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تحليل رابطه بين كاربست مهارت هاي ارتباطي و سبك هاي مذاكره كارشناسان تربيت بدني 

  آموزش و پرورش ايران
 3فريده اشرف گنجوئي، 2علي زارعي، 1 مجتبي حسن نژاد

  
  چكيده

مهارت هاي ارتباطي و مذاكره اثربخش مديران سازمان هاي مختلف، خصوصاً سازمان هاي ورزشي نقش مهمي 
در كارايي ارتباط و در نتيجه تسهيل دستيابي به اهداف سازمان مي گردد. هدف تحقيق شناسايي رابطه بين كاربست 

تربيت بدني آموزشگاههاي ادارات آموزش و پرورش مهارت هاي ارتباطي و سبك هاي مذاكره در بين كارشناسان 
 217همبستگي انجام شد. نمونه تحقيق  -پيمايشي و به روش تحليلي -ايران است. اين پژوهش از نوع توصيفي

نفر از كارشناسان تربيت بدني بود. جهت جمع آوري داده هاي مورد نياز از پرسشنامه مهارتهاي ارتباطي بارتون 
) استفاده شد. نتايج نشان داد بين مهارت هاي ارتباطي و مذاكره 1989ه سبك هاي مذاكره پير () و پرسشنام1993(

رابطه معني داري وجود دارد. بين سبك هاي تحليلي و شهودي با مهارت شنودي رابطه معني داري ديده نشد. 
الترين رتبه بين مهارت سبك واقع گرايي الويت اول كارشناسان تحت بررسي در بين سبك هاي مذاكره بود و با

هاي ارتباطي به مهارت بازخورد تعلق داشت و مهارت ارتباطي توانايي پيش بيني سبك مذاكره را دارد. اكثر منابع 
مربوط به حوزه بحث رفتار سازماني، مهارت ارتباطي به عنوان يكي از مهارت هاي مورد نياز و ضروري مديران در 

تايج بدست آمده، جهت دستيابي به سطح مطلوب و سبك مناسب مذاكره، بهبود سازمان مطرح شده و با توجه به ن
  وضعيت مهارت هاي ارتباطي كارشناسان بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد.

  
  .مهارت هاي ارتباطي، سبك هاي مذاكره، كارشناسان تربيت بدني واژگان كليدي :
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 مقدمه  -1

شكالت و تعارضات مفنون مذاكره به عنوان ابزاري كارآمد در ايجاد ارتباط اثربخش ، در سازمان ها براي حل 
مقابل خود بفرستند  استفاده مي شود. مذاكره يك فرايند ارتباطي است كه طرفين مي خواهند پيامي را براي طرف

ه بر تصميم گيريهاي ديگري بنا براين قدرت در مذاكره توانايي براي گذاشتن تاثيرات دلخواو بر آن تاثير بگذارند. 
يم و عدم مهارت در ) مذاكره يكي از رخدادهاي ارتباط است چرا كه ما در دنياي ارتباطات زندگي ميكن1است. (

و مبادله قانونمند افكار  و مذاكره) از اين ر2ارتباطات مي تواند مانع موفقيت و پيشرفت در حوزه هاي مختلف شود. (
شكالت در سازمان ) رفع م3و احساسات راهي به سوي دستيابي به تفاهم است و در نتيجه باعث آرامش مي شود (

مان را با بي نياز به مهارت و تخصص خاص دارد. كسي كه در مذاكره داراي ضعف باشد ممكن است وضعيت ساز
ديران با مفاهيم مذاكره ممان ها به طور فزاينده اي مشاركتي شده اند، آشنايي نظمي روبرو نمايد. از آنجا كه ساز

افته، مهمترين ابزار براي ) از آنجايي كه اداره مشاركتي سازمان ها به طور روزافزوني افزايش ي1مهم خواهد بود. (
ده مذاكره وجود دارد كه بك عم) چهار س4ارتباطات روزافزون و پيچيده امروز استفاده از فنون و هنر مذاكره است. (

  ) 5عبارتند از: شهودي، هنجاري، تحليلي و واقع گرايي(
  : افراد پيرو اين سبك ،واقعيات را به شكل بي طرف نشان مي دهند.1سبك واقع گرايي    
: افراد پيرو اين سبك عبارات گرم و هيجان انگيز بيان مي كنند، بر كل مساله يا موقعيت 2سبك شهودي   

  ركز مي كنند. تم
(تكليفي): افراد پيرو اين سبك قضاوتي برخورد مي كنند، واقعيات را مطابق مجموعه  3سبك هنجاري   

