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  22/3/9313تاریخ پذیرش:              1/99/9312 تاریخ دریافت:

 چکیده

-شکست از درصد 09که حدود طوریهب ؛گیردموقعیت شغلی به شکل چشمگیری تحت تأثیر روابط بین فردی ما قرار می هدف:

 کارکنانی دنبال به هاافتد. همچنین، امروزه سازماندلیل ناتوایی فرد در برقراری روابط بین فردی خوب اتفاق می های شغلی، به

دهد. لذا هدف از این می افزایش را سازمانی وریکنند؛ زیرا عملکرد خوب، بهره عمل خوب خویش مشاغل در هستند که بتوانند

 گیالن بوده است.فردی با عملکرد مدیران ورزشی استان پژوهش تعیین ارتباط میان روابط بین

های ورزشی تأسا و نواب هیؤسا و نواب ادارات ورزش و جوانان و رؤر ،جامعه آماری این تحقیق مدیران اداره کلروش شناسی: 

پرسشنامه روابط بین آوری اطالعات از دو شمار در نظر گرفته شد. برای جمعبودند. نمونه آماری به صورت تمام استان گیالن

 29ها توسطشده استفاده گردید. روایی پرسشنامه( و پرسشنامه ارزیابی عملکرد تعدیل1992سی گِل، اسمیت و موسکا ) فردی

بدست 90/9و  38/9روش آلفای کرونباخ به ترتیب  ها ازیید رسید و پایایی درونی آنأنفر از اساتید مدیریت ورزشی کشور به ت

و رگرسیون خطی ساده   tاسمیرنوف، همبستگی پیرسون، آزمون -ها با استفاده از آزمون کالموگروفتحلیل دادهآمد. تجریه و 

 .شد انجام

هاای ایان پاژوهش، باین رواباط باین فاردی باا عملکارد مادیران ورزشای اساتان گایالن ارتبااط براساا  یافتاه هـا:یافته

خطای سااده نیاز نشاان داد کاه بعاد کلای رواباط باین فاردی  . نتاای  حاصال از رگرسایونداشتداری وجود مثبت و معنی

 بینی عملکرد مدیران قابل توجه است.در پیش

ین فردی های ارتباط اثربخش بکه مدیران ورزشی برای افزایش عملکرد خود باید از تکنیک دادنتای  تحقیق نشان  نتیجه گیری:

شود مدیران برای بهتر شدن عملکرد و بازدهی مدیریتی خود و از همه مهمتر جلب اعتماد مسئولین استفاده کنند. لذا پیشنهاد می

 بهره بگیرند.فردی اثربخش بین رتباطامافوق، همکاران و زیردستان نسبت به خود، از تکنیک های 

 .ن گیالنروابط بین فردی )شخصی(، عملکرد، ارزیابی عملکرد، مدیران ورزشی، استا کلیدی: هایهواژ

 E - mail: jivi_sport@yahoo.com 01999112123*نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه

 گفتگو آن خصوص در دید با این و داد قرار جدید و نو مباحث زمرة در را آن شودنمی  اجتماعی؛ بنابراین است ایمقوله ارتباط

 وانتیم ،آن تاریخی زمینة و ارتباطات بحث بررسی در. هاستنمیان آ ارتباط ،هانانسا بودن اجتماعی واقع، خمیرمایة در .کرد

سان که زمانی از گفت صمیمان سان و آمد وجود به ارتباط برقراری به نیاز ،کنند زندگی یکدیگر کنار در گرفتند ها ت سعیان  ها 

 بشاار زندگی در کننده تعیین مهم و مبحثی عنوان به ارتباطات بحث که بود اینجا از و کنند برقرار ارتباط یکدیگر کردند با

دیگران  با ارتباط در هایشپیچیدگی تمام با انسان یک ارتباط توانمی را افراد بین ارتباط نظام البته. (1999)شاکر،  شد مطرح

 راسااتا همین رد (.44: 2809گیرد )فرهنگی، می صااورت روانی و جساامی ابعاد در که دانساات آنان با هایشپیوسااتگی و

سانروان صریح اجتماعی شنا سان که کنندمی ت ضای برای و دارند نیاز یکدیگر به هاان  ارتباط نیازمند ناچاربه خود نیازهای ار

ستند. صل نتای  و کار به پرداختن آنها نظر از ه  دیگران با ارتباط برقراری به زیادی حدود تا اجرای آن زمان طول و آن از حا

، 2کنند )بَلند برقرار ارتباط درستی مختلف، به افراد با و کاری شرایط در که بتوانند موفقند کار محیط در کسانی و دارد؛ بستگی

1922.) 

 و اهداف به رساایدن برای انسااان همواره .باشااد نمی پذیر امکان ارتباط برقراری بدون فردینمیا تما  از سااویی، هی 

سته شتر نیازمند ،هایشخوا شنایی بی شد. مدلمی مهارتی هایمدل و اجتماعی تعامالت انواع با آ شانگر خود ،های مهارتیبا  ن

فردی عادت سازنده، در روابط بین 9که  نیز معتقد است 1(. ویلیام گالسر2830موسی زاده، ) است ارتباط فرآیند تبادلی ماهیت

د موفق، این رفتارها افرا سازد وخصومت آمیز میکند که روابط را عادت مخرب را ذکر می 9او همچنین  افراد موفق حاکم است.

