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چکیده
هاي ارتباطی بر مهارتهدف این تحقیق بررسی اثرات

.کسب مهارت هاي مدیریتی مدیران ورزشی ایران بود
تحقیق از نوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام 

نفر از 700جامعه آماري این پژوهش را حدود . شد
مدیران ورزشی سازمان هاي ورزشی ایران تشکیل 

ي آماري تحقیق، به صورت تصادفی نمونه. دادندمی
ابزار اندازه گیري شامل . شداي، انتخابطبقه

و ) 81/0(پایایی هاي مهارت هاي ارتباطیپرسشنامه
از . بود) 88/0(پرسشنامه مهارت هاي مدیریتی با پایایی 

روش آماري استنباطی و مدل یابی معادالت ساختاري به 
بررسی اثرات متغیرهاي مشاهده شده بر متغیرهاي 

یافته هاي این پژوهش نشان داد؛ . مکنون پرداخته شد
درورزشیمدیرانبیندرمدیریتیهايمهارتبین

بینمدیریتیهايمهارتبینهمچنین مختلفهايوزهح
. داردوجودداريمعنیاختالفزنومردورزشیمدیران

بر اساس نتایج بدست آمده از مدل معادالت ساختاري، 
هايمهارتبر) 89/0(میزانبهارتباطیهايمهارت

بودنموثرازحاکیعدداین، باشدمیگذاراثرمدیریتی
وکسببرارتباطیبنیاديهايمهارتمناسبومثبت

از این رو.باشدمیمدیریتیگانهسهمهارتهايتقویت
هاي تحلیل مسیر مهارتمفهومیهايمدلنتایج

.ارتباطی و مهارت هاي مدیرتی را تائید نمود

هاي مدیرتی، هاي ارتباطی، مهارتمهارت: کلید واژه ها
مدیران ورزشی، معادالت ساختاري

Abstract
The purpose of this research is to study the effects
of communication skills on management skills
between sport managers. The research is
descriptive and conducted through a survey. The
population included 700 sports managers while
the sample was opted by stratified random.
Measurement tools contained questionnaires
including Barton J communication skills,
management skills questionaires with reliabilities
of (0.81, 0.88), respectively. Inferential statistical
method and structural equation model (SEM)
were utilized in order to investigate the effects of
observed variables on latent variables. The results
showed that there exists a significant different
between management skills amonge several sport
managers and significant different between man
amd woman sport managers.Also according result
of Structural Equation Modeling
communicational skill effect on management
skills(0.89). Hence, the results of the
implementing measuring models for the route
analysis of communication skills confirmed
management skills between sport managers as
well as of the conceptual models of this research.

Key Words: Communicationskill, Management
skill, sport manager, Structural Equation Modeling



...ارائه مدل معادالت ساختاري اثر مهارت هاي ارتباطی12

مقدمه
هاي سازمانی، شناخت ویژگیرفتار اساسیهايفرضازیکی

و تحقق وريبه بهرهدسترسیجهتدرافرادفردي و ارتباطی
رفتاربروزکهیآنجائاز).1378رابینز،(استاهداف سازمانی

درموفقرانیمدلذااست،ینیمعطیشرابهوابستهن،یمع
ت،یهدا،ینیبشیپشهیانددریسازماناهدافبهیابیدست

بهتوجهباروندنیاوهستندکارکنانرفتاررییتغوکنترل
ی میسر خواهد ارتباطمهارت هايتوسعهويفرديهاتفاوت

يرفتارهانییتبجهتدرتالشرونیااز).1،2008وکلی(بود
ویانسانروابطیگستردگویدگیچیپبهتوجهباانسان،

فردبهمنحصريهایژگیووکارطیمحدهیچیپتیماه
عواملپنهانودایپنقاطشناختجهترانیمديهادغدغه

). 2011همکارانوينظر(رودیمشماربهسازمانتیموفق
مهارتشناختکهداردنیابراشاره) 2002(2پوکزواردوسکی

اهدافتحققمنظوربهبرآناننفوذاعمالوافرادیارتباطيها
بر .استیانسانرفتارمطالعهدریاساسیموضوعیسازمان

