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  1389دي ماه 
  چكيده

ي آماري اين . جامعهبودبدني استان يزد مديران تربيتهاي شنود هاي شخصيتي و سبكبين ويژگي يبررسي رابطه هدف از اجراي اين تحقيق،
روش تحقيق توصيفي و از نوع  . بود ي تحقيق منطبق بر جامعه آمارينمونه بود و 1389 در سالاستان يزد بدني تربيت مديران يكليه تحقيق

- ) و پرسش نامه سبك1992گرا (نامه شخصيتي كاستا و مكپرسش فردي،هايها از پرسش نامه ويژگيگيري متغيربراي اندازه .بود همبستگي

 79/0و براي پرسش نامه سبك هاي شنود  87/0آلفاي كرونباخ براي پرسش نامه شخصيت  مقدار ) استفاده شد.5200هاي شنود جيانينگ لو(
تجانس واريانس، از تست لوين استفاده  ها از آزمون كولموگروف اسميرنوف و براي بررسيدست آمد. براي سنجش طبيعي بودن توزيع دادهبه

شد. نظر گرفتهدر  p/ 05ت و سطح معناداري فو آمار استنباطي مورد بررسي قرار گر توصيفي در سطح آمار هاي اين تحقيق،داده شد.
بودن ، پذيراي تجربه78/30يگرايگرايي و درون، برون17/20هاي شخصيتي، روان نژندي ها در هريك از ابعاد ويژگيميانگين نمرات آزمودني

% 2/62ي فعال، %شنونده8/5هاي شنود مديران، بود. ميانگين نمرات سبك 48/29پذيريو مسئوليت 73/27، سازگاري(توافق پذيري)21/28
هاي شخصيتي ويژگيي بي عالقه بودند. در بخش سؤاالت تحقيق، نتايج نشان داد؛ بين %شنونده3/1ي منفعل و%شنونده8/30ي درگير، شنونده
مؤلفه هاي شخصيتي مديران  ).r=-/290و معكوس وجود داشت( دارها و سبك شنود آنان، فقط در بعد روان نژندي همبستگي معناآزمودني
 از %10% و در بعد مسؤليت پذيري 6هاي شنود آنان بود و در بعد روان نژندي گوي مناسبي براي تعيين سبكبدني استان يزد پيشتربيت

    بيني بود.سبك هاي شنود قابل پيش
   بدني .مديران تربيت  هاي شنود ،سبك شنود مؤثر ، هاي شخصيتي ،ويژگيكليد واژه ها:
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      مقدمه

اگر هيچ تبادل اطالعاتي يا فكري وجود نداشته باشد، ارتباط به وجود نمي آيد. گوينـده اي   ارتباطات به معناي انتقال مفاهيم است.
 يابزارهـا  وجود و ارتباطات شرفتيپ شنيده نشود يا نويسنده اي كه نوشته اش خوانده نشود ارتباط برقرار نكرده است. شنسخناكه 

 ي،زيـ ر برنامـه  ( يتيريمـد  فيوظـا  انجـام  در گذشـته  بـه  نسـبت  يشـتر يب نقش ارتباطات كه است دهيگرد موجب د،يجد يارتباط
 مـورد  يها اميپ آن قيطر از بتوان كه  يمناسب و حيصح ارتباط طيشرا نيا در و باشد داشته)  كنترل وي،رهبري، نظارت سازمانده

 يشـتر يب تيـ اهم از ،كـرد  درك يدرسـت  بـه  را نـده يگو نظر مورد اميپ ،كه نيا اي و رساند اميپ ي رندهيگ به يدرسته ب را خود رظن
نيروي انساني يكي از اصلي ترين ركن هاي يك سازمان اسـت و فعاليـت هـاي سـازمان يافتـه در يـك سـازمان         .شود يم برخوردار

نيازمند به ارتباطات انساني است. ايجاد يك ارتباط انساني مستلزم دادن پيام و دريافت آن توسـط افـراد اسـت و بـراي ايجـاد يـك       
دا كند. نقش يك مدير به گونـه اي اسـت كـه الزم اسـت بـا تمـام كارمنـدان و        ارتباط مؤثر، بايد پيام ها به بهترين شكل انتقال پي

با كارمندان بهتـر صـورت گيـرد، نتيجـه ي بـه دسـت آمـده از         كاركنان سازمان در ارتباط باشد، در نتيجه، هرچه ارتباط بين مدير
 تر قيدق يانيب به. است ذهن در گرانيد گفتار يابي معنا نديفرآ ،يفرد تارتباطا در دادن گوش فعاليت ها مي تواند مطلوب تر باشد.

 اميپ به يده پاسخ و يساز رهيذخ ،يابيارز ر،يتفس كردن، حس دهيچيپ و شده آموخته نديفرا: از است عبارت دادن گوش گفت ديبا
انجام شده بـه نتيجـه    شنود مؤثر، يكي از مسائل اصلي يك ارتباط مؤثر است. با شنود مؤثر است كه ارتباط و گفتگوي  .يشفاه يها

 ،2لـو جيانينگ كه باعث افـزايش توانـايي ارتبـاط در بـين افرادمـي شـود(       است روشي درگوش كردن مؤثر 1سبك شنود و مي رسد.
) 1998(4دوراك .كننـد  يمـ  يمعرفـ  راتحت عناوين فرايندي، نتيجه اي و چرايي  ييشنوا سبك سه )1989(3بينيت و وود .)2005

 ي،احساسـ  و يفكـر  يهـا  صـحبت  بـه  منـد عالقه شنوندگان، شاد شنوندگان :كند يم يمعرف را) دادن گوش( يداريشن سبك پنج
 كند يم يمعرف را زيمتما يداريشن سبك چهار) 1995(5ن وهمكارانواتسوي. ارزش شنوندگان ،دهيفهم شنوندگان، جامع شنوندگان

چهـار شـنونده را    9) بـه نقـل از السـاندرا   1387شريعتي( .8مدار زمان 7،)محتواگرا( گرا مفهوم، گرا عمل 6،مدار مردم  ز:ا عبارتند كه
و  گيلفـورد تعـاريفي از شخصـيت:    در 13فعـال.  يشنونده  12ارزياب، يشنونده 11اي، ، شنونده حاشيه10معرفي مي كند:غير شنونده

از روان شناسـان شـناختي    )1988( 15كلـي .) شخصيت را الگوي منحصر به فرد صفات شخصـيتي مـي دانـد   1985(14ويلكينسون
 ،ترجمه پارسائيان و اعرابـي 16رابينزمي داند. از نظر او شخصيت معاصر، روش خاص هر فرد را در جستجو براي تفسير معناي زندگي

