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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.

چکیده
هدف از مطالعه حاضر اثر مهارتهای روانی بر ارتباطات بین فردی و نقش
 روش.آن بر کارآمدی عملکردی داوران بسکتبال ایران و ارائه مدل بود
 به این منظور تمام داوران.تحقیق توصیفی کاربردی و از نوع همبستگی بود
 به عنوان نمونه آماری مورد، نفر بودند82 زن و مرد بسکتبال ایران که
 اطالعات موردنیاز جهت ارتباطات فردی از طریق.ارزیابی قرار گرفتند
 مهارتهای روانی از طریق پرسشنامه نظری و،)1998( پرسشنامه گراهام
) جمعآوری2002( ) و کارآمدی از طریق پرسشنامه هسو1394( امامی
، در سطح آمار استنباطی از آزمون لوین برای تجانس واریانس دادهها.گردید
F  وt  آزمونهای،آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای توزیع طبیعی دادهها
 مستقل برای آزمون فرضیههای تحقیقt  آزمون،برای مقایسه میانگینها
 درصد واریانس مربوط به14  نتایج نشان داد که حدود.استفاده گردید
ارتباطات بین فردی بوسیله مؤلفههای مهارتهای روانی تعیین میشود
 درصد واریانس مربوط به کارآمدی بوسیله مؤلفههای4  حدود.)R2 =0/14(
 درصد واریانس8  حدود.)R2 =0/04( مهارتهای روانی تعیین میشود
مربوط به کارآمدی بوسیله مؤلفههای ارتباطات بین فردی تعیین میشود
 ارتباطات بین فردی و، تحلیل تفاوت بین مهارتهای روانی.)R2 =0/08(
کارآمدی داوران با توجه به ویژگیهای فردی داوران تفاوت معناداری را
 به طور کلی میتوان اذعان نمود مهارتهای روانی بر ارتباطات.نشان نداد
.بین فردی و کارآمدی داوران بسکتبال ایران اثر گذارند
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مقدمه
سازماندهی و مدیریت مستلزم برقراری ارتباط مؤثر است
بهگونهای که کارکنان از اهداف سازمان و نقش خود آگاه
شوند .منظور از مهارتهای ارتباطی مدیر ،مهارت در توانایی
انتقال و ارسال اطالعات ،عقاید و احساسات از فرد یا منبعی به
فرد یا منبع دیگر میباشد .مدیران با استفاده از علم مدیریت و
ارتباطات سعی در فهم نگرش افراد ،درک دیدگاهها و الگوی
ارتباطی بهمنظور تعیین شیوههای مدیریتی دارند ،از این رو
میتوانند با توسعه مهارتهای ارتباطی در زمینه مدیریت مؤثر،
تحقق اهداف را تسهیل کنند (خسروی و همکاران .)2016 ،به
این ترتیب ارتباطات ،اساس کار مدیران را تشکیل میدهد و
مدیران وظایف خود را فقط در صورت برقرار کردن ارتباطات
مؤثر میتوانند انجام دهند (سریعقلم و همکاران ،)2010 ،ضمن
اینکه ضرورت شناخت و آگاهی از مهارتهای ارتباطی و
ارتباطات بین فردی مدیران ورزشی و تبیین روابط بین آنها
میتواند به بهبود سطح ارتباطات و در نهایت کارآمدی منجر
شود (نظری و همکاران .)2015 ،در همین راستا اشاره شده
است که مهارتهای ارتباطی به میزان ( )0/89بر مهارتهای
مدیریتی اثرگذار میباشد (گودرزی و همکاران .)2012 ،فرآیند
مهارتهای انسانی در چهار حیطة ارتباط با خود ،روابط بین
فردی ،روابط گروهی و روابط جمعی قرار میگیرد که در این
میان ،روابط بین فردی مهمترین بخشهای روابط انسانی است.
روابط بین فردی به صورت ارتباط با زیردستان ،باالدستان و
همردیفها تعریف میشود .در سازمانها هر سه بخش از این
ارتباطات قابل بررسی است ،اما آنچه بیشتر در ارتباط به کار
میرود ،روابط بین فردی با باالدستان و زیردستان است
(دیریکت 1و همکاران ،)2016 ،ضمن اینکه باید توجه داشت
مؤلفههای روابط بین فردی شامل :روابط بین فردی آگاهی از
خود و خودفاشسازی ،خودنظمی و شفافیت ،آگاهی از دیگران،
قبول کردن بازخورد و ارزیابی ،کنار آمدن با احساسات و
تفاوتها میباشد (نظری و همکاران .)2012 ،از این رو در
مقوله مهارتهای ارتباطی باید اذعان نمود مهارتهای کالمی،
گوش دادن و بازخورد مؤثر ،مهارتهایی هستند در تعامالت
بین فردی و فرآیند ارتباطات نقش موثری دارند (یوکل،2
.)2008