؛ حمایت کردن، تشاااویق کردن، گوش دادن، پذیرش، اعتماد عبارتند از عادت ساااازنده هفت .دهندمیکاهش روابط خود را در

کردن، انتقاد کردن، ساارزنش  ؛عبارتند از عادت مخربهفت  و .ها مذاکره کردنمورد اختالف نظر در کردن، احترام گذاشااتن و

 (.2830ی، سرگلزای) پاداش دادن برای کنترل دیگران رشوه و شکایت کردن، نق زدن، تهدید کردن، تنبیه کردن و گِله و

دیق باور در جامعه بشااری و تأیید و تصاا و حل مشااکالت، کاهش شااک و تردیدهمچون  یبه دالیل مختلف مردم طور کلیه ب

 (.8،1200باروگا) می کنند برقرارهای رسمی و غیر رسمی با هم ارتباط سازمان

شتن ست. سالم شخصیت یک هایمؤلفه ترینمهم از اجتماعی سالم ارتباطات دا سیروان مکاتب و هانظریه تمام ا  درباره شنا

 را ، شالوده4سالیوان فردی بین روابط نظریه ها، همانندنظریه بعضی از در که طوریاند، بهکرده بحث اجتماعی ارتباطات اهمیت

ی کلید یخود دارد، نقش که از ایفردی، نگرش فرد نسبت به خود و ارزیابیبحث روابط بین در. دهدمی فردی تشکیلبین روابط

بیند، ممکن اساات از کساال کننده می را بساایار ناالیق، زشاات و ، فردی که خودفردیدر روابط بینعنوان مثال، بهکند. می فایا

شود ارتباط با دیگران اجتناب کند و شتنی و ارزشمند  خوداما فردی که  ؛فردی درون گرا  از ارتباط داند میرا جذاب، دوست دا

 (.1921، 5استونز و میالر) ندکمی با آنها ارتباطی صمیمی برقرار کردهبا دیگران استقبال 

فرمول "کتاب  در 6تریسااایگیرد. برایان فردی ما قرار میروابط بینثیر أگیری تحت تچشااام شاااکلموقعیت شاااغلی ما نیز به 

سد؛ حدودمی "9هانابغه شغلی، به دلیل ناتوایی فرد دردرصد شکست 09نوی حفظ روابط بین فردی خوب اتفاق برقراری یا  های 

فردی های ارتباط بینمهارت .مطرح شد 2059فردی برای نخستین بار در دهه (. مفهوم ارتباطات بین2830زایی، افتد )سرگلمی

که  یستنشود. این بدین معنا ل پذیرش دیگران بدون تعصب نیز میشام کهبه عنوان توانایی بهتر کارکردن با افراد تعریف شد 

                                              
1 - Bland  

2 - William Glasser  

3 - Gabarro 

4 - Salivan  

5 - Millar and Stevens  
6 - Tracey  

7- Formula geniuses  
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قادر خواهند بود بر  هاآنمعنا اساات که  این را دوساات داشااته باشااند، بلکه به انیگردهمیشااه باید افراد  ،فردی در روابط بین

 (.1922همکاران،  رسیدن به اهدافشان غلبه کنند )نظری وعالقگی خود به منظور بی

شته ارتباط هم با زمان آن در حاکم یطیمح طیشرا از فراتر نفر دو که دهدیم رخ یوقت یفردنیب روابط شند دا ی سک یوقت. با

 جرمن که هستند ییهاتیموقع هانیا همه، کندیم دعوت شام به را او یکس سیرئ یکند، وقتیم دعوت یهمانیم به را استادش

شن رو نیا از .شودیم یفردنیب روابط یبرقرار به ست رو سال ندیفرآ یفردنیب روابط که ا  چند ای دو نیب اطالعات افتیدر و ار

 رایز رددا یاریبس تیاهم یفردنیب روابط رو نیا شود، ازیم رییتغ دچار ییتنها به شخص خود و افراد نیا نیب روابط. است نفر

ست رهروزم یزندگ در یمتفاوت یهاتیموقع ریثأت تحت افراد انیم ارتباط یبرقرار ندیفرآ .دهدیم شیافزا را ارتباطات تیفیک . ا

 2هو) رنددا ارتباط به ازین شهیهم رایز کنند نیچن مجبورند و کنندیم انیب بدن زبان با ای و کلمات با را خود احساسات دافرا اما

 (. 1995همکاران،  و

 به نیز ورزشی هایسازمان مدیران. است دشوار اریبس سازمان کی یارتباط، بقا و تعامل بدون و چرخانندیم افراد را هاسازمان

 تربیت و ارزیابی، تعلیم اجرای و مشخص اهداف ریزیبرنامه ،سازمان هایفعالیت مسئول هاچراکه آن دارند. نیاز ارتباط برقراری

ستند کارکنان سا  تحقیق گیو و بر (.2802 وهمکاران،نظری ) ه شی ( یک مدیر1990) 1سانچز ا  عامل دو هر با الیق ورز

. بیابد منفی و مثبت هایسرمایه روی بحث و تحقیق برای هاییراه بتواند سازمان تا کندمی برقرار ارتباط منفی و مثبت محیطی

برقرای ارتباط  که کنندمیاشااره علوم ورزشای یونان  ارتباط درپژوهشای با عنوان برقراری  ( در1992) 8تئودوراکیس الیو  و

ست.یکی از مهم ستگی و ترین کارهای مدیریت ا شکل در هماهنگی، همب یک  همکاری بین گروه. فقدان برقرای ارتباط یعنی م

 ها یعنی ورزشاکاران وگیرندهها به برای ارساال پیام ها راترین راهکند که باید مناسابعمل می ایسارمربی همچون فرساتنده

می تواند  کهضمن بازی عامل مهمی است  ورزشکاران قبل، بعد و بیان وربین سرم موثر برقرای ارتباط مناسب و دستیاران بیابد.