دررابودناجتماعیاحساسارتباط،همین اساس ایجاد
هايمهارتبهفردارتباطاینبرقراريدروانگیزدمیبرانسان

هرچهکهجائیتایابد،میدستجدیدفکرهايطرزوتازه
شکلانسانی، ارتباطاتمی شوندترگستردههاسازمان
همچنین باید توجه داشت که . می گیرندخودبهتريپیچیده
عوامل جملهازآنانعقایدواحساسات مدیرانوشغلیمسائل

بینارتباطآنها براي توانایی.اثر گذار در ارتباط می باشد
به عقیده . یژه اي قائل هستندبراي کارکنان اهمیت وفردي

سازمانگیريتصمیمعاملارتباطی، مهمترینمدیران توانایی
کاربه شروع در زمانافرادموفقیتواستخدامهنگامبه

). 1387زاد،عروف(است
بر اساس تحقیقات انجام شده درك مدیران از ارتباطات با 

در . اشدپایین دستان خیلی بهتر از باالدستان آنها می ب
صورتی که ادراکات زیر دستان نشان داد که مدیران آنچان که 

کنند ارتباط موثري را با زیر دستان برقرار تصور می
نیبيداریمعنتفاوتهمچنین). 1390نظري،(اندننموده

يهاطهیحمطلوبتیوضعوموجودتیوضعيهانیانگیم
نرایمدیارتباطيهامهارتيبازخوردويشنود،یکالم
این موضوع حاکی از این است که مهارت .داردوجودیورزش

مدیرانرواینازهاي ارتباطی مدیران رو به تعالی می باشد،
دارندنیازارتباطبرقراريدانشبهیورزشيهاسازمان

3بر اساس نتایج تحقیق گیو).2011ي و همکاران، نظر(

منفیومثبتمحیطیعاملدوهرباالیقمدیریک) 2009(

1. Yule
2. Poczwardowski
3. guo

برايراراه هاییبتواندتا سازمانکردخواهدبرقرارارتباط
. نشان دهدمنفیومثبتهايسرمایهرويبحثوتحقیق
ها سازماناز مهمترین اهدافیکیمؤثر می تواند بهارتباط

عنوان می دارد ) 2009(4بر همین اساس کاتز. تبدیل گردد
دیدگاه ارتباطی داشته که از منظر جامعه شناسی، مدیران باید

یکی از راه هاي بر قراري ارتباط موثر در مدیریت . باشند
شنونده خوب بودن است از این رو محققان علوم رفتاري پنج 

ارزیابی در پیشبرد وفهمدرك،، همدلی،دادنگوشسبک
.اهداف مدیریتی موثر می دانند

مهارتدوجواشاره بر این دارند که عدم)2007(5ریک ماتیز
مـی گـردد و نهایتـاً    هـا هزینـه افزیشبهمنجردر ارتباطات،

چرا کـه رهبـران مـوثر از طریـق     . اثربخشی را کاهش می دهد
ارتباطات پل هـا را مـی سـازند و بـا سـخنان و عملکردشـان،       
گذشته و حال را به یک دیـد الهـام بخـش نسـبت بـه آینـده       

مـدیران درانسـانی ضمن اینکه مهارت هاي. متصل می کنند
،6ساباال(داردآنهامدیریتشیوةرويراتأثیربیشترینپروژه

بنابراین معموالً مهـارت هـا و رفتارهـاي مـدیریتی و     .)2001
باشـد  نحوه استفاده از آنها بر عملکردهاي سازمانی اثرگذار می

)Poczwardowski,2010 .(  ــه ــا ک ــاي  از آنج ــی ه ــین ویژگ ب
وجـود  ي معنـی داري ابطـه شخصیتی و مهارتهاي ارتبـاطی  ر 

ــروف(دارد  ــده از   )1387زاد،ع ــت آم ــایج بدس ــاس نت ــر اس و ب
پژوهشــهاي مختلــف تفــاوت معنــی داري بــین مهــارت هــاي 
ــود      ــرد و زن وج ــی م ــدیران ورزش ــین م ــاط ب ــادي ارتب بنی

