
   

 

سازان و های شخصیتی برنامههای گوش دادن با ویژگیرابطه بین مهارت

 مجریان ورزشی سازمان صدا و سیما

 

  2حمید قاسمی، 1*مهشید محمدی

 (92/00/0329یب: ـ تاریخ تصو 00/00/0329)تاریخ دریافت: 

  چکیده

زمان صدا و سیما های شخصیتی برنامه سازان و مجریان ورزشی ساهای گوش دادن با ویژگیدف پژوهش، بررسی رابطه بین مهارته
همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری کلیه برنامه سازان و مجریان ورزشی صدا و سیما به بود. روش پژوهش توصیفی ـ 

ها به طور ها، دو پرسشنامه معتبر بود که روایی صوری آنقرار گرفتند. ابزار گردآوری دادهنفر به روش کل شمار مورد بررسی  322د تعدا
(، و ویژگی 12/2های گوش دادن)های مهارتای کرونباخ به ترتیب در پرسشنامهها از طریق آلفتوسط جمعی از خبرگان و پایایی آن مجدد

داری وجود ی رابطه معنیهای شخصیتی و مهارت گوش دادن افراد سازمان ورزِشیید شدند. نتایج نشان داد که بین تیپتا( 12/2شخصیتی)
 داری وجود نداشت.  مجریان ورزشی سازمان تفاوت معنی های شخصیتی در برنامه سازان وجموع بین مهارت گوش دادن و ویژگیمدارد. در 

 های شخصیتی، برنامه سازان ورزشی، مجریان ورزشی، صدا و سیما.، ویژگیادنمهارت گوش د: های کلیدیواژه

 

 مقدمه
ای در جستهها جایگاه واال و بردر دنیای کنونی سازمان

تر شدن روز اند. با پیچیدهختار فرهنگی و اجتماعی پیدا کردهسا
ها در جهت افزون جوامع امروزی به طور حتم نقش سازمان

   ترتر و با اهمیتافراد جامعه حساس برآورده شدن انتظارات
در توسعه ورزش  عواملترین از مهم (.3173)فردوسی، شودمی

های جمعی هستند. در میان رسانه هایدر هر کشور، رسانه
های الکترونیک مانند تلویزیون و رادیو از ضریب جمعی، رسانه

ه اننفوذ بسیار باالیی برخوردار هستند. بنابر رویکرد نظری رس
خود را به ذهن  هایها پیاممحور و نظریه تزریقی، رسانه

 کنندها را هدایت مینمایند و رفتار آنمخاطبین تزریق می
 . (3111 )قاسمی،

های جمعی اندرکاران رسانهلذا بررسی توانایی ارتباطی دست
لی موضوع بسیار رسانه مانسانی در برای توجه مدیران منابع 
مدیریت و توجه پژوهشگران حوزه  دمورمهمی است که باید 
   ها و با توجه به تعدد شبکهقرار گیرد. ارتباطات ورزشی 

همواره سرمایه هنگفتی از  های ورزشی در رسانه ملی،برنامه
 هایاندرکاران برنامهسازان و دستلی در اختیار برنامهبودجه م

به با توجه  ها بپردازند.گیرد تا به تولید این برنامهورزشی قرار می
 وجود  گرو در   ملی این سرمایه  مناسب از برداری بهره که این

  
باشد، لذا ضرورت دارد تا ع انسانی کارآمد در حوزه ورزش میمناب

اندرکاران ده و عمیقی از شناسایی ظرفیت دستمطالعات گستر
رود تا رت گیرد. در این راستا انتظار میسازی ورزشی صوبرنامه

های ارتباطی مناسبی ز نیروهای انسانی، خود از مهارتاین دسته ا
 (.3170 )محمدی، برخوردار باشند
 یابد.می شکل اصلی از ارتباط تبلور 5های ارتباطی در مهارت

ی تقسیم ردی، گروهی و جمعنوع فردی، بین ف 5انواع ارتباط به 
در ارتباط فردی، فرد با خود و در ارتباط بین فردی، یک شود. می
سان با انسانی دیگر و در ارتباط گروهی یک فرد با افراد دیگر و ان