   . باشد ثیرگذارأتیمی ت طور مثبت یا منفی برکارایی فردی وهب

سطوح مهارت ( نیز1993) 4فیوال شاهین و شاره  ،برقراری ارتباط در مربیان آینده ترکیه در تحقیقی با عنوان  اد که افر کردندا

نیز افرادی که  از طبقه پردرآمد بودند و مشااهور دانسااته و فردی عنوانه هایی که خود را بآن دارای برداشاات مثبت از خود و

سطوح باکراتیک پدرانه را درک کردهوهای دمشیوه شی  (1929)  5النسآر . دارند الی مهارت برقرای ارتباط رااند؛  هم در پژوه

ه بین به این نتیجه دست یافت ک ،تجزیه وتحلیل مهارت برقرای ارتباط وحل مشکل درون شخصیتی درپیش دبستانیموضوع با 

شکالت روبرو و مهارت برقرای ارتباط و ضمنی و رابطه منفی فقدان اعتماد به نفس م شکل   بین مهارت برقرای ارتباط با حل م

 .وجود دارد ترابطه مثب

سااازمانی  فردی بر اثربخشاایبینارتباطات  پژوهشاای با عنوان مدل معادالت ساااختاری روابط و در ،(2802) همکاران نظری و

ستان وارتباطات بین به این نتیجه دست یافتند که میان ،الگو ارائه و ایران ورزشی مدیران ستان  فردی با باالد ثربخشی ا بازیرد

 رد عنوان شاخصی مناسب، نقشی مؤثربههای شخصیتی ویژگیهمچنین وجود دارد؛  یدارمعنی ارتباطسازمانی مدیران ورزشی 

 یک کارهم در( 2809)گودرزی وهمکاران . کندایفا میساااازمانی مدیران ورزشااای  یفردی و اثربخشااابینی ارتباطات بینپیش

شی ضوع  ایپایانامه پژوه شی ارتباطات داخلی با پذیرش تغییردرکاربا مو شگاهرابطه اثربخ شکده تربیت بدنی دان های کنان دان

داری بین اثربخشااای ارتباطات داخلی با حمایت ازتغییر، تمایل به که رابطه خطی معنی رسااایدنداین نتای   هب ،دولتی تهران

                                              
1 - Hua  

2 - Guo and Sanchez  

3 - Laios and Theodorakis  

4 - Sahin and Fulya  

5 - Arslan  
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شکده در پذیرش تغییر همکاری در تغییر و شگاههای تربیت کارکنان دان  امیرخان وهمچنین  .شتهای تهران وجود دابدنی دان

دسات  یجهبه این نت ،ساطوح مختلف مدیریت اثرات آن در های فردی رهبران ومهارت عنوانپژوهشای با  ( در1921) 2ویساال

 .ندموثرتری دارپایینی، توانایی ارتباطی  رهبران در سطح میانی مدیریتی نسبت به سطوح باالیی و یافتند که مدیران و

پرورش  عملکرد مدیران آموزش و ثر برؤبندی عوامل متحقیقاتی با عنوان الویت ( هم در یک کار2830) همکاران وسی خانی وم

ارزیابی  فردی وارتباط میان ،ی، ارتباط سازمانیروهگروابط میان که اشاره نمودند ،خطی سادهبا استفاده از فنون تصمیم گیری 

که هرگاه گروهی از افراد روابط متقابل اشاااره کرده اساات تحقیقی در  نیز(  1921)1صاادیق .باشااندمی ثر برعملکردؤاز عوامل م

طریق مجموعه نمادهای مشترک است. ارتباطات بخش اساسی کار  تبادل اطالعات از ،آید. ارتباطاتمی وجودهدارند، ارتباطات ب

ست.  شان و برنامهثر حتی ؤارتباطات م وجودهر مدیر ا سیار درخ سابراهبردهای ب سیار ح شده نیز ناموفق خواهند بود. های ب

سازمانهایی غیرقابلهای ارتباطی، فعالیتفعالیت سازمانی نمیندسته هااجتناب در تمامی  وجود تواند بدون ارتباطات به. هی  

ید. وق یا باط برقرار میب با هم ارت نهتی افراد  تارهای کالمی و غیر کالمی بلکه از لحاظ میزان تنها از لحاظ حرکنند،  کات و رف

 .شودمی های مختلف ارتباطیها باعث ایجاد سبکبا هم تفاوت دارند. این تفاوت نیز کننددهند یا دنبال میه میاطالعاتی که ارائ