ایکسان و همکاران )2012( 3مهارتهای ارتباطی را بهعنوان
زیربنای مهارتهای اجتماعی عنوان نمودند .کارآمدی داوران
در ورزش مسأله بسیار مهمی است که میتواند بر عملکرد
ورزشکاران و به طور کلی جامعه ورزشی اثرگذار باشد .عوامل
زیادی کارآمدی افراد را تحت تأثیر قرار میدهند به نظر
میرسد یکی از این عوامل مهارتهای روانی باشد .در واقع آن
دسته از مهارتهایی که سبب افزایش آمادگی روانی و بهبود
عمکرد داوران شده و باعث کنترل هیجانات ،تمرکز بهتر،
باالبردن اعتماد به نفس و به طور کلی منجر به بهبود فرآیند
یادگیری میشود ،در قالب مهارتهای روانی تعریف میشوند.
بر همین اساس افراد برای دستیابی به موفقیتهای سازمانی،
به مهارتهای روانی بیش از مهارتهای جسمانی نیاز دارند و
افرادی که به سطح قابل قبولی از مهارتهای روانی دست
یافتهاند ،بهتر میتوانند بر امور تمرکز نموده و از اعتماد بهنفس
بیشتری برخوردارند و کارایی ذهنی آنها نیز افزایش مییابد و
کمتر دچار هیجان میشوند (شامیری و نظری.)2016 ،
متغیرهای مهارتهای روانی شامل :تمرکز ،انگیزش ،اعتماد به
نفس ،تصویرسازی ذهنی و کنترل حاالت روانی و هدفمندی
است که در فعالیتهای فراوانی کاربرد دارند (شامیری و نظری،
 .)2016مهارتهای روانی مجموعهای از تکنیکها و
روشهایی هستند که در جهت آمادگی روانی و در نهایت باال
بردن عملکرد ورزشکار و تعدیل هیجانات ،افزایش تمرکز،
توسعه اعتماد به نفس و باال بردن میزان یادگیری بهکار میرود.
وجود کلمه «مهارت» در واژه مهارتهای روانی نشاندهنده
اکتسابی بودن مهارتهای روانی است ،بدین معنا که
ورزشکاران با فراگیری این مهارتها میتوانند اجرای ورزشی
خود را بهبود بخشند (رمضان نژاد و همکاران.)2012 ،
باید اذعان نمود قضاوت ورزشی ،شغلی پرهیجان و در هر
سطحی استرسزا است (نظری و سهرابی .)2008 ،در این راستا
آنشل و وینبرگ )1995( 4نیز چهار عامل بسیار استرسزا را در
داوران بسکتبال شناسایی کردند که شامل :تصمیم اشتباه،
بددهنی مربیان ،تهدید به آسیب بدنی و قرارگیری در جای
نامناسب بودند .رینی و اسویکرت )1991( 5تعارضات میان
فردی ،عدم شناخت ،فشار زمان و عملکرد را جزء منابع عمده
استرس داوران بسکتبال اعالم کردند ،ضمن اینکه منابع

