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ارهوددااگشنه صنعتی ش  

 shm.2017.4589.1358/10.22044شناسه دیجیتال: 

ر ورزشمدیریت منابع انسانی د هنشری  

 

 هاي ورزشی بر اساس روش دلفیشناسایی موانع ارتباطات بین فردي در تیم

 2، مرجان صفاري*6شهرزاد نیري

 ـ استادیار دانشگاه تربیت مدرس6

 ـ استادیار دانشگاه تربیت مدرس2

 9/9/6931: تاریخ پذیرش                                                                 93/63/6931تاریخ دریافت: 

 چکیده

به منزله کسب نتايج بهتر براي تیم است؛ اما موانع متعدددي بدر سدر رار ارتباطدات  مناسب فردي بین اگر چه ارتباطات هدف:

شناسدايي  ،صدورت گرفتده "ورزشداار دمربدي  زوج"هاي ورزشي وجود دارد. هدف اين پژوهش که با تمرکز بر اثربخش در تیم

 .بودر استهاي ورزشي بخشي از اين موانع در تیم

ها در اين پدژوهش در دو مرحهده گردآوري دادر با روش دلفي انجام شد. ،بودپیمايشي و توصیفي پژوهش حاضر  شناسی:روش

جو در مبداني نردري در لالدب هفدت وصورت گرفت. در مرحهه اول، فهرستي از موانع فراروي ارتباطات اثربخش از طريق جست

دلفدي؛  روشي و فرهنگي استخراج شد. در مرحهه دوم با استفادر از شي، ادراکي، فیزياي، محیطي، معنايدسته موانع زباني، نگر

اعضداي  ،گدرور اول شدامل ؛جامعه آماري متشال از دو گرور بود ،در اين پژوهشها کسب شد. آراي خبرگان در مورد اين گزارر

پژوهش مشتمل بدر مدديريت مندابع انسداني، ارتباطدات، رسدانه و  هاي مرتبط با موضوعها بود که در حوزرهیات عهمي دانشگار

هاي تربیت بدني با درجده مربدي بودندد اعضاي هیات عهمي دانشادر ،مديريت ورزشي مشغول به فعالیت بودند. گرور دوم شامل

مندد فو هددفي گیري غیرتصداداعضاي گدرور دلفدي بده روش نموندهگري در سطح مهي داشتند. که سابقه ورزشااري و يا مربي

 نفر بود. 02مشتمل بر  ،انتخاب شدند. تعداد اعضاي گرور دلفي

اجماع مورد نرر خبرگان را کسدب کنندد و هشدت گدزارر حددالل اجمداع را بده دسدت  ،تعداد دوازدر گزارر توانستند ها:یافته

 برلدراري جهت محدود زمان"فق و گزارر بیشترين میزان توا "ورزشااران و مربیان بین کافي اعتماد وجود عدم"گزارر  ند.دنیاور

با انحدراف معیدار  ادراکيمانع  کمترين میزان توافق را از نرر خبرگان به خود اختصاص دادر است. "مسابقات حین در ارتباطات

 ( را بده خدود68/1کمتدرين میدزان میدانگین ) ،68/2اف معیدار ربدا انحد ( و مانع فیزياي37/0بیشترين میزان میانگین ) ،11/2

 اختصاص دادر است.

فرهنگي؛ منجر به برلراري ارتباطات اثدربخش و  و يشي، ادراکي، فیزياي، محیطي، معنايغهبه بر موانع زباني، نگر گیري:نتیجه

 شود.منطبق شدن معناي مورد نرر مربیان و ورزشااران بر ياديگر و بهبود عمهارد و موفقیت تیم ميبالتبع 

 دلفي، مربي، ورزشاار. روشتیم ورزشي،  فردي، نبیارتباطات : يهاي کلیدواژه

 E - mail: sh.nayyeri@modares.ac.ir 33932311311 * نویسنده مسئول: تلفن: 
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 مقدمه

 (10: 0223، 0)اورتدوندر گرفتده شد 1به معنداي اشدترا  “communis”از واژر التین  که ارتباطات لغتنیم نگاهي به ريشه 

نده  ،کهید در  ارتباطات؛ به اشدترا  گااشدتن و تسدهیم کدردن اسدتارتباطات تنها ارسال اطالعات نیست. دهد که نشان مي

بنابراين در  تفاوت بین ارسدال کدردن و بده اشدترا   ؛(555: 0226، 7صحبت کردن و نوشتن )دفتارسال اطالعات از طريق 

فرايندي است کده در آن اطالعدات، معداني و  "4بروکز و هیس"ارتباطات از منرر مفهوم است. اين  عريفتعطف  نقطة ،گااشتن

از منردر (. 3: 1557)بروکدز و هدیس،  شدودکالمي و غیرکالمي به اشترا  گااشته مي هاياحساسات توسط افراد از طريق پیام

لصدد  ،شود. معمدوال  در ايدن فراينددفر مبادله و در  ميفرايندي است که در آن اطالعات میان دو يا چند ن، ارتباطات "دفت"

جهدت بده  ،کدارگیري نمادهداه. ارتباطدات بد(555: 0226)دفت، ديگر مستتر است فرد تأثیرگااري بر رفتار و برانگیختن رفتار 

طاتي دارد کده بدین به طور خاص اشارر به ارتبا 8فردي بینارتباطات  (.4: 0217 ،5سولومان و تیسگااري معناها است )اشترا 

، اين فردي بین(. براي در  بهتر ارتباطات 5 :0217 تیس، و سولومانکند )يك پیوند شخصي بین آنها ايجاد مي ،افراد رخ دادر

الددامات يدك فدرد بدر دهندر اين است کده نشان "بین". واژر "6فردي"و واژر  "3بین". واژر شودبه دو واژر تفایك مي اصطالح

بده عندوان يدك فدرد در  شخصهاي خاص هر است که ويژگياين نیز  "فردي"منرور از واژر گاارد. ميگر تأثیر الدامات فرد دي

 (.5: 0217 تیس، و )سولومان ارتباطات میان فردي اهمیت دارد

 بدین فدردي ارتباطات در سايه وجود کار کردن در تیم تیم وجود دارد وشماري براي کار کردن با ساير افراد در لالب مزاياي بي

اي بده تفداوت اشدارر ،در موفقیت تدیم الزم اسدت جهت در  نقش ارتباطات بخش باشد.اند بسیار مطبوع و لاتتومي اثربخش

 عمهادردافزايي مثبت مطرح نیست و الزامي ندارد که هم 12در گرور .گرور همانند تیم نیست 5از ديدگار رابینز گرور و تیم بشود.

