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 چکیده

و نقش  های روانی بر ارتباطات بین فردیحاضر اثر مهارت هدف از مطالعه
آن بر کارآمدی عملکردی داوران بسکتبال ایران و ارائه مدل بود. روش 
تحقیق توصیفی کاربردی و از نوع همبستگی بود. به این منظور تمام داوران 

نفر بودند، به عنوان نمونه آماری مورد  83زن و مرد بسکتبال ایران که 
فردی از طریق نیاز جهت ارتباطات زیابی قرار گرفتند. اطالعات موردار

های روانی از طریق پرسشنامه نظری و  (، مهارت3338پرسشنامه گراهام )
آوری  ( جمع3333( و کارآمدی از طریق پرسشنامه هسو )3135امامی )

ها، ون لوین برای تجانس واریانس دادهگردید. در سطح آمار استنباطی از آزم
 Fو  tهای  آزمون ها،آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع طبیعی داده

های تحقیق مستقل برای آزمون فرضیه tها، آزمون برای مقایسه میانگین
درصد واریانس مربوط به  35استفاده گردید. نتایج نشان داد که حدود 

شود  های روانی تعیین میهای مهارت ارتباطات بین فردی بوسیله مؤلفه
(35/3R

2
های  کارآمدی بوسیله مؤلفهدرصد واریانس مربوط به  5(. حدود = 

35/3Rشود ) های روانی تعیین میمهارت
2
درصد واریانس  8(. حدود = 

شود  های ارتباطات بین فردی تعیین می مربوط به کارآمدی بوسیله مؤلفه
(38/3R

2
های روانی، ارتباطات بین فردی و (. تحلیل تفاوت بین مهارت= 

معناداری را  داوران تفاوت های فردیکارآمدی داوران با توجه به ویژگی
های روانی بر ارتباطات توان اذعان نمود مهارتکلی می نشان نداد. به طور

 بین فردی و کارآمدی داوران بسکتبال ایران اثر گذارند.

 

 کلیدی هایهواژ

 .های روانی، داوران، کارآمدی، مهارتارتباطات بین فردی، بسکتبال

 

Abstract 
The aim of this study was The Effect of Mental Skill on 

the Personal Communication & the role of on Iranian 

Basketballs Reefers Effectiveness and Presenting the 

Model. The research method used descriptive and 

correlation. For this purpose, the entire Reefers gene and 

men's basketball as a sample of 82 patients were 

evaluated. Information needed for communications 

through questionnaires of Graham (1998), mental skills 

through theoretical and Imam Questionnaire (2014) and 

efficient through questionnaires of Hsu (2002) were 

collected. Levine test for homogeneity of variance in 

inferential statistics, the Kolmogorov-Smirnov test for 

normal distribution of data, t-test and F (ANOVA) for 

comparing the means, independent t test was used to test 

hypotheses. The results showed that about 14% of the 

variance related to interpersonal communication is 

determined by the components of mental skills (R2= 

0/14). About 4% of the variance related to efficiency is 

determined by the components of mental skills (R2 = 

0/04). About 8% of the variance related to interpersonal 

communication effectiveness is determined by the 

components (R2 = 0/08). Analysis of the difference 

between mental skills, interpersonal communication and 

efficiency of judges according to the individual 

characteristics of the reviewers did not show a 

significant difference. 
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 مقدمه

ت اس مؤثر ارتباط برقراری مستلزم مدیریت و دهی سازمان
آگاه  خود نقش و سازمان اهداف از کارکنان که ای گونه به

در توانایی  های ارتباطی مدیر، مهارتشوند. منظور از مهارت
انتقال و ارسال اطالعات، عقاید و احساسات از فرد یا منبعی به 

مدیران با استفاده از علم مدیریت و باشد.  فرد یا منبع دیگر می
ها و الگوی  افراد، درک دیدگاهارتباطات سعی در فهم نگرش 

رو   این های مدیریتی دارند، از منظور تعیین شیوه ارتباطی به
مدیریت مؤثر،  های ارتباطی در زمینهتوانند با توسعه مهارت می

  (. به3336تحقق اهداف را تسهیل کنند )خسروی و همکاران، 
 دهد و می تشکیل را مدیران کار اساس ارتباطات، ترتیب این 