دربـا توانندمیبنابراین مدیران). 2011نظري و همکاران،(ندارد
انسانی،مهارتهايبهبودومؤثرارتباطیهاي شبکهگرفتننظر

ومـؤثر مـدیریت زمینـه ارتبـاطی هايمهارتتوسعهجملهاز
. )1376یوسفی،(نمایندتسهیلراسازمانیاهدافتحقق

ازیکینیزمدیریتیمهارت هاينظرازمدیرانصالحیت
واثربخشی. استسازمانیهردرموفقیتاستمرارعوامل
کهاستمدیریتیمهارت هايداشتنمستلزممدیران،کارایی

مختلفهايجایگاهوهاموقعیتدرآنهاکارگیريبهبا
).1370،یرسپاسیم(شدنائلاهدافاینبهتوانمیسازمانی

وعمومیدستۀدوبهرامدیریتیهايمهارت) 2001(7بوم
تواناییشاملعمومیمهارت هاي. کردتقسیماختصاصی

اثربخشپردازشتواناییادراکی،يتواناییهاگیري،تصمیم
عرضه،وارائهمهارت هايرهبري،مهارت هاياطالعات،
. شودمیقدرتازاستفادهومفاهیمازاستفادهتشخیص
ویژهواختصاصیصورتبهتوانندمیهامهارتاینهمچنین

يفاکتورهاازیکضمن اینکه ی.باشندفنیمهارت هايمانند

4. Katz
5. Rick Mathis
6. El Sabaa
7. Baum
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يریکارگبهییتواناویتیریمديهاارتمهران،یمدتیموفق

دریانسانيرویننقشتیاهمامروزهنیهمچن. باشدیمآن
کهيطوربهشدهروشنیفرهنگویاجتماع،ياقتصادتوسعه

خالقوفکربايهاانسان،ياتوسعههرگونهيبناریز
رانیمدتیفیکوتیصالحرونیااز). 1375،یسلطان(باشندیم
استمرارعواملنیمهمترازیکی،یتیریمديهارتمهانظراز

).1376،یجاسب(استیسازمانهردرتیموفق
اصالحبرايالزممهارت هايداشتنوصحیحدركامروزه

یادگیريودانشبرمبتنیفرهنگیایجادهمچنینامور،
سازمانهايکالنمدیریتدرمهمعناصرازسازماندرمستمر
مهارت هايضرورتواهمیتساسااینبر. استورزشی

هايمؤلفهکارگیريبهاولویتبامدیرانآشناییومدیریتی
سازمانیوريبهرهدرمهمنقشیسازمانییادگیري

در پژوهشی)1381(يگودرز).1390همکاران،وافشاري(دارد
یتیریمدگانهسهيهامهارتيالگونییتبویطراحاقدام به 

نمود که رانیایاسالميجمهوریدنبتیتربسازمانرانیمد
سطوحرانیمدگانهسهيهامهارتنیببر اساس نتایج

همچنین در .شتداوجودمعناداريرابطهی سازمانمختلف
اززنمدیرانآگاهیمیزانبررسیعنوانباپژوهش دیگري 

آنان،مدیریتیعملکردباآنيرابطهومدیریتیمهارت هاي
انسانی،فنی،(ی مدیریتمهارت هايبینداريمعنیرابطه

). 1382امینیان،(نمود مشاهدهآنانعملکردو) ادراکی
مدیرانوورزشیمدیریتمتخصصاندیدگاهبینهمچنین

مهارت هايزمینهدرایرانيهادانشگاهبدنیتربیتادارات
اداراتمدیرانبرايآنيهامؤلفهوالزممدیریتیيگانهسه

وافشاري(نداشتوجوديمعناداراوتتفبدنیتربیت
بینمعنادارومثبتارتباطضمن اینکه).1388،همکاران

تربیتسازمانمدیرانسازمانییادگیريوانسانیمهارت هاي
ازمدیران،انسانیمهارتهايمؤلفهمهمتریناز. استبدنی

ایفاسازمانییادگیريدرمهمینقشکهکارشناساندیدگاه
کارگروهیدیگران،مقابلدرمسئولیتاحساسکند،می