1. Direkt
2. Yukl

3. Iksan, Z. H. et al
4. Anshel & Weinberg
5. Rainey & Schweickert
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استرس و تحلیل رفتگی داوران بسکتبال را به ترتیب عوامل
تعارضات میان فردی ،فقدان شناخت ،فشار زمانی و عملکرد را
بهعنوان منابع استرس معرفی کردند .فلتچرا و هانتن)2001( 1
نشان دادند که تفاوت معناداری در نمرات پرسشنامه اضطراب
رقابتی در بین مهارتهای آرامسازی ،خودگفتاری و
تصویرسازی در بین گروههایی که از مهارتهای روانی استفاده
میکردند با گروهی که از این مهارتها استفاده نمیکردند
وجود دارد .به نظر میرسد این استرسها حتی بیشتر از
استرس ورزشکاران و مربیان باشد و همانطور که در چنین
موقعیتی نمیتوان از ورزشکاران و مربیان بهترین عملکرد را
انتظار داشت ،داوران هم نمیتوانند با وجود استرس ،قضاوت و
عملکرد درستی داشته باشند (میردار و همکاران.)2011 ،
گزارشهای پژوهشی نشان میدهد شغل داوری نیز مانن
برخی مشاغل خاص ،استرسزاست و داوران با عوامل
استرسزای متنوعی روبرو هستند (تاتچر 2005 ،2و وگوت،3
.)2009
با وجود اهمیت و حساسیت نقش داوران در برگزاری کیفی
رقابتهای ورزشی و آرامش بازیکنان درون زمین و تماشاگران،
تحقیقات کمّی دربارۀ جنبههای مختلف حرفهای و شغلی
داوران انجام گرفته است (باالس و اسکوت .)2007 ،4نظری و
سهرابی ( )2008با بررسی چهار مهارت روانی 66 ،داور لیگ
برتر فوتبال ایران نشان دادند سطح تحلیل رفتگی آنها در حد
متوسط و استرس نیز به علت فشار رسانهها ،عصبیت مربی،
پرخاشگری تماشاگران ،ورزشکاران ناراضی و فشار بی امان
قضاوت شایع بود .البته حتی وجود سه مهارت ارتباطی،
اطمینان یا اعتماد و تمرکز در داوران این تحقیق به انرژی
روانی نیاز دارد ،در غیر این صورت آنها احتماالً بیشتر دچار
استرس میشدند.
رمضاننژاد و همکاران ( )2012با بررسی عوامل استرسزای
داوران چهار رشتة گروهی و متداول هندبال ،فوتبال ،والیبال و
بسکتبال ایران اشاره بر این داشتند که استرس کلی داوران در
حد متوسط و رو به باالست .عوامل :عملکرد فنی و فردی،
ارزیابی عملکرد ،مشکالت شخصی و ترس از اشتباه در داوری
باالترین اولویت داشتند و عوامل موقعیت زمانی و تعارضات
میان فردی در اولویت آخر قرار گرفته بودند .مقایسة عوامل
1. Fletchera. & Hanton
2. Thatcher
3. Voight
4. Balch & Scott
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استرسزای داوران چهار رشتة ورزشی نیز نشان داد که فقط
استرس عامل موقعیت زمانی در داوران فوتبال معنیدار و
بیشتر از سایر داوران است .داوران بینالمللی نیز در عامل
عملکرد فردی و فنی ،استرسی بیشتر از داوران ملی داشتند.
همچنین مشکالت شخصی در مردان بیشتر از زنان گزارش
شده بود و هیچ تفاوتی در اولویت عوامل استرسزا در داوران با
سطح تحصیالت و سابقه مختلف مشاهده نشد .با این رویکرد
میتوان اذعان نمود کارشناسان ،صاحبنظران ،محققان و
مربیان به اهمیت تکتک مهارتهای روانی بر افراد و
ورزشکاران و داوران واقفند .از دیگر متغیرهای اثرگذار بر
کارآمدی ارتباطات بین فردی است .ارتباطات ،برخی از مفاهیم
و تفکرات و معانی و یا به عبارت بهتر پیامها را به دیگران
تفهیم میکند .از آنجا که وجود ارتباطات مؤثر بین مدیر و
کارکنان در کلیه سطوح برای کارآمدی و کارآیی ضروری است.
الگوی مدیریتی نیز در واقع نشاندهنده نحوه ارتباط مدیر با
کارکنان است .اگرچه لزوم برخورداری از مهارتهای ارتباطی
برای موفقیت در مدیریت کامالً روشن است (شیخعلیزاده و
تجاری.)2013 ،
علیرغم اهمیت مهارتهای روانی در سطح عملکرد
ورزشکاران و داوران ،متأسفانه این امر ،مورد توجه جدی
اندیشمندان داخلی قرار نگرفته و تحقیقات اندکی در داخل
کشور در مورد این مهارتها انجام یافته که معموالً یک یا دو
مؤلفه از مهارتهای روانی را موردنظر قرار دادهاند .تحقیقات
اندکی نیز در زمینه سطوح مهارت و اثرات رقابت بر نوسانات
مهارتهای روانی و نحوه کنترل آن صورت گرفته است .در
این راستا کارآمدی بیشر داوران باید مهارتهای روانی و
مهارتهای ارتباطی میتواند به عنوان دو متغیر مورد بررسی
قرار گیرد که سهم هر کدام از این فاکتورهای بر کارآمدی و به
سرانجام رساندن وظایف در بین داوران بسکتبال چگونه است.
بنابراین نتایج تحقیق حاضر میتواند به مدیران و مسئوالن
فدراسیون بسکتبال ،به ویژه کمیتة داوران کمک کند تا درک
کاملتری از موقعیت شغلی داوران به دست آورند و احیاناً با
کاهش اثرات عوامل استرسزای داوری ،سالمت و کیفیت
رقابتهای ورزشی را ارتقاء دهند ،لذا در این پژوهش بدنبال
یافتن پاسخ برای این پرسش هستیم که آیا مهارتهای روانی
بر کاربست استراتژیهای ارتباطات بین فردی و کارآمدی
داوران بسکتبال ایران نقش دارد؟
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کنند و سپس بعد از پاسخگویی ،هماهنگی درونی آن براساس
ضریب کندال  0/89برآورد گردید .جهت سنجش پایایی
پرسشنامههای پژوهش از طریق دو نیمه نمودن دادهها با
استفاده از ضریب آلفا یا آلفای کرونباخ استفاده گردید که بر این
اساس پس از توزیع پرسشنامهها بین یک گروه نمونه  30نفره
و جمعآوری آنها ،این ضریب برای پرسشنامهها بهترتیب
( )0/91 ،0/88 ،0/89محاسبه گردید .روشهای آماری شامل
تجزیه و تحلیل اطالعات این پژوهش در دو سطح توصیفی و
استنباطی انجام شد .برای تحلیل دادهها از نرمافزارهای
 SPSS16با سطح اطمینان  95درصد استفاده شد.