در ارتباط جمعی از طریق وسایل ارتباط جمعی مانند رادیو و 
شود. رادیو و دی زیادی افراد ارتباط برقرار میتلویزیون با تعدا
های ورزش پیام های جمعی در انتقالترین رسانهز اصلیتلویزیون ا
سازان و برنامهکاران، اندررسانه توسط دست ی اینهاهستند. پیام

شود. لذا ه مخاطبین گسترده جامعه منتقل میمجریان ورزشی ب
های ارتباطی موثر افراد خود در گام نخست به مهارت این دسته

های ورزش ران ارتباط برقرار کرده و پیامنیاز دارند تا بتوانند با دیگ
 (.3173 اسمی و کشکر،)ق را دریافت و به خوبی منتقل نمایند

ست ن امازیک سای هاکنرین ترلیصا ازنسانی یکی وی انیر
     تتباطاار به   مندزنیان مازیک سادر  یافته ن مازسای فعالیتهاو 
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م و پیام دادن نسانی مستلزط اتبااریک د یجااست. انسانی ا
باید ، مؤثرط تباار کید یجاای اربو ت ساد افراوسط تآن یافت در
کند. نقش یک مدیر به ا پیدل انتقاها به بهترین شکل مپیا
ن در مازسان کنارکاان مندرکام ست با تمازم ات که السای اهگون
بهتر ان مندربا کابین مدیر ط تباارچه ر ه، نتیجه، در باشدط تباار
   نداتوفعالیتها میه از مدآست د د، نتیجه بهگیررت صو
یابی یند معناآفردی، فرت تباطان در ارش دادتر باشد. گوبمطلو
       باید گفتتر قیقدست. به بیانی اهن ان در ذیگرر دگفتا
حس  هپیچیده و موخته شدآیند آفراز: ست رت اعباش دادن گو
ی هامهی به پیادپاسخزی و ساهخیر، ذیابی، ارزتفسیردن، کر

ست. با امؤثر ط تباارصلی یک امسائل از یکی ر، مؤثد شفاهی. شنو
نتیجه به ه شدم نجای اگفتگوط و تباارکه  ستامؤثر د شنو
ست که باعث امؤثر دن کرش گودر شیرو ،دسبک شنو سد.رمی
(. 0224 لو،)جیانگ  دوشمی ادفراین بط در تباارنایی ایش توافزا

د: کنمعرفی می ه رانوندشر چهارا لساندا ازل ( به نق3119)شریعتی
 ل.افع هشنوند ب،یاهی ارزشنوند ای،حاشیهه شنونده، غیر شنوند

گفتاری مدیران در های شنیداری ـ افشاری به بررسی میزان روش
اخت که نشان داد: بررسی میزان دانشگاه تربیت مدرس پرد

کرد و کارایی گفتاری تاثیر مستقیمی بر عملهای شنیداری ـ روش
یند بسیار پویا، و نه یک جریان آنان دارد. مذاکره نیز یک فرآ

یند مذاکره در ز زمان شروع تا پایان مذاکره، فرآیستا، است. یعنی اا
و واکنشی، معرض ارزیابی و تغییر است. حتی پیش از هر کنش 

پردازند ها میها و هدفدو طرف، جداگانه به برآورد نیازها، عالقه
طی تعامالتی  تا موقعیت خود و طرف مقابل را بسنجند. معموالً

بر آوردها در معرض  ها وآید، این ارزیابیمذاکره پیش می که در
رسند، باید ارزیابی و اند. اطالعات جدیدی که میتغییر و تحول

گو است  و بندی شوند این پویایی و ماهیت تغییر پذیر گفتطبقه
به مذاکره و دیدن  شود. توجهیکه سبب پیچیدگی و دشواری م

اطالعات، بر یندی پویا از تبادل کنترل شده آن به صورت فرآ
های ناشی از رهافزاید و مخاطکننده می تأثیرهای مثبت مذاکره

سازی، افشا یا توجه کامل به نقص و خلل در گردآوری، پنهان
 (.  0225)شوان فیلد، رسانداطالعات را به حداقل می

 عنوان بررسی تفاوت ( با تحقیق تحت 3172 نظری،) 
ش ایران به این ن در ورزهای ارتباطی بین مردان و زنامهارت

بین مردان و : با توجه به فاکتورهای ارتباطی در نتایج دست یافتند
داری های کالمی و شنیداری اختالف معنازنان ورزشی در مولفه