.)1390افشاري و همکاران، ( استمدیرتوسط
درمانعیمهارتهافقدان«باعنوانيامقالهدر)2006(1هاسکو

مناسبيرهبرموضوعدوبراساسراتیمیکار،»تیمیکار
مفاهیموبررسیتیميرهبربراينیازمورديمهارتهاوتیم

نیازموردهايمهارتاو .کردتعریفراتمدیریويرهبر
کاروکندمیبیانتیمیکاراصلیملزوماتازرارهبريبراي

کهداندمیالزمهايمهارتداشتنمستلزمراتیمیمناسب
زیردستانوتیمافرادبهمسئولیتواگذاريبامدیرانتوسط
کهاستمعتقد)2004(2پترسونضمن اینکه .شودمیکسب

1. Huusko
2. Peterson

بهوشدهمدیریتعملکردبهبودباعثمدیریتیهايرتمها
3کاتزنظربه.گرددمینائلخوداهدافبهسازمانآن،کمک

قابلکههستندايتواناییهاي ارتباطیمهارت) 1991(
بهندرتبهودهدمینشانعملکرددرراخودوبودهتوسعه
بودندارارااثربخشمدیریتالزمۀاو.استبالقوهصورت
هرکهداندمیفنیوانسانیادراکی،گانه،سههايمهارت

.کنندپیشرفتمجزاطوربهتوانندمیکدام
مهارت هايبودنداراآمیزموفقیتمدیریتالزمۀآنجا که از 
نقصانمی باشد و ) فنیوانسانیادراکی،(مدیریتیگانۀسه
نهایتدرومدیرموفقیتشانسهامهارتازیکهردر 

ودهدمیکاهشکلیکعنوانبهراسازمانموفقیتشانس
نیازموردمدیریتوظایفانجاممنظوربهمهارتهاازیکهر

مدیرجدیدهايسازماندربتوانمشکلکلی،طوربه. است
از این . دکرتصوراساسیمهارت هايداشتنبدونراموفقی

بهتوجهبایشورزيهاسازماندرکهداشتتوجهبایدرو 
کارکنانوریمدبینروابطآنهایاجتماع،یفرهنگتیماه
نیااز. باشدیمگذاراثرهاتیفعالیاثربخشدرومهماریبس
از این رو.شودمیتاکیدرانیمدتوسطنیازهاییشناسابررو

و مهارتهاي ارتباطیمهارت هايازآگاهی و شناختضرورت
تحقیقاینعمدههدفکهبین آنهاروابطتبیینومدیریتی

که با شناسایی سطوح شود هایی یافتهبهمنجرتواندمی،است
مهارت هاي ارتباطی مدیران و نقشی که این مهارت هاي 
بنیادي در کسب مهارت هاي مدیرتی خواهند داشت مدیران 
را به سمت کسب مناسب مهارت هاي مدیریتی و استفاده 

تها در راستاي اهداف سازمانی سوق خواهد بهینه از این مهار
. داد

روش شناسی تحقیق
هاي ارتباطی بر مهارت هاي مهارتبه منظور بررسی اثرات

مدیریتی مدیران سازمان هاي ورزشی، با استفاده از روش 
مدل یابی معادالت ساختاري به بررسی اثرات متغیرهاي 

ت متغیرهاي مستقل بر متغیرهاي وابسته پرداخته شد و اثرا
از . مشاهده شده بر متغیرهاي مکنون مورد بررسی قرار گرفت

این رو تحقیق از نوع توصیفی بود که به روش پیمایشی انجام 
. گردید

جامعه آماري این پژوهش را مدیران ستادي، صفی و 
کارشناسان ادارات کل ورزش و جوانان، مدیران و کارشناسان 

هاي پرورش و مدیران باشگاهادارات کل تربیت بدنی آموزش و 
حجم جامعه آماري این پژوهش بر . ورزشی تشکیل می دادند

. نفر برآورد گردید700اساس اطالعات دریافت شده حدود 
براي . شدي آماري تحقیق، به صورت تصادفی انتخابنمونه