ت ارتباطا کردن صورت برقرار در فقط را خود مدیران وظایف
ضمن  (،3333قلم و همکاران، )سریعدهند  انجام توانند می مؤثر

و  های ارتباطیو آگاهی از مهارت شناخت اینکه ضرورت
ا آنه بین روابط ورزشی و تبیین مدیران ارتباطات بین فردی

ر منج کارآمدی نهایت در و سطح ارتباطات بهبود به تواند می
(. در همین راستا اشاره شده 3334شود )نظری و همکاران، 

های ( بر مهارت83/3میزان ) به ارتباطی هایاست که مهارت
فرآیند (. 3333باشد )گودرزی و همکاران، مدیریتی اثرگذار می

های انسانی در چهار حیطة ارتباط با خود، روابط بین  مهارت
در این گیرد که  ط جمعی قرار میفردی، روابط گروهی و رواب
های روابط انسانی است.  ترین بخشمیان، روابط بین فردی مهم

روابط بین فردی به صورت ارتباط با زیردستان، باالدستان و 
ها هر سه بخش از این  شود. در سازمان ها تعریف می ردیف هم

بیشتر در ارتباط به کار  ارتباطات قابل بررسی است، اما آنچه
 روابط بین فردی با باالدستان و زیردستان است ود،ر می

(، ضمن اینکه باید توجه داشت 3336و همکاران،  3)دیریکت
ز ا آگاهی فردی شامل: روابط بین فردی بین های روابطمؤلفه
، دیگران از آگاهی شفافیت، و خودنظمی سازی، خودفاش و خود

و  احساسات با آمدن کنار ارزیابی، و قبول کردن بازخورد
(. از این رو در 3333باشد )نظری و همکاران، ها می تفاوت

های کالمی، های ارتباطی باید اذعان نمود مهارتمقوله مهارت
هایی هستند در تعامالت گوش دادن و بازخورد مؤثر، مهارت

، 3یند ارتباطات نقش موثری دارند )یوکلآبین فردی و فر
3338.) 

                                                                            
1. Direkt 

2. Yukl 

عنوان های ارتباطی را به( مهارت3333) 1ایکسان و همکاران
کارآمدی داوران  های اجتماعی عنوان نمودند.بنای مهارتزیر

تواند بر عملکرد بسیار مهمی است که می مسألهدر ورزش 
ورزشکاران و به طور کلی جامعه ورزشی اثرگذار باشد. عوامل 

    دهند به نظر قرار می تأثیرزیادی کارآمدی افراد را تحت 
های روانی باشد. در واقع آن رسد یکی از این عوامل مهارتمی

هایی که سبب افزایش آمادگی روانی و بهبود دسته از مهارت
عمکرد داوران شده و باعث کنترل هیجانات، تمرکز بهتر، 
باالبردن اعتماد به نفس و به طور کلی منجر به بهبود فرآیند 

شوند.  نی تعریف میهای رواشود، در قالب مهارتیادگیری می
های سازمانی،  بر همین اساس افراد برای دستیابی به موفقیت

های جسمانی نیاز دارند و های روانی بیش از مهارتبه مهارت
های روانی دست افرادی که به سطح قابل قبولی از مهارت

نفس  امور تمرکز نموده و از اعتماد به توانند بر اند، بهتر مییافته
یابد و  برخوردارند و کارایی ذهنی آنها نیز افزایش میبیشتری 

 (.3336)شامیری و نظری،  شوند کمتر دچار هیجان می

های روانی شامل: تمرکز، انگیزش، اعتماد به متغیرهای مهارت
مندی  هدف کنترل حاالت روانی و نفس، تصویرسازی ذهنی و

نظری،  )شامیری و های فراوانی کاربرد دارند است که در فعالیت
     ها و  ای از تکنیک های روانی مجموعهمهارت(. 3336
هایی هستند که در جهت آمادگی روانی و در نهایت باال روش

ل هیجانات، افزایش تمرکز، بردن عملکرد ورزشکار و تعدی
رود.  کار میهاعتماد به نفس و باال بردن میزان یادگیری ب توسعه
ه دهند های روانی نشاندر واژه مهارت «مهارت»کلمه  وجود

ه ک معنا بدین است، روانی های مهارت بودن اکتسابی
ی ورزش اجرای توانند ها می مهارت این فراگیری با ورزشکاران