شدود و تدالش افدراد موجدب افزايي مشاهدر مديپديدر هم 11،تیميك که در  حالي در ؛ء بیشتر شوداز مجموع تالش اعضا گرور

هدا حدالي کده در تیم در ،اسدتتصادفي  ءاعضا هايها مهارتدر گرور معموال شود. ميبیشتر از مجموع عمهارد اعضاء ي عمهارد

 معمدوال  پاسدخگويي است. تیمي عمهارد عات و در تیمسهیم شدن در اطال ،. هدف در گرورمامل ياديگر هستند هااين مهارت

توانندد در ميهدا گرور .(856: 1751سدیدجوادين و جهیهیدان، ) ها هم انفرادي و هم گروهدي اسدتر تیمها انفرادي و ددر گرور

تواندد تدأثیر لابدل دهد که ارتباطات ميشان مينها پژوهشنتايج  .تیم تبديل شوند بهاثربخش  و صورت وجود ارتباطات متقابل

، 17؛ هیروکداوا0225، 10تواند مثبت و هدم منفدي باشدد )هاسدالداشته باشد. البته اين تأثیر هم مي هاتیماي بر عمهارد مالحره

داراي تدأثیر  ،دهند که ارتباطدات اگدر اثدربخش باشدد(. مطالعات نشان مي0210، 18و مارکوزي 15؛ ورا1558، 14؛ ساالزار1552

 شود.محسوب مي تیميه رمز ارتقاي عمهارد به مثاب ،مثبت بودر

                                                                 
1. Common 

2. Rodney  

3. Daft 

4. Brooks and Heath 

5. Solomon and Theiss 

6. Interpersonal communication 

7. Inter 

8. Personal 

9. Stephen Robbins  

10. Group 

11. Team 

12. Hassall 

13. Hirokawa 

14. Salazar 

15. Vora 

16. Markoczy 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0ahUKEwjizMSdxaTPAhUEL8AKHWZtAekQFggmMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lib.ir%2Fbook%2F67474772%2F%25D9%2585%25D8%25A8%25D8%25A7-%25D9%2586%25DB%258C-%25D8%25B1%25D9%2581%25D8%25AA%25D8%25A7-%25D8%25B1-%25D8%25B3%25D8%25A7-%25D8%25B2%25D9%2585%25D8%25A7-%25D9%2586%25DB%258C%2F&usg=AFQjCNGR-yP5GyxJxD6Pm9L2eg3Wo7xNcg&sig2=ZDVe_as_YSoiIiLcQZmYRg&bvm=bv.133700528,d.ZGg&cad=rja
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ي هداتیمهاي گاشته بودر است و شناسايي داليهدي کده چدرا برخدي ياي از مسائل اصهي عهوم ورزشي طي دهه ،عمهارد تیمي

ناپداير مديريت ورزشي است. کار تیمي همیشه جزء جدايي هايمطالعات و پژوهشرسند، هدف مشتر  به موفقیت مي ورزشي

نیا و هاي ورزشي در هدر سدطح از رلابدت اسدت )حسدینيهدف مهمي براي تیم ،شود و اثربخشي کار تیميسوب ميورزش مح

ياي از عوامل اصدهي موفقیدت يدك تدیم  ،بین مربیان و ورزشااران اتچگونگي و میزان اثربخشي ارتباط(. 82: 1755همااران، 

 (.1755)منصوري و همااران،  ورزشي است

از اهمیت خاصدي برخدوردار اسدت )سدالیوان و  ،هاي ورزشيدر ايجاد روابط اجتماعي به منرور پويايي تیم بین فردي ارتباطات

هاي ورزشي هسدتند کده از طريدق هاي مهمي در تیمجمهه فعالیت از ،گیريري، آموزش، ارزيابي و تصمیممربیگ (.0227، 1فهتز

شدود شدااران ميحدس رلابدت بیشدتر در ورز و ايجداد يددهداي جدبخش شدن يادگیري مهارتموجب لات اثربخشارتباطات 

مدورد توجده لدرار  در ورزش فدردي بینت اهاي پژوهشي که در چهار دهه اخیر در حوزر ارتباطياي از حوزر (.1565 ،0ويهیامز)

بطده اين اصدطالح داللدت بدر ايدن مفهدوم دارد کده دو فدرد )مربدي و ورزشداار( يدك را است. "7ورزشاار -مربي  زوج"گرفته 

ورزشداار را اسداو و شدالودر فرآيندد  و رتباط مربديا 5توجو (.0214، 4کنند )ولیامزشناسي معنادار با ياديگر برلرار ميجامعه

 تماد بده نفدس و عمهادرد ورزشداارکنندر انگیزش، رضايت، اعتعیینتواند ميماهیت اين ارتباط  است که ردرمربیگري معرفي ک

مربیان و  بین ارتباط را با نحور برلراري ورزشي تیميك عمهارد و موفقیت رابطه ان متعددي محقق .(782: 0225ت، و)جو باشد

البتده ايدن تحقیقدات بیشدتر بدر فرايندد  (.0227، 3؛ مداگیو0227؛ جدووت، 0220، 8)پوزواردوساي اندبررسي کردرورزشااران 

؛ جدووت، 1565؛ ويهیامز، 0227 )سالیوان و فهتز، اندردرانگیزر، رهبري و تعهد تمرکز ک ،ارتباطات بین فردي و متغیرهايي مانند

 .اندهاي ورزشي پرداختهو کمتر به موانع برلراري ارتباطات بین مربي و ورزشاار در محیط تیم (0225

 و رهبدري مدديريت ،تدیم هستند که بايستي توسدط مربديهاي تیم و دارايي هاي ورزشي در حام منابع انسانيتیم ورزشااران

بدا  اثدربخشموفقیت هر مربي ورزشي در هر سطحي به میزان زيادي بده وسدیهه تواندايي او در برلدراري ارتبداط اين بنابر ؛شوند

 -هاي خدوب ها و تانیكدر کنار هم لراردادن برنامه -شود. متأسفانه گاهي در ورزش تنها بر مسائل فني تعريف مي ورزشااران

کولده بداري بسدیار غندي از داندش داشدته  ،ها ممان استشود. مربيفراموشي سپردر مينیاز به ارتباطات مؤثر به  ،شدرتمرکز 

هیچگدار در عمهادرد تدیم نمدود نداشدته باشدند )کمیسدیون  ،ممان است اثربخشهاي مثبت بدون ارتباطات باشند؛ اما ويژگي

مواندع دهندد کده طالعدات نشدان مياما م ؛ارتباطات به منزله کسب نتايج بهتر براي تیم است اگر چه (.0215، 6ورزشي استرالیا