3. Katz
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و از روش 1تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیري طبقه اي
از این رو در این . استفاده شد)05/0(با اشتباه مجاز 2کوکران

ابزار . نفر در نظر گرفته شد245پژوهش تعداد کل نمونه 
اندازه گیري پژوهش شامل پرسشنامه هاي اطالعات فردي، 

يرهایمتغ)81/0(با پایایی3مهارت هاي ارتباطی بارتون جی
مهارتشاخصبهمربوطسوال6شاملپرسشنامهنیا

سوال6وشنوديمهارتشاخصبهمربوطسوال6،کالمی
همچنین . می باشدبازخورديمهارتشاخصبهمربوط

پرسشنامه محقق ساخته مهارت هاي مدیریتی با پایایی 
درسؤال14شاملپرسشنامهنیايرهایمتغ. بود) 88/0(

هاينه مهارتیزمدرسؤال6،یادراکمهارت هاي نهیزم
درکهباشد،یمینمهارت هاي فنهیزمدرسؤال12،یانسان

. پنج ارزشی مورد سنجش قرار می گیردکرتیلستمیس
هاي آماري شامل تجزیه و تحلیل اطالعات این پژوهش روش

براي تحلیل داده . در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام شد
با سطح LISREL/8.54و SPSS/16ها از نرم افزارهاي 

. درصد استفاده شد95اطمینان 

ه ها و نتایج تحقیقیافت

فراوانی مدیران از نظر سن، جنسیت، تاهل و سطح ) 1(جدول
تحصیالت 

1. Stratified Sampling
2. Cochran
3. Barthon  J

پرسشـنامه تحلیـل   245نتایج حاکی از این است کـه از بـین   
درصداز نمونه آماري تحقیق حاضـر را خـانم هـا و    1/55شده 

دردصـد  50بـیش از  . درصد را  آقایان تشـکیل داده انـد  9/44
داشـته و مـدرك تحصـیلی    40تـا  31بین نمونه آماري سنی

درصد نمونه آماري لیسانس و فوق لیسـانس بـوده   94بیش از 
.است

فاکتور آناالیز مهارتهاي ارتباطی) 1(شکل 

وضرایبمعناداري) 1(شکلازآمدهبدستجینتااساسبر
ی را ارتباطيهامهارتگیرياندازهازآمدهبدستپارامترهاي

راRMSEA) 0.034(خروجیبااستانداردتخمینحالتدر
که حاکی دهنده برازش خوبی براي دهدمینشانمدلبراي

.این مدل می باشد

درصد فراوانیفراوانیفاکتورهامتغیرها

جنسیت
%1109/44100آقایان

1351/55خانم ها

سن

927/38سال30تا 21
100% 1265/51سال40تا31

179/6سال50تا41
79/2به باال51

سطح 
تحصیالت

83/3فوق دیپلم
100% 1466/56لیسانس

فوق لیسانس و 
باالتر

911/37
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بررسی اختالف مهارت هاي بنیادي ارتباطی بین مدیران حوزه هاي مختلف) 2(جدول
Sum ofحوزه

Squares
dfMean

Square
Fsig

مدیران 
ارات کل اد

ورزش و 
جوانان

744/1234734169/363580/0970/0بین گروهی
درون 
گروهی

966/131526210319/626

-710/143874244کل
مدیران 

تربیت بدنی 
آموزش و 

پرورش

260/1288934096/379717/0876/0بین گروهی
درون 
گروهی

675/110988210518/528

-925/123877244کل
مدیران 

باشگاه هاي 
ورزشی

012/2166734265/637246/1178/0بین گروهی
درون 
گروهی

352/107386210364/511

-363/129053244کل

مهارت هاي ارتباطی بنیادي در بین ) 2(بر اساس نتایج جدول 
مدیران اداره کل ورزش و جوانان، مدیران تربیت بدنی آموزش 

ورش و مدیران باشگاه هاي ورزشی اختالف وجود و پر

بر این اساس مدیران ورزشی مورد بررسی ). = 05/0p(ندارد
در مهارت هاي بنیادي ارتباط شامل مهارت هاي کالمی، 