 مـا افـراد را طبقـه بنـدي مـي كنـيم.       ،ويژگي هاي رواني است كه بدان طريـق  مجموعه يا آميزه اي از ،)، شخصيت هر فرد1382(
شخصـيت،  )1370از نظـر شـعاري نـژاد(   داند. نيز شخصيت را كليت يك پارچه ي منش، مزاج، هوش و جسم مي )1985(17آيزينگ

    عبارت است از: مجموع روش ها و شيوه ها يا واكنش هاي يك فرد نسبت به محـيط كـه نتيجـه ي ادراك و تصـور او ازآن محـيط      
مديران  توانايي ها و ساخت اوست و او را از ديگران مشخص مي نمايد. ،ادهامي باشد و شامل رغبت ها، گرايش ها، تجربه ها، استعد
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15 Kelly.G 
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ممكن است سبك هاي شنود خاصي را در ارتباطات خود به كار گيرند و همچنين مديران مي توانند شخصيت هاي متفاوتي داشته 
ديران در اداره امـور سـازمان و سرپرسـتي    باشند. به نظر مي رسد بين اين دو متغير ارتباط وجود داشته باشد. از آنجا كـه نقـش مـ   

هاي شخصيتي مديران سـازمان هـا   به سزايي برخورداراست، درك ويژگي كاركنان در جهت پيشرفت، تداوم و بقاء جامعه از اهميت
 مـؤثر  شـنود  است ممكن كه است نيا ما تصور ).1377كه در قبال اهداف تعيين شده مسئول مي باشند، ضرورت مي يابد (رسولي،

. با توجه به اين كه انسان ها با ويژگي فردي، هوشي، ارثـي و خـانوادگي متفـاوتي    باشد مرتبط ها آن يتيشخص يها يژگيو با افراد
متولدمي شوند، نياز است كه با شناخت روحيات متفاوت افراد و ارتباط متناسب مدير با ويژگي هاي شخصيتي افـراد، كارمنـدان در   

   ريتـأث  زانيـ م ا شخصيت و سبك شنود  آن ها است بـه كـار گمـارده شـوند و ايـن پـژوهش در نظـر دارد       پست هايي كه متناسب ب
مـورد بررسـي قـرار     برنـد  يمـ  كار به خود ارتباط يبرا كه يشنود سبك تربيت بدني استان يزد را با مديران يتيشخص يهايژگيو

عمل كرد فردي و سازماني مؤثر است، آيا سبك شنود مـديران  هاي شخصيتي مديران در بهره وري  با توجه به اين كه ويژگي .دهد
  گفـت  تـوان  يمـ  ايـ آ و دارد؟ شـنود  سـبك  انتخـاب  در يريتـأث  بـودن  گرا درون اي گرا برون ايآنيز تأثيري بر شخصيت آنان دارد؟ 

 افراد شنود سبك نوع در تواند يمي نوع به زين يسازگار و پذيري تيمسئول ،ينژند روان آيا هستند؟ يبهتر شنوندگان انيگرا برون
 تيـ ترب رانيمـد  يتيشخصـ  يها يژگيو و شنود يها سبك توصيف بر عالوه كه است نيا تحقيق اين اصلي ي لهسأم ؟باشد ليدخ
 سـبك  پـيش بينـي  در توانـد  يم چقدر افراد تيشخص كه؛ مينيبب و بپردازيم متغير دو اين بين ي رابطه بررسي به ،زدي استان يبدن
 تيـ ترب اهداف به دسترسي و سازماني ارتباطات ي توسعه بهبودو بر اساس نتايج پژوهش حاضر، راه كارهاي  باشد موثر ها آنود شن
  يـزد  اسـتان  بـدني  تربيـت  كـل  اداره  مـديران   قيـ تحق نيا يها افتهي از استفاده باهم چنين  .ارائه نمايد زدي استان ورزش و يبدن

 يهـا يژگـ يو  اسـاس  بـر   كارمنـدان و مـديران عمليـاتي،    يسازمان پست براي  استخدام و انتصاب، ي،سازمان ساختار در توانند يم
 هـدف  .دهند شيافزا سازمان در را نانآ كرد عمل ي وبخش اثر و ييكارآ و .كنند صميم گيريت آنان ارتباطي سبك هاي و يتيشخص

 ويژه اهدافو .است زدي استان يبدن تيترب رانيمد شنود  يها سبك و يتيشخص يها يژگيو نيب يرابطه يبررس ق،يتحق اين يكل
 هـاي  ويژگي براساس شنود هاي سبك بيني پيش، ودشن  يها سبك ي وتيشخص يها يژگيو نيبي  رابطه نييتع:   آن عبارتند از

مديران تربيـت بـدني اسـتان يـزد چگونـه       سبك هاي شنودوشخصيتي  وويژگي هاي فردي :عبارتند از سؤاالت تحقيق  ،شخصيتي
 آيـا   ؟دارد وجـود  يمعنـادار  يرابطـه  آنـان  شـنود  يها سبك و مديران تربيت بدني استان يزد يتيشخص يها يژگيو است؟آيا بين

 مؤلفه هاي شخصـيتي مـديران تربيـت بـدني اسـتان يـزد، پـيش گـوي مناسـبي بـراي تعيـين سـبك هـاي شـنود آنـان اسـت؟                
 سـبك  سـه  و) گرا زمان و گرامحتوا گرا، گرا،عمل مردم(دنيشن سبك چهار نيب ارتباط يبررس يبرا تحقيقي )1995(18يوروكرتليو

 احسـاس  بـا  ،مـدار  مـردم  يداريشـن  سبك درافراد  ،كه داد نشان جينتا. دادند انجام)21يهمدرد و20ياحساس ،19يدل هم(يتيشخص
 داشـتند،  مـدار  زمـان  و گـرا  عمـل  يداريشن يهاسبك در ييباال يابيارز كه يافراد زين و دارند ييباال يابي ارز ديگران، با يهمدرد

 گـرا  محتـوا  يداريشـن  سـبك  در ييباال يابيارز كه يكسان و داشتند ازمندين و ريفق مردمان با يهمدرد و يهمدل يبرا يكم ليتما
 دنيشن يها سبك كه دنردك مشخص يقيتحقدر  ،)1999( 22همكاران و جيمز .داشتند را افراد يبرا ينگران احساس نهيزم داشتند