معناداری مشاهده شد ولی در مقوله مهارت بازخوردی اختالف 
شنیداری و بازخوردی  های کالمی،مشاهده نشد. در مهارت

داری بر اساس سطح تحصیالت افراد مشاهده گردید. ااختالف معن
  سطح آگاهی، دانش و جایگاه اجتماعی که افراد در جامعه پیدا

ای فرهنگی و قرار گرفتن به هکنند در کنار کسب ویژگیمی

       جامعه مرجع منجر به تعریف سطح ارتباطات افراد عنوان 
   کسب  شود، لذا سطح تحصیالت را از عوامل موثر برمی
دانست. با توجه توان های ارتباطی در بین هر دو جنس میمهارت

ری بین سن و سابقه ورزشی دابه نتایج به دست آمده ارتباط معنا
های مهارت می وجود دارد ولی بینها و مهارت کالآزمودنی
اهده داری مشدی با توجه به سن ارتباط معنابازخور شنیداری و
 نگردید.

ها و های کالمی افراد با توجه به سن آنارتنظر به اینکه مه
توان مییابد های متفاوت ارتقاء میها و موقعیتکار در محیط
های ارتباطی که سن یک عامل مهم در بخش مهارت اذعان نمود

( 3714 ،نیلکینسورد و وو)گیلف ،شخصیتاز یفی رتعادر . باشدمی
ند. کلی  ادشخصیتی میت صفاد منحصر به فری گولرا ا شخصیت
 جستجو د را در هر فرص خا، روش ناختی معاصرشن شناسااز روان
 و بینزرا)نظراز ند. دامیاو ندگی شخصیت زی تفسیر معناای بر

ای از همیزآمجموعه یا د، فرشخصیت هر  (3771استیفن،
ی طبقه بنداد را فراما ، طریقان ست که بدا نیی رواهایژگیو
 یم.کنمی

و شخصیتی ی هایژگیوبین که  دهدها نشان میبررسی
شخصیتی ی یژگیهاد دارد و وجووه بطراتباطی ی ارهارتمها
 پیش بینی کند.ن را ناآتباطی ی ارهارتند سطح مهاامیتواد فرا

داری بین توانایی ایجاد ارتباط موثر یک مربی معناهمچنین رابطه 
ای هوانایی انتقال فکر او وجود دارد. هرچند باید به نقش تفاوتو ت

 وف زاد،)عر های ارتباطی نیز توجه داشتفردی در مهارت
های ارتباطات، مدیرانی که از مهارت رسد دربه نظر می(. 3119

موفق به  گفتاری، شنودی و بازخوردی بهتری برخوردار باشند،
بخش خواهند شد. از جمله مشکالتی که مدیران  ایجاد ارتباط اثر
   : آیا بینجاد شد کهپرسشی کلی برای محقق ایبنابراین 
 و سازانبرنامه شخصیتی هایویژگی با دادنگوش هایمهارت
آیا  ای وجود دارد؟ وسیما رابطه و صدا سازمان ورزشی مجریان

ها تفاوتی های مختلف در رابطه با این مهارتبین کارکنان بخش
 وجود دارد؟
 

 روش تحقیق
 ،یر اجراو از نظر مسش تحقیق از نظر استراتژی توصیفی رو

باشد. این تحقیق از نظر کاربردی میف،هدپیمایشی و از نظر 
است و از نظر دوره زمان آوری اطالعات، میدانی جمعشیوه 
جامعه آماری این  نگر است.حال، از نظر مقطع زمان ومقطعی 
 سیما تشکیل  و جریان ورزشی صداسازان و مرا برنامه پژوهش
 ورزش سازمان صدا هماهنگی که براساس اعالم شورای دهندمی
برنامه شمار، کلیه که با رویکرد کلنفر بود  322سیما تعداد  و

 یمایش قرار گرفتند.سیما مورد پسازان و مجریان ورزشی صداو
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معتبر بودند: پرسشنامه دو شامل گیری نیز ابزارهای اندازه
یابی پنج ای ارز( بر3770ا، مک گرو )کاستا  شخصیت نامه پرسش
 ویی اگرونبری، نژندروان شامل: ، شخصیتگ ربز لعام
ی. پذیرمسئولیتری و گازسادن، تجربهبوای پذیر، ییاگردرون

( روایی این 0227 )مقیمی، دادنگوشمهارت پرسشنامه 
 و  شد  تأیید  مجدد  به طور  خبرگان از   جمعی پرسشنامه توسط 

 
 

، 12/2رتیب با پایایی آنها نیز از طریق محاسبه آلفای کرونباخ به ت
 مورد پذیرش واقع شد.  12/2
  

 های تحقیقیافته
  یتی و هـای شخصـدهـد کـه بـین تیـپنشـان مـی 3دول ج
داری ن افراد سازمان ورزشـی رابطـه معنـیهای گوش دادمهارت

 وجود دارد.