روششناسی
به منظور تعیین میزان نقش مهارتهای روانی بر کاربست
استراتژیهای ارتباطات بین فردی و نقش آن بر کارآمدی
داوران بسکتبال ایران به بررسی متغیرهای پیشبین با
متغیرهای مالک پرداخته شد .از این رو تحقیق از نوع توصیفی
ـ همبستگی بود این تحقیق از لحاظ هدف از نوع تحقیقات
کاربردی است ،که به صورت پیمایشی با تکنیک تحقیق و
تکمیل پرسشنامه اجرا شده است.
جامعه و نمونه آماری این پژوهش کلیه داوران فعال بسکتبال
است که براساس آمار ارائه شده از فدراسیون بسکتبال تعداد
آنها  82نفر (زن و مرد) تمام شمول میباشد .از این رو
پرسشنامهها در بین کلیه داوران توزیع و جمعآوری گردید.
جهت گردآوری اطالعات مربوط به ارتباطات بین فردی از
پرسشنامه گراهام ( ،)1998همچنین جهت گردآوری اطالعات
مربوط به مهارتهای روانی از پرسشنامه نظری و همکاران
( )1394و جهت جمعآوری اطالعات مربوط به کارآمدی از
پرسشنامه هسو ( )2002استفاده گردید .برای سنجش روایی
ابزار اندازهگیری در این پژوهش از روایی محتوایی استفاده شده
است.
جهت سنجش روایی ابزار اندازهگیری این پژوهش ،پرسشنامه
مقدماتی بین  10نفر از متخصصین توزیع ،و همچنین یک فرم
پاسخ  5گزینهای از خیلی ضعیف تا خیلی خوب به همراه آن
داده شد و از اساتید خواسته شد که میزان هماهنگی هر یک از
سؤاالت را با هدف تحقیق ،در یک طیف  5گزینهای مشخص