 .عصـبي  شخصـيت  و گـرا  بـرون   شخصـيت ، رنجـور  روان شخصـيت : از عبارتنـد  كـه  اسـت  ارتبـاط  در يتيشخصـ  پيـ ت نوع سه با
  P 01/0 سـطح  در رانيمـد  يتيشخصـ  يهـا يژگـ يو و يارتباط يها مهارت نيب رابطه وجود به يقيتحق يط )1386ي(بهزادجز
 درك جهـت  دادن گوش ارزيابي، جهت دادن گوش:  شامل ،طبقه چهار در را دادن گوش از هدف تحقيق اين همچنين افتي دست

« )، در رساله ي دكتراي خـود تحـت عنـوان    1387عروف زاد( .است داده قرار ،همدالنه دادن گوش لذت، جهت دادن گوش مطلب،
ي بين ويژگي هاي شخصيتي و مهارت هاي ارتباطي و نفوذ مؤثر اعضاي هيأت علمي گروه ها و دانشكده هـاي تربيـت بـدني    رابطه

                                                            
18 Weaver and Kirtley 
19 Empathetic Responsiveness 
20 Perspective Taking 
21 Sympathetic Responsiveness 
22 James B.Weaver and et al. 
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نتايج زير را به دست آورد: بين ويژگي هاي شخصيتي و مهارت هاي ارتباطي اعضاي هيأت علمـي تربيـت بـدني، رابطـه ي     » ايران 
)، 1387شـريعتي( ارتباطي آنان را  پيش بيني كند.  سطح مهارت هاي دو ويژگي هاي شخصيتي افراد مي توان ردمعناداري وجود دا

وجـود   همچنين، به .پي برد وجود رابطه معنا دار بين شنود مؤثر و تعهد سازماني(مسؤليت پذيري در بعد شخصيت) ، بهتحقيقيدر 
) مي گويـد: بـرون گرايـي و    2003(23فريدمن .پي برد پذيري در بعد شخصيت)رابطه معنا دار بين شنود مؤثر و تعهد عاطفي(توافق 

  پيش بيني كند. نولوژي ارتباطي مورد نظر را عصبيت مي تواند تك

 

  تحقيق: شناسي روش
بـراي   .بـود  زديـ  استان يبدن تيترب رانيمد شنود  يها سبك و يتيشخص يها يژگيو نيب يرابطهبررسي  ق،يتحق اين يكل هدف 

رسيدن به اين هدف، از روش تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي استفاده شد و رابطه بين متغير ها براساس اهداف تحقيق تحليـل  
روش تحليل رگرسيون و با هدف پيش بيني تغييرات متغير وابسـته (سـبك هـاي شـنود) و بـا       گرديد. در اين تحقيق با استفاده از

هاي شخصيتي) روابط بين متغير ها بررسي شد. همچنين برخي روابط همبسـتگي و تفـاوت بـين     توجه به متغير پيش بين(ويژگي
الزم به توضيح است داده هاي تحقيق به صورت ميداني و با استفاده از  پرسش نامه جمـع آوري شـد.     ميانگين ها نيز محاسبه شد.

مي باشد كه براساس اطالعات دايـره كـارگزيني اداره كـل     زدي استان يبدن تيترب رانيمد يكليه شامل تحقيق اين يآمار يجامعه
 عبارتنددر اين تحقيق،  يبدن تيترب رانيمد.نفر مي باشد 195برابر با  1389تربيت بدني استان يزد تعداد آن ها بر اساس امار سال 

بـا توجـه بـه محـدود      . دارند عهده را در دستگاه هاي دولتي و غير دولتي زدي استان ورزش تيسئولمنحو هر به كه يرانيمد هيكل از
 ،يـق قتح اين اطالعات گردآوري ابزارنفر است.  195بودن تعداد افراد جامعه ي تحقيق، نمونه تحقيق منطبق با جامعه آماري و برابر

 عامـل  پـنج  اين پرسش نامه ابزاري بـراي ارزيـابي   ؛)1992( گرا مك و كاستا شخصيت ينامهپرسش  :بود  پرسشنامه نوع دو شامل
-نامـه  پاسخ است پذيري مسئوليت و سازگاري بودن، تجربه پذيراي گرايي، ودرون گرايي برون ،روان نژندي ، شامل:شخصيت بزرگ

 تيشخصـ  مـوارد  از كيـ هر سنجش يبرا. شود يم شامل را  4 تا صفر از ازيامت پاسخ حسب بر و است يا نهيگز پنج سؤال هر يها
 ايـن  اسـاس  بـر  كـه  بـود  )2005(لـو  شـنود  هايسبك تعيين پرسشنامه  و پرسشنامه ي ديگر .است شده گرفته نظر در ازيامت  48

   .است بندي طبقه و تشخيص قابلبي عالقه  و غيرفعال ،درگير فعال، شامل شنود، سبك چهار نامه پرسش
  

  هاي تحقيقيافته
، مشاهده مـي شـود   شاخص هاي توصيفي مربوط به ابعاد شخصيتي آزمودني ها در مورد با توجه به اطالعات به دست آمده

و  21/28و پذيراي تجربه بودن بـا ميـانگين    78/30و برون گرايي و درون گرايي با ميانگين  17/20بعد روان نژندي با ميانگين  كه
همچنـين بـا توجـه بـه      د اختصاص داده است.را به خو 48/29پذيري با ميانگين و مورد آخر مسؤليت  73/27سازگاري با ميانگين 

      % شـنونده  3/1%شـنونده منفعـل و   8/30% شـنونده درگيـر،   2/62% از آزمون شوندگان شنونده فعـال،  8/5 اطالعات به دست آمده،
روابط بين متغير وابسته ي پـژوهش (سـبك هـاي شـنود )  بـا متغيـر پـيش بين(ويژگـي هـاي          بر اساس جدول  عالقه هستند.بي
خصيتي) مديران مالحظه مي گردد: بين سبك هاي شنود و خصيصه شخصيتي  روان نژنـدي، همبسـتگي معنـا دار و معكوسـي     ش

    p  / 01مـي باشـد و در سـطح      r=-/290وجود دارد. با توجه به اين كه ضريب همبستگي محاسبه شده بـين ايـن دو متغيـر      
 معنا دار مي باشد. 