  ارزشهاي فردي تشخيص داده، ارزيابي، رد و تاييد مي كنند.
به : افرادي كه پيرو اين سبك هستند به دنبال دليل هستند، نتايج را طرح و در موارد مذاكره 4سبك تحليلي   

  )3كار مي برند. ( 
سازمان از مهم ترين دستاوردهاي تاريخي زندگي اجتماعي بشر است و انسان اصلي ترين مولفه در پيكره 

) سازمان ها به عنوان جزئي از نظام اجتماعي هرروز بيش از پيش در معرض تغييرات و دگرگوني 5سازمان مي باشد. (
) كار روزمره مديران تا حد 7گ بناي هر سازماني مديران هستند. () در اين عرصه سن6هاي محيطي قرار دارند. (

زيادي بر اساس روابط شخصي با ديگران و مبادله اطالعات استوار است، پس در واقع هنگامي كه يك سازمان به 
 ) ارتباطات مهمترين عنصر مورد نياز براي انسان8صورت يك نهاد در مي آيد داراي نوعي حيات و زندگي است. (

در تطابق با محيط زيست است. از طريق ارتباط مردم مي توانند فرصت ها را نشان دهند و با اشتراك گذاري و 
ارزيابي مفاهيم ، ايده هاي در ذهن خود را پيدا كنند. با ارتباط مي توان بر ديگران تاثير گذاشت يا تحت تاثير آنها 

) همانطور كه ارتباطات 9ت كامل از طريق ارتباط رخ دهد. (قرار گرفت و اين موفق و مفيد بودن مي تواند به صور
براي انسان حياتي است براي انجام عمليات سازماني به عبارت ديگر براي شكل گيري و بقاي سازماني نيز حياتي 

عات، ) ارتباط فرايندي حياتي و پويا در سازمان است. زيرا ارتباط خود بستر مناسبي براي مبادله ي اطال10مي باشد. (
) مهارت هاي ارتباطي كه پايه و اساس بسياري از مهارت هاي ديگر است كه به 11دانش و تجربيات مي باشد. (

) ارتباط همچنين مي تواند به عنوان 12شكل كالمي، غير كالمي و گوش دادن موثر و كارآمد تعريف شده است. (
 

1 . Factual  style 
2 . Intuitive  style 
3 . Normative  style 
4 . Analitic style 
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) اشتباه در تبادل پيام ممكن است منجر به 13يف شود. (تاثير گذاري بر طرف ديگر با استفاده از تعدادي نمادها تعر
اشتباه در انتقال احساسات، افكار و يا اطالعات شود. كه نتيجه اين خطاي در درك پيام، ايجاد سوء تفاهمات ناخواسته 

زماني ) با توجه به مفاهيم تعريف شده، ارتباطات سازماني يك عنصر كليدي از جو سا14از دوطرف مي تواند باشد. (
) و اينكه ارتباطات سازماني فرايندي است كه افراد را تحريك به معنا كردن ذهن 15مورد توجه قرار مي گيرد. (

) براي برقراي ارتباط كارآمد، الزم است كه گيرنده، 16افراد ديگر با استفاده از پيام هاي كالمي يا غير كالمي است. (
    )17تظار آن را نشان دهد. (پيام را درك و از طريق واكنش هاي مورد ان

ر موضوعات ديكي از مشكالت عمده مديران در بخش دولتي اين است كه در انجام مذاكرات سازماني    
مي در زمينه مذاكره مختلف از قبيل مسائل مديريتي، برنامه ريزي، همكاري، حل اختالف و... از روش و اصول عل

ياسي با نيل به سفعاليت دولت در تمام بخش هاي اقتصادي، فرهنگي و كمتر بهره مي گيرند. با گسترش دامنه 
فت كشور را فراهم توسعه پايدار اقتضا مي كند كه با انتصاب مديران توانمند در بخشهاي مذكور موجبات پيشر

 نون مذاكره ميسرنماييم كه اين مهم در سايه بهره مندي مديران از دانش و مهارت روز آمد همچون اصول و ف
  ).5است. (
) در تحقيقات جداگانه نشان دادند كه رابطه مثبت 1391) و گودرزي و همكاران (2014نظري و همكاران (    

) در 1390) كشتكاران و همكاران (19،18و معني داري بين مهارتهاي ارتباطي با مهارت هاي مديريت وجود دارد. (
مي مدير خود را خوب و مهارت غيركالمي و بازخوردي پژوهشي نشان دادند كه طبق نظر پاسخگويان مهارت كال

را متوسط ارزيابي كردند. با باال رفتن سن و سابقه كاري كارمندان، مهارت بازخوردي مدير پايين تر ارزيابي شد. 
براتي و همكاران ) 20(مهارت بازخوردي مديران در سطوح مختلف تحصيلي اختالف آماري معني داري داشت. 