 -مربدي  زوج"با تمرکز بر  که اين پژوهشهدف  (.06: 0222، 5و ترودل )کولور دوجود دار اثربخشارتباطات  متعددي بر سر رار

 است. هاي ورزشيتیم موانع دراين  شناسايي بخشي از ،صورت گرفته است "ورزشاار

کده  1552از سدال داشدته باشدیم.  و الگوي آن تا درکي از ارتباطات ،چیز الزم است جهت شناسايي موانع ارتباطات پیش از هر

، 10برلدو  ؛1554 ،11شدرام ؛1546  ،12روو ويد اي مطرح شد؛ الگوهاي متفاوتي )شدانونارتباطات به عنوان يك حوزر میان رشته

اندد تدا الگوهداي ارائده شددر آنها تالش کردر؛ الگوهايي که مبدعان هر يك از براي آن ارائه شدر است (1532، 17بارنهوند ؛1582

                                                                 
1. Sullivan and Feltz 

2. Williams 

3. Coach athlete dyad 

4. Woolliams 

5. Jowett 

6. Poczwardowski 

7. Mageau 

8. Australian Sports Commission 

9. Culver and Trudel 

10. Shannon and Weaver 

11. Schramm 

12. Berlo 

13. Barnlund 

https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_Elwood_Shannon
http://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=David+Berlo&search-alias=books&field-author=David+Berlo&sort=relevancerank
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 پیش از خود را بهبود دادر و ارتقا بخشند. با مراجعه به جوهرر ارتباطات به عنوان فرايند به اشترا  گااشدتن و تسدهیم کدردن؛

 شود.در اين حوزر محسوب مي جامعيالگوي  ،1 شمارر الگوي ترسیم شدر در شالشود که مالحره مي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3: 0217ارتباطات )سولومان و تیس،  متقابلالگوي  -6ل شک

 

به  ،. تبیین بیشتر اين مفهومشودوم ارتباطات بیشتر تبیین مفه که شودتالش مي در اين لسمت الگوبا مبنا لرار دادن اين 

 .کمك خواهد کردموانع ارتباطات بهتر  در 

کنندر در يك توالي پويا و طات مستهزم آن است که حدالل دو مشارکتارتبا ،توان گفتبنابراين مي ؛1است ارتباطات يك فرايند

 بپايرنددثیر أاز ياديگر ت ،ثیر گااشتهأبر هم ت دوجانبهکه در آن توالي در يك حالت به نحوي  ؛مداوم از رويدادها مشارکت کنند

ت را بده عندوان يدك فرايندد ا( ارتباط6154، )شانون پردازان اولیهنرريه است. 7متقابلارتباطات  (.51: 0222، 0)هیس و بريانت

و  متغیدرمتقابل از ارتباطات دادر است که بر ماهیدت اما امروزر اين ديدگار جاي خود را به يك مفهوم  ؛تندسدانخطي مي اساسا 

ر کدالم پداول د تدوانين جمهده را مديا. 5ناپاير استاجتناب ارتباطات (.0210و همااران،  4رلکند )آدکید ميأت ارتباطاتپوياي 

. 3ت هدفمندد اسدتاارتباط (.0211)واتسالويك،  تواند ارتباط برلرار ناند: يك فرد نميگويدميدر  کرد آنجا که  8واتسالويك

 ارتبداطيها و نیازهايي هستند و بده ضدرورت انتخداب رفتارهداي داراي انگیزرکنندگان در ارتباطات متوجه هستند که مشارکت

تدوان نمدي ،زماني که سخني گفته شد اين، بنابر6ت غیر لابل بازگشت استارتباطا یازها آگار هستند.ت برآوردن اين نخاص جه

هاي رد و بدل شدر بده نددرت منفدرد پیام و12عدي استارتباطات چند بُ (. 15-02: 0224، 5)هارگي و دياسون را بازگرداند آن

 (.0211)واتسالويك،  هستند

                                                                 
1. Communication is a process 

2. Heath and Bryant 

3. Communication is transactional 

4. Ronald Brian Adler 

5. Communication is inevitable 

6. Watzlawick 

7. Communication is purposeful 

8. Communication is irreversible 

9. Hargie and Dickson 

10. Communication is multi-dimensional 

 

 هاسمبل

 زمان

 زمان

 کننده:مشارکت

 هاي شخصي/ويژگي

افاار/نیازها/ادرا  از 

 طرف مقابل

 کننده:مشارکت

 هاي شخصي/ويژگي

ادرا  از افاار/نیازها/

 طرف مقابل

 زمینه:

محیط فیزياي / محیط تاريخي، اجتماعي 

 و فرهنگي
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ني و مفهومي که در ذهن فرستندر پیام است و لصد دارد آن را ارسال کند، با آنچه گیرندر ارتباطات زماني اثربخش است که مع

معنداي اين معندا اسدت کده به ارتباطات اثربخش در پژوهش حاضر (. 48: 1751منطبق باشد )فرهنگي،  ،دکنمياز آن دريافت 

هیچ فرايند ارتباطي تمامي آنچه در ذهدن سفانه در متا .باشد منطبق ورزشااربر معناي مورد نرر مربي هر چه بیشتر مورد نرر 

 هبد نیدلهايي وجدود دارندد کده جهدت موانع و چالش بین فردي بر سر رار ارتباطاتشود. به گیرندر منتقل نمي ،فرستندر است

رتباطدات در ا انعهفدت دسدته مدوع مدبا مطالعه مباني و ادبیدات تحقیدق در مجارتباطات اثربخش بايستي آنها را مديريت کرد. 

 .شناسدايي شددندمشتمل بر موانع زباني، نگرشي، ادراکي، فیزياي، محیطي، معندايي و فرهنگدي مربي و ورزشاار  بینثربخش ا

 هاي مربوط به آنها عبارتند از:و گزارر مانعهفت دسته 

ياندان متفداوتي از هدا از بازاي، تیمهاي حرفدهياي از مشاالت ارتباطي مربوط به زبان است. در ورزش موانع زبانی: -

 شوند که زبان خاص خود را دارند.کشورهاي مختهف تشایل مي

  (.0225، 1هاي ورزشي )آتاناسیوو: تفاوت زباني بین مربیان و ورزشااران تیم1گزارر 

شناخت )افاار(، اثر )احساسات( و رفتار. هر سه جزء در فرايندد ارتباطدات  :سه جزء نگرش عبارتند از: موانع نگرشی -

تدأثیر  ،کننددهداي يادديگر را دريافدت ميهر سه مورد بر ايناه چگونده ورزشدااران و مربیدان پیام زيراهستند؛  مهم

 گاارند.مي

  استرو مربیان و ورزشااران در حین رلابت،0گزارر : 