 
 
 

                                                            
23 Fridman 
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  هاي شنود و ويژگي هاي شخصيتيبررسي همبستگي بين سبك 
برون گرا يي و درون   روان نژندي  ويژگي هاي شخصيتي

  گرايي
  سبك ها شنود  مسؤليت پذيري  توافق پذيري   پذيراي تجربه بودن

  - 290/0**  256/0**  194/0*  192/0*  117/0  1  روان نژند
  025/0  235/0**  278/0**  258/0**  1  117/0  برون گرا

  055/0  446/0**  313/0**  1  258/0**  192/0*  پذيراي تجربه 
  - 019/0  462/0**  1  313/0**  278/0**  194/0*  توافق پذير

  028/0  1  462/0**  446/0**  232/0**  256/0**  مسؤليت پذير
  سبك هاي شنود

Sig 

**290/0 -  
000/0  

025/0  
753/0  

055/0  
498/0  

019/0 -  
813/0  

028/0  
728/0  

1  
1  

  p 01/≥** سطح معناداري           p  05/≥*سطح معنا داري
  

هاي شنود با توجه به انجام رگرسيون مشاهده مي شود كه همبستگي چند گانه بين  سبك تحقيق،براساس يافته هاي 
/ براي   مسؤليت پذيري بوده است. 311/ براي روان نژندي و 242به عنوان متغير مالك و ويژگي هاي شخصيتي مديران برابر

/ تعيين شد. بنابراين مي توان گفت،با 096/ محاسبه شد و براي مسؤليت پذيري 059ضريب تعيين براي روان نژندي برابر
% از سبك هاي شنود قابل پيش بيني است و در بعد 6در بعد روان نژندي حدود  توجه به ويژگي هاي شخصيتي مديران،

% از سبك هاي شنود قابل پيش بيني است. همان گونه كه مشاهده مي شود، ضريب استاندارد براي 10مسؤليت پذيري حدود 
به نمره روان كه ازاء يك واحد  /) بوده است. به عبارت ديگر، به059پيش بيني سبك هاي شنود از روي روان نژندي، برابر (

  / نمره سبك شنود افزايش مي يابد و به ازاء يك واحد كه به نمره ي مسؤليت پذيري اضافه 059نژندي اضافه مي شود 
  / نمره سبك شنودافزايش مي يابد كه معادله رگرسيون آن عبارت است از:096مي شود، 

         b(Constant)=3/87                              87/3/ ) + 059(نمره روان نژندي ~سبك هاي شنود             
  b(constant)=3/80                        80/3/) +096(نمره مسؤليت پذيري ~سبك هاي شنود             

  بحث و نتيجه گيري:
هاي ر اساس نتايج به دست آمده از تحقيق، ميانگين ويژگي: بزدي استان يبدن تيترب رانيمد يتيشخص يها يژگيو فيتوص

و  73/27و سازگاري  21/28و پذيراي تجربه بودن  78/30درون گرايي   برون گرايي و و 17/20شخصيتي در شاخص روان نژندي 
متغير بود. امتياز مربوط به پنج  48تا  0بود. كمترين و بيشترين امتيازات از مؤلفه هاي شخصيت، بين  48/29پذيري مسئوليت

عامل بزرگ شخصيت آزمودني ها، در مقايسه با نورم هاي موجود عوامل شخصيتي، در حد متوسط ارزيابي شد. در شاخص روان 
 % نمره عالي به دست آورده اند،  13ن در حد متوسط قرار دارند و فقط حدود % از مديرا 45نژندي، با توجه به اين كه حدود 

مي توان اين ارزيابي را داشت كه ؛ بيش از نيمي از مديران استان داراي عصبيت پايين و در حد متوسط هستند و ضمن اين كه از 
 45سبك هاي شنود را معنا دار كند.در مورد  %) توانسته درصدي از10%) و مسؤليت پذيري (6پنج عامل مهم، فقط روان نژندي (

مي توان گفت كه شايد فشار رواني موجود در  درصدي كه طبق آمار، داراي عصبيت باال مي باشند و درنتايج تحقيق به دست آمده،
ي در بين شغل ( دو شغله بودن مديران)، اضطراب از آينده شغلي به علت عدم ثبات مديريت و آسيب پذيري اجتماعي و فرهنگ

جوانان نيز مي تواند باعث عصبيت باالي مديران گردد. بر طبق نتايج تحقيق، عصبيت در مديران مجرد بيشتر از متأهلين است. بر 
 سال به باال،  26اساس نتايج تحقيق، عصبيت در مردان بيشتر از زنان است.كمترين ميزان عصبيت در گروه سابقه مديريت 

وجود دارد.نمرات باال در بعد درون گرايي  60/16سال با ميانگين  50تا  46ن عصبيت، در رده سني مي باشد. وهم چنين كمتري
%) نشان دهنده اجتماعي بودن مديران استان و خون گرمي و قابل اعتماد بودن آن ها مي باشد. مي توان برگذاري  60(بيش از 

ا به اين مهم نسبت داد و همچنين قاطعيت و فعالبت زياد كه مردم مسابقات كشوري در حد باال در استان و ميهمان نوازي آنان ر
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كوير نيز به سخت كوشي مشهور هستند و شور و هيجان در مردم كوير را به اين مهم نسبت داد. وهمچنين صميميت و دوستي، 
دني و تأثير فعاليت هاي قاطعيت در كار، خوش بيني، شادابي و جمع گرايي از ويژگي هايي است كه با ماهيت رشته   تربيت ب

ورزشي برجسم و روان تطبيق مي كند. بر اين اساس، مديران تربيت بدني با توجه به تنوع كاري، بسيار فعال و پر انرژي و پر تحرك 
و كمترين برون گرايي و  41/31سال با ميانگين  40- 36ارزيابي مي شوند. بيشترين برون گرايي و درون گرايي، در گروه سني 

 20-16مي باشد.بيشترين برون گرايي بر حسب سابقه مديريت، در گروه  86/29سال با ميانگين  50-46گرايي، در گروه  درون
مي باشد. بيشترين  29/29سال به باال با ميانگين  26و كمترين برون گرايي، در گروه سابقه مديريت  79/31سال سابقه با ميانگين 

و كمترين ميانگين در دارندگان مدرك فوق ديپلم، با  44/31يسانس و باالتر، با ميانگين برون گرايي را دارندگان مدرك فوق ل
مي باشد. مديران زن برون گراتر از مديران مرد مي باشند. و نيز، برون گرايي مديران مجرد، بيشتر از متأهلين  58/30ميانگين نمره 

 % از متوسط به قوي ) نشان  64بودن، در مديران استان (حدود  نمرات باالي پذيراي تجربه). 59/30در برابر 15/32مي باشد(
مي دهد كه مديران استان، مديراني خالق، كنجكاو و تحصيل كرده هستند و نشان دهنده دانايي و توانايي مديران استان مي باشد. 