دست یافتند که مدیرانی که مسئولیت اداره مسیر شغلی افراد  یجهپژوهشی به این نت ( در یک کار2834)اصغرخانی  عباسی و

د، باشن های کنونی قادرسازمان های متغیر ودر محیط تا باشندمی فردیبین روابط را برعهده دارند، نیازمند مهارت خودآگاهی و

 .توسعه نیروی انسانی فراهم کنند بسترهای الزم را جهت رشد و

سف سازمان عنوان مدیریت تعارض: تحقیقی با ( در1922)8یو ست  ،ارزیابی به منظورکنترل تعارض ارتباطات در  شته ا شاره دا ا

کارکنان روشااانی  ارتباط حضاااوری و صاااورت به صاااورت خود با کارکنان را حفظ نماید تا دکنساااعی همواره باید دیرمکه 

 د وتضاد بین نظرات خون به منظور کاهش کارکنابا  ثرؤم ارتباطیباید  مدیر همچنین. درک کنند را های اومختصربودن گفته و

 .دنداشته باش هاآن

ارتباطات و ریاساات در حیات سااازمانی به اندازه حیات  که اساات نمودهاشاااره  براسااا  تحقیقات خود نیز(  1922) 4آرکالن

ان جهت مثیر مثبتی بر سازأت ،تم ارتباطات که با ساختار سازمان سازگار هستندساجتماعی اهمیت دارند. یک رئیس و یک سی

تار متضاااد با ساااخ هایی کامالًرتباطاتی که ویژگیرئیس و ساایسااتم ا ،در مقابل ؛دنفعالیت خود دار نیل به موفقیت در زمینه

مان   سازأای که نباید فراموش شود این است که رئیس در رکنند. نکتهتوجهی به سازمان وارد میخسارات قابل ،سازمان دارند

 درهم  (1922) 5راجوکامبل .گذارندمیثیر أت یکدیگرطور مثبت یا منفی در جهات به طات درون ساااازمانی از بسااایاریو ارتبا

جرای منظور ابه این نتیجه دساات یافت که به ،(مطالعه تحلیلی) های مدیریتی برای عملکرد سااازمانیبا عنوان مهارتتحقیقی 

 .خود بپردازند فردیپرورش ارتباطات بین ها، مدیران باید بهکارها و سیاستثر ؤم

عملکرد از جمله  سازمانی و بهبود مستمر واهدافی اهداف فردی یسوهم .هاستهنر مدیریت آن چالش جدید مدیران،امروزه 

 .(2809)احمدی وهمکاران،  دنوری نیروی انسانی را تحت تأثیر قرار دهبهره دنتوانکه می هستندعواملی 

شخص نگاه کرده و آن فعلی عملکرد به یعنی ،فرد 6سنجش عملکرد  کند یامی رود کارمی انتظار گونه کهآن وی نماییم که م

" هست؟ چه" عبارات با نقص عملکرد نَه؟ شد؟ باید چه" و  " با سیاری متون .شودمی توصیف   مدیران سنجش عملکرد به ب

ته ند وپرداخ قات ا یدانی تحقی مدیرانویژگی م مدیرانویژگی را از ()موفق قوی عملکرد با های               ضاااعیف عملکرد با های 

                                              
1- Aamir Khan & Wisal  
2 - Sadique  

3 - Yusof  
4 - Arklan  

5 - Kamble  

6 - Performance Measurement 
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سانی قرار های نوین در قلمروکرد به عنوان یکی از پدیدهمدیریت عمل اند.کرده مجزا )ناموفق( ستراتژیک منابع ان  دارد. مدیریت ا

ستراتژیک بوده و ،به نحوی سانی ا ست ک مدیریت عملکرد یک نگرش جدید در مدیریت منابع ان سله نظاماتی ا سل ه در برگیرنده 

صی از طریق شخ سازمان را در قالب عملکردهای  ستراتژیک  سانی دنبال می اهداف مدیریت ا ستم منابع ان  سعی در ند وکسی

 دارد نظردر نیز را خالقیت های افراد ر فرآیندارزیابی عملکرد، ابتکارات ود کارکنان دارد و ارتباط سالم بین مدیریت و یک ایجاد

  (.2839شاه چراغی،) از منابع انسانی است یکه مدیریت عملکرد بخشچرا

ضر در صوص  سازمانورت و نتای  نظام ارزیابی عملکردخ سب با اه ،، مهمترین دغدغه هر  داف و نوع و چگونگی این نظام متنا

ستر  بدیهی است نظام ارزیابی عملکرد در یک سازمان آموزشی یا یک سازمان صنعتی و یا یک . دباشعملکرد آن میوظایف و ب

بنابراین نظام ارزیابی مؤثر  .باشدمیمتفاوت   ؛المللی استکه دارای ارتباطات گسترده بین نسازمان داخلی نسبت به یک سازما

 برای توسعه منابع انسانی سازمان امری ضروری و قابل توجه است ،سازمان باشدها و شرایط یک که متناسب با مجموعه ویژگی

نند هر دو واژه کفکر می گیرند ومدیریت عملکرد اشااتباه می بساایاری از مردم ارزیابی عملکرد را با (.2809احمدی وهمکاران، )