 (.3333بخشند )رمضان نژاد و همکاران،  بهبود را خود
ر ه در و پرهیجان شغلی ورزشی، باید اذعان نمود قضاوت

ن (. در ای3338ت )نظری و سهرابی، اس زااسترس سطحی
ا ز استرس بسیار عامل چهار ( نیز3334) 5راستا آنشل و وینبرگ

 اشتباه، که شامل: تصمیم کردند شناسایی بسکتبال داوران را در
جای  در قرارگیری و بدنی آسیب به تهدید مربیان، بددهنی

ن میا ( تعارضات3333) 4اسویکرت و نامناسب بودند. رینی
ه عمد منابع را جزء و عملکرد زمان شناخت، فشار عدم فردی،

کردند، ضمن اینکه منابع اعالم بسکتبال داوران استرس

                                                                            
3. Iksan, Z. H. et al 

4. Anshel & Weinberg 

5. Rainey & Schweickert 
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ل عوام ترتیب به را بسکتبال داوران رفتگی استرس و تحلیل
ا ر عملکرد و زمانی فشار فقدان شناخت، فردی، میان تعارضات

( 3333) 3هانتن و کردند. فلتچرا معرفی استرس منابع عنوانبه
ب اضطرا پرسشنامه نمرات در معناداری تفاوت که دادند نشان

و  خودگفتاری سازی،آرام هایبین مهارت در رقابتی
ه استفاد روانی هایمهارت از که هاییگروه بین در تصویرسازی

د کردننمی استفاده هامهارت این از که گروهی با کردندمی
ز ا بیشتر حتی ها استرس این رسد می نظر دارد. به وجود

ن چنی در که همانطور و باشد ورزشکاران و مربیان استرس
ا عملکرد ر بهترین مربیان و ورزشکاران از توان نمی موقعیتی

و  قضاوت وجود استرس، با توانند نمی هم داوران داشت، انتظار
(. 3333باشند )میردار و همکاران،  داشته درستی عملکرد
 مانن نیز شغل داوری دهد می نشان پژوهشی های گزارش

ل با عوام داوران و زاستاسترس خاص، مشاغل برخی
، 1و وگوت 3334، 3روبرو هستند )تاتچر متنوعی زای استرس
3333 .) 

ی کیف برگزاری در داوران نقش حساسیت و با وجود اهمیت
، درون زمین و تماشاگران آرامش بازیکنان و ورزشی های رقابت

ی شغل و ای حرفه مختلف های جنبه ی دربارۀکمّ تحقیقات
و نظری  (.3333 ،5)باالس و اسکوت انجام گرفته است داوران

گ لی داور 66 ،روانی مهارت چهار بررسی ( با3338سهرابی )
د ح در هاآن تحلیل رفتگی سطح دادند نشان ایران فوتبال برتر

، مربی عصبیت ها، رسانه فشار به علت نیز استرس و متوسط
ن بی اما فشار و ناراضی ورزشکاران پرخاشگری تماشاگران،

، ارتباطی مهارت سه حتی وجود بود. البته شایع قضاوت
ی انرژ به تحقیق این داوران در تمرکز و اعتماد یا اطمینان

ر دچا بیشتر احتماالً آنها صورت این غیر در نیاز دارد، روانی
 شدند. می استرس
ی زااسترس عواملی ( با بررس3333) نژاد و همکارانرمضان
و  والیبال هندبال، فوتبال،ل متداو و گروهی رشتة چهار داوران

ر د داوران کلی که استرسد ایران اشاره بر این داشتن بسکتبال
، فردی و فنی به باالست. عوامل: عملکرد رو ومتوسط  حد

ی داور در از اشتباه ترس و شخصی مشکالت عملکرد، ارزیابی
ت تعارضا و زمانی موقعیتل عوام و داشتند اولویت باالترین

 عوامل بودند. مقایسة گرفتهر قرا آخر در اولویت فردی میان

                                                                            
1. Fletchera. & Hanton  

2. Thatcher 

3. Voight 

4. Balch & Scott 

ط فق که نشان داد نیز ورزشی رشتة چهار داوران زایاسترس
و  دارمعنی فوتبال داوران در زمانی موقعیت عامل استرس