و  58/28سال با ميانگين نمره  40-36بيشترين ميانگين نمره پذيراي تجربه بودن،در گروه هاي سني، مربوط است به گروه سني 
مربوط مي باشد. بيشترين ميانگين نمره پذيراي تجربه  19/27سال به باال، با ميانگين نمره  51كمترين ميانگين، به گروه سني 

 25-21و كمترين آن در گروه سابقه  33/29سال با ميانگين  10-5بودن،در گروه سابقه مديريت، مربوط است به مديران با سابقه 
 بيشتر به دنبال تجربه هستند و گروه  85/30مي باشد. مديران با مدرك تحصيلي ديپلم،با ميانگين  87/26سال، با ميانگين 

).مديران مرد تجربه پذيرتر از مديران زن 22/27فوق ليسانس و باالتر كمتر به دنبال تجارب تازه هستند(با ميانگين 
و نيز، مديران مجرد، ميانگين قوي تري نسبت به مديران متأهل در بعد پذيراي تجربه ) 76/27در برابر  28/28هستند(ميانگين 

% مديران استان تند  70). در بعد سازگاري، آمار و نتايج تحقيق نشان مي دهد كه: بيش از 15/28در برابر  42/28دارند(ميانگين 
در مديريت مي باشد و نيز سادگي و قناعت، نوع دوستي  برخورد،  سرد مزاج وخشمگين هستند اما اعتماد كه يكي از موارد مهم

وتواضع و درك ديگران، از خصلت هاي نيكوي مردم و مديران استان يزد مي باشد. به نظر محقق، نتايج اين تحقيق را مي توان به 
يفي و پيمايشي) و عدم دقت در پاسخ گويي به سواالت پرسش نامه ها، توسط بعضي از مديران (مشكل حال حاضر تحقيقات توص

 هم چنين جوان بودن سيستم مديريت استان دانست. بيشترين ميانگين به تفكيك گروه هاي سني، مربوط است به گروه سني 
مي باشد. بيشترين ميانگين در  94/26سال با ميانگين نمره  45-41/ و كمترين آن در گروه سني 23/2سال با ميانگين  36-40

 57/26سال، با ميانگين  25-21و كمترين ميانگين مربوط به گروه  93/27سال، با ميانگين  10-5گروه گروه سابقه مديريت، در 
بيشترين سازگاري و دارندگان مدرك ديپلم با ميانگين  66/29مي باشد. دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس و باالتر با ميانگين 

) و مديران مجرد 46/26در برابر 97/27ر از زنان است(ميانگين نمره كمترين سازگاري را دارند. سازگاري مردان بيشت 99/27
). در بعد مسئوليت پذيري نيز، نتايج به 56/27در برابر  52/28سازگاري بيشتري نسبت به مديران متأهل دارند(ميانگين نمره 

ر بعد مسوليت پذيري كه عبارتند % مديران استان، سست و بي حال هستند. اما موارد ديگ 68دست آمده نشان مي دهد كه حدود 
از: نظم، شايستگي، وظيفه شناسي و تالش براي موفقيت، از محسنات مديران ورزشي استان يزد مي باشد. عالوه براين، مي توان 
انتظار داشت كه مديران استان پاي بند به اصول اخالقي، سالم، پرتالش، داراي تفكر منطقي و عزت نفس مي باشند. بيشترين 

سال به  51و كمترين مسئوليت پذيري، درمديران با گروه سني  79/29سال با ميانگين نمره  35ئوليت پذيري،در گروه سني تا مس
و  35/30سال با ميانگين  نمره  5مي باشد. بيشترين مسئوليت پذيري، در مديران  با سابقه مديريت كمتر از  57/28باال با ميانگين 

مي باشد.مديران داراي مدرك  70/28سال به باال با ميانگين  نمره  26در گروه مديران، با سابقه  كمترين نمره مسئوليت پذيري
مسئوليت پذيري بيشتر و مديران با مدرك تحصيلي فوق ليسانس، مسئوليت پذيري كمتري  79/29تحصيلي فوق ديپلم با ميانگين 

). مديران 30/29در برابر  54/29ديران زن هستند(ميانگين نمره ).مديران مرد مسئوليت پذيرتر از م33/28دارند(ميانگين نمره 
 ) و 1382).   غفوريان (77/29در برابر   05/31مجرد مسئوليت پذيري بيشتري نسبت به مديران متأهل دارند(ميانگين نمره 

گرا) آنها پي بردند، كه )، به وجود رابطه بين شخصيت مديران و سبك مديريت(مديريت مسئوليت پذير و برون 1381قره چايي (
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) نيز، عمل كرد باال براي 1377) و جعفري (1382تحقيق حاضر نيز توانست،برون گرابودن مديران استان يزد را تأييد كند. عقيلي (
) در 1387) تأثير شخصيت بر ارتباطات را معني دار مي داند. عروف زاد (2003مديران برون گرا را تأييد مي كنند. فريدمن (

ق خود به اين نتيجه رسيد كه بين ويژگي هاي شخصيتي و مهارت هاي ارتباطي رابطه معنادار وجود دارد (با توجه به اين كه تحقي
مديران تربيت بدني استان يزد بر اساس يافته هاي   شنود مؤثر يكي از مهارت هاي ارتباطي است).توصيف سبك هاي شنود

- 45درصد، داراي شنود فعال (نمره بين 8/5نفر، معادل    9جامعه آماري اين تحقيق نفر  156، از  25 -4تحقيق، درجدول شماره 
 كه يزيچ به او  و هستند صحبت حال در گرانيد كه يحال در است دنيشن به حواسش تمام ،فعال شنونده ك) مي باشند، ي50

 و رفتار آن، مشخصه معموالً. كند يم مصرف شنود و گفت نديفرآ در ياديز يانرژ شنونده نوع نيا. كند يم توجه ،شود يم گفته
-38درصد از مديران شنونده درگير هستند(نمره بين 2/62نفر معادل  97. همچنين است شنونده نوع نيا جانب از آگاهانه  يحالت
 شنود و گفت نديفرآ در كه يا اندازه تا شنونده نوع نيا. است ندهيگو منظور و كلمات به اش توجه شتريب ريدرگ شنونده ك) ي44

 گرچه ،كند يم استفاده ارانهيهوش  يها حالت بروز و ميمستق يچشم تماس از ريگ در شنونده ك. يپردازد يم اميپ به كند شركت
. شنونده فعال و شنونده درگير بودن، يكي از مهارت هاي ارتباطي مهم براي مديران مي باشد و مديران بايد است يتناوب رفتار نيا