 ترین آن باشااداهمیتیا شاااید کم وکه ارزیابی عملکرد بخش ناچیزی از مدیریت عملکرد در صااورتی .مفهومی یکسااان دارند

ست از ،(. ارزیابی عملکرد2809همکاران، گودرزی و) ستگاهاندازه و سنجشیند آفر عبارت ا های اجرایی در گیری عملکرد در د

 (.2833رفیع زاده، )های اجرایی قالب برنامهدر وظایف سازمان  مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و چارچوب اصول و

 فردی با عملکرد مدیران اعم ازاهمیت روابط بین مشابهی در رابطه با پژوهش تاکنون که محقق است حاضر، این تحقیق ویژگی

 )شااخصاای( با فردیر دارد که ارتباط میان روابط بیندر نظ به همین منظور .غیر ورزشاای، پیدا نکرده اساات گرایش ورزشاای یا

آیا متغیرهای  دارد؟ و وجود ارتباط این آیا معلوم نمایدکه د تاهد مورد بررساای قرار مدیران ورزشاای اسااتان گیالن را عملکرد

 کنند؟ ر راپیش بینی مییکدیگ مذکور

 روش شناسی

از لحاظ محل  ؛قطعیم ،از لحاظ طول مدت اجرا ؛کیفی، هااز لحاظ نوع داده ؛کاربردی، و ماهیت پژوهش حاضااار از لحاظ هدف

 شود. محسوب میهمبستگی ا  مسیر اجرا، توصیفی نامه و از لحاظ استراتژی وپرسش میدانی با ابزار ،هاجمع آوری داده

مساائولیت برعهده   01تا تیرماه سااال 02که از شااهریور ماه سااالمدیران ورزشاای اسااتان گیالن  کلیه جامعه آماری پژوهش را

 00 نهایت تعداد که در شدشمار استفاده تمام به صورتباشد. نمونه آماری می نفر 212 که تعداد آنها اند،دادهشکیل تند، داشت

 (. 2)جدول شماره ل گردیدوصوکامل به طورنامه پرسش

 
سشابزارگردآوری داده ستانداردنامه ها پر سمیت وسی گِ فردیبین روابطسئوالی 26 ا سکا ل، ا سش ( و1992) 2مو  89نامه پر

نامه روابط ال برای پرسااشؤساا ها به هرپاسااآ آزمودنی .بود (2802) خادملو حسااینی و شااده ارزیابی عملکردتعدیلساائوالی 

                                              
1 - Siegel, Smith And Moska  

 مدیران ورزشی جامعه مورد نظر درتحقیق -9جدول 

 
نواب ادارات ورزش  مدیران و

 هاجوانان شهرستان و

نواب  سا وؤر

 های ورزشیهیات

مدیران  معاونین و ل ومدیرک

 ستادی فقط اداره کل
 جمع

 212 0 39 81 جامعه پژوهش

 296 9 94 15 نامهوصول پرسش

 00 9 60 18 های کاملنامهوصول پرسش
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 ارزشاای لیکرت 5یک طیف  نیز نامه ارزیابی عملکردبرای پرسااش ( و5="تا معموال 9= هرگز)ارزشاای  6یک طیف  فردی دربین

شه=الی 2= هرگز) ست.نمره ( ثبت و5همی شده ا سشاین  گذاری   ای برای توجیه وصفحه همراه با مقدمه در قالب دو هانامهپر

 .به اجرا درآمد هاخواسته شده از آزمودنی شناختیجمعیتنیز اطالعات  ها وراهنمایی آزمودنی

سش محتوایی-صوری روایی سط نیز هانامهپر شی 29تو شته مدیریت ورز ساتید ر شور، تن از ا سنجی ک سیدأبه ت ونظر  و  یید ر

جدول ) یید قرارگرفتأمورد ت عملکردبرای  α=90/9 و روابط بین فردیبرای  α=38/9با ضاااریب آلفای کرونباخ آنها پایایی 

 .(1شماره

صله به کمک نرم ها،پس از گردآوری داده صیفی وسطح  در دوSPSS18  افزاراطالعات حا ستنباطی، تحلیل تو  مورد تحلیل ا

 رد برای بررسی ارتباط بین متغیرها درصدها پرداخته شد و ها به محاسبه فراوانی وهبرای توصیف داد تحلیل قرارگرفت. تجزیه و

 ادهسخطی وش رگرسیون ر در نهایت از اسمیرنوف از ضریب همبستگی پیرسون، و لموگروفپس از آزمون کا سطح استنباطی،

 استفاده شد.