  عصبي بودن مربیان و ورزشااران در حین رلابت،7گزارر : 

  شااران،: عدم وجود اعتماد کافي بین مربیان و ورز4گزارر 

  (.0225رکالمي ياديگر )آتاناسیوو، هاي کالمي و غی: عدم توجه کافي مربیان و ورزشااران به پیام5گزارر 

شدوند کده کنندگان با خطاهاي ادراکي متفداوتي روبدرو ميدر طول فرايند ارتباطات عموما  مشارکت :2موانع ادراکی -

 اي هستند.اي و هالهادرا  کهیشه ،هامشهورترين آن

  (ايکهیشه ادرا ) شدر دادر تعمیم خصوصیات هاي دريافتي تحت تأثیر: تفسیر پیام8گزارر، 

  (ايهاله ادرا ) کنندگانمشارکت منفي يا مثبت هاي دريافتي تحت تأثیر خصوصیات: تفسیر پیام3گزارر 

 (.0225)آتاناسیوو، 

بده منزلده مدانع فیزيادي ارتباطدات محسدوب  ،کنندگان در ارتباطداتهر گونه فاصهه میان مشارکت: موانع فیزیکی -

 شود.مي

  (.0212، 7: وجود فاصهه فیزياي بین مربیان و ورزشااران در زمین مسابقه )لوننبورگ6گزارر 

کنندگان در ارتباطدات د؛ بده مشدارکتنشدوکه به نوعي مانع خارجي محسوب ميدسته از موانع اين : موانع محیطی -

 .هستندها خارج از حیطه کنترل آن ،مربوط نشدر

  فريادهاي تماشاگران اعم از حامیان و مخالفان در حین رلابت،5گزارر : 

  (.0225ر حین مسابقات )آتاناسیوو، : داشتن زمان محدود جهت برلراري ارتباطات د12گزارر 

آنهدا مسدتتر  ها و معنايي کده درشوند، نحور باارگیري آنهايي که در ارتباطات باار گرفته ميسمبل: موانع معنایی -

 .توانند موانع بسیاري را در ارتباطات رلم بزنندمي ،است

                                                                 
1. Athanasios 

2. Conceptual barriers 

3. Lunenburg 
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  اي و تخصصي در ارتباطات توسط مربیان،کارگیري زبان حرفهه: ب11گزارر 

  هاي کالمي و غیرکالمي مبهم در ارتباطات،کارگیري پیامه: ب10گزارر 

  (.4: 0212، 1رتباطات )لوننبورگهاي کالمي و غیرکالمي متعارض در اکارگیري پیامه: ب17گزارر 

از چند فرهنگ متفاوت  ،کنندگان در ارتباطاتدهد که مشارکتاين دسته از موانع زماني رخ مي: موانع فرهنگی -

 .شودهستند که اين مسئهه منجر به کاهش دلت انتقال يك پیام مي

  (.1551، 0هاي فرهنگي )آدلروتهاي دريافتي به دلیل وجود تفا: تفاوت در تفسیر و ارزيابي پیام14گزارر 

از  ،ورزشداار -مربديبین  بخشثرا ارتباط برلراريتوان اذعان داشت که هاي ذکر شدر مينتايج پژوهشمرور مباني و  با توجه به

بین اعضداء  اثربخشدن ارتباطات شود و حتي تبديل گرور به تیم نیز در گرو پديد آمهاي ورزشي محسوب ميارکان موفقت تیم

 ،آنچده مشدخص اسدت هداي ورزشدي شدد.وجب افزايش ستادر يا بازدر تیممتوان بدون افزايش ورودي، طريق مياز اين و  است

با شدناخت که وجود دارد  متعددي ، موانعبین مربي و ورزشاار در مسیر ارتباطات اثربخش تاکید مجدد بر اين موضوع است که

هداي در تدیم بدین فدردي موضوع ارتباطات .دکرآنها  دام به حاف يا کم اثرکردنالاي صحیح به شیور توانها، ميو آگاهي از آن

بدین  اطداتبر فرايندد ارتببیشتر  ،وهشگران داخهي و خارجي بودر است و اند  مطالعات انجام شدر نیزکمتر مد نرر پژ ،ورزشي

و  (0225؛ جدووت، 1565ويهیدامز، ؛ 0227 ،)سدالیوان و فهتدز انددانگیزر، رهبري و تعهد تمرکز کردر ،متغیرهايي مانندو  فردي

يدي، با توجه به وجدود چندین خأ .اندپرداختههاي ورزشي تیم در محیطبین مربي و ورزشاار  ارتباطات برلراريکمتر به موانع 

 صورت گرفته است.هاي ورزشي موانع ارتباطات بین فردي در تیماين پژوهش با هدف شناسايي 

 شناسیروش

، 7دلفي فرايند ساختاردهي به ارتباطات انساني است )لینستون و تروف دلفي صورت گرفته است. روشستفادر از با اپژوهش اين 

 (. روش75: 0220، 4محصول روش دلفي والعیتي است که از طريق تعامل حاصل شدر است )شدیل ،(؛ بر اين اساو15: 0220

و هماداران،  5)کییندي و کیفدي را بده طدور همزمدان داردهداي کمدي آوري دادردلفي يك روش ترکیبي است که لابهیت جمع

هفدت دسدته  ،دست آمد که شداملهب ترين موانع ارتباطاتفهرستي از مهم ابتدا با مطالعه مباني نرريدر اين پژوهش،  (.0211

هداي ل بده گزاررسته موانع کهي تبدي. سپس اين هفت دبودندي و فرهنگي شي، ادراکي، فیزياي، محیطي، معنايموانع زباني، نگر

االت در لالب يك پرسشدنامه ؤاين س .شدندترکیب  السؤ 14در لالب هاي مارر هاي اولیه پس از بازخوانيگزاررشدند.  تفضیهي

 ؛بدود گروردو متشال از جامعه آماري  در اين پژوهش .ندلرار گرفت دلفي گرورنرران ساخته در اختیار خبرگان و صاحب محقق

مديريت منابع انسداني، هاي مرتبط با موضوع پژوهش مشتمل بر ها بود که در حوزراي هیات عهمي دانشگارشامل اعضاول گرور 

هاي تربیت بددني بدا اعضاي هیات عهمي دانشادر ،شاملگرور دوم  مشغول به فعالیت بودند. يمديريت ورزش رسانه وارتباطات، 

کارشناسدي ارشدد و حددالل  ،گرور دومداشتند. تحصیالت  مهي سطحگري در درجه مربي بودند که سابقه ورزشااري و يا مربي

فرايندد دلفدي در ايدن پدژوهش در دو مند انتخاب شددند. دفگیري غیرتصادفي و هبه روش نمونه اعضاي گرور دلفي بود. باالتر

نفر  02مشتمل بر  شگرانبا توجه به میزان همااري جامعه آماري با پژوه (گرور دلفينمونه )تعداد اعضاي مرحهه صورت گرفت. 