یافتهها
با توجه به یافتههای توصیفی جنسیت افراد مورد مطالعه 59
درصد افراد مورد زن و  41درصد مرد میباشند .بیشترین
فراوانی مربوط به افراد با درجه داوری درجه  1با حدود 27
درصد و کمترین آن افراد با درجه داوری بینالمللی با حدود 15
درصد میباشند .در فاکتور میزان تحصیالت داوران بسکتبال
ایران افراد با تحصیالت لیسانس با  48/8درصد بیشترین
فراوانی و دکتری با حدود  4درصد کمترین فراوانی را تشکیل
دادهاند.
در ابتدا برای نرمال بودن نمونه از آزمون کلموگروف اسمیرنوف
و برای همگنی واریانس از آزمون لوین استفاده شد (.)p≥0/05
براساس نتایج بدست آمده نمونه آماری تحقیق از توزیع نرمال
تبعیت و متغیرهای تحقیق از تجانس واریانس برخوردار بودند.

جدول  .1مشخصههای آماری رگرسیون و تحلیل واریانس مهارتهای روانی و ارتباطات بین فردی
شاخص

R

R2

رگرسیون
0/73

0/53

شاخص

SS

DF

Mean Square

F

P

رگرسیون

0/88

4

0/22

3/06

0/001

باقیمانده

5/56

77

0/07

کل

6/44

81

با توجه به نتایج به دست آمده در جدول شماره  ،1از سطح
معنیداری چنین استنباط میشود که در این مدل بین
متغیرهای پیشبین و مالک رابطه معنیداری وجود دارد و این
ارتباط در سطح  0/05معنیدار میباشد ،یعنی بین مؤلفههای

مهارتهای روانی و ارتباطات بین فردی رابطه خطی وجود
دارد .)P=0/021( .براساس این نتایج حدود  53درصد واریانس
مربوط به ارتباطات بین فردی به وسیله مؤلفههای مهارتهای
روانی تعیین میشود (.)R2 =0/53
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جدول  .2خالصه جدول رگرسیون
شاخص

B

Beta

t

P

ضریب ثابت

1/92

-

7/51

0/00

هدف گزینی

0/08

0/21

1/76

0/008

اعتماد به نفس

0/45

0/11

0/81

0/041

کنترل حاالت روانی

0/21

0/39

2/99

0/004

تمرکز

0/06

0/13

0/93

0/035

 +0/21اعتماد به نفس  = 01.92 )+0/45ارتباطات بین فردی
(تمرکز+0/06هدف گزینی+0/08کنترل حاالت روانی

با استناد به نتایج جدول  2معادله رگرسیونی بین مؤلفههای
مهارتهای روانی و ارتباطات بین فردی به شرح زیر میباشد:

جدول  .3مشخصههای آماری رگرسیون و تحلیل واریانس مهارتهای روانی و کارآمدی
شاخص

R

R2

0/69

0/47

رگرسیون

شاخص

SS

رگرسیون

2/29

4

باقیمانده

58/44

76

کل

60/79

تحلیل واریانس و مشخصههای آماری رگرسیون بین مؤلفههای
مهارتهای روانی و کارآمدی در جدول شماره  3ارائه شده
است.