 

 های شخصیتی و مهارت گوش دادنرابطه تیپ .1جدول 

 Pارزش  ضریب همبستگی پیرسون متغیرهای تحقیق

 2225 -2202 روان نژدی

 22221 22076 برونگرا

 22201 2200 گشودگی به تجربه

 2225 22026 توافق پذیری

 22223 2211 وظیفه شناسی

 

شخصیتی  هایتیپ بین که دهدمی نشان 3 جدول هایداده
سازان دادن برنامه گوش هایمهارت وشناسی یفهبه جز وظ
 . ندارد جودو داریمعنی رابطه شیورز سازمان

های نژدی ومهارتین تیپ شخصیتی روانمیزان همبستگی ب
دهد که بین دو محاسبه شد و این نشان می -2202گوش دادن 

چه افراد به سمت  متغیر رابطه منفی و معکوسی وجود دارد و هر
 های گوش دادن درنژدی پیش روند مهارتی روانتیپ شخصیت

شخصیتی  تیپ بین ستگییابد. برخالف آن همبها کاهش میآن
این  و شد محاسبه 2207 دادن گوش هایمهارت و گرابرون

 به سمت تیپ شخصیتی برونگرا چه افراد نشان از آن دارد که هر
 یابد.ها افزایش میآن های گوش دادن درپیش روند مهارت

 

بین تیپ شخصیتی گشودگی به تجربه و نتیجه همبستگی 
به  چه افراد که هر دهدن می( نشا2200های گوش دادن)مهارت

های مهارت سمت تیپ شخصیتی گشودگی به تجربه پیش روند
 یابد.ها افزایش مینآ گوش دادن در

  پذیری ویب همبستگی بین تیپ شخصیتی توافقضر
 چه افراد که هر دهد( نشان می22026) های گوش دادنمهارت

 هایپذیری پیش روند مهارتصیتی توافقبه سمت تیپ شخ
د. همبستگی بین تیپ یابها افزایش مینگوش دادن در آ
نشان  (2211) های گوش دادنمهارت شناسی وشخصیتی وظیفه

شناسی صیتی وظیفهبه سمت تیپ شخ که هرچه افراد دهدمی
 یابد.ها افزایش مینآ های گوش دادن درپیش روند مهارت

 

 ت گوش دادن و تیپ شخصیتیسازان در رابطه مهارمقایسه مجریان و برنامه .2جدول

 متغیرهای تحقیق
 مجریان برنامه ساز

 P ارزش ضریب همبستگی پیرسن P ارزش ضریب همبستگی پیرسن

 2223 -2215 2262 2229 روان نژدی

 22221 22166 2250 2230 برونگرا

 2226 2206 2251 22339 گشودگی به تجربه

 2229 2209 2299 2225 پذیریتوافق

 22221 2252 2220 2211 یشناسوظیفه
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 دو گروه مستقل t-testنتایج آزمون  . 3جدول

 pارزش tارزش درجه آزادی انحراف معیار میانگین  رهای تحقیقمتغی

 روان نژدی
 2256 -2291 76 2242912 024429 سازبرنامه

    2241114 026112 مجری

 برونگرا
 2209 3232 76 2207913 121147 سازبرنامه

    2250571 121207 مجری

 گشودگی به تجربه
 2213 3220 76 2213395 123702 سازبرنامه

    2219792 123020 مجری

 پذیریتوافق
 2221 0230 76 2211744 126720 سازبرنامه

    2241266 125111 مجری

 شناسیوظیفه
 2216 22733 76 2259197 127464 سازبرنامه

    2241567 121495 مجری

 های شخصیتی درکه ویژگی دهدنشان می 1 های جدولداده
 داریمعنی ساز تفاوته مجری و برنامهبین دو گرو