.بازخوردي و شنودي در یک سطح می باشند

بررسی اختالف مهارت مدیریتی بین مدیران حوزه هاي مختلف) 3(جدول

بین مهارت هاي مدیریتی در بین ) 3(بر اساس نتایج جدول 
ن اداره کل ورزش و جوانان، مدیران تربیت بدنی آموزش مدیرا

و پرورش و مدیران باشگاه هاي ورزشی اختالف معنی داري  
بر این اساس بین مهارت هاي سه گانه ). = 05/0p(وجود دارد

م از عانسانی، ادراکی و فنی بین مدیران در حوزه هاي مختلف ا
بدنی آموزش مدیران اداره کل ورزش و جوانان، مدیران تربیت

و پرورش و مدیران باشگاه هاي ورزشی از نظر سطح 
.هاي ذکر شده متفاوت بودندمهارت

Fsigهامربع میانگینdfنگین هاجمع میاحوزه

مدیران ادارات 
کل ورزش و 

جوانان

396/13717024433/5715بین گروهی
550/1870.00 314/6703220474/30درون گروهی

-710/143874244کل
مدیران تربیت 
بدنی آموزش و 

پرورش

106/12086324936/5036بین گروهی
487/3670.00 829/3014220704/13رون گروهید

-935/123877244کل
مدیران باشگاه 

هاي ورزشی
906/12426624788/5177بین گروهی

987/2370.00 457/4786220557/21درون گروهی
-363/129053244کل
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فاکتور آناالیز مهارتهاي انسانی، ادراکی و فنی مدیران) 2(شکل 

وضرایبمعناداري) 2(شکلازآمدهبدستجینتااساسبر
ادرات فنیيهامهارتگیرياندازهازآمدهبدستپارامترهاي

بااستانداردتخمینحالتدرکل ورزش و جوانان را 
کهدهدمینشانمدلبرايراRMSEA) 0.021(خروجی

.باشدمیمدلاینبرايخوبیبسیار برازشدهندهحاکی
مشخصيهاطهیحازکیهرتیاولومدللیتحلاساسبر

کاریزما،مهارتتیمی،فعالیتمهارتبیترتبهکهدیگرد
فرديدرونارتباطاتمهارترهبري،مهارتاي،رسانهمهارت

مهارتاولویتهايعنوانبهفرديبینارتباطاتمهارتو
همچنین هر یک از . شدندگرفتهنظردرمدیریتیانسانی

شناختمهارتحیطه هاي مهارت هاي ادراکی به ترتیب 
نیتبمهارتی، سازمانيارزشهانیتبمهارتی، سازمانيمرزها

مهارتی،سازمانساختارشناختمهارتی،سازمانهندیآ
لیتحل، مهارتیسازمانرفتار، مهارتیسازمانيسازتوانمند

، مهارتیسازمانفرهنگلیتحل، مهارتیسازمانيندهایفرآ
، مهارتیسازمانرییتغتیریمد، مهارتیسازمانبحرانلیتعد
یابیارزسازمان، مهارتیرونیبویدرونيتهایقابللیتحل

مهارتی وسازمانينوآوروتیخالق، مهارتیسازمان
ی به عنوان اولویتهاي مهارت ادراکی می سازمانیابیمساله
ضمن اینکه هر از حیطه هاي مهارت هاي فنی به ترتیب . باشد

، مهارتيآورفنمهارت،غاتیتبلویابیبازارمهارتشامل؛ 
، یابیارزشویابیارزنظارت،کنترل،، مهارتیالمللنیبزبان

، یسازمانلیتحلوقیتحق، مهارتيبندبودجهویمالمهارت

يزیربرنامه، مهارتيادارورزش، مهارتدریتخصصمهارت
، يریگمیتصمويسازمیتصم، مهارتیاتیعملوکیاستراتژ
ی به عنوان مقرراتویحقوقمهارتی وشغلیسازماندهمهارت