ل عام در نیز المللیبینن داوران است. داورا سایر از بیشتر
 ملی داشتند. داورانز ا بیشتر فنی، استرسی و فردی عملکرد

ش گزار زنان از بیشترن مردا در شخصی مشکالت همچنین
ا ب داوران در زااسترسل عوام در اولویت تفاوتی و هیچ بود شده

 نشد. با این رویکرد مشاهدهف مختل سابقه و تحصیالت سطح
ن و نظران، محققا کارشناسان، صاحبتوان اذعان نمود می

های روانی بر افراد و تک مهارت مربیان به اهمیت تک
ورزشکاران و داوران واقفند. از دیگر متغیرهای اثرگذار بر 

تباطات، برخی از مفاهیم کارآمدی ارتباطات بین فردی است. ار
ها را به دیگران و تفکرات و معانی و یا به عبارت بهتر پیام

از آنجا که وجود ارتباطات مؤثر بین مدیر و کند. تفهیم می
کارکنان در کلیه سطوح برای کارآمدی و کارآیی ضروری است. 

دهنده نحوه ارتباط مدیر با الگوی مدیریتی نیز در واقع نشان
های ارتباطی اگرچه لزوم برخورداری از مهارتکارکنان است. 

زاده و )شیخعلیت موفقیت در مدیریت کامالً روشن اسبرای 
 (. 3331تجاری، 

د عملکر سطح در روانی های مهارت اهمیت رغم علی
ی جد توجه مورد امر، این متأسفانه ورزشکاران و داوران،

ل داخ در اندکی تحقیقات و نگرفته قرار داخلی اندیشمندان
و د یا که معموالً یک یافته انجام ها مهارت این مورد در کشور
ت اند. تحقیقا ادهد قرار نظردمور را روانی های مهارت از مؤلفه
ت نوسانا بر رقابت اثرات و سطوح مهارت زمینه در نیز اندکی
 دراست.  گرفته صورت آن کنترل نحوه و روانی های مهارت

های روانی و این راستا کارآمدی بیشر داوران باید مهارت
ر مورد بررسی تواند به عنوان دو متغیهای ارتباطی میمهارت

قرار گیرد که سهم هر کدام از این فاکتورهای بر کارآمدی و به 
 سرانجام رساندن وظایف در بین داوران بسکتبال چگونه است.

ن مسئوال و مدیران به تواند میتحقیق حاضر  بنابراین نتایج
ک تا در کند کمک داوران کمیتة به ویژه بسکتبال،  فدراسیون

ا ب احیاناً و آورند داوران به دست شغلی موقعیت از تری کامل
ت کیفی و سالمت زای داوری، استرس عوامل اثرات کاهش
 دهند، لذا در این پژوهش بدنبال ارتقاء را های ورزشی رقابت

 های روانیبرای این پرسش هستیم که آیا مهارتیافتن پاسخ 
 یهای ارتباطات بین فردی و کارآمدبر کاربست استراتژی

 ؟داوران بسکتبال ایران نقش دارد
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 شناسیروش
های روانی بر کاربست نقش مهارتبه منظور تعیین میزان 

های ارتباطات بین فردی و نقش آن بر کارآمدی استراتژی
بین با به بررسی متغیرهای پیش داوران بسکتبال ایران

 متغیرهای مالک پرداخته شد. از این رو تحقیق از نوع توصیفی
ات این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقهمبستگی بود  ـ

و  کاربردی است، که به صورت پیمایشی با تکنیک تحقیق
 تکمیل پرسشنامه اجرا شده است.

آماری این پژوهش کلیه داوران فعال بسکتبال جامعه و نمونه 
اساس آمار ارائه شده از فدراسیون بسکتبال تعداد است که بر

باشد. از این رو نفر )زن و مرد( تمام شمول می 83آنها 
آوری گردید. در بین کلیه داوران توزیع و جمعها پرسشنامه

جهت گردآوری اطالعات مربوط به ارتباطات بین فردی از 
(، همچنین جهت گردآوری اطالعات 3338پرسشنامه گراهام )
های روانی از پرسشنامه نظری و همکاران مربوط به مهارت

آوری اطالعات مربوط به کارآمدی از ( و جهت جمع3135)
برای سنجش روایی  ( استفاده گردید.3333سو )پرسشنامه ه

روایی محتوایی استفاده شده  گیری در این پژوهش ازابزار اندازه
 است.