)،  37-28درصد شنونده منفعل مي باشند (نمره بين  8/30نفر، معادل  48كارمندان و ارباب رجوع داشته باشند. ارتباط قوي با 
 كه يحال در ،باشد يم صحبت حال در مكالمه، ندهيگو مانند ييگو كه كند يم افتيدر يا گونه به را اطالعات ،منفعل شنونده كي

 در دقت نيا چه اگر ،است قيدق معموالً ،شنونده نوع نيا. است ندهيگو برعهده ارتباط در تيموفق تيمسئول كه است نيا بر تصور
 در شركت از عالقه يب شنونده ك) ي27-0درصد شنونده بي عالقه هستند (نمره بين 3/1نفر، معادل  2 .باشد ينم يواقع اوقات اكثر
 قيدق معموالً شنونده نوع نيا. شود يم ندهيگو اميپ از يجزع شنونده، نقش رفتنيپذ يجا به و كند يم اجتناب شنود و گفت

از اين آمار  مي توان نتيجه  .دهد يم بروز خود از بودن زهيانگ يب و يخستگ احساس و است عالقه يب موضوع به نسبت و ستين
% از مديران استان يزد، داراي شنود فعال و درگير هستند كه مشخص مي كند  مديران استان داراي شنود  70گرفت كه حدود 

مؤثر بوده، به صحبت ها و نظرات كارمندان خود گوش مي دهند و شنوندگاني قوي هستند. اين شنود قوي مي تواند يكي از راه 
و  46/40سال با ميانگين نمره  50- 46يت مديران استان باشد. هم چنين، بيشترين شنود در بين مديران با سن بين هاي موفق

سال مي باشد. شنود مؤثر مديران مرد و زن، تقريبĤً با هم برابر است. شنود مؤثر  40-36كمترين شنود در بين مديران با سن 
سال مي باشد(ميانگين نمره 15-11در گروه سابقه مديريت  بين ي تر و كمترين شنود سال به باال، قو 26مديران با سابقه مديريت 

شنود قوي تر نسبت به سايرين  77/39). دارندگان مدرك تحصيلي فوق ليسانس و باالتر،با ميانگين نمره 30/37در برابر 58/39
مي باشد. و همچنين، مديران متأهل شنونده گان  59/38دارند. كمترين شنود مربوط به گروه تحصيلي ليسانس با ميانگين نمره 

) كه مي گويد: مؤثر بودن يك ارتباط فردي، 1999( 24قوي تري نسبت به مديران مجرد هستند. اين تحقيق، با تحقيقات چسبورو
مدير احتماالً تحت تأثير سبك شنيداري است و فايده موجود در يك گفتگو،باعث به كار گيري سبك شنيداري خاصي مي شود و

) در تحقيق خود نقش 1987( 25موفق مي تواند با هر فرد، مطابق سبك شنود او رابطه برقرار كند هم سو مي باشد.، فري شوور
) به اين نتيجه رسيدند كه: درك 1995( 26مهارت هاي فردي در اثرگذاري سبك شنيداري را مؤثر مي داند. پيرس و همكاران

فعال و درگير بودن ومهارت ارتباطي قوي داشتن يعني درك ي دكه عبارتند از: شنوندهشنيداري مؤثر به چند عامل بستگي دار
شنيداري، هسته اصلي تأثير ارتباط افراد با يكديگر است وبراي ايجاد يك ارتباط قوي بايد سبك شنود شنونده را شناخت و مطابق 

) مي گويند: تمر كز به عنوان كليد عوامل درك شنيداري است و تمركز، نشان دهنده 1996( 27فوريوآن با او صحبت كرد. كافكا و
)موانع موجود در گوش دادن و شنود 2002(28تأثير شنود مؤثر، بر درك صحبت ها و موفقيت در گفتگو است. گريفين وهمكاران

                                                            
24 Chesebro 
25 Freshour 
26 Pearce and et al 
27 Kafka &Furio 
28 Grriffen and et al 
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    آنان شنود يها سبك و ها يآزمودن يتيشخص يها يژگيو نيبمؤثر را بي عالقه بودن در گفتگو و عوامل محيطي مي دانند. 
بر اساس يافته هاي تحقيق و ضريب همبستگي به دست آمده، بين سبك هاي شنود و خصيصه  دارد وجود يمعنادار يرابطه

شخصيتي روان نژندي، همبستگي معنا دار و معكوسي وجود دارد. با توجه به اين كه ضريب همبستگي محاسبه شده بين اين دو 
معنا دار مي باشد، مي توان گفت كه هر چه مديران در حد باالتري از اين ويژگي  p   /01مي باشد و در سطح  r=-/290متغير 

برخوردار باشند (داراي عصبيت بااليي باشند) به همان نسبت مي توان احتمال داد كه از نظر شنود چندان فعال نيستند و برعكس، 
) كه مي گويد:بين 1387قوي تري خواهند داشت. اين نتايج، با تحقيقات عروف زاد ( ند، شنودبيت كمتري داشته باشهر چه عص

رابطه ارتباطات را با شخصيت معنادار  )،2003ويژگي هاي شخصيتي و مهارت هاي ارتباطي رابطه معناداري برقرار است. فريدمن (
 )، در تحقيق1376رتباطي مورد نظر را پيش بيني كند. رفيعيان (مي داند. به گفته او، برون گرايي و عصبيت مي تواند تكنولوژي ا

خود مي گويد ارتباط تنگاتنگي بين اجراي سبك هاي مديريت با سبك شنود خاص وجود دارد و بين سبك شنود و اثر بخشي 
و شخصيت.  )، وجود رابطه بين مهارت هاي ارتباطي1386مديران و نوع مديريت آنان ارتباط برقرار است. بهزادجزي (

)، ارتباط 1995)، ارتباط بين سبك هاي شنود و سه تيپ شخصيتي(روان رنجور،عصبي،برون گرا). واتسون(1999( جيمزوهمكاران
)، ارتباط بين 1995( بين خصوصيات رواني و چهارسبك شنوايي(مردم مدار، عمل گرا، زمان مدار، محتوي مدار). ويور وكريتلي

خصيتي. هريك از تحقيقات ذكرشده، به نحوي ارتباط بين روان رنجوري و عصبيت با شنود چهارسبك شنيداري و سه سبك ش
مؤثر را تأييد مي كنند.  بين ويژگي شخصيتي برون گرايي و درون گرايي با سبك هاي شنود همبستگي وجود ندارد. با توجه به 

به  p  /05در سطح r/=025يصه  برون گراييآزمون ضريب همبستگي پيرسون كه براي سنجش اين فرضيه اعمال شد، براي خص
توان به اين تفسيردست يافت كه برون گرايي و درون گرايي شاخص معتبري براي پيش بيني سبك هاي شنود دست آمد. لذا مي

