا این بعد 

ین تحقیق نیز به بررسی بین مهارت شنود از ابعاد مهارت ارتباطی با روابط بین ایگردبخش در
فردي مدیران ورزشی پرداخته شد که از نتیجه آن مشخص گردید که بین مهارت شنود و روابط 

) رابطه مستقیم، مثبت و معناداري وجود 36/0بین فردي با توجه به مقدار همبستگی پیرسون (
درصد از واریانس 12دهد که حدود یمچنین ضریب تعیین حاصل از این رابطه نشان دارد. هم

توان چنین برداشت کند. با توجه نتایج به دست آمده میبینی مییشپروابط بین فردي مدیران را 
ي گفتاري هامهارتکرد که اکثر کسانی که خواهان بهبود مهارت ارتباطی خود هستند بیشتر به 

، شنود نظرانصاحبي از اعدهگیرد در حالی که یمي شنونده را نادیده هامهارتد و کننیمتوجه 
توان یم. به نحوي اندقائلي براي آن االعادهفوقدانند و اهمیت یمیربناي مهارت ارتباطی زرا مؤثر

"ؤثرمشنود "و نیمی دیگر را مؤثري است که نیمی از آن را گفتار امعادلهگفت: ارتباطات داراي 

بایست آگاهانه آن را ایجاد و تمرین یمدیگر، گوش دادن مهارتی است که عبارتبهدهد. یمتشکیل 
یکی از پژوهشگران پیشگام علم ارتباطات در 1). در این باره رانکین2011کرد (بلند مایکل، 

و به گوش درصد از زمان بیداري نمونه آماري ا42ي به این نتیجه رسیده است که حدود امطالعه
پس مدیران باید این بعد را به عنوان یکی از عوامل ).209:1390دادن تعلق داشته است (فرهنگی،

سایر عوامل براي ارتقاء و افزایش روابط بین فردي در حوزه فعالیت مدیریتی خود در کناریرگذار تأث

1. Rankin
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ر نباشد، در یک قرار دهند و به یاد داشته باشند اگر گوش دادن از سخن گفتن دشوارتمدنظر
رود و یمفراگرد ارتباطی، از هر جهت با آن برابر است. زیرا که بدون گوش دادن، پیام به هرز و هدر 

کند.ینمارتباطات به هدفی که دارد دسترسی پیدا 
در بررسی ارتباط بین مهارت کالمی از ابعاد مهارت ارتباطی با روابط بین فردي مدیران ورزشی 

ي از این پژوهش است، این نتایج به دست آمد که بین مهارت کالمی و روابط بین که بخش دیگر
) رابطه مستقیم، مثبت و معناداري وجود دارد. 49/0فردي با توجه به مقدار همبستگی پیرسون (

درصد از واریانس روابط بین 24که حدود دهدیمهمچنین ضریب تعیین حاصل از این رابطه نشان 
از توان برداشت کرد که کند. با توجه نتایج به دست آمده میی مینیبشیپفردي مدیران را

ي اجتماعی که به عنوان توضیح دادن و بیان پیام با کالم به کار هامهارتنیترجیراو نیترمهم
وگفتنطریقازکهروابطیبه نحوي مجموع).1390ي، محمدشاه، مهارت کالمی است (رودیم

مهارت چهارازکالمیارتباطدرطبیعیطوربه. ندیگویمارتباط کالمی راودشیمحاصلگفتگو
ولی شنیدنمیشنویم،میشویممتولدکه. ما زمانیمیریگیمبهره نوشتنگفتن، شنیدن، خواندن و

گفتنسخندهیم، اماانجامراآنباارادهمیریگیمتصمیمکهشودیمآغازمهارت، زمانیعنوانبه
ی زباننوعبه.دهدقرارتأثیرتحترادیگرانآنلهیوسبهتواندیمکه انساناستهنريیافناولین

يهاسمبلازکاملیسیستمبه عنواننیزوگفتنسخنبرايوسیلهنیترکاملوبهترینعنوانبه
تجاربدراشتراكوارتباطایجادبرايانسانلهیوسبهکهشودیممحسوب بیانیوصوتیقراردادي

انسانافـــراددر ارتباطافراديهاخواستهوافکارواطالعـاتانتـقالوسیلهتنـهاورودیمبه کار
). 1390همکاران، (پیمان و باشدیم

درصدي براي روابط بین فردي از سوي بعد مهارت کالمی 24لذا با توجه به قدرت تبیین 
رگذاریتأثگیالن را به این بعد مهم، به عنوان یکی از عوامل تواند توجه مدیران ورزشی استانمی

درکنار سایر عوامل براي ارتقاء و افزایش ارتباطات بین فردي در حوزه فعالیت مدیریتی خود 
معطوف کرد.