Mean Square

F

P

DF

0/57

0/74

0/04

0/77

80

براساس این نتایج حدود  47درصد واریانس مربوط به کارآمدی
بوسیله مؤلفههای مهارتهای روانی تعیین میشود
(.)R20=/47

جدول  .4خالصه جدول رگرسیون
شاخص

B

Beta

t

P

ضریب ثابت

1/95

-

6/42

0/00

هدف گزینی

0/37

0/31

1/69

0/012

اعتماد به نفس

0/32

0/24

0/91

0/03

کنترل حاالت روانی

0/09

0/25

2/72

0/04

تمرکز

0/16

0/19

0/94

0/02

+0/09اعتماد به نفس  = 01.95 )+0/32کارآمدی
(تمرکز+0/16هدف گزینی+0/37کنترل حاالت روانی

با استناد به نتایج جدول شماره  4معادله رگرسیونی بین
مؤلفههای مهارتهای روانی و کارآمدی به شرح زیر میباشد:

جدول  .5مشخصههای آماری رگرسیون و تحلیل واریانس ارتباطات بین فردی بر کارآمدی
شاخص

R

R2

رگرسیون
0/51

0/26

شاخص

SS

DF

Mean Square

F

P

رگرسیون

5/34

5

1/06

1/44

0/02

باقیمانده

55/44

75

0/74

کل

60/79

80
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تحلیل واریانس و مشخصههای آماری رگرسیون بین مؤلفههای
ارتباطات بین فردی بر کارآمدی در جدول شماره  4ارائه شده
است.

براساس این نتایج حدود  26درصد واریانس مربوط به کارآمدی
بوسیله مؤلفههای ارتباطت بین فردی تعیین میشود
(.)R2=0/26

جدول  .6خالصه جدول رگرسیون
B

Beta

t

P

ضریب ثابت

1/90

-

6/42

0/00

آگاهی از خود و خود فاش سازی

0/80

0/19

1/44

0/03

خودنظمی و شفافیت

0/14

0/10

0/61

0/011

آگاهی از دیگران

0/11

0/21

1/85

0/043

قبول کردن بازخورد و ارزیابی

0/26

0/16

0/83

0/033

کنار آمدن با احساسات و تفاوتها

0/16

0/12

0/73

0/04

شاخص

با استناد به نتایج جدول شماره  6معادله رگرسیونی بین
مؤلفههای ارتباطات بین فردی و کارآمدی به شرح زیر میباشد:
خودنظمی+0/09آگاهیازخود =1/90 )0/32کارآمدی
(کنارآمدن +0/16قبول بازخورد  +0/16آگاهی از دیگران+0/37
بحث و نتیجهگیری
براساس یافتههای جدول شماره  1بین مؤلفههای مهارتهای
روانی و ارتباطات بین فردی ارائه شده است .براساس این نتایج
حدود  53درصد واریانس مربوط به ارتباطات بین فردی بوسیله
مؤلفههای مهارتهای روانی تعیین میشود ،ضمن اینکه از بین
ابعاد مهارتهای روانی مؤلفه اعتماد به نفس و کنترل حاالت
روانی در معادله رگرسیون براساس یافتههای جدول شماره 2
بیشترین سهم را در پیشبینی متغیر مالک یعنی ارتباطات بین
فردی داشتند ،لذا داوران بسکتبال برای برقراری ارتباط بهینه
در سطح بین فردی ،ضمن توجه به مؤلفههای تمرکز و هدف
گزینی میبایست توجه ویژهای به باال بردن سطح اعتماد به
نفس و مدیریت و کنترل حاالت روانی خود داشته باشند.
براساس یافتههای جدول شماره  3ببین مؤلفههای مهارتهای
روانی و کارآمدی  47درصد واریانس مربوط به کارآمدی بوسیله
مؤلفههای مهارتهای روانی تعیین میشود .باید اذعان نمود
براساس یافتههای جدول شماره  4و معادله رگرسیون بدست
آمده در این بخش از بین چهار مؤلفه کنترل حاالت روانی،
تمرکز ،اعتماد به نفس و هدفگزینی مهارتهای روانی
مؤلفههای هدفگزینی و اعتماد بهنفس بیشترین سهم را در
پیشبینی متغیر کارآمدی داوران داشتند ،لذا داوران بسکتبال