گیری این پژوهش، پرسشنامه جهت سنجش روایی ابزار اندازه
نفر از متخصصین توزیع، و همچنین یک فرم  33مقدماتی بین 

همراه آن ای از خیلی ضعیف تا خیلی خوب به گزینه 4پاسخ 
داده شد و از اساتید خواسته شد که میزان هماهنگی هر یک از 

ای مشخص گزینه 4سؤاالت را با هدف تحقیق، در یک طیف 

اساس گویی، هماهنگی درونی آن برکنند و سپس بعد از پاسخ
برآورد گردید. جهت سنجش پایایی  83/3ضریب کندال 

ها با ادههای پژوهش از طریق دو نیمه نمودن دپرسشنامه
استفاده از ضریب آلفا یا آلفای کرونباخ استفاده گردید که بر این 

نفره  13ها بین یک گروه نمونه اساس پس از توزیع پرسشنامه
ترتیب ها به ریب برای پرسشنامهآوری آنها، این ضو جمع

های آماری شامل روش( محاسبه گردید. 33/3، 88/3، 83/3)
پژوهش در دو سطح توصیفی و  تجزیه و تحلیل اطالعات این

افزارهای  ها از نرماستنباطی انجام شد. برای تحلیل داده
SPSS16   درصد استفاده شد. 34با سطح اطمینان 

 

 هایافته

 43های توصیفی جنسیت افراد مورد مطالعه با توجه به یافته
باشند. بیشترین درصد مرد می 53درصد افراد مورد زن و 

 33با حدود  3افراد با درجه داوری درجه  فراوانی مربوط به
 34المللی با حدود درصد و کمترین آن افراد با درجه داوری بین

باشند. در فاکتور میزان تحصیالت داوران بسکتبال درصد می
درصد بیشترین  8/58ایران افراد با تحصیالت لیسانس با 

ل درصد کمترین فراوانی را تشکی 5فراوانی و دکتری با حدود 
 اند. داده

ابتدا برای نرمال بودن نمونه از آزمون کلموگروف اسمیرنوف  در
 (.p≤34/3) و برای همگنی واریانس از آزمون لوین استفاده شد

نمونه آماری تحقیق از توزیع نرمال اساس نتایج بدست آمده بر
 تبعیت و متغیرهای تحقیق از تجانس واریانس برخوردار بودند. 

 
 های روانی و ارتباطات بین فردیهای آماری رگرسیون و تحلیل واریانس مهارت مشخصه .4جدول 

R R شاخص
 SS DF Mean Square F P شاخص 2

  رگرسیون
 333/3 36/1 33/3 5 88/3 رگرسیون 

   33/3 33 46/4 باقیمانده 41/3 31/3 

    83 55/6 کل   

 
از سطح  ،3شماره با توجه به نتایج به دست آمده در جدول 

شود که در این مدل بین  داری چنین استنباط می معنی
داری وجود دارد و این بین و مالک رابطه معنیمتغیرهای پیش

 هایمؤلفه یعنی بین ،باشد دار میمعنی 34/3ارتباط در سطح 

های روانی و ارتباطات بین فردی رابطه خطی وجود مهارت
درصد واریانس  41(. براساس این نتایج حدود =333/3Pدارد. )

های های مهارت وسیله مؤلفهه مربوط به ارتباطات بین فردی ب
41/3Rشود ) روانی تعیین می

2
 =).  
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  خالصه جدول رگرسیون .2جدول 

 
 

 

 

 

 
 
 

های  معادله رگرسیونی بین مؤلفه 3 با استناد به نتایج جدول
 :باشد های روانی و ارتباطات بین فردی به شرح زیر میمهارت

 = ارتباطات بین فردی   33033+( 54/3اعتماد به نفس  +33/3
 +کنترل حاالت روانی 38/3+هدف گزینی36/3)تمرکز

 
 های روانی و کارآمدیهای آماری رگرسیون و تحلیل واریانس مهارت مشخصه .9جدول 

R R شاخص
 SS DF Mean Square F P شاخص 2

  رگرسیون
 35/3 35/3 43/3 5 33/3 رگرسیون 

   33/3 36 55/48 باقیمانده 53/3 63/3 

    83 33/63 کل   

 
های  های آماری رگرسیون بین مؤلفه تحلیل واریانس و مشخصه

ارائه شده  1شماره های روانی و کارآمدی در جدول مهارت
 است. 