ي هامهارتي کلی تحقیقات و نتایج این پژوهش در رابطه با بررسی ارتباط بین بندجمعدر 
ي بین داریمعني رابطهین فردي مدیران ورزشی استان گیالن مشخص گردید ارتباطی و روابط ب

روابط مهارت شنود، مهارت بازخورد، مهارت کالمی) بامؤلفه(متغیرهاي مهارت ارتباطی مدیران
تقویت کنند این امکان ارتباطی خود را بهتريهامهارتیعنی هر چه مدیران بین فردي وجود دارد.

رابرانگیزد، افرادبهتررادیگرانکند، احساساتبرقرارارتباطدیگران بهترباکهکردرا پیدا خواهند 
دهند.بیشترخاطردیگران اطمینانبهنهایتوبگذارندتأثیرآنان بهتربروکندقانعبهتر

)، 2012)، صدیق شیخ (2011)، یوسف نظام (2011مطالعات نظري و همکاران(ن نتایج باای
) در تحقیقاتش به این 2011(نظام یوسف) همسویی دارد.2008فیوال ()، شاهین و2011ن (آرکال
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با کارکنان به منظور کاهش تضاد بین نظرات خود و مؤثرنتایج رسید که مدیران باید یک ارتباط 
همچنین باید همواره سعی کنند که با کارکنان حفظ ارتباط حضوري و .کارکنان را داشته باشد

را درك کنند. هاآني هاگفتهو مختصر وضوحبهبه صورت داشته باشند تا کارکنان صورت
گیري هاي اندازهنتایج اجراي مدلکنند یمدر پژوهشی بیان نیز) 2011(همکاراننظري و 

باالدستان و زیردستان و اثربخشی با هاي ارتباطی، ارتباطات بین فردي براي تحلیل مسیر مهارت
) نیز در تحقیقاتش به 2012نماید. صدیق شیخ (یمهاي مفهومی پژوهش را تأییدی مدلسازمان

حتی مؤثراین نتیجه رسید که ارتباطات بخش اساسی کار هر مدیري است. بدون ارتباطات 
هاي یتفعالنیز ناموفق خواهند بود. شدهحسابي بسیار هابرنامهراهبردهاي بسیار درخشان و 

) هم نشان داد که 2011آرکالن (. هاستسازماناجتناب در تمامی یرقابلغهایی یتفعالارتباطی، 
ارتباطات و ریاست در حیات سازمانی به اندازه حیات اجتماعی اهمیت دارند. یک رئیس و یک 

مثبتی بر سازمان جهت نیل به موفقیت یرتم ارتباطات که با ساختار سازمان سازگار هستند تأثسسی
متضاد با کامالًهایییژگییت خود دارد، در مقابل رئیس و سیستم ارتباطاتی که وفعاليینهدر زم

دیگر اینکه ه حائز اهمیتتکن. کنندیبه سازمان وارد میتوجهساختار سازمان دارند خسارات قابل
دارند، براي چه اهدافی باید هماهنگی وکاربردچهبرايرئیس باید بداند که  فرآیندهاي ارتباطی

یسازمانارتباط درونيهاها و ابزار و روشها، شبکهسازمان به دست بیاید، چه کانالییکارا
.دارندیتها در کدام شرایط اولواز آنیکمورداستفاده وجود دارند و کدام

ي موفق از هاسازماني ارتباطی و بهبود و توسعه آن از ضروریات هامهارتبنابراین شناسایی 
درصدي براي مهارت ارتباطی در این 49باشد. لذا قدرت تبیین ي ورزشی میهامانسازجمله 