 (.*) ندارد وجود

   

 

 دو گروه مستقل t-testنتایج آزمون   .4جدول 
 
 
 
 
 
 
های داده
بین  های گوش دادن درکه میزان مهارت دهدمینشان  5 جدول

 (.*داری وجود ندارد)تفاوت معنیساز دو گروه مجری و برنامه
 

 گیریو نتیجه بحث
های های شخصیتی و مهارتنتایج نشان داد که بین تیپ

شی سازمان صدا و سیما رابطه ندرکار ورزگوش دادن افراد دست ا
ین تیپ شخصیتی روان میزان همبستگی ب داری وجود دارد.معنی

محاسبه شد و این نشان  -2202دادن های گوشنژدی و مهارت
 بین دو متغیر رابطه منفی و معکوسی وجود دارد و هر دهد کهمی

    چه افراد به سمت تیپ شخصیتی روان نژدی پیش روند 
یابد. برخالف آن ها کاهش میآن دادن دروشهای گرتمها

گوش  هایو مهارت گرابرون شخصیتی تیپ بین همبستگی
 چه افراد  دارد که هر  از آن  این نشان و شد محاسبه  2207دادن 

 

به سمت تیپ 
شخصیتی 

 یابد.افزایش می آنها در های گوش دادنمهارت برونگرا پیش روند
 به تجربه وشخصیتی گشودگی پ یت بین نتیجه همبستگی

به  چه افراد هر که دهدمینشان  ( 2200) های گوش دادنمهارت
های به تجربه پیش روند مهارت گشودگیشخصیتی  سمت تیپ

ضریب همبستگی بین تیپ  یابد.می   گوش دادن در آنها افزایش
( نشان 22026های گوش دادن)مهارت شخصیتی توافق پذیری و

صیتی توافق پذیری چه افراد به سمت تیپ شخدهد که هر می
یابد. ها افزایش میهای گوش دادن در آنپیش روند مهارت
های گوش شناسی و مهارتتیپ شخصیتی وظیفه همبستگی بین

ه افراد به سمت تیپ که هرچ دهد( نشان می2211 دادن)
 های گوش دادن درشناسی پیش روند مهارتشخصیتی وظیفه

 یابد.نها افزایش میآ
یافته فوق، با نتایج تحقیقات انجام شده نتایج حاصل از 

 نشان دادند ( که0225 )شوان فیلد، همکاران عروف زاد و توسط 

 میانگین رهای تحقیقمتغی
انحراف 
 معیار

درجه 
 آزادی

 pارزش tارزش

 دادنمهارت گوش
 2201 321 76 42151 43245 سازبرنامه

 322650 57266 مجری
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 تربیت بدنی مدیران شنود هایسبک و شخصیتی هایبین ویژگی
( که به 3119 ،شریعتی) دارد؛ معناداری وجود یزد رابطه استان

)مسئولیت  سازمانی تعهد و وثرم وجود رابطه معنادار بین شنود
)روبینزو استیفن  جزی پذیری در بعد شخصیت( پی برد؛ بهزاد

 هایو ویژگی های گوش دادنمهارت که نشان داد بین (3771

 )شوان فیلد، 3وکریتلی رابطه وجود دارد؛ ویور مدیران شخصیتی
 سبکسه  شنیداری و اند بین چهار سبک( که بیان داشته0225

( نقل از 3719)0بطه معنادار وجود دارد؛ فری شوورشخصیتی را
های فردی که مهارت( 0225 )شوان فیلد، عروف زاد و همکاران
 باشدهمسو می دانسته است؛ شنیداری مؤثررا در اثرگذاری سبک 

که از دالیل احتمالی همسویی نتایج تحقیق حاضر با نتایج ذکر 
ورد بررسی در های شخصیتی متوان به شباهت در تیپشده می

 تحقیقات گذشته با تحقیق حاضر اشاره کرد.