 نفر بود. 17 ،نفر و تعداد اعضاي نمونه گرور دوم 3 ،. تعداد اعضاي نمونه گرور اولبود

                                                                 
1. Lunenburg 

2. Adler 

3. Linstone and Turoff 

4. Scheele 

5. Keeney 
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از منردر شدما چده مواندع ديگدري در ارتباطدات "در بخش انتهاي پرسشنامه يك سوال باز تحدت عندوان  ،در مرحهه اول دلفي

. شددبندي تحهیل محتوا و دسدته ،هاي خبرگان به اين سوالکه پاسخطرح شد  "اثربخش بین مربیان و ورزشااران وجود دارد؟

شش گزارر جديد در زمینه موانع ارتباطات اثربخش بین مربیان و ورزشااران بود کده ايدن شدش  :خروجي اين مرحهه عبارت از

هاي لفت خبرگان با گزاررافقت يا مخاوجهت تعیین م گزارر در مرحهه دوم دلفي در لالب شش سوال به پرسشنامه افزودر شدند.

افدزار هداي حاصدل از ايدن مرحهده بدا کمدك نرماسدتفادر شدد. دادر مخالف -ممتنع  -اي موافق از طیف سه گزينه ،پرسشنامه

 ها استخراج شوند.تحهیل شدند تا فراوانياو اوپياو

 هایافته

 ،1جدول شمارر لرار گرفتند.  خبرگاننامه در اختیار هاي به دست آمدر از مباني نرري در لالب يك پرسشگزارر ،اول مرحههدر 

 .دهدنشان ميمیانگین و انحراف معیار هفت دسته موانع فراروي ارتباطات اثربخش بین مربیان و ورزشااران را 

 میانگین و انحراف معیار موانع فراروي ارتباطات اثربخش بین مربیان و ورزشااران -6جدول 

 ارانحراف معی میانگین موانع

 11/2 37/0 مانع ادراکي

 74/2 86/0 مانع نگرشي

 83/2 85/0 مانع فرهنگي

 38/2 55/0 مانع زباني

 58/2 4/0 مانع معنايي

 75/2 25/0 مانع محیطي

 68/2 68/1 مانع فیزياي

درصدد  82الل يابي به اجماع و همگرايدي وجدود نددارد. معمدوال  اگدر حدددر مطالعه دلفي معیار مشخصي براي نماياندن دست

نتدايج  .(80: 1764، عطدارديآن موضوع از اجماع برخدوردار اسدت )شود که دهندگان موافق يك موضوع باشند؛ گفته ميپاسخ

میدزان  درصد دسدت يافدت. 82ول تعداد در گزارر به اجماع باالي دهد که در مرحهه اها نشان ميحاصل از تجزيه و تحهیل دادر

 مشاهدر کرد. 0شمارر توان در جدول اول را مي مرحهه هايزارريك از گ اجماع هرفراواني 
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 اول مرحهههاي میزان اجماع روي گزينه -2جدول 

 ممتنع مخالف موافق گزاره گزاره شماره

 2 2 % 122 ورزشااران و مربیان بین کافي اعتماد وجود عدم 4

 % 5 2 % 55 رلابت حین در ورزشااران و مربیان بودن عصبي 7

 2 % 5 % 55 ارتباطات در مبهم غیرکالمي و کالمي هايپیام باارگیري 10

 2 % 5 % 55 ارتباطات در متعارض غیرکالمي و کالمي هايپیام باارگیري 17

 % 5 % 12 % 65 ياديگر غیرکالمي و کالمي هايپیام به ورزشااران و مربیان کافي توجه عدم 5

 % 12 % 5 % 65 رلابت ینح در ورزشااران و مربیان استرو 0

 % 02 2 % 62 (ايکهیشه ادرا ) شدر دادر تعمیم خصوصیات هاي دريافتي تحت تأثیرتفسیر پیام 8

 % 15 % 12 % 35 فرهنگي هايتفاوت وجود دلیل به دريافتي هايپیام ارزيابي و تفسیر در تفاوت 14

 % 15 % 12 % 35 (ايهاله ادرا ) کنندگانمشارکت فيمن يا مثبت هاي دريافتي تحت تأثیر خصوصیاتتفسیر پیام 3

 % 12 % 02 % 32 ورزشي هايورزشااران تیم مربیان و بین زباني تفاوت 1

 % 15 % 42 % 45 رلابت حین در مخالفان و حامیان از اعم تماشاگران فريادهاي 5

 % 12 % 45 % 45 مربیان توسط تخصصي و ايحرفه زبان باارگیري 11

 % 02 % 45 % 75 مسابقه زمین در ورزشااران و مربیان بین فیزياي فاصهه ودوج 6

 % 02 % 55 % 05 مسابقات حین در ارتباطات برلراري جهت محدود زمان داشتن 12

درصددد  82حدددالل توافددق ،(14 و 17، 10، 3، 8، 5، 4، 7، 0، 1گددزارر ) دردهددد کدده اول نشددان مي مرحهددهتحهیددل نتددايج 

بده  11و  12، 5، 6گدزارر  چهاردوم حاف شدند و  مرحههگزارر از پرسشنامه  دربنابراين تعداد  ؛اندرا کسب کردردهندگان پاسخ

سوالي مدورد پرسدش  دردر لالب يك پرسشنامه  ،همرار شش گزارر جديدي که توسط خبرگان در مرحهه اول پیشنهاد شدر بود

 لرار گرفتند.