) 1/16)، (5/22قيقي نشان دادند كه نتايج ميانگين نمرات ارتباطات كالمي، گوش دادن و بازخورد () در تح1390(
دادن در ارتباطات گوش ٪ 7/16كالمي، شركت كنندگان در ارتباطات ٪ 3/78) را نشان داد. بر اين اساس ، 1/21و (
ارتباطات  هاياز مهارت به طور متوسط نمرات داري بينمعني چنين تفاوت. همدر ارتباطات بازخور بودند ٪ 3/73و 

) نشان داد كه مهارت شنودي اثر كمتري نسبت به دو 2011تحقيق عليپور ( )21( و سن وجود دارد. دادنگوش
) نشان داد كه مهارتهاي ارتباطي باالترين اهميت 2003(1كارواليو) 22( مهارت كالمي و بازخورد بر جو سازماني دارد.

ه مورد مطالعه و مذاكره كنندگان شركتها را داشته است. تجربه مديران و افراد آموزش ديده در زمينه در بين جامع
مذاكره، از مهارتهاي ارتباطي گوش دادن بهتري برخوردار بودند عالوه بر اين تفاوت معني داري بين سبك هاي 

اد مورد بررسي ديده شد كه به نظر مي رسد به مذاكره (اشتراكي در مقابل رقابتي) و رفتار اخالقي در مذاكره در افر
) به اين نتيجه رسيد كه اكثر 2001تامپسون ( )23( علت اهميت دادن به برخي از ويژگيهاي صفات ارتباطي است.

دانشجويان به دنبال سرنخ هاي غير كالمي در حين مذاكره مانند تماس چشمي، وضعيت بدن و جنبش و تنش 
) معتقد است كه مذاكره كنندگان بزرگ 1999( 2) همچنين شل24ين گروه بودند. (عضالني و شاخص هايي از ا

، )1393ميرمسعودي ( ) 25( شنوندگان خوبي هستند. يعني در اجراي مهارت ارتباطي شنودي تبحر بااليي دارند.
اهميت از )  نشان داد كه كاربست سبك هاي مذاكره در بين مديران به ترتيب 1392ويسمرادي و همكاران (

 نتيجه )1389( همكاران و توراني )27،26( بيشترين تا كمترين سبك واقع گرايي، تحليلي، هنجاري و شهودي بود.
 شرايط به توجه با بااليي ميزان به هنجاري و تحليلي ، گرايي واقع مذاكره سبك سه از سرپرستاران كه گرفتند

 

1 . Carvalhio 
2  . Shell 
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 هاي بيمارستان پرستاران تمام بين در مناسبي ميزان به يشهود مذاكر سبك از تنها و كردند مي استفاده موجود
) با استفاده از آزمون 1378) و حاتمي (1385)، پناهي كهق (1391رحيمي (  )28( شود. مي برده بهره بوشهر استان

اختصاص  سبك واقع گرايي باالترين رتبه را به خودفريدمن سبك هاي مذاكره مديران را اولويت بندي كردند كه 
  )29،30،31(ده است كه در واقع افراد واقع گرا داراي خصوصياتي هستند كه آنها را در مذاكره موفقتر مي كند. دا

عدم تسلط بر اصول مورد نظر باعث خواهد شد كه عالوه بر منافع خرد و سازماني ، منافع كالن و ملي نيز    
رهنگ ارتباط اثربخش و مذاكره، بايد به نحو در معرض خطر قرار گيرد. بنابر اين براي حفظ منافع و تقويت ف

شايسته، اقدام مثبت و سريعي براي توسعه و تقويت اين عوامل صورت گيرد كه هدف اين پژوهش هم شناسايي 
رابطه بين مهارت هاي ارتباطي و سبك هاي مذاكره كارشناسان تربيت بدني ادارات و نواحي آموزش و پرورش 

ند تربيت بدني آموزش و پرورش كه بايد توسط مدير اداره شوند، چنانچه افراد فاقد ايران بود. سازمان هايي مان
صالحيت و توانايي الزم براي اداره اين تشكيالت برگزيده شوند، مشكالت فراواني به اين تشكيالت و سازمان 

از جمله تربيت بدني  ورزشي تحميل خواهد شد. بنابراين وجود كارشناسان كارآمد و اثر بخش براي همه سازمان ها،
با توجه به نتايج تحقيقات انجام شده مي توان گفت كه  آموزش و پرورش، امري بديهي و اجتناب ناپذير است.