درصد واریانس مربوط به کارآمدی  53اساس این نتایج حدود بر
شود  های روانی تعیین میهای مهارت بوسیله مؤلفه

(53/=3R
2.)  

 

  خالصه جدول رگرسیون .1جدول 

 
 

 

 

 

 

 
معادله رگرسیونی بین  5شماره  با استناد به نتایج جدول

 :باشد های روانی و کارآمدی به شرح زیر میهای مهارت مؤلفه
 = کارآمدی   33034+( 13/3+اعتماد به نفس 33/3

+کنترل حاالت روانی13/3+هدف گزینی36/3)تمرکز

 
   ارتباطات بین فردی بر کارآمدیهای آماری رگرسیون و تحلیل واریانس  مشخصه .9جدول 

R R شاخص
 SS DF Mean Square F P شاخص 2

  رگرسیون
 33/3 55/3 36/3 4 15/4 رگرسیون 

   35/3 34 55/44 باقیمانده 36/3 43/3 

    83 33/63 کل   

 B Beta t P شاخص

 33/3 43/3 - 33/3 ضریب ثابت

 338/3 36/3 33/3 38/3 هدف گزینی

 353/3 83/3 33/3 54/3 اعتماد به نفس

 335/3 33/3 13/3 33/3 کنترل حاالت روانی

 314/3 31/3 31/3 36/3 تمرکز

 B Beta t P شاخص

 33/3 53/6 - 34/3 ضریب ثابت

 333/3 63/3 13/3 13/3 هدف گزینی

 31/3 33/3 35/3 13/3 اعتماد به نفس

 35/3 33/3 34/3 33/3 کنترل حاالت روانی

 33/3 35/3 33/3 36/3 تمرکز
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های  های آماری رگرسیون بین مؤلفه تحلیل واریانس و مشخصه
ارائه شده  5شماره در جدول ارتباطات بین فردی بر کارآمدی 

 است.

واریانس مربوط به کارآمدی درصد  36براساس این نتایج حدود 
شود  های ارتباطت بین فردی تعیین می بوسیله مؤلفه

(36/3R
2
=.)   

 
  خالصه جدول رگرسیون. 6جدول 

 
 

 

 

 

 
 
 

معادله رگرسیونی بین  6شماره  با استناد به نتایج جدول
 :باشد های ارتباطات بین فردی و کارآمدی به شرح زیر می مؤلفه

 = کارآمدی33/3( 13/3خوداز+آگاهی33/3خودنظمی
 +13/3+ آگاهی از دیگران36/3+ قبول بازخورد 36/3)کنارآمدن

 

 گیرینتیجه بحث و
های های مهارت بین مؤلفه 3شماره  های جدولاساس یافتهبر

اساس این نتایج اطات بین فردی ارائه شده است. برروانی و ارتب
درصد واریانس مربوط به ارتباطات بین فردی بوسیله  41حدود 
شود، ضمن اینکه از بین  های روانی تعیین میهای مهارت مؤلفه

االت اعتماد به نفس و کنترل ح مؤلفههای روانی ابعاد مهارت
 3شماره های جدول اساس یافتهروانی در معادله رگرسیون بر

بینی متغیر مالک یعنی ارتباطات بین بیشترین سهم را در پیش
فردی داشتند، لذا داوران بسکتبال برای برقراری ارتباط بهینه 

و هدف  های تمرکزمؤلفهدر سطح بین فردی، ضمن توجه به 
ای به باال بردن سطح اعتماد به بایست توجه ویژهگزینی می

حاالت روانی خود داشته باشند. نفس و مدیریت و کنترل 
های های مهارت ببین مؤلفه 1شماره های جدول اساس یافتهبر

درصد واریانس مربوط به کارآمدی بوسیله  53روانی و کارآمدی 
شود. باید اذعان نمود  یعیین مهای روانی تهای مهارت مؤلفه

و معادله رگرسیون بدست  5شماره های جدول اساس یافتهبر
کنترل حاالت روانی،  مؤلفهآمده در این بخش از بین چهار 