 تحقیق ضریب پایایی ابزار -2جدول

 ضریب آلفا شاخص

 38/9 فردیروابط بین

 90/9 عملکرد

 38/9 یریگمهارت تصمیم

 90/9 تغییر مهارت  تشویق، نوآوری و

 93/9 مهارت رهبری

 99/9 های تیمیمهارت توسعه فعالیت

 94/9 ایمهارت حرفه

 34/9 کارگیری قابلیت مثبتهمهارت ب

 هایافته 

درصااد نمونه زن بودند. 8/11مرد و درصااد نمونه  9/99دهندگان حاکی از آن اساات که از بین پاسااآ ((3 نتای  جدول شااماره

از نظر مدرک تحصیلی نیز  سال بود. 85 سال و کمترین فراوانی زیر 46تا  86بیشترین فراوانی سنی پاسخگویان برای افراد بین 

برای افراد با مدرک تحصاایلی لیسااانس و کمترین فراوانی برای افراد با مدرک تحصاایلی زیر لیسااانس بود. بیشااترین فراوانی 

شترین فراوانی برای افراد باالی  29زیر همچنین کمترین فراوانی برای افراد سابقه و بی سابقه فعالیت یا م 12سال   دیریتسال 

 گزارش شد. درحوزه ورزشی مربوط به خود

  شناختیهای جمعیتیژگیو -3جدول شماره

 درصد فراوانی فراوانی هاگروه متغیرها

 جنسیت
 9/99 99 مرد

 8/11 11 زن

 سن
 1/23 23 سال 85تا 

 4/42 42 سال 46تا  86از 

 4/49 49 سال به باال 49

 سطح تحصیالت
 2/25 25 زیرلیسانس

 6/54 54 لیسانس

 89 89 باالتر از لیسانس

 رشته ورزشی سابقه فعالیت در
 1/28 28 سال 29زیر 

 8/89 89 سال 19تا  22

 5/40 40 سال 12باالی 
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 آزمون همبستگی پیرسون های مربوط به نتای  و یافته -1جدول

 R 2R Sig متغیرها شاخص آماری

 992/9 22/9 88/9 عملکرد ردیفروابط بین

سیون  ازبینی متغیر مالک برای تبیین و پیش ستفاده گردید. سادهخطی روش رگر شماره  در ا سیون  ( نیز5)جدول  نتای  رگر

 فردی مدیران ارائه شده است. بینی عملکرد از روی روابط بینگانه برای پیشچند

شان دادهیافت ستباطی ن ستقیم فردی با عملکردبین روابط بین های ا ستان گیالن رابطه م شی ا عناداری م مثبت و ،مدیران ورز

ضریب تعیین ، 2Rضریب تعیین  همچنین مقدار (.P ،88/9 =r=991/9) وجود دارد  یافته وتغییر   Fمقدار ،2شدهعدیلتمقدار 

 یمعنادار رابطهمتغیر مالک  بابین یعنی متغیر پیش ؛دارددار بودن مدل رگرساایون همگی نشااان از معنی ،سااطح معناداری آن

  .دارد

سیون خطی باید  ستگی بین متغیروجود رابطه خود ،بدان توجه نمودیکی از موارد مهمی که در رگر ست که همب ستقل ا های م

وجود رابطه باشد دلیل بر عدم  5/1تا  5/2ه بین رمحاسبه شده است. اگر این آما 1در جدول ذیل از طریق آماره دوربین واتسون

همبساااتگی بین عدم وجود خودکه  بوده 1/83برابر  ،های مدلباشاااد. این آماره طبق برآوردخودهمبساااتگی بین متغیرها می

  (.5)جدول شماره نتیجه گرفت توانمی های مستقل رامتغیر

  فردی با عملکردابط میان روابط بینورنتای  رگرسیون  -1شمارهجدول 

 نمونه
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 F تمجذورا
ضریب 

 همبستگی

ضریب 

 تعیین

 

ضریب 

تعیین 

 شدهتعدیل

دوربین 

 واتسون

 سطح

 داریمعنا

 992/9 31/2 90/9 22/9 88/9 294/9 996/9 2 996/9 رگرسیون

       962/9 09 089/5 باقیمانده

        03 048/5 کل

 

مثبت بودن این ضریب در است و  درصد معنادار 5فردی درسطح روابط بینعوامل  ،دهدنشان می 6مان طور که نتای  جدول ه

 .یابدنیز افزایش می با افزایش این عامل، میزان عملکرد دهنده این است کهواقع نشان

 معادله رگرسیون آماره تی متغیرهای وارد شده در ضرایب استاندارد، غیراستاندارد و-1شماره جدول

 بینپیش متغیر
 ضرایب رگرسیون

 t Sig آماره
 شدهاستاندارد نشدهاستاندارد

 992/9 95/14  044/8 مقدار ثابت

 948/9 61/2 12/9 59/2 فردیروابط بین

 نتیجه گیری بحث و

ن ای بررسااای فردی با عملکرد مدیران ورزشااای اساااتان گیالن بود. درروابط بین میانهدف از انجام این پژوهش تعیین ارتباط 

ست آمدهاین نتای  ب ارتباط سون عملکرد فردی وکه بین روابط بین د ستگی پیر ستقیم،  ( رابطه88/9) با توجه به مقدار همب م

                                              
1 -Adjusted R square 

2 - Durbin- Watson 
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س عملکرد مدیران را درصد از واریان 29دهد که حدود این رابطه نشان می معناداری وجود دارد. ضریب تعیین حاصل از مثبت و

 (،1993) فیوال شااااهین و(، 2809) همکاران و گودرزی (،2802) همکاران ظری ون تحقیقات ند. این نتیجه باکبینی میپیش

ما بخش  که نتیجه گرفتتوان چنین لذا می ( همساااویی دارد.1922) النکآر (،1921) شااایآصااادیق (، 1922) راجوکامبل

نها در تثری داشته باشیم. ؤکه ارتباطات م هستیمآن  یا در فکر کنیم ورتباط با دیگران سپری میا ای از زندگی خود را درعمده