پژوهش هاي اندكي در مورد فنون و سبك هاي مذاكره و ارتباط آن با مهارت هاي ارتباطي مديران ورزشي انجام 
ن در تصميم گيري هاي آتي با استفاده از مهارت هاي مناسب ارتباطي، اميد است نتايج اين تحقيق را بتوا شده است.

سبك هاي مناسب مذاكره را گنجاند. با توجه به اهميت مهارتهاي ارتباطي در روند مذاكرات اين سوال وجود دارد 
گاهها كه آيا رابطه اي بين مولفه هاي مهارت هاي ارتباطي با سبك هاي مذاكره كارشناسان تربيت بدني آموزش

در همين  وجود دارد؟ و كدام سبك از سبك هاي مذاكره و كدام مهارت ارتباطي در ترجيح انتخاب آنان قرار دارد؟
  راستا فرضيه هاي تحقيق عبارتند از:

  فرضيه اول: بين مهارت ارتباطي و سبك مذاكره كارشناسان تربيت بدني آموزشگاههاي ايران رابطه وجود دارد.
عاد مهارت ارتباطي( كالمي، شنودي و بازخورد) و سبك مذاكره كارشناسان تربيت بدني فرضيه دوم: بين اب

  آموزشگاههاي ايران رابطه وجود دارد.
فرضيه سوم: بين مولفه هاي مهارت ارتباطي و ابعاد سبك مذاكره ( تحليلي، هنجاري، شهودي و واقع گرا) 

  دارد.كارشناسان تربيت بدني آموزشگاههاي ايران رابطه وجود 
فرضيه چهارم: بين رتبه مولفه هاي سبك مذاكره كارشناسان تربيت بدني آموزشگاههاي ايران تفاوت وجود 

  دارد.
فرضيه پنجم: بين رتبه مولفه هاي مهارت ارتباطي كارشناسان تربيت بدني آموزشگاههاي ايران تفاوت وجود 

  دارد. 
مذاكره كارشناسان تربيت بدني در جامعه مورد  : مهارت ارتباطي قدرت پيش بيني كنندگي سبكفرضيه ششم

  نظر را دارد.
با توجه به مطالب ذكر شده در بيان مساله مباني نظري و نقشي كه مهارت هاي ارتباطي و سبك مذاكره در 

اساتيد وتعدادي از بر اساس منطق و مصاحبه با  قيچارچوب تحق سازمان ها دارد، مدل مفهومي پيشنهاد شده است.
استنباط  ،يتجربه تجرب ،ينظر يمبنا ي،اساس مطالعه، منطق شامل چهار عنصر اصل نيا است. كه در سانكارشنا
 است. ياجماع حرفه ا وي منطق
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  مدل مفهومي تحقيق .1شكل 

  
  شناسي پژوهشروش

همبستگي و به صورت ميداني اجرا شده است. در  -پيمايشي و به روش تحليلي -پژوهش حاضر ، از نوع توصيفي
اين تحقيق متغيرهاي مهارتهاي ارتباطي (كالمي، غيركالمي و شنودي) متغيرهاي مستقل(پيش بين) و سبك هاي 

ستند. حوزه اين تحقيق تمامي كارشناسان مذاكره (تحليلي، شهودي، هنجاري و واقع گرايي) متغير وابسته (مالك) ه
مرد تربيت بدني ادارات و نواحي آموزش و پرورش ايران مي باشد كه بر اساس استعالم صورت گرفته از وزارت 

با توجه به تعداد كارشناسان، در مرحله شهر داراي اداره و ناحيه آموزش پرورش است.  700آموزش پرورش ، تعداد 
ي منظم كشور به مناطق مختلف تقسيم شده و سپس با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي اول با روش نمونه گير

منظم و سهميه اي نمونه هاي تحقيق از شهر هاي مختلف انتخاب شده اند. در مرحله اول كشور را به چهار منطقه 
و شهرهاي هر منطقه  جغرافيايي شمال و جنوب و شرق و غرب تقسيم نموده و سپس با توجه به تعداد استان ها

كه براي تهيه تعداد نمونه در تحقيقات  1جغرافيايي، نمونه مورد نظر انتخاب شد. بوسيله جدول كرجسي و مورگان
شهر و كارشناسان تربيت بدني آموزشگاههاي شهرهاي منتخب به عنوان نمونه تحقيق  248تهيه شده است، تعداد 