باید توجه داشته باشند که برای ارتقای سطح کارآمدی
عملکردی ضمن توجه به سایر مقولهها توجه ویژهای بر روی
هدفگزینی و ارتقای سطح اعتماد بهنفس خود داشته باشند.
نتایج این بخش از پژوهش با یافتههای شامیری و نظری
( )2016که مهارتهای روانی را بر مهارتهای مدیرتی مدیران
و ارتقای سطح اثربخشی آنها موثر دانستند ،همسو میباشد.
براساس یافتههای جدول شماره  5بین مؤلفههای ارتباطات بین
فردی و کارآمدی ارائه شده است .این بدان معنی است که 26
درصد کارآمدی توسط سطح ارتباطات بین فردی پیشبینی
میشود .از بین مؤلفههای ارتباطات بین فردی ،قبول ارزیابی و
بازخود و کنارآمدن با تفاوتهای افراد بیشترین سهم را در
پیشبینی کارآمدی داشته ،ضمن اینکه خود نظمی و شفافیت،
در کنار آگاهی از دیگران و آگاهی از خود نیز موثر میباشد،
یافتههای پژوهش حاضر با نتایج نظری و همکاران ( )2015که
به بررسی مهارتهای ارتباطی و روابط بین فردی و تأثیر آن بر
اثربخشی سازمانی در مدیران ورزشی پرداختند و اشاره بر این
داشتند که مهارتهای ارتباطی از طریق روابط بین فردی
(روابط بین فردی با مافوق و روابط بین فردی با زیردست) بر
اثربخشی سازمانی تأثیر میگذارد ،همخوانی دارد ،لذا به همان
نسبت که برنامهها و فعالیتهای ورزشی گسترده میشود،
مدیریت ورزشی نیز پیچیده شده و انواع مختلف شایستگیها و
مهارتها برای مدیریت در حوزه ورزش موردنیاز است ،از این
رو صالحیت و کیفیت مدیران از نظر مهارتهای مدیریتی،
یکی از مهمترین عوامل استمرار موفقیت در هر سازمانی است.
از این رو میبایست مهارتهای ارتباطی را به صورت بهینه با
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توجه به تغییرات محیطی بهکار گرفته شود ،ضمن اینکه بخش
از یافتههای بدست آمده با نتایج پژوهش نظری و همکاران
( )2012که به بررسی اثرات مهارتهای ارتباطی و ارتباطات
بین فردی بر اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ایران و ارائه
الگو پرداخته و اشاره شد بین مهارتهای ارتباطی ،ارتباطات
بین فردی با باالدستان و زیردستان و اثربخشی سازمانی
مدیران ورزشی ارتباطی معنیدار وجود دارد ،همخوانی دارد .به
طور کلی میتوان گفت ویژگیهای شخصیتی بهعنوان
شاخصی مناسب ،نقشی مؤثر در پیشبینی ارتباطات بین فردی
دارد.
به نظر میرسد که مهارتهای تمرکز ،کنترل حاالت روانی،
اعتماد بهنفس و هدفداری و هدفگزینی را در داوران تقویت
نموده تا در نهایت مهارتهای روانی داوران تقویت گردد و
بتوانند سطح ارتباطات بین فردی افزایش داده و نهایت
کارآمدی را در داوران ارتقا دهند .از این رو پیشنهاد میگردد
مدیران فدراسیون بسکتبال ایران میبایست با ارائه بازخوردهای
مناسب ،ارزیابی تکوینی ،توجه به سطح مهارتهای فنی،
انسانی و ادراکی داوران ،شرایطی را فراهم آورند تا داوران
ضمن شفافیت در رفتار بتوانند با تفاوتها و احساسات خود کنار
آمده و با شناخت از رفتارهای قابل پیشبینی در شرایط مسابقه