ويژگي  ) كه مي گويد :بين1387مديران نيست و نمي تواند ارتباطي با سبك شنود داشته باشد. اين نتايج، با تحقيقات عروف زاد (
)،كه رابطه ارتباطات را با شخصيت معنادار مي 2003هاي شخصيتي و مهارت هاي ارتباطي رابطه معناداري برقرار است، فريدمن (

)،كه در تحقيق 1376داند و به گفته او، برون گرايي و عصبيت مي تواند تكنولوژي ارتباطي مورد نظر را پيش بيني كند. رفيعيان (
تنگاتنگي بين اجراي سبك هاي مديريت با سبك شنود خاص وجود دارد و بين سبك شنود و اثر بخشي خود مي گويد ارتباط 

 ) وجود رابطه بين مهارت هاي ارتباطي و شخصيت را تأييد 1386مديران و نوع مديريت آنان ارتباط برقرار است، بهزادجزي (
)، 1995پ شخصيتي(روان رنجور،عصبي،برون گرا)، واتسون()، ارتباط بين سبك هاي شنود و سه تي1999مي كند، جيمزوهمكاران(

)، ارتباط 1995ارتباط بين خصوصيات رواني و چهارسبك شنوايي(مردم مدار، عمل گرا، زمان مدار، محتوي مدار)، ويور وكريتلي(
طه بين شخصيت و بين چهارسبك شنيداري و سه سبك شخصيتي، هم خواني ندارد. زيرا هريك از تحقيقات ذكر شده به وجود راب

ارتباطات پي برده اند.  بين ويژگي شخصيتي پذيراي تجربه بودن مديران، با سبك هاي شنود، همبستگي معنادار وجود ندارد. با 
مي باشد، مي توان استنباط كرد كه بين اين دو  r/=055توجه به اين كه ضريب همبستگي محاسبه شده  بين اين دو متغير 

ودن و سبك هاي شنود) در اين پژوهش رابطه معناداري وجود ندارد اين نتايج، با تحقيقات عروف زاد متغير(پذيراي تجربه ب
)،رابطه 2003) كه مي گويد :بين ويژگي هاي شخصيتي و مهارت هاي ارتباطي رابطه معناداري برقرار است. فريدمن (1387(

ي و عصبيت مي تواند تكنولوژي ارتباطي مورد نظر را پيش بيني ارتباطات را با شخصيت معنادار مي داند. به گفته او، برون گراي
)، كه در تحقيق خود مي گويد ارتباط تنگاتنگي بين اجراي سبك هاي مديريت با سبك شنود خاص وجود 1376كند. رفيعيان (

وجود رابطه بين مهارت  )،1386دارد و بين سبك شنود و اثر بخشي مديران و نوع مديريت آنان ارتباط برقرار است و بهزادجزي (
)، ارتباط بين سبك هاي شنود و سه تيپ شخصيتي(روان رنجور،عصبي،برون گرا) 1999هاي ارتباطي و شخصيت وجيمزوهمكاران(

)، ارتباط بين خصوصيات رواني و چهارسبك شنوايي(مردم مدار، عمل گرا، زمان مدار، محتوي مدار) و ويور 1995و واتسون(
اط بين چهارسبك شنيداري و سه سبك شخصيتي، هم خواني ندارد. زيرا هريك از تحقيقات ذكر شده به )، ارتب1995وكريتلي(

وجود رابطه بين شخصيت و ارتباطات پي برده اند.بين ويژگي شخصيتي توافق پذيري(سازگاري) با سبك هاي شنود همبستگي 
مي باشد و در  r=-/019ضريب همبستگي بين اين دو متغيراز آن جايي كه  26 -4معنا دار وجود ندارد. با توجه به جدول شماره
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) كه  مي گويد:بين 1387همبستگي  معنا داري بين اين دو وجود ندارد، اين نتايج، با تحقيقات عروف زاد ( p   ≥/ 05سطح 
)،رابطه ارتباطات را با شخصيت معنادار 2003ويژگي هاي شخصيتي و مهارت هاي ارتباطي رابطه معناداري برقرار است. فريدمن (

هارت هاي ارتباطي و شخصيت را تأييد كرده هم خواني ندارد و تحقيق يا )، كه وجود رابطه بين م1386مي داند و بهزادجزي (
تحقيقات هم خوان در اين مورد يافت نشد. بين ويژگي شخصيتي مسؤليت پذيري فرد، با سبك شنود او رابطه معنا داري وجود 

 مي باشد و درسطح   r/=028و ضريب همبستگي مشاهده شده بين اين دو متغيركه  26 -4ندارد. با نگاهي به جدول شماره 
05/  p   مي توان گفت، بين اين دو متغير همبستگي معنا داري وجود ندارد. با توجه به مطالبي كه ارائه شد، مي توان نتيجه

گرفت كه فقط بين روان نژندي و سبك هاي شنود همبستگي مثبت و معكوسي وجود دارد. مي توان با داشتن نمره روان نژندي، 
 استان يبدن تيترب مديران شخصيتي هاي ويژگي براساس شنود هاي سبك بيني پيششنود افراد را   پيش بيني كرد. نمره سبك 

.با توجه به انجام رگرسيون مشاهده مي شود كه همبستگي چند گانه بين ويژگي هاي شخصيتي مديران و سبك هاي شنود، زدي
/ 096/ براي روان نژندي و 059ليت پذيري بوده است. ضريب تعيين، برابر / براي بعد مسؤ311/ براي بعد روان نژندي و242برابر 

براي بعد مسؤليت پذيري  محاسبه شد. بنابراين  مي توان گفت، با توجه به ويژگي هاي شخصيتي مديران، بعد روان نژندي توانسته 
تربيت بدني استان يزد  را پيش بيني % از سبك هاي شنود مديران 10% از سبك هاي شنود و بعد مسؤليت پذيري حدود6حدود 

/) 059كند. همان گونه كه مشاهده مي شود، ضريب استاندارد براي پيش بيني سبك هاي شنود از روي بعد روان نژندي، برابر (
  % نمره سبك هاي شنود افزايش 6بوده است، به عبارت ديگر، به ازاء يك واحد كه به نمره ي روان نژندي اضافه مي شود، حدود