پرسشنامه صحيح و قابل استفاده  217امه هاي ارسال شده، تعداد كه پس از جمع آوري پرسشن انتخاب شده است.
 spss 21در تجزيه و تحليل مورد استفاده قرار گرفت. در تجزيه و تحليل داده هاي جمع آوري شده، در نرم افزار 

ون از آمار توصيفي براي بررسي متغيرهاي جمعيت شناختي و از آمار استنباطي، براي نرمال بودن دادها از آزم
  و رابطه ميان متغير هاي تحقيق از آزمون همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده شد. كولوموگروف اسميرنف

) 1993جي. اي( 2ي استاندارد كه توسط بارتونهاي ارتباطي از پرسشنامهگيري ميزان مهارتبراي اندازه    
) طراحي شده است و 5تا1ابداع گرديده است، استفاده شد. اين پرسشنامه بر اساس مقياس پنج ارزشي ليكرت (

بازخور) شنود و مهارتكالمي، مهارتهاي ارتباطي يعني (مهارتباشد كه سه خرده مقياس مهارتسوال مي 18شامل 
  دهد.را مورد سنجش قرار مي

مذاكرات سازماني  سوال است كه در چهار بعد وضعيت 24اي مذاكرات سازماني مشتمل بر پرسشنامه سبك ه    
ك هنجاري و ارزشي يا را مورد بررسي و ارزيابي قرار مي دهد. اين ابعاد عبارتند از سبك تحليلي و تبييني، سب

  .تكليفي، سبك اشراقي يا شهودي و سبك واقع گرايانه
 80توسط سيد محمد مقيمي ترجمه كه از  1389كه در سال  1989 3پرسشنامه پيراين پرسشنامه برگرفته از 

  بعد مورد استفاده قرار مي گيرد.  4سوال در  24بعد تشكيل شده بود كه به صورت تعديل شده در غالب  4سوال در 
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 سبه گرديد.روايي ابزار توسط اساتيد مديريت ورزشي به صورت صوري و پايايي از طريق آالفاي كرونباخ محا

 
  ضريب پايايي متغير هاي تحقيق .1جدول 
  ضريب پايايي (كرونباخ)  متغير

  078/0  هاي ارتباطي مهارت
  075/0  هاي مذاكره سبك

  
  هاي پژوهشيافته

سال سن و كمترين فراواني براي افراد  31-40نتايج نشان مي دهد كه بيشترين فراواني بين پاسخگويان براي افراد 
درصد مجردند. از نظر مدرك تحصيلي  3,7درصد افراد متاهل و  96,3سال سن است. از نظر تاهل  50باالتر از 

درصد و كمترين فراواني با مدرك دكتري و زير ليسانس با  53,5بيشترين فراواني براي افراد با مدرك ليسانس با 
قه داشته اند و كمترين درصد سابقه درصد افراد زير ده سال ساب 74,7درصد بوده است. همچنين از نظر سابقه  1,8

  سال را تشكيل مي دادند. 21-30بين افراد را با سابقه 
 

  هاي جمعت شناختي ويژگي .2جدول
    درصد  فراواني  فاكتورها  متغيرها
  100  100  217  مرد  جنسيت

  سن

20-30  44  1/11    

31-40  103  5/47  100  

41-50  78  9/35    

    5/5  12  51باالتر از 

  تاهل
  100  7/3  8  مجرد

    3/96  209  متاهل

  سابقه

    7/74  162  سال 10تا 

11-20  35  1/16  100  

21-30  20  2/9    

  مدرك تحصيلي

    8/1  4  فوق ديپلم

  100  5/53  116  ليسانس

    9/42  93  فوق ليسانس

    8/1  4  دكتري
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  تحقيقنتايج آزمون و معني داري آزمون براي متغيرهاي . 3جدول 
    كالمي  شنودي  بازخورد  تحليلي  هنجاري  شهودي  واقع گرا

  تعداد كل  217  217  217  217  217  217  217
پارامترهاي   ميانگين  8563/3  5304/0  4692/0  4773/0  5162/0  5214/0  5463/0

  انحراف معيار  5545/0  5304/0  4692/0  4773/0  5162/0  5214/0  5463/0  نرمال

بيشترين   ثابت  120/0  082/0  138/0  110/0  106/0  102/0  091/0
  مثبت  056/0  068/0  069/0  068/0  070/0  063/0  085/0  اختالفات

  منفي  -120/0  -082/0  -138/0  -110/0  -106/0  -102/0  -091/0

  كالوماگروف اسميرنوف  775/1  206/1  038/2  621/1  568/1  504/1  340/1

  درجه آزادي  129/0  109/0  136/0  189/0  153/0  172/0  124/0

  يافته هاي پژوهش منبع:
  

  توسط ماتريس همبستگي ، همبستگي روابط بين متغيرهاي پژوهش استفاده مورد بررسي قرار گرفت.
  

  ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش .4جدول 
  شنودي  بازخوردي  كالمي  هاي ارتباطي مهارت  متغيرها
 
  مذاكره

42/0=r31/0=r  38/0=r  21/0=r  
00/0  00/0  00/0  00/0  

  
  . ماتريس همبستگي مولفه هاي ارتباطي و سبك هاي مذاكره5جدول 
 Sig  شنودي  Sig  بازخورد Sig  كالمي

  296/0  071/0  00/0  28/0  00/0  33/0  تحليلي
  00/0  23/0  00/0  35/0  00/0  29/0  هنجاري
  178/0  92/0  00/0  27/0  06/0  18/0  شهودي
  00/0  24/0  00/0  29/0  001/0  21/0  واقع گرا

  
داد كه بين مهارت مذاكره و مهارت هاي ارتباطي بصورت كلي و مولفه هاي آن رابطه معني داري نتايج نشان 

وجود داشت. همچنين در تحليل رابطه بين سبك هاي مذاكره و مولفه هاي ارتباطي، بين سبك تحليلي با مهارت 
  .نشده استشنودي و سبك شهودي با مهارت شنودي كارشناسان تحت آزمون رابطه معني داري ديده 

  
  . آزمون رتبه بندي ميانگين و توزيع فراواني كاربست مذاكره6جدول 

انحراف   حداكثر  حداقل  رتبه ميانگين  ميانگين  تعداد
  خي دو  استاندارد

  477/0  67/4  33/2  65/1  57/3  217  تحليلي
720/9  

00/0:Sig  
  516/0  83/4  33/2  58/2  89/3  217  هنجاري
  521/0  5  50/2  67/1  95/3  217  شهودي

  546/0  5  50/2  10/3  11/4  217  گرا واقع
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آزمون  . و جدولديده مي شود سبك هاي مذاكرهميانگين رتبه هاي هر يك از  رتبه بندي  ر جدولد     
مي توان مقدار آماره مربع كي  ديده مي شودمحتوي نتيجه اصلي آزمون است. همانگونه كه در جدول شاهد  آماري
را با مقدار صفر مشاهده كرد كه نشان از رد  P-Value درجه آزادي و همچنين سطح معني داري آزمون 3را با 

رتبه سبك هاي مذاكره در بين كارشناسان دارد. با توجه به خروجي هاي باال نتيجه نهايي اينكه  H0 شدن فرض
 .داراي كمترين امتياز است سبك تحليليباالترين امتياز و  سبك واقع گرااس متفاوت است. بر اين اس تحت آزمون 

  
  . آزمون رتبه بندي ميانگين و توزيع فراواني كاربست مهارت هاي ارتباطي7جدول 

  حداكثر  حداقل  رتبه ميانگين  ميانگين  تعداد
انحراف 
  استاندارد

  خي دو

  550/0  83/4  17/2  24/2  68/3  217  كالمي
596/173  

00/0:Sig 
  476/0  67/4  33/2  45/2  77/3  217  بازخورد
  ./584  4067  67/1  31/1  01/3  217  شنودي

 
آزمون آماري  . و جدولديده مي شود مهارت هاي ارتباطيميانگين رتبه هاي هر يك از  رتبه بندي  ر جدولد

مي توان مقدار آماره مربع كي را با  ديده مي شودمحتوي نتيجه اصلي آزمون است. همانگونه كه در جدول شاهد 
را با مقدار صفر مشاهده كرد كه نشان از رد شدن P-Value  درجه آزادي و همچنين سطح معني داري آزمون 2

رتبه مهارت هاي ارتباطي در بين كارشناسان تحت دارد. با توجه به خروجي هاي باال نتيجه نهايي اينكه  H0 فرض
  .داراي كمترين امتياز است مهارت شنوديباالترين امتياز و  مهارت بازخورداساس  متفاوت است. بر اين آزمون 

 براي بررسي پيش بيني متغير سبك مذاكره از روي مهارت ارتباطي از رگرسيون ساده استفاده شد.