تمدامي اعضداي نردر  مرحهه. در اين بودکه هنوز اجماعي روي آنها صورت نگرفته  افتيهايي اختصاص دوم دلفي به ايدر مرحهه

مجدددا  بدر اسداو  آنهداو نرر اصدالحي  رسیدبه اطالع فرد در مورد هر گزارر فرد  هرو نرر اولیه هر گزارر در مورد گرور دلفي 

دوم را  مرحهدههداي اواني اجماع هر يدك از گزاررمیزان فر .گرفتمورد سوال لرار  ،مخالف – ممتنع - موافق ايگزينه سه طیف

 مشاهدر کرد. 7شمارر توان در جدول مي

 دوم مرحهههاي میزان اجماع روي گزينه -9جدول 

 ممتنع مخالف موافق گزاره شماره گزاره

 % 15 2 % 65 مربیان پايین تجربه 02

 % 02 2 % 62 ياديگر از ورزشااران و مربیان کافي شناخت فقدان 15

 % 42 % 12 % 52 رلابت حین در مخالفان و حامیان از اعم تماشاگران فريادهاي 5

 % 02 % 75 % 45 ....( و آب آزاد، فضاي در ورزش) ورزشي رشته ماهیت 15

 % 45 % 02 % 75 مربیان توسط دستوري رهبري سبك باارگیري 16

 % 72 % 42 % 72 همسابق زمین در ورزشااران و مربیان بین فیزياي فاصهه وجود 6

 % 32 % 12 % 02 (برونگرا و درونگرا) ورزشااران و مربیان شخصیتي هايويژگي نبودن ياسان 18

 % 42 % 42 % 02 کالمي هايپیام جاي به غیرکالمي هايپیام از مربیان حد از بیش استفادر 13

 % 52 % 72 % 02 مربیان توسط ارتباطات کالمي در تخصصي و ايحرفه زبان باارگیري 11

 % 52 % 42 % 12 مسابقات حین در ارتباطات برلراري جهت محدود زمان داشتن 12
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دهندگان را کسب کدردر پاسخدرصد  82حدالل توافق  ،(15و  02) گزارر دودوم تعداد  مرحههدر دهد که تحهیل نتايج نشان مي

نرران را بده دسدت اجماع صاحبگزارر  دوازدراين در مجموع ر؛ بنابدنرران را به دست بیاوراجماع صاحب هگزارر نتوانست هشت

 اند.ناردرگزارر اين اجماع را کسب  هشت ،آوردر

 گیرينتیجهبحث و 

هاي تحقیقي به خدود اختصداص چند دهه است که مطالعات پیرامون بحث ارتباطات در حوزر ورزش جايگار خاصي را در حوزر

: 1اسدت )اونداگ و تیپیسدي پرکداربرداصطالحي کامال  شناخته شدر و  ،رتباطات ورزشيدادر است؛ به نحوي که اکنون اصطالح ا

 با توجه به تأثیر لابدل مالحرده ارتباطدات توان مورد بحث و تحهیل لرار داد.را در سطوح متفاوتي مي ورزشي ارتباطات (.0214

تمرکدز  سدطحايدن بر در اين پژوهش  (1558ار، ؛ ساالز1552؛ هیروکاوا، 0225)هاسال،  هاي ورزشيتیمبر عمهارد  فردي بین

: 0212و هماداران،  0)جاسدوندر لهب تجربده ورزشدي لدرار گرفتده  ،بین مربیان و ورزشااران فردي بین ارتباطات .شدر است

 (.0212 ،7کند )روسااهاي ورزشي ايفا ميدر موفقیت تیم ينقش بسیار حیاتي و مهم ،(1278

هداي ه کسب نتايج بهتر براي تیم است؛ اما موانع متعددي بدر سدر رار ارتباطدات اثدربخش در تیماگر چه ارتباطات بهتر به منزل

هاي ورزشدي و يدا بده شناسايي بخشي از اين موانع در تیم ،(. هدف اين پژوهش06: 0222، 4ورزشي وجود دارد )کولورو ترودل

هفت مانع کهي و بیست گزارر بده عندوان  در اين مطالعه .استدلفي  روشبا استفادر از  "ورزشاار -مربي  زوج" ،ترعبارت دلیق

 دهد کهنشان مينرران آراي صاحبتحهیل  .مورد بررسي نخبگان لرار گرفت ،ورزشاار شناسايي -موانع ارتباطات اثربخش مربي

 کسب کنند.دلفي  گروردر بین اعضاي را درصد  82اجماع باالي  ،گزارر توانستند دوازدرتعداد 

ترين مانع ارتباطدات اثدربخش بدین مورد توافق مهم ،و با دارا بودن دو گزارر 11/2و انحراف معیار  37/0کي با میانگین مانع ادرا

 ،ايشدود. در ادرا  کهیشدهاي مياي و هالدهادرا  کهیشده ،مربیان و ورزشااران است کده منجدر بده خطاهداي ادراکدي مانندد

بده مربي يدا بدازيان بدا توجده  ،به عنوان مثال ؛شودو ورزشااران در نرر گرفته مياي براي مربیان شدر دادر خصوصیات تعمیم

ها بدر ارتباطدات تاکید بر تاثیر کهیشده ،هاي راجرز نیزگیرد. يافتهمورد لضاوت لرار مي ،عضويت در يك طبقه يا دسته اجتماعي

هرگار در  يك ويژگي سداير اي است. گر خطاي هاله(. مانع ارتباطي دي0220، 5دارد )راجرز و مك گاون بین فردي در يك تیم

(. در اين حالت يك خصوصدیات مثبدت 0211، 8شود )فورگاواي ميهالهدچار خطايي  فردالشعاع لرار دهدد، ها را تحتويژگي

ن خصوصدیات شدر از طرف آنها تحت تأثیر ايد پیام دريافت ،يا منفي ورزشاار يا مربي به ساير خصوصیات آنها تعمیم دادر شدر

بیني و لضداوت دربدارر رفتدار فدرد مربیان و ورزشااران از پیش ،شودشود. جهت بهبود کیفیت ارتباطات پیشنهاد ميتفسیر مي

هاي لومي، اجتماعي و مهي پرهیز نمايند تا فرايند ارتباطات کمتدر دسدت کهیشه ،هاي اجتماعي از جمههمقابل بر مبناي کهیشه

اي مندي عمدومي و نمدايش رسدانهها، عاللهاي در ورزش با توجه به ويژگياي و هالهادار  کهیشه خوش خطاهاي ادراکي شود.

 ،هداشود. به عنوان نمونه، نمايش حرکت خشن يك بدازيان از طريدق رسدانهوسیع اين پديدر اجتماعي به طور فراوان ديدر مي

تواندد ادراکدي گار يك بازيان يا مربدي مديادك نمايد و يا زتواند برچسب بازيان خشن را براي همیشه بر پیشاني بازيان حمي

مطالعدات نشدان  مبتني بر محل تولد را به ديگران منتقل کند و در ادامه نحور و کیفیدت ارتباطدات را تحدت تداثیر لدرار دهدد.