مل با مردم اهایی به کار اشاااتغال دارند که تعدر زمینه زیادی آید. افرادفردی مهم به شااامار میمیان زندگی نیسااات که رفتار

ماعی فردی لبخند اجتط میانتباترین ابزار ارتباط زبان اساات؛ اما اولین ابراز ارمهم هاساات.نیاز آن مهارت اصاالی مورد احتماالً

 . (1929شود )زیو،می ابراز زندگی تا هشتماست که بین هفته دوم 

کند، میزان تعاملی است که با دیگران داریم؛ بالعکس با فقدان روابط و ارتباط انسانی، انسان معرفی میعنوان یک چه ما را بهآن

شود. ارتباط بین فردی در کامیابی ما در انسانی به باد فراموشی سپرده می شوند و صفاتها از محبت یکدیگر محروم میانسان

 ت هویت مثبت و منطقی ضروری است.بسیاری از جهات مانند رشد و توسعه اجتماعی و ساخ

شی 2802محمدی )سلطان مجیدی و سآ میفردی اینچرایی برقرای ارتباط میان به( در پژوه   برقرار د که ارتباطندهگونه پا

 باشیم. با دیگران چگونه برخورد در که مدریابی تا کنیممی برقرار کنیم؛ ارتباط کشف را خود بشناسیم و بهتر را خود تا کنیممی

 و هاگروه دوستان و خانواده و به را ما ،فردیارتباطات بینبکاهیم.  اطرافیانمان دربارة تردید و شک از تا مکنیمی برقرار ارتباط

ایستادگی  دیگران نفوذ برابر در یا و دهیمقرار ثیرأت تحت و کنیم مجاب را تا افراد کنیممی برقرار ارتباط .زندمی پیوند هاانجمن

  کنیم.

 و جبنه های فردی، گروهی، سازمانی همه در که دارد اهداف گوناگونی ،مدیریتی کارکرد تریناساسی عنوانبه ارتباطهمچنین 

 دندهمی نشان عملکردرد را خود و بوده قابل توسعه که تعامل اجتماعی هستند ،فردیاست. روابط بین مشاهده قابل اجتماعی

صورت ندرت به و ستندبالقوه  به  ست. سازمان، متفاوت نوع به ستهب نیز مدیران امروزه کارکرد .ه شی و سازمان در ا های آموز

شی، مدیریت سیار جایگاهی نقش و ،ورز سی و ترمهم ب سا شتر سازمان عملکرد تعبیری به و تر داردا  عملکرد تأثیر تحت بی

ست. مدیران آن شوند وکفایت با مدیران اگر ا ستبه شان راسازمانی جدید هاینقش ایفای برای الزم هایتوانایی تر  آورند، د

شان می را خود سازمانی و فردی برتری سازمان ،ترتیب بدین شوند ومی قدرتمندتر تر وقوی شان نیزکارکنان  یمدیران .دهدن

 و کارکنان احساسات مورد در توانندمی برخوردارند، زیردستان و باالدستان با سطح دو هر در بهتری فردیبین ارتباطات از که

 بهتر را هاآن تا کنند کمک دیگران به کنند، جلب بهتر خودشان به نسبت را دیگران اعتماد ،باشند داشته بهتری فهم همکاران

شتری شفافیت با کالم در کهاین ضمن ،بفهمند  انتقادات دهند،فرا می گوش به خوبی دیگران نظرهای به ،کنندمی صحبت بی

سبت سبت تجزیه و تحلیل از پس و شنوندمی را خود به ن  مفاهیم صادقانه و کنندمی اقدام آنها کردن برطرف و جواب به ن

 به این مطلب روابط بین فردی سااوی  درصاادی برای عملکرد از 29قدرت تبیین  لذا ؛دهندمیانتقال دیگران به را خود نظرمد

ت. دارای اهمیت بسیار اس حیاتی و نیز کار در ثرؤعملکرد م بلکه در ،کسب شغلتنها برای که ارتباطات بین فردی نه دارداشاره 

به  اگر به درستی و؛ مدیر دارد بالطبع عملکرد در برقراری ارتباطات و بسزایی ثیرات مهم وأارتباطات فردی ت مهارت در ،رواز این

 ای روبرو سازد. مدیران را با مشکالت عدیده عملکرد دتوانیم کار گرفته نشود

یافت به این نتیجه دست"(ه تحلیلی مهارت های مدیریتی برای عملکرد سازمانی)مطالع"در تحقیقی تحت عنوان (1922)2کامبل

های مدیریتی خود را فردی خود پرداخته و مهارتمدیران باید به پرورش روابط بین ها،کارها و سیاستؤثر منظور اجرای مکه به

 افزایش دهند.