 میان از است، داشته اذعان( 3117) صبحی که طور همان
 ترینمهم از یکی کردن گوش انسان، گوناگون هایمهارت
 در را خود کارایی توانمی آن پرورش با که است هاییمهارت
 از یکی مهارت این ضمناً داد؛ افزایش زندگی مراحل تمامی
 .هاستمهارت ترینمشکل

 همدالنه درک به رسیدن و فهمیدن برای تعهدی دادن گوش
 و بکاهید خود تعصبات و نیازها عالیق، از که معنا این به است؛
 او جای را خودتان کنید؛ نگاه مسائل به مقابل فرد چشمان با

 ضمن در دادن گوش. کنید نگاه او چشم دریچه از و بگذارید
 .(3119 )عروف زاده، شماست حبتم و مهر نشانه

دادن، پایه  دانشمندان علوم ارتباطات معتقدند مهارت گوش
دادن  خوب گوش. طبق گفته اسالمیه ثر با دیگران استوارتباط م

ها بستگی دارد. خیلی از بیشتر از هر چیز به منش و شخصیت آدم
های ترین چیزی در مورد مهارتبدون اینکه کوچک هاانسان
، در بین باشندهای بازاری موفقیت خوانده اط مؤثر در کتابارتب
 .ندان سنگ صبور مشهوران به عنوشدوستان

صبور بودن بیشتر از هر چیز به خاطر این حفظ شده  سنگ
و با  گوش داده مقابلش های طرفبه خوبی به حرف فرداست که 
طور  د و همانها را منتقل کنآن است توانسته خود انسانیذات 

ابتدا درصدد درک »( نیز اشاره نموده است 0220) که رومانو
این اصل راه کاری « آیید تا خودتان نیز درک شوید دیگران بر

اساسی برای روابط بین شخصی موثر است. او همچنین توصیه 
ی گوش دادن به کرده است که اگر شما به اندازه کافی وقت برا

... اختصاص دهید  وهای کارکنان، دوستان شرح حال و نقل قول
                                                                              
1 .Weaver & Kirtley 

2. Freshour 

های بهتری به عمل آورده و گیرینتیجه  ها و توانید ارزیابیمی
این خواهید ها را همچنین بهتر متوجه شده و بنابرنیازهای آن

 بین تواند تحت تاثیر قرار داده شود.فهمید که چگونه او می
 و سازانبرنامه در شخصیتی هایویژگی و دادن گوش هایمهارت
 .ندارد وجود داریمعنی تفاوت سازمان رزشیو مجریان

 شده انجام تحقیقات نتایج با فوق، یافته از حاصل نتایج
 مدیران بین ددا نشان که( 3117) همکاران و مشایخی توسط
     لحاظ از مازندران استان هایدبیرستان ناموفق و موفق
 انعطاف و گراییبرون رنجورخویی، روان شخصیتی هایگیویژ
 .باشدمی همسو است؛ نبوده داریمعنی هاتفاوت پذیری

 همکاران و لوتقی تحقیقات نتایج با مدهآ دست به نتایج اما
 عادی زنان و کارآفرین زنان گروه دو بین دادند نشان که( 3117)

 دارد؛ وجود معنادار تفاوت شخصیتی صفات در اصفهان شهرستان
 هایویژگی نبی دادند نشان که( 3117) همکاران و هاشمیان
 پنج تمامی در تهران شهر عادی و پرخطر رانندگان شخصیتی
 تجربه، به بودن باز گرایی، برون نژندی، روان) نئو آزمون شاخص
 وجود همسویی دارد؛ وجود معناداری تفاوت( بودن وجدانی توافق،
 متفاوت هایسال به توانمی ناهمسویی عدم این دالیل از و ندارد
 اشاره...  و مطالعه مورد اماری جامعه در اوتتف تحقیق، انجام
 .نمود

 هایتیپ بین معنادار رابطه وجود از حاکی تحقیق کلی نتیجه
 بوده شیورز سازمان افراد دادن گوش هایمهارت و شخصیتی
 مختلف هایتیپ سمت به افراد چه هر که،طوریبه. است

    پذیری،توافق تجربه،به گشودگی برونگرایی،) شخصیتی
 افزایش آنها در دادن گوش هایمهارت روند پیش( شناسیوظیفه
 از تفاوت این و است متفاوت افراد در شخصیتی هایتیپیابد. می
 اجتماعی، طبقه خانواده، تربیت، سبک همچون متعددی عوامل
 .گیردمی نشات... و فرهنگ