تواند توجه مدیران ورزشی استان را به ابعاد مهارت ارتباطی به عنوان عوامل مهم و تحقیق می
یرگذار در ارتقاء و افزایش ارتباطات بین فردي حوزه مدیریتی خود تأثیرگذار درکنار سایر عوامل تأث

کرد.معطوف
بهتري برخوردارند،فرديبینارتباطاتکه ازنتیجه گرفت مدیرانیتوانیمبر این اساس 

نسبت رادیگرانباشند، اعتمادداشتهبهتريفهمهمکارانوکارکناناحساساتمورددرتوانندیم
دیگراننظرهاي، بهکنندیمبیشتري صحبتشفافیتباکالمکنند، درجلببهترخودشانبه
بهنسبتاز تجزیه و تحلیلپسوشنوندیمراخودبهنسبتانتقاداتفرا  دهند،گوشیخوببه

دیگران انتقال بهراخودمدنظرمفاهیمو صادقانهکنندیماقدام هاآنکردنبرطرفوجواب
ریتی خود از در حوزه فعالیت مدیتوانندیممدیران هامهارتلذا با تقویت و آموزش این .دهندیم

عملکرد و موفقیت الزم برخوردار شده و اعتماد مسئولین مافوق، همکاران و زیردستان را نسبت به 
پیشنهاد داد یکی از موارد ارزیابی و انتخاب مدیران در سطوح توانیمخود جلب کنند. همچنین 

ي میانی و هاردهدر طول دوران مسئولیت خود در عالی ورزش، سطح مهارت ارتباطی مدیران
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ي هامهارتي به اژهیوتا مدیران ورزشی توجه قرارداد. این عمل باعث خواهد شدمدنظرعملیاتی 
تقویت این مهارت برآیند و تالش کنند. درصددداشته باشند و شانیخدمتارتباطی در طول مدت 

ی:قدردانتشکر و 
یقاسمدیاز دکتر حمنیو همچننالیکل محترم  اداره ورزش و جوانان استان گریاز مدانیدر پا

یورزشتیریمديدکتراي(دانشجویمالئناینور و سرکار خانم مامیدانشگاه پیعلمأتیعضو ه
.شودیاند؛ تقدیر و تشکر منمودهياریپژوهش نی) که ما را در االنیدانشگاه گ

منابع
یمانی، نیکو ؛ علیزاده، مریم؛ پیمان، هادي؛ یعقوبی، منیره؛ صادقی فر، جمیل؛ سایه میري، کورش؛

ي ارتباطی بین فردي هامهارتارزیابی . )1390سمی، آزیتا؛ یاسمی، مسعود (محمدحسن نهال، منیره؛ ر
توسعه آموزش ارتقاي نامهژهیومجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی/،اساتید دانشگاه علوم پزشکی ایالم

.1442-1436صص ،9شماره ،11دوره ،سالمت
ي بین رابطهبررسی ).1388بري، معصومه؛ جهانی، جعفر؛ فوالدچنگ، محبوبه؛ مرزوتی، رحمت اله (ترا

مجله علوم ،ي شهر شیرازمتوسطهاز دیدگاه مدیران مدارس هاآنیی کاراي ارتباطی مدیران و هامهارت
.78-59صص،2شماره ،16سال ،دوره پنجم،ی دانشگاه شهید چمران اهوازشناسروانتربیتی و 

) ي هویت بر مهارت ارتباطی در دانش آموزان هاتیوضعریتأث).1386رازقی، علیرضا؛ چاري، حسین
.52-27صص،ي آموزشیهانظاممجله پژوهش در ،دبیرستانی عشایري و شهري

،ي ارتباطی هامهارتهمبستگی هوش هیجانی با ).1388؛ ازمل، مجید (اهللاروحکلهر، پوران؛رئیسی
،4شماره ،سال سیزدهم،مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین،بیمارستان آموزش قزوینمدیران 

.62- 58صص 

 ،شماره،مجله شادکامی و موفقیت،روابط بین فردي در شخصیت سالم). 1389(محمدرضاسرگلزایی
.11-10صص،80
مجله ،تید ارتباطاتي ارتباطی اساهامهارتبررسی میزان کاربرد .)1390ي، عبدالرضا (محمدشاه