  
  . پيش بيني سبك مذاكره توسط مهارت ارتباطي8جدول 

  سطح معني داري Tمقدار  ضريب بتا  B ضريب  متغير
  000/0  951/9  ___  106/2  ضريب ثابت

  000/0  793/7  469/0  422/0  مهارت ارتباطي
32020/0 =std.Error 74/60=F 000/0=P 217/0=R2 

  
  )106/2) + (422/0×  = (مهارت هاي ارتباطي كارشناسان سبك هاي مذاكرهمعادله رگرسيوني: 

  )42/0× هاي ارتباطي= (مهارت  كارشناسان سبك هاي مذاكرهمعادله خط استاندارد: 
درصد واريانس سبك مذاكره  21) مالحظه ميگردد متغير مهارت ارتباطي تقريباً 8همانطور كه در جدول (

كارشناسان تربيت بدني آ موزشگاههاي ايران را پيش بيني مي كند كه اين ميزان براي پيش بيني سبك مذاكره 
 معناداري در پيش بيني سبك مذاكره دارد. معنا دار است. بنابراين متغير مهارت ارتباطي تاثير

 
  گيريبحث و نتيجه

نتايج نشان داد كه بين مهارت هاي ارتباطي و سبك هاي مذاكره رابطه معني داري وجود دارد، ميتوان نتيجه گرفت 
كه با افزايش مهارت ارتباطي، ميزان مهارت مهارت مذاكره مديران ورزشي نيز افزايش مي يابد. با نتايج گودرزي و 
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اين داشتند كه رابطه معني داري بين مهارت هاي ارتباطي  ) كه اشاره بر2014) ، نظري و همكاران (1391همكاران (
با مهارت هاي مديريت وجود دارد و از آنجا كه يكي از مهارت هاي مديران بر اساس نظريه مينتزبرگ مذاكره مي 

كه مهارتهاي ارتباطي باالترين اهميت در بين جامعه ) 2003( 4باشد، همخوان است. همچنين با تحقيق كارواليو
مهارت ايجاد ارتباط مؤثر و كارآمد  مطالعه و مذاكره كنندگان شركتها را داشته است همخواني داشته است. مورد

يكي از مهمترين مهارت هاي الزم براي هر مدير به شمار مي رود زيرا موفقيت يك مدير بيش از آنكه به تواناييهاي 
ثر با ديگران بستگي دارد نتايج تحقيقي كه توسط نشريه تكنيكي اش مربوط باشد به توانايي او در برقراري ارتباط مؤ

مدير از شش شركت انجام شده حاكي از آن بوده كه بزرگترين عامل شكست در مذاكره  200بر روي  5فورچون
) با توجه به نتايج ميتوان گقت مهمترين مهارت هاي 32مديران ، ضعف مهارت هاي ارتباطي آنان بوده است. (

  )33در مذاكره است. ( ارتباطي ، مهارت
نتايج نشان داد كه بين سبك تحليلي و سبك شهودي با مهارت گوش دادن (شنودي) كارشناسان تحت آزمون 

) مبني بر اينكه مذاكره كنندگان شنوندگان خوبي 1999( 6رابطه معني داري ديده نشده است، كه با تحقيق شل
مبني بر ميانگين پايين تر مهارت شنودي در بين مديران  )2011هستند، مغايرت دارد. همسو با تحقيق عليپور (

، ، نقش مذاكره استمديراناز نقش هاي دهگانه اي  كه يكي به اينبا توجه تربيت بدني است . 
و مديران مي بايست  جزء نقش هاي مورد نياز مديران است مذاكره فنون و اصول و ارتباطي هاي مهارت بنابراين

  )1387در اجراي تمامي مهارت هاي ارتباطي براي انجام يك مذاكره خوب مهارت داشته باشند. (موغلي،
ان به ترتيب همچنين نتايج تحقيق حاضر نشان داد كه ميزان كاربست سبك هاي مذاكره در بين كارشناس
)، 1393ي (اهميت از بيشترين تا كمترين درصد سبك واقع گرايي، شهودي، هنجاري و تحليلي بود. مسعود

قع گرايي به سبك وا نشان دادند  )1385) و پناهي كهق (1387)، حاتمي (1391)، رحيمي (1392ويسمرادي ( 
ك هاي مذاكره ، سبك عنوان بيشترين سبك مورد استفاده مديران بوده است و در آزمون فريدمن جهت اولويت بندي سب