 هاآن به تحقیق این در که شخصیتی هایتیپ تمام بین از
 که شخصیتی تیپ بهترین که گرفت نتیجه توانمی شد، پرداخته
 است، ویژه اهمیت دارای ورزشی سازانبرنامه یا مجریان برای

 یا مجری یک. است شناسی وظیفه شخصیتی تیپ از برخورداری
 و هاارزش به است، شناسوظیفه شخصیت دارای که سازیبرنامه
 را کارها تا ندکمی سعی و باشدمی پایبند بسیار اخالقی، اصول
 در دلیل، همین به و بدهد انجام لغزشی و خطا گونه هیچ بدون
 با مذاکره در و کرده رفتار اصولی بسیار مخاطب، با خود ارتباطات
 و دهدمی فرا گوش آرامش با مقابل طرف هایحرف به دیگران،
 کرسی به را خود حرف بیهوده، جدل و بحث با تا کندنمی تالش
 .کندمی گیری تصمیم منطق و دلیل روی از بلکه بنشاند،

  



3171 بهار ،1 شماره اول، سال ،یورزش یها رسانه در ارتباطات تیریمد  37  

  

  منابع

Arofzadeh, Shahram, (1387). The relationship between personality characteristics of 

effective communication skills, and the faculty of physical education and school. Thesis. 

Faculty of Physical Education and Sport Sciences, Tarbiat Moallem University of Tehran . 

Costa p, Mc crae R, (1992).  Revised NEO Personality  Inventory and NEO five-factors 

Inventory Professional  Manual. Florida. Psychological Assessment Resources. Inc. 

Ferdowsi, MohamadHasan, (1391) “Personality characteristics and organizational 

commitment of the employees of the General Directorate of Sports and Youth Health 

Organization of Khuzestan”, Sports Management Studies, 15. 

Ghasemi, Hamid, (1388). “Content analysis of the sports media”. Journal of jumps. 

Ghasemi, Hamid; Keshkar, Sarah, (1390). Public relations exercise. Tehran: Publication 

hatmi.  

Gilfford, R, ng, cf, and Wilkinson, M. (1985).”Nonverbal cause in the employment 

interview Links between applicant qualities and interviewer Judgment”. Journal of applied 

psychology. 

Gilfford, R, Wilkinson, M, 1985. “Nonverbal Cause in the Employment Interview Links 

Between Applicant Qualities and Interviewer Judgment. “Journal of Applied Psychology”. 

Jianying L, (2005). The Listening Style Inventory (LSI) as an Instrument for Improving 

Skill Jjinan university.  

Moghimi, Mohammad, (2009). Journal of Management, Tehran Rahdan Publications, Vol 

III. 

Mohammadi, Mahshid, (1392). The relation between listening and negotiating skills 

makers and program implementers sports personality of IRIB, MS Thesis, Islamic Azad 

University, Karaj Branch. 

Nazari , Rasol, (1390). The effects of communication skills and interpersonal 

communication on the effectiveness of physical and organizational model, Journal of Sport 

Management, 16. 

Robbins, Stephen P, (1993).  Organizational Behavior, New Jersey: Prentice- Hall. 

Shariati, Fariba, (1387). The relationship between organizational commitment and effective 

listening skills, social and Agriculture Organization of Qom. MA thesis. Tehran University. 

Qom Campus. 

Shvynfyld  M, (2004). The Art and Science of Negotiation, Translation: Mostajeran.A. 

Tehran  .
 

 

 

 

 


	بررسي تأثير رسانههاي جمعي بر تأمين منابع مالي در ورزش
	چکیده
	امروزه رسانهها به عنوان مركز عصبي جامعه محسوب ميشوند و مهمترين و موثرترين ابزار انتقال اطلاعات و آگاهيها در تحقق فرآيند ارتباطات ميباشند. هدف از انجام اين پژوهش بررسي تاثير رسانههاي جمعي بر تامين منابع مالي در ورزش بود. روش پژوهش اين تحقيق از نوع...
	يافتههاي پژوهش
	جدول 4. میانگین رتبهها بر  عوامل اثرگذار بر رشد صنعت ورزش و رتبه تاثير رسانهها بر اين صنعت
	ارزیابی کتاب معلم تربیت بدنی (راهنمای تدریس) دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی شهریزد
	یافته های تحقیق
	بحث ونتیجه گیری