فارغ از مد نردر  ،هارددهند که توجه و تمرکز بر عمهارد ورزشي يك ورزشاار در تیم و تنبیه و اعطاي پاداش متناسب با عممي

                                                                 
1. Onag and Tepeci 

2. Jackson 

3. Rosca 

4. Culver and Trudel 

5. Rodgers and McGovern 

6. Forgas 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814050915
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تواند منجر به برلدراري مي ،هاي مثبت يا منفي وي که ارتباطي با عمهارد وي نداردلرار دادن طبقه اجتماعي فرد و ساير ويژگي

 (.1552، 1تر و بالتبع بهبود عمهارد ورزشاار در تیم شود )هال و استیفارتباطات اثربخش

تدرين مواندع تدوان يادي از مهدمافدق را مديگزارر مورد تو ششبودن  دارا و 74/2عیار و انحراف م 86/0با میانگین  نگرشيانع م

مربیان و ورزشااران، عصبي بودن مربیدان و ورزشدااران، عددم  . استرومربیان و ورزشااران معرفي کرد بینارتباطات اثربخش 

 ،یان و ورزشدااران از يادديگرشناخت کافي مرب هاي کالمي و غیرکالمي ياديگر، فقدانتوجه کافي مربیان و ورزشااران به پیام

در زمرر موانع نگرشي ارتباطات اثربخش بین مربیدان و  ،و عدم وجود اعتماد کافي بین مربیان و ورزشااران ه پايین مربیانتجرب

 اسدترو شاسدت واسترو بازي، دهد که مطالعه پیشینه پژوهش نیز نشان مي اند.ورزشااران هستند که به اجماع الزم رسیدر

گاارندد اثدر مدي افراد درگیر ارتباطات و بدالتبع کیفیدت ارتباطداتستند که بر نگرش جمهه عوامهي ه ازپايین همبستگي تیمي 

کننددگان اين دريافتبندابر ؛شودهر کنش ارتباطي با لصد ارائه اطالعات ارزشمند و جديد برلرار مي .(005: 0225)آتاناسیوو، 

دهند که عدم وجدود اعتمداد کدافي بدین سبت به منبع ارسال پیام اعتماد داشته باشند. مطالعات نشان ميبايست نارتباطات مي

آشدنايي مربدي بدا (. 1557توان به عنوان يك مانع فراروي ارتباطات اثربخش لهمدداد کدرد )اولسدن، مربیان و ورزشااران را مي

پرهیدز مربیدان و  ،ورزشداارانش نگرش منفدي در کاه ورزشي جهتاستفادر از روانشناسان  ،ورزشاارانهاي روانشناختي جنبه

هاي کوتار و روشن به بودن، برلراري ارتباط از طريق پیام ورزشااران از ارسال هر گونه پیام کالمي و غیرکالمي به هنگام عصبي

ورزشاار  - مربي زوجنگرش را در عوامل مربوط به  ،بودرد راهگشا نتوانميويژر در زمان استرو از جمهه راهاارهايي هستند که 

تواندد منجدر بده اختصداص دادن مدي هداو اهمیت آن شناخت اين موانعو  نگرشي از وجود موانعآگاهي مربیان  مديريت نمايند.

به منرور آشنايي بیشتر از شناخت )افاار(، اثر )احساسدات( و خصوص لبل از شروع رويداد ورزشي ه ب بخشي از جهسات تمرين

 اثربخش دارند.که هر سه اثر مهمي بر ايجاد ارتباطات زشااران شود وررفتار 

ياي ديگر از موانع ارتباطات اثربخش بدین  ،و با دارا بودن دو گزارر مورد توافق58/2و انحراف معیار  4/0مانع معنايي با میانگین 

بیدان  0گیهسپي ت اثربخش باشد.ايند ارتباطاتواند مانع فرمي و متعارض هاي مبهمکارگیري سمبلهب .مربیان و ورزشااران است

ندد موجدب تغییدر مسدیر ارتباطدات شدود تواحتدي مدي ،شددر هاتیمدر موانع معنايي موجب اختالل در فرايند گفتگو  ،کندمي

 ويدژر از سدوي مربیدان دره بد و متعارض کالمي مبهمهاي کالمي و غیرعدم استفادر از پیام ،رسدبه نرر مي (.0226)گیهسپي، 

بده  بازيانان يا مربیان جديدد را )آغازين( توان بخشي از جهسات معارفهميهمچنین  ؛باشداطات موثر اثربخش شدن فرايند ارتب

 هاي معنايي مبهم و خاص اختصاص داد.ها و شالمعرفي واژگان، سمبل

 زباني به تفاوت که ارتباطي است موانعاز  ديگر ياي ،با يك گزارر مورد توافقو 38/2انحراف معیار و  55/0با میانگین مانع زباني 

مواندع زبداني باعدث کداهش ياپدارچگي  ،انددمطالعات متعددي بیان کدردرپردازد. مي ورزشي هايتیم ورزشااران و مربیان بین

ي بدر موانع زبدان که دهدمطالعات نشان مي (.0225، 4بورکمن و ر؛ بارن0226، 7هارزينگ و فیهيشود )مياجتماعي و نشر دانش 

توان از مربیان خواست تا بده مي جهت غهبه بر اين مانع (.0214و همااران،  5)تنزر است گیري اعتماد بین طرفین اثرگاارشال

بده صدورت را هاي کالمدي پیام ،را خالصه و مجدد در اختیار بازيانان لرار دهند مطالب ارائه شدر در جهسات تمرين طور منرم

بده طدور مسدتمر بدازخورد  ،فعاالنه در فرايند ارتباط مشارکت کردر ،رودهم انترار مياز بازيانان و  ارسال کنندشمردر شمردر 

تواند به عنوان يك دارايي ارزشمند متمم و مامل براي ارتباطات کالمي در زمان تفداوت ميارتباطات غیرکالمي نیز  ارائه دهند.

در زماني که تفداوت زبداني  ،شودپیشنهاد ميهمچنین  ؛(1561)مارتینز،  مورد استفادر لرار بگیرد ،زباني بین گیرندر و فرستندر

                                                                 
1. Hale and Stiff 

2. Gillespie 

3. Harzing and Feely 

4. Barner and Björkman, 

5. Tenzer 
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و پدیش از  بازيان و مربي به مشاهدر فیهم جهسات تمريني بپردازندد ،برداري شدراز تمرين فیهم ،ردبین بازيان و مربي وجود دا

 مرين و کهیات آن آگار باشند.برنامه تمرين در اختیار بازيانان لرار گیرد تا آنها نسبت به جريان ت ،تمرين نیز

 اعضاي گروربود که مورد توافق فرايند ارتباطات اثربخش موانع ياي از  ،نیز 83/2و انحراف معیار  85/0با میانگین  مانع فرهنگي

 - يمربدارتباطدات تواندد مدي ،فرهنگدي هايتفاوت وجود دلیل به دريافتي هايپیام ارزيابي و تفسیر در تفاوت .لرار گرفتدلفي 