.ن ورزشی در نظر گرفته شداولویتهاي مهارت فنی براي مدیرا

بررسی اختالف مهارت هاي ارتباطی و مهارت هاي ) 4(جدول
مدیریتی بین مدیران بر اساس جنسیت

tdfsigحوزه

مهارت هاي 
ارتباطی

201/1243021/0

مهارت هاي 
مدیریتی

315/2243231/0

هاي اختالف معنی داري بین مهارت4بر اساس نتایج جدول 
بین مدیران زن و مرد  مشاهده نشد، ولی اختالف ارتباطی 

معنی داري بین مهارت هاي مدیریتی مدیران زن و مرد 
.)=05/0p(مشاهده گردید
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برارتباطیمهارت هاياثرمسیرتحلیل) 5(شکل
ورزشیمدیرانمدیریتیهايمهارت

وضرایبمعناداري) 5(شکلازآمدهبدستجینتااساسبر
يهامهارتگیرياندازهازآمدهبدستپارامترهاي

مدیرانمدیریتیمهارت هايبرارتباطیبنیاديهايمهارت
) 0.030(خروجیبااستانداردتخمینحالتدرراورزشی

RMSEAدهندهحاکیکه. دهدمینشانمدلبرايرا
.  باشدمیمدلاینبرايخوبیبسیاربرازش

بحث و نتیجه گیري
اهمیتتبیینوتفسیرحاضر،پژوهشدرمحققاصلیهدف

مدیرانمهارت هايبرارتباطیبنیاديمهارت هاينقشو
ورزشیسازماندرمتغیرهااینتوسعۀاهمیتوورزشی

واشاعهایران،ورزشیهايسازماندرکهآنجااز. باشدمی
هايمهارتکارگیريبهوآموزشمانندمباحثیسازيپیاده

دردخیلعواملوفاکتورهاومدیریتیمهارت هايوارتباطی
. استروروبهفراوانیمشکالتباسازمانیمهمهايمتغیراین
هايمهارتلزومواهمیتاثباتدرصددمحققدلیل،همینبه

دواینارتباطهمچنینومدیریتیمهارت هايوارتباطی
مدیرانبرايسازمانیاهدافپیشبردجهتدرمتغیر

.استورزشیهايمانساز
قبل از اینکه به بحث و نتیجه گیري مدلهاي استخراج شده 

هايشاخصبهترینازیکیبپردازیم شایان ذکر است که 
ریشهبرازندگیشاخص2ساختاريمعادالتمدلهاي1برازندگی
. باشدمی) RMSEA(3خطاهاتقریبمجذوراتمیانگین

فیتعريآزاددرجههريبراتفاوتاندازهعنوانبهاریمعنیا
درجههرانحرافآزمونهمانواقعبهکهمقدار. استشده
باشند،داشتهیخوبیبرازندگکهییمدلهايبرااست،يآزاد
آنازباالترریمقاد. باشد05/0ازکمتربایستمیمقداراین

1. Fitting indexes
2 . Structural Equation Modeling (SEM)
3. Root Mean Square Error of Approximation

درجامعهبیتقريبرایمعقوليخطادهندهنشان08/0تا
مجذوراتخطايمیانگینعددکهییمدلهاروایناز. است

یفیضعبرازشازباشد08/0ازبیشآنهاخطايتقریب
ضمن اینکه کحققین بایست توجه داشته باشند . برخوردارند

5بر درجه آزادي4که حاصل تقسیم عدد بدست آمده از خی دو

).235ص، 1384هومن(.باشد3می بایست کمتر از 
تخمینحالتدررتباطیمهارت هاي اگیرياندازهدر مدل

بهتوجهبا. استمدلبودنمناسبازحاکیاستاندار، نتایج
که60و درجه آزادي 179مقدار خی دو لیزرلخروجی

نشانشاخصاینمیزانبودنپایین.استمناسبیمقدار
هايدادهباپژوهشمفهومیمدلمیانتفاوت اندكدهنده

)0.034(یخروجهمچنین. استتحقیقشدهمشاهده
RMSEAاز آنجا که هر چه .دهدمینشانمدلبرايرا

برخوردتريمناسببرازشازمدلباشد،این شاخص کمتر
.است، لذا این مدل از برازش بسیار خوبی برخوردار می باشد