% نمره سبك هاي شنود افزايش مي يابد كه 10مي يابد و به ازاء يك واحد كه به نمره ي مسؤليت پذيري اضافه مي شود، حدود 
  فرمول معادله هاي رگرسيون آن ها عبارت است از:

            b(Constant)=3/87  87/3/ ) + 059سبك هاي شنود = (نمره روان نژندي 
  b(constant)=3/80  80/3/ )+096مسؤليت پذيريسبك هاي شنود = (نمره 

سـن،جنس،تأهل، مـدرك    فـردي  هـاي  ويژگـي  آزمودني ها بـا توجـه بـه    ويژگي هاي شخصيتي ميانگين نمرات بين بررسي تفاوت
مالحظـه مـي گـردد كـه در      26 -4انجام شده و اطالعات جـدول  tتحصيلي وسابقه مديريتبر اساس نتايج تحليل واريانس و آزمون 

موع بين ويژگي هاي فردي (سن، سابقه مديريت و مدرك تحصيلي) و ويژگي هاي شخصـيتي مـديران، تفـاوت معنـي داري در     مج
 به دسـت آمـده، تفـاوت معنـا دار درسـطح      Fوجود ندارد. در بعد جنس مديران با برون گرايي با توجه به مقدار  p    /05سطح  

 05/  p و زنان از ارتباطات فردي بهتري نسبت به  مـردان برخـوردار هسـتند و نيـز طبـق      033وجود دارد ( سطح معناداري ( /
و تأهل بـا بعـد مسـؤليت پـذيري      p  /01) در سطحr/=002بين تأهل و بعد پذيراي تجربه بودن (  28-4و  27 -4جدول شماره

)046=/r   05) درسطح/   p   دارد. هم چنين مالحظه مي گردد كه بين ساير ويژگي هـاي فـردي و ديگـر    رابطه معنا دار وجود
عوامل شخصيتي هيچ گونه تفاوت معنا داري، وجود ندارد. از نتايج اين تحليل مي توان چنين استنباط نمود كه؛ هر فرد با توجه بـه  

وجه بـه ارائـه تعـاريف متعـدد در رابطـه بـا       مجموعه باورها، نگرش ها، عقايد و ارزش هاي فردي خود، شخصيتي مستقل دارد و با ت
)، 1387شخصيت، بر ثابت بودن الگو هاي فردي شخصيتي افراد، تأكيد مي شود. يافته هاي اسدي وهمكاران به نقـل از عـروف زاد(  
گي هـاي  نشان مي دهد كه: بين سن و برون گرايي ارتباط معناداري مشاهده نمي شود.اين تحقيق نيز به عدم رابطه بين سن و ويژ

شخصيتي تأكيد دارد. تحصيالت با برون گرايي ارتباط دارد اما، تحقيق حاضر اين موضوع را تأييد نمي كند. بين زن و مرد از لحـاظ  
برون گرايي ودرون گرايي تفاوت معناداري وجود نـدارد ولـي، تحقيـق حاضـر تـأثير جنسـيت را در ارتباطـاط مهـم مـي دانـد. رخ           

ارتباطي بين ويژگي هاي فردي و ويژگي هاي شخصيتي مديران، پيـدا نكـرد و محقـق نيـز در ايـن       )،در تحقيق خود،1373بخش(
 آزمودني ها با توجه بـه  شنود هاي سبك بررسي تفاوت بين ميانگين نمراتو در تحقيق، تأثير جنسيت را بر شخصيت مهم مي داند.

 tاساس نتايج به دست آمده از تحليل واريانس و آزمون  برو  سن،جنس،تأهل، مدرك تحصيلي وسابقه مديريت فردي هاي ويژگي و
، براي تعيين تفاوت بين ويژگي هاي فردي و سبك هاي شنود مديران تربيت بدني استان يزد، نتايج نشان مي دهد كه: بـين هـيچ   

معنـي داري در  يك از ويژگي هاي فردي اعم از سن، جنس، سابقه مديريت، تأهل و مدرك تحصيلي، با سبك هـاي شـنود تفـاوت    
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وجود ندارد. نتايج اين تحقيق نشان مي دهد كه: ويژگي سبك هاي شنود افـراد، مسـتقل از ويژگـي فـردي آنـان       p   /05سطح 
) هم خوان است كه ثابت شده بين سن و پايه تحصيلي، بـا شـنود مـؤثر،    1383است. اين تحقيق با قسمت هايي از تحقيقات ملكي(

جنس و رشته تحصيلي، با شنود مؤثر، رابطه معنادار برقرار است(پسـران شـنود قـوي تـري نسـبت بـه        رابطه اي وجود ندارد و بين
) درتحقيق خود به اين نتيجه رسيد كه؛ بين مدرك تحصيلي و شنود مـؤثر، رابطـه معنـا دار وجـود     1381دختران دارند). شاه ولي(

درك تحصيلي با شنود مؤثر، تفاوت معني دار وجود دارد. ويور ) در تحقيق خود مي گويد؛ بين سن و م1381دارد. چهارسوقي امين(
مي كننـد.اما، در تحقيـق    شنود مؤثر، را تأييد)، تأثيرعميق جنسيت بر 1997) و ويور و كيوايز(2003( 29)، تينگ1997و همكاران(

 انجام شده نوع جنسيت بر شنود مؤثر تأثير چنداني نداشته است.
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  فرهنگي. چاپ ششم.  تهران. دفتر پژوهش هاي . رفتار سازماني ).1382رابينز.ترجمه علي پارسائيان وسيد محمد اعرابي .(
هـاي  دارات و سـازمان ا  خشـي آن هـا در  ديريت مـديران و اثـر ب  هاي مهاي شنود و سبكبررسي ارتباط ميان سبك ).1376. (وادرفيعيان. ج

  بازرگاني. دانشگاه تهران. د). دانشكده امور اداري و مديريت. پايان نامه (كارشناسي ارشاستان لرستان
  صفحه. 528.نشر نگاه دانش. چاپ اول. تهران .. مديريت رفتار سازماني)1383. (ضاسيد جوادين. ر

جهاد كشـاورزي   مين اجتماعي وتأ. بررسي رابطه بين مهارت هاي شنود مؤثر و تعهد سازماني كاركنان سازمان هاي )1387. (ريباشريعتي. ف
  استان قم. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه تهران. پرديس قم.

 هيـات علمـي ،گـروه هـا و     رابطه ي بين ويژگي هاي شخصيتي با مهارت هاي ارتبـاطي و نفـوذ مـؤثر اعضـاي     . )1387. (هرامعروف زاد. ش
  دانشگاه تربيت معلم تهران.ورزشي  دكتري. دانشكده تربيت بدني و علوم ي. رسالهدانشكده هاي تربيت بدني ايران
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