زماني اثربخش است که معني و مفهومي که در ذهدن فرسدتندر پیدام اسدت و لصدد  ،ارتباطات را تحت تاثیر لرار دهد.ورزشاار 

 هدايتفاوت(؛ در حدالي کده 48: 1751منطبدق باشدد )فرهنگدي،  ،کندددارد آن را ارسال کند، با آنچه گیرندر از آن دريافت مي

چگونگي تعبیر و تفسیر پیام توسط افراد را تحت  ،کردرندر پیام مداخهه تگیرندر و فرسفرهنگي در رمزگااري و رمزگشايي بین 

خورد که اي بیشتر زماني به چشم مياين مانع در ورزش حرفه ،رسدنرر ميبه  .(0211 ،1و کالسن )پهوکورپیادهد تاثیر لرار مي

 ،فرهنگي بدراي هدر دو طدرف هايها نسبت به تفاوتآگاهي لعاس. افزايشاتباط با مربیان باشند و يا بخارجي در ار ورزشااران

گوش دادن موثر مربیان به ورزشدااران و بدالعاس کده متضدمن فهمیددن و در  همزمدان  در اين راستا تواند راهگشا باشد.مي

بدراي  (.1565، 0به ايجاد اين آگاهي و غهبه بر اين مانع کمك خواهد کرد )پیدرو ،مستتر در يك پیام استحقايق و احساسات 

تفريحدي و  هايبرنامه ،شودهاي فرهنگي همديگر پیشنهاد ميیشتر بازيانان و مربیان از تفاوتکاهش موانع فرهنگي و آشنايي ب

هايي به ازيانان و مربیان در چنین برنامهزيرا مشارکت ب ؛بیني شودبه جز برنامه جهسات تمرين رسمي براي آنها پیش خانوادگي

 .فرهنگي کمك خواهد کرد هايها از ياديگر و ويژگيآنشناخت بیشتر 

در ايدن ( 75/2و انحدراف معیدار  25/0)میدانگین  محیطديمدانع و  (68/2و انحراف معیدار  68/1)میانگین  انع فیزيايچه ماگر

رر عدوامهي نیدز در زمد اين مواندعدهد که مطالعه پیشینه پژوهش نشان مياما  ،مطالعه نتوانستند اجماع خبرگان را کسب کنند

خدارجي اسدت کده در  عوامدل ،مدانع محیطديمنردور از  توانند مانع فراروي فرايندد ارتباطدات اثدربخش باشدند.هستند که مي

گران، رفتدار اصدداي تماشد ( نشدان داد کده سدر و0225هاي آتاناسیوو )شود. يافتههاي ورزشي به طور فراوان ديدر ميمحیط

توانندد مربیان نمي ورزشاار داشته باشد. -مربي  زوجتواند تاثیر لابل توجهي بر ارتباطات مي ،هاي داورو سوت رلیبگران اتماش

ر منفدي توانند به بازيانان خود آموزش دهند تا با تمرکز بیشتر و حفد  آرامدش آثداولي مي ،اين عوامل خارجي را کنترل کنند

فیزياي  موانع گونه موانع را کمتر نمايند.وز مسابقه تاثیر اينسازي شرايط رتوانند با شبیهو يا ميعوامل خارجي را کاهش دهند 

وجود فاصهه فیزياي میان مربیان و ورزشدااران در زمدین  کنندگان در ارتباطات اشارر دارد.گونه فاصهه میان مشارکتبه هر نیز

بدازخورد و در خصدوص زمدان و مادان بیان مر آموزش اند کهپژوهشگران نشان دادر تواند از اين نوع باشد.مي ،و تمرين مسابقه

 (.775: 0217 و همااران، 7)کريس من تواند موجب کاهش اين موانع شودميان دادن به ورزشاار

، ورزشدااران عمهادرد بدر لابل توجهي تاثیر تواندمي ورزشااران و مربیان بین مناسب ارتباطات ،اندمطالعات متعددي نشان دادر

منجدر بده برلدراري ارتباطدات  ،معرفدي شددر غهبه بر اين موانعبنابراين  ؛(70: 0214، 4د )اولسنبگاار انگیزر و موفقیت ورزشي

از آنچه  شود.مي تیم موفقیتبهبود عمهارد و  اثربخش و منطبق شدن معناي مورد نرر مربیان و ورزشااران بر ياديگر و بالتبع

از  ورزشاار است. -مربي  زوجبه فرايند ارتباطات اثربخش در توجه  و ضرورت اهمیت ،شودهاي مطالعه حاضر استنباط مييافته

در رشدته  گري و ارتقداءمربي هايها و کارگاربخشي از کالو ،شودپیشنهاد مي هاي ورزشياندرکاران فدراسیونين رو به دستا

ورزشاار اختصاص دادر  -بيمر زوجبین  ه ورزشي به معرفي فرايند ارتباط اثربخشهاي اختصاصي رشتخود را متناسب با ويژگي

 را نیز معرفي نمايند. و راهاارهاي جهوگیري يا کاهش موانع اين فرايندو موانع محتمل 

                                                                 
1. Peltokorpia and Clausen 

2. Pearce 

3. Chrisman 

4. Olson 
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Abstract 

Objective: Although strong inter-personal communication can produce better results for teams, 

there are many obstacles in the way of an effective communication in sport teams. The present 

study aimed to identify some of the obstacles facing sport teams by focusing on the 'coach-athlete 

dyad'. 

Methodology: This work was a descriptive survey, which was conducted using the Delphi 

technique. The data was collected in two stages, as what follow. In the first stage, the theoretical 

sources were studied, and seven categories of factors hindering effective communications including 

lingual, attitudinal, conceptual, physical, environmental, semantic, and cultural barriers were 

extracted. In the second stage, the Delphi method was used to obtain the views of the experts 

regarding these factors. The studied population included two groups. The first group included the 

faculty members of the universities active in the fields related to this study including human 

resource management, communication, media, and sport management. The second one included the 

faculty members of physical education departments who were certified instructors and had been a 

national coach or athlete. The Delphi group was selected through a targeted non-random sampling, 

and included 20 members. 

Results: Twelve factors received the most agreement among the experts, and eight factors yielded 

the least consensus. The experts' highest agreement was on the lack of trust between the couch and 

the athletes, and the least was on the limited time during the tournaments for communication. The 

highest average score (2.73) was for the conceptual barrier with a standard deviation of 0.11, and 

the lowest average score (1.86) was related to the physical barriers with a standard deviation of 

0.86. 

Conclusion: Overcoming lingual, attitudinal, cognitive, physical, environmental, semantic, and 

cultural barriers will lead to an effective communication and conformity of the coach-athlete views, 

and consequently, improvement and success of teams. 
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