  های روانی گزینی مهارتتمرکز، اعتماد به نفس و هدف
نفس بیشترین سهم را در گزینی و اعتماد بههای هدفمؤلفه
داوران داشتند، لذا داوران بسکتبال بینی متغیر کارآمدی پیش

باید توجه داشته باشند که برای ارتقای سطح کارآمدی 
ای بر روی ها توجه ویژهعملکردی ضمن توجه به سایر مقوله

نفس خود داشته باشند. گزینی و ارتقای سطح اعتماد بههدف
های شامیری و نظری نتایج این بخش از پژوهش با یافته

های مدیرتی مدیران های روانی را بر مهارت( که مهارت3336)
 باشد. و ارتقای سطح اثربخشی آنها موثر دانستند، همسو می

های ارتباطات بین  بین مؤلفه 4شماره های جدول اساس یافتهبر
 36فردی و کارآمدی ارائه شده است. این بدان معنی است که 

بینی  تباطات بین فردی پیشردرصد کارآمدی توسط سطح ا
ای ارتباطات بین فردی، قبول ارزیابی و همؤلفهشود. از بین  می

های افراد بیشترین سهم را در بازخود و کنارآمدن با تفاوت
رآمدی داشته، ضمن اینکه خود نظمی و شفافیت، بینی کاپیش

باشد، در کنار آگاهی از دیگران و آگاهی از خود نیز موثر می
( که 3334های پژوهش حاضر با نتایج نظری و همکاران ) یافته

آن بر  تأثیرهای ارتباطی و روابط بین فردی و به بررسی مهارت
شاره بر این اثربخشی سازمانی در مدیران ورزشی پرداختند و ا

های ارتباطی از طریق روابط بین فردی داشتند که مهارت
دست( بر بین فردی با زیر)روابط بین فردی با مافوق و روابط 

به همان گذارد، همخوانی دارد، لذا می تأثیراثربخشی سازمانی 
شود،  های ورزشی گسترده می ها و فعالیت نسبت که برنامه

ها و  و انواع مختلف شایستگی مدیریت ورزشی نیز پیچیده شده
نیاز است، از این ا برای مدیریت در حوزه ورزش مورده مهارت

های مدیریتی، رو صالحیت و کیفیت مدیران از نظر مهارت
ترین عوامل استمرار موفقیت در هر سازمانی است. یکی از مهم

صورت بهینه با  های ارتباطی را به بایست مهارتاز این رو می

 B Beta t P شاخص      

 33/3 53/6 - 33/3 ضریب ثابت

 31/3 55/3 33/3 83/3 آگاهی از خود و خود فاش سازی

 333/3 63/3 33/3 35/3 خودنظمی و شفافیت

 351/3 84/3 33/3 33/3 آگاهی از دیگران

 311/3 81/3 36/3 36/3 قبول کردن بازخورد و ارزیابی

 35/3 31/3 33/3 36/3 هاکنار آمدن با احساسات و تفاوت
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کار گرفته شود، ضمن اینکه بخش هتغییرات محیطی بتوجه به 
 با نتایج پژوهش نظری و همکارانهای بدست آمده از یافته

ت ارتباطا و ارتباطی هایمهارت ( که به بررسی اثرات3333)
ه ارائ و ایران ورزشی سازمانی مدیران اثربخشی بر فردی بین

ت رتباطاا ارتباطی، هایمهارت بین الگو پرداخته و اشاره شد
ی سازمان اثربخشی و باالدستان و زیردستان با فردی بین

 دارد، همخوانی دارد. به وجود دارمعنی ارتباطی ورزشی مدیران
ن عنوابه شخصیتی هایویژگی گفت توانمی طور کلی

بینی ارتباطات بین فردی پیش در مؤثر نقشی مناسب، شاخصی
  دارد.