                                              
1 - Kamble  
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زایش مدیران نیز اف فردی، عملکردروابط بینبا توجه به نتای  رگرساایون این تحقیق که نشااان داد با افزایش  ،منظور به همین

سات مورد در توانندمی بهتری برخوردارند، فردی بی ارتباطات که از یمدیرانتوان نتیجه گرفت می کند،میپیدا سا  کارکنان اح

 بیشتری صحبت شفافیت با کالم کنند، در جلب بهتر خودشان نسبت به را دیگران باشند، اعتماد داشته بهتری فهم همکاران و

 و جواب به نسبت از تجزیه و تحلیل پس و شنوندب را خود به نسبت انتقادات دهند، فرا گوش به خوبی دیگران اتنظر کنند، به

آموزش این  با تقویت ولذا  .دهند دیگران انتقال به را خود نظرمد مفاهیم صااادقانه ؛ همچنیننماینداقدام  آنها کردن برطرف

و اعتماد مساائولین مافوق،  دهموفقیت الزم برخوردار شاا عملکرد و از در حوزه فعالیت مدیریتی خودتوانند میها مدیران مهارت

وح سط انتخاب مدیران در ارزیابی و جهتپیشنهاد داد توان . همچنین مینمایندجلب  یشزیردستان را نسبت به خو همکاران و

مد نظر قرارداد. این عمل  را عملیاتی های میانی ورده  شااان دردر طول دوران مساائولیت فردی مدیرانعالی، سااطح روابط بین

شد موجب شند ای به وتوجه ویژه شاندر طول مدت خدمت مدیران که خواهد  شته با شخصی( دا صدد  و روابط بین فردی) در

 .برآیندتقویت این مهارت 

 منابع

نان (.2809) .شااایدان ،وحدتی ؛ وحامد ،زاده قادر ؛، فریدوناحمدی کارایی آ با  یابی عملکرد کارکنان  ظام ارز باط بین ن  .   ارت

 .29-21 .آزاد اسالمی سنندجدانشگاه گروه مدیریت اجرایی ا  دانشکده علوم انسانی ،ارشدنامه کارشناسیپایان

های دولتی کشور با استفاده از بازخور ارزیابی عملکرد مدیران تربیت بدنی دانشگاه (.2802) .خادملو، رضا ؛ وعماد حسینی، سید

 .32-38رشته مدیریت ورزشی.  دانشکده تربیت بدنی دانشگاه شمال در ،ارشدکارشناسینامه نپایا ای.درجه869

 .18-13، 195 ،ماهنامه تدبیر .بخش دولت در الگوی مناسب مدیریت عملکرد (.2833) .عالءالدین ،رفیع زاده

 .29-22، 39 ،موفقیت مجله شادکامی و روابط بین فردی در شخصیت سالم. (.2830) .سرگلزایی، محمد رضا

 .81-42، 4، . فصلنامه ره آوردمدیریت عملکرد رتباط ارزیابی عملکرد وا(. 2839) .رهادف ،یغشاه چرا

 انتشارات دهسرا،رشت، ، چاپ اولارتباطات میان فردی. اااا  ثر در برقراریهای مؤروششناخت  (.2830) .رعلی اکب ،عابدالتی

29-26. 
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رابطه اثربخشااای ارتباطات داخلی با پذیرش تغییر در  . (2809) .علی ،بنسااابردی ؛ ومجید ،جاللی فراهانی ؛محمود ،زیرگود

گاه تهران در شارشد دانشکده تربیت بدنی دانکارشناسی نامه. پایانهای دولتی تهرانکارکنان دانشکده تربیت بدنی دانشگاه

 .29-22مدیریت ورزشی،  رشته

. های ارتباطی زنان و مردان در روابط میان فردیثر بر تفاوتؤعوامل م (.2809) .زهرا ،سلطان محمدی ؛ ونیما ،مجیدی قهرودی
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 .41-45 ،95تخصصی انجمن روابط عمومی ایران، ا  ماهنامه علمی .ارتباطات میان فردی (.2830) .اهینش ،موسی زاده
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Abstract 

Objective: Occupational positions are considerably influenced by our interpersonal relations 

in a way. Approximately 90% of occupational failures occur due to individual inability to make 

interpersonal relations. In addition, nowadays, organizations are looking for employees who 

can perform well in their jobs since good performance increases organizational benefits. 

Therefore, the purpose of this study was to determine the relationship between interpersonal 

relations and the performance of sports managers of Guilan province. 

Methodology: The statistical population of research included all managers and board sport of 

youth and sports department Guilan Province (N=121) and the size of the population were 

selected as, the size of the sample. To collect data from two questionnaires the Siegel, Smith 

and Moska (2001) and evaluating the performance Modified questionnaire are used. Validity 

questionnaires by the 10 professors Sports Management Universities approved and the 

reliability they also calculated by cronbach’s alpha were 0.83 and 0.79. Data analysis was 

carried out using the Kolmogorov–Smirnov test (K–S test), Pearson correlation coefficient, t-

test and Simple Linear Regression.  

Results: Based on the findings of the research, there was a positive and significant relationship 

between the interpersonal relations of the managers and the performance of the sport managers 

in Guilan province. The results of the multiple regressions also showed that the overall 

dimension of interpersonal relations was significant in predicting the performance of managers. 

Conclusion: The results showed that the sport managers should use the techniques of effective 

interpersonal communication in order to improve their performance. So, it's suggested that the 

managers use the techniques of effective interpersonal communication in order to enhance their 

performance and efficiency and above all, win the confidence of their superior managers, 

colleagues and subordinates. 

 Keywords: Interpersonal relations, Performance, Performance evaluation, Sports managers, 

Guilan Province. 
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