سطح کارآمدی خود را ارتقا داده و مسابقات فدراسیون را بدون
استراس و به نحو احسن قضاوت نمایند.
به طور کلی میتوان اذعان نمود با توجه به اینکه داوران با
استفاده از یافتههای علوم مدیریت و ارتباطات ،سعی در فهم
نگرش افراد ،درک دیدگاهها و الگوهای ارتباطی به منظور
تعیین شیوههای مدیریتی دارند .از این رو آنها میتوانند با در
نظر گرفتن شبکههای ارتباطی مؤثر و بهبود مهارتهای
انسانی ،از جمله توسعه مهارتهای ارتباطی زمینه مدیریت مؤثر
را تسهیل نمایند ،لذا ضرورت شناخت و آگاهی از مهارتهای
ارتباطی و ارتباطات بین فردی مدیران ورزشی و تبیین روابط
بین آنها میتواند منجر به بهبود سطح ارتباطات و در نهایت
کارآمدی شود .مسائل شغلی و احساسات داوران و عقاید آنان از
جمله عوامل اثرگذار در ارتباط میباشد .آنها برای توانایی ارتباط
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بین فردی برای کارکنان اهمیت ویژهای قائل بودند .مدیران
معموالً برای ارتقای سطوح کارآمدی یکی از راهکارهای
ارتباطی را انتخاب میکنند .به نظر میرسد وجود یک مدیر
ماهر و کارآمد در کمیته داوران بسکتبال باید روی راههایی که
باعث بهبود روابطش میشود ،تمرکز کند تا میان داوران از
جایگاه بهتری برخوردار باشد .ناسازگاریها را به حداقل برساند
و تأثیرگذار روی نظرها و رفتارها تا در محل کار واکنشهای
عملی متقابل را کنترل کند .از آنجا که ویژگیهای شخصیتی
بهعنوان یک شاخص مناسب ،نقش مؤثری در پیشبینی
ارتباطات بین فردی و کارآمدی داوران بسکتبال دارد .نقش
شخصیت افراد در انتخاب ارتباط غیرمستقیم در سطح جامعه و
ارتباطات فردی اثرگذار است.
در بررسی ویژگیهای شخصیتی مدیران میتواند به عوامل
زمینهای از قبیل بافت فرهنگی اجتماعی و ساختار اجتماعی و
حتی عملکرد سطوح مختلف مدیریتی در رابطه با عوامل فشار
سازمانی و سیستم نظارت بر عملکرد توجه ویژهای نمود .با
توجه به اینکه در این پژوهش سعی شد این متغیرها را به
صورت همزمان مورد بررسی قرار داده و مدل جدیدی را ارائه
نماید ،در نتیجهگیری کلی از مطالعه انجام شده میتوان گفت
یافتههای این تحقیق نشان میدهد که مهارتهای روانی بر
ارتباطات بین فردی و کارآمدی داوران بسکتبال ایران اثرگذار
هستند .این بدان معناست که با بهبود مهارتهای روانی در
داوران بسکتبال ارتباطات بین فردی و اثربخشی افزایش
مییابد .این دو مؤلفه در بهبود عملکرد کارکنان هر سازمانی
موثر هستند داوران بسکتبال نیز بهعنوان بخشی از جامعه
ورزشی کشور از این قاعده مستثنی نیستند .چنانچه مهارتهای
روانی داوران از بدو ورود به حرفه داوری بررسی شود و بهبود
یابد بیشک ارتباطات بین فردی آنها در حوزه فعالیت خود که
همان رقابتهای بسکتبال است بهبود مییابد و این امر به
افزایش اثر بخشی آنها در عرصه رقابتهای بسکتبال منجر
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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