   مخواني دارد.هواقع گرايي بيشترين رتبه را به خود اختصاص داده است كه نتايج بدست آمده با تحقيق حاضر 
المي و بازخورد و شنودي، مهارت بازخورد بيشترين اهميت را داشته با توجه به نتايج كه از بين مهارتهاي ك

است و مهارت گوش دادن كمترين ميانگين را بدست آورد و در اولويت بندي مهارتها در آزمون فريدمن ، به ترتيب 
مديران مهارت بازخورد، كالمي و شنودي در اولويت قرار گرفتند. اين نتيجه در اهميت مهارت هاي ارتباطي براي 

) همخواني داشته است، اما در اولويت بندي مهارتها ، كشتكاران 2003) و كارواليو (1390با نتيجه تحقيق كشتكاران (
) مهارت شنودي را در باالترين اولويت ديده 2003) مهارت كالمي را در رتبه اول قرار داده است و كارواليو (1390(

فته از تفاوت هاي فرهنگي در سازمان هاي مورد بررسي و ديگر متغير است. عدم همخواني اين تحقيقات شايد برگر
) در تحقيق خود مهارت غير كالمي در حين مذاكره مانند تماس چشمي، وضعيت 2001( 7هاي شغلي باشد. تامپسون

  بدن و جنبش و تنش عضالني را مهمترين عامل مهارتي دانست كه با نتايج تحقيق حاضر همخواني دارد.
ل يافته هاي مربوط به پيش بيني متغير سبك مذاكره از روي مهارت ارتباطي مي توان عنوان كرد كه در تحلي

مهارت ارتباطي مي تواند بروز سبك مذاكره كلي را در بين كارشناسان تربيت بدني پيش بيني كند. تحقيقات 
. 1391. گودرزي، 2014نظري،  گوناگون رابطه مهارت ارتباطي و سبك مذاكره را مورد تاييد قرار داده است. (
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بدون ارتباط موثر توسط مديريت اجرايي، خالقيت، همكاري و درك نيازهاي مشتريان   )1999و شل،  2003كارواليو،
توان انتظارات افراد مافوقي را برآورده غيرممكن يا بسيار دشوار است، همچنين بدون وجود ارتباط موثر به سختي مي

. بنابراين مي توان گفت مهارت ارتباطي به صورت كلي مي تواند ميزان كنندگيري ميمكرد كه درباره شما تصمي
  بروز سبك مذاكره اثربخش كلي را دربين كارشناسان تربيت بدني آموزشگاههاي ايران پيش بيني كند. 
هستند ، نياز از آنجاكه كارشناسان تربيت بدني آموزشگاهها با ذينفعان متعددي در تربيت بدني مدارس روبرو 

به برقراي ارتباط دارند ودر اين راه بايد مذاكراتي را با گروههاي هدف انجام دهد كه همانا تسلط به مهارت هاي 
ارتباطي و انتخاب سبك مناسب مذاكره ، با توجه به نتايج تحقيق الزم به نظر ميرسد. لذا پيشنهاد مي شود در 

سطح مهارت ارتباطي و نحوه برقراي ارتباط و مذاكره در آنان توجه شود انتخاب كارشناسان و گزينش آنها، توجه به 
و برگزاري دوره هاي آموزشي جهت افزايش سطح مهارتها و دانش مذاكره و توانمندسازي مديران تربيت بدني 

باطات آموزشگاهها ، گسترش رويكرد علمي به مذاكرات، استفاده از صاحبنظران مسلط به اصول و فنون مذاكره و ارت
و استفاده از تحقيقات و تجربيات كشورهاي مختلف در زمينه مذاكرات درون و برون سازماني براي افزايش بهره 

 وري فعاليتهاي تربيت بدني مدارس پيشنهاد مي شود.
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Abstract 
Effective communication and negotiation skills, especially managers of sports 
organizations an important role in the efficient relationship and thus facilitate the 
achievement of the objectives of the organization. The aim of study was to analyze 
the relationship between the application of communication skills and negotiation 
styles between school physical education experts in Iran. This study applied a 
Analytical- correlation method was used. The sample was 217 experts. To collect 
the required data communication skills questionnaire Barton (1993) and 
questionnaire negotiating style Pier (1989) was used. There is a significant 
relationship between communication skills and negotiation. Analytical style and 
intuitive with listening skills significant relationship was found. factual style experts 
under the first priority was negotiating style and the highest level of communication 
skills skills belonged feedback. Most of the discussion related to the field of 
organizational behavior, communication skills as one of the essential skills required 
of managers in the organization and according to the results, in order to achieve the 
desired level and style of negotiation, improvement of communication skills experts 
should be considered further. 
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