.174-159ص ص،12شماره ،يارسانهمطالعات 
 ،رشت، انتشارات ،در برقراري ارتباطات میان فرديمؤثري هاروششناخت ). 1389(اکبریعلعابدالتی

دهسرا.
 ،ششمارتباطی در مدیران (قسمت يهاراهکارهاي تقویت و توسعه مهارت).1390(محمدرضاعباسی :

.www.aftabir.com./management.اي توسعه ارتباطات سازمانی)هایی برمهارت

) مدیریت دانش و مهارت ارتباطی مدیران سازمان .)1391عرضه، کیوان؛ سیدعامري، سیدحسن
.64-49صص،13شماره،فصلنامه مطالعات مدیریت ورزشی،ی ایرانبدنتیترب
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) ارتباطی بین فردي در سیره معصومانيهامهارتبررسی ).1389فیاض، ایراندخت؛ کریمی، مرضیه
.28- 7ص ، ص10شماره ،سال پنجم،پژوهشی تربیت اسالمی-فصلنامه علمی،(ع)
) ي ارتباطی مدیران از دیدگاه هامهارتمطالعه ).1390کشتکاران، علی؛ حیدري، علیرضا؛ باستانی، پیوند

ه پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مجله دانشکد،ی شیرازپزشککارکنان در حوزه ستادي دانشگاه علوم 
.48-41صص ،4شماره،دوره پنجم،تهران

) ي هامهارتآموزش ریتأث).1389مناقب، اسماعیل؛ زمانی، احمدرضا؛ شمس، بهزاد؛ فرج زادگان، زیبا
،یپزشکمجله ایرانی آموزش در علوم ،کارورزانینیبالیی بر قابلیت دئویوارتباطی به شیوه بازخورد 

.170-164صص ،2شماره ،10دوره 
) تخصصی انجمن روابط عمومی ایران- ماهنامه علمی،ارتباطات میان فردي). 1389موسی زاده شاهین ،

.45-42صص ،75شماره 
) مدل معادالت ساختاري ).1391نظري، رسول؛ احسانی، محمد؛ اشرف گنجوي، فرید؛ قاسمی، حمید

مطالعات مدیریت ،مانی مدیران ورزشی ایران و ارائه الگوروابط و ارتباطات بین فردي در اثربخشی ساز
.174-157صص،)16(6شماره ،ورزشی ایران
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Abstract
Objective: one of the problems that managers in sport organizations have paid
less attention to is communication skills. Meanwhile, occupational positions are
considerably influenced by our interpersonal relations. Approximately 90% of
occupational failures occur due to individual inability to make appropriate
interpersonal relations. Therefore, the purpose of this study was to examine the
relationship between  communication skills and interpersonal relations of sports
managers in Guilan province.
Methodology: The population of this research consists of the directors of the
Office sports and youth, the heads and Successors of sports and youth cities, the
heads and Successors of Guilan sports staff that were 121 persons. All of the
statistical samples were considered as equal to the population size and 99
questionnaires have been received. In order to collect data, two questionnaires,
The Barton J.A. Communication skills questionnaire (1990) and The Siegel,
Smith and Moska (2001) were used. The Validity of the Questionnaires were
approved by 10 university lecturers of  Sports Management and the reliability of
them also were calculated by cronbach’s alpha and as 0.81 and 0.83. Data
analysis was carried out by using Kolmogorov-smirnov, Pearson correlation
coefficient and simple multiple regression.
Results: Based on the findings of the research, there is a positive and significant
relationship between the Communication skills of the managers and the
interpersonal relations of the sport managers in Guilan province. The results of
the multiple regression also showed that among the different aspects of the
communication skills of the managers, speaking skill variable is more
significant than other variables in predicting the interpersonal relations of
managers.
Conclusion: If managers strengthen their communication skills they will find it
more possible to communicate with other people, inspire their feeling, convince
them, impress them, and finally assure them .So managers can improve their
performance and succession in their management scope and assure their
superior managers, colleagues and subordinates by strengthening and learning
these skills.
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