تمرکز، کنترل حاالت روانی، های رسد که مهارتبه نظر می
گزینی را در داوران تقویت نفس و هدفداری و هدفاعتماد به

های روانی داوران تقویت گردد و نموده تا در نهایت مهارت
بتوانند سطح ارتباطات بین فردی افزایش داده و نهایت 

گردد کارآمدی را در داوران ارتقا دهند. از این رو پیشنهاد می
های دربایست با ارائه بازخویون بسکتبال ایران میفدراس مدیران

های فنی، مناسب، ارزیابی تکوینی، توجه به سطح مهارت
انسانی و ادراکی داوران، شرایطی را فراهم آورند تا داوران 

ها و احساسات خود کنار ضمن شفافیت در رفتار بتوانند با تفاوت
شرایط مسابقه  بینی درآمده و با شناخت از رفتارهای قابل پیش

سطح کارآمدی خود را ارتقا داده و مسابقات فدراسیون را بدون 
 استراس و به نحو احسن قضاوت نمایند.

توان اذعان نمود با توجه به اینکه داوران با به طور کلی می
و ارتباطات، سعی در فهم  های علوم مدیریتاستفاده از یافته

ارتباطی به منظور ها و الگوهای نگرش افراد، درک دیدگاه
توانند با در های مدیریتی دارند. از این رو آنها میتعیین شیوه

 هایارتباطی مؤثر و بهبود مهارتهای نظر گرفتن شبکه
زمینه مدیریت مؤثر  های ارتباطیمهارتانسانی، از جمله توسعه 

های از مهارتآگاهی ، لذا ضرورت شناخت و را تسهیل نمایند
و ارتباطات بین فردی مدیران ورزشی و تبیین روابط  ارتباطی

و در نهایت تواند منجر به بهبود سطح ارتباطات بین آنها می
و عقاید آنان از  و احساسات داوران کارآمدی شود. مسائل شغلی

باشد. آنها برای توانایی ارتباط گذار در ارتباط میجمله عوامل اثر

ند. مدیران دای قائل بویژهبرای کارکنان اهمیت و بین فردی
کارهای مدی یکی از راهآبرای ارتقای سطوح کار معموالً

رسد وجود یک مدیر کنند. به نظر می ارتباطی را انتخاب می
هایی که یته داوران بسکتبال باید روی راهآمد در کمماهر و کار

شود، تمرکز کند تا میان داوران از باعث بهبود روابطش می
ها را به حداقل برساند برخوردار باشد. ناسازگاریجایگاه بهتری 

های گذار روی نظرها و رفتارها تا در محل کار واکنشو تأثیر
های شخصیتی عملی متقابل را کنترل کند. از آنجا که ویژگی

بینی عنوان یک شاخص مناسب، نقش مؤثری در پیشبه
ارتباطات بین فردی و کارآمدی داوران بسکتبال دارد. نقش 

عه و در سطح جاممستقیم خصیت افراد در انتخاب ارتباط غیرش
 ارتباطات فردی اثرگذار است.

تواند به عوامل های شخصیتی مدیران میدر بررسی ویژگی
ای از قبیل بافت فرهنگی اجتماعی و ساختار اجتماعی و زمینه

حتی عملکرد سطوح مختلف مدیریتی در رابطه با عوامل فشار 
ای نمود. با م نظارت بر عملکرد توجه ویژهسازمانی و سیست

توجه به اینکه در این پژوهش سعی شد این متغیرها را به 
صورت همزمان مورد بررسی قرار داده و مدل جدیدی را ارائه 

توان گفت  گیری کلی از مطالعه انجام شده مینماید، در نتیجه
 های روانی بردهد که مهارت های این تحقیق نشان می یافته

 گذارارآمدی داوران بسکتبال ایران اثرارتباطات بین فردی و ک
های روانی در ن بدان معناست که با بهبود مهارتند. ایهست

   داوران بسکتبال ارتباطات بین فردی و اثربخشی افزایش 
در بهبود عملکرد کارکنان هر سازمانی  مؤلفهیابد. این دو می

نوان بخشی از جامعه عهستند داوران بسکتبال نیز به موثر
های ورزشی کشور از این قاعده مستثنی نیستند. چنانچه مهارت

روانی داوران از بدو ورود به حرفه داوری بررسی شود و بهبود 
شک ارتباطات بین فردی آنها در حوزه فعالیت خود که یابد بی

یابد و این امر به های بسکتبال است بهبود میهمان رقابت
های بسکتبال منجر ی آنها در عرصه رقابتافزایش اثر بخش

شده که در این حالت شاهد برگزاری مسابقات بسکتبال در 
سطح باالتری خواهیم بود و مزایای آن هم برای داوران و هم 

 فدراسیون بسکتبال خواهد بود.
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