مدل مفهومی مهارت هاي ارتباطی) 5(شکل 

بر اساس تحلیل مدل مهارت هاي ارتباطی اولویت هر یک از 
حیطه هاي مهارت هاي ارتباطی مشخص گردد که به ترتیب 
اولویت مهارت بازخوردي، کالمی و شنودي بیشترین نقش را 

نتایج  مدل حاضر با مدل . در مهارت هاي ارتباطی دارند
در زیر حیطه هاي ) 1990(مهرات هاي ارتباطی بارثون جی

ارت هاي ارتباطی همخوان نیست چرا که محقق مذکور مه
حیطه هاي مهارت هاي ارتباطی را به ترتیب مهارت کالمی، 
شنودي و بازخوردي اذعان نموده بود، ولی با مدل نظري و 

چرا که در این مدل مهارت . همخوانی دارد) 2012(همکاران
.بازخوردي نقش مهم تري را  در مهارت هاي ارتباطی دارد

معنادارومثبتارتباطدهندةنشانپژوهشاینهايفتهیا
ارتباطی و مهارت هاي مدیریتی در بینهايمهارتبین

از آنجا که تفاوت معنی داري در . استورزشیمدیران
هاي ارتباطی مدیران در حوزه هاي مختلف مشاهده مهارت

هاي نشد نتایج حاکی از سطح یکسانی از درجه مهارت

4. Chi-Square
5. Degree of Freedom( df)

مهارت هاي ارتباطی

)80/11(مهارت بازخوردي-1

)45/4(مهارت کالمی- 2

)91/2(شنودي مهارت-3
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. ادي براي مدیران در حوزه هاي مختلف داشتارتباطی بنی
) 2009(نتایج این تحقیق با نتایج پژوهش هاي تحقیق گیو 

اهدافنیمهمترازیکیبهتواندیممؤثرارتباطمبنی بر 
،یشناسجامعهمنظراز)2009(کاتز . گرددلیتبدهاسازمان

و ریک ماتیز باشندداشتهیارتباطدگاهیددیبارانیمد
در مهارتوجودکه اشاره بر این داشت که عدم) 2007(

می گردد و نهایتاً اثربخشی هاهزینهافزیشبهمنجرارتباطات،
چرا که رهبران موثر از طریق ارتباطات . دهدرا کاهش می

گذشته و حال را به یک دید الهام بخش نسبت به آینده متصل 
.می کنند، همخوانی دارد

مدیرانبیندرمدیریتیهايمهارت بیننتایجاساسبر
. داردوجودداريمعنیاختالفورزشی در حوزه هاي مختلف 

فنیوادراکیانسانی،گانهسهمهارت هايبیناساساینبر
کلادارهمدیرانازائممختلفهايحوزهدرمدیرانبین

وپرورشوآموزشبدینتربیتمدیرانجوانان،وورزش
شدهذکرهايمهارتسطحنظرازشیورزهايباشگاهمدیران
وافشارينتایج این بخش از تحقیق با نتایج .بودندمتفاوت
متخصصاندیدگاهبینمبنی بر عدم تفاوت)1388(ان همکار

يهادانشگاهبدنیتربیتاداراتمدیرانوورزشیمدیریت
.همسو نبودمدیریتیيگانهسههايمهارتزمینهدرایران
اختالف ارتباطوجودازحاکیپژوهشازاصلحهايیافته

معنی دار بین مهارت هاي مدیریتی بین مدیران ورزشی مرد و 
در نتایج این بخش از پژوهش با نتایج پژوهش . زن می باشد

معنیاختالفاز آنجا که . همسو می باشد) 1382(امینیان
مشاهدهمردوزنمدیرانبینارتباطیهايمهارتبینداري
یافته هاي پژوهش حاضر با نتایج نظري و نشد،

مبنی بر اینکه مدیران ) 1387(و عروف زاد) 2011(همکاران
ورزشی مرد و زن به حد متناسبی از مهارت هاي بنیادي 

.ارتباطی نیاز دارند مطابق می باشد
مهارت هاي هايمؤلفهتحلیلبهپژوهشایندیگربخشدر

هرمتغیرهاي مدللیلتحاساسبرکه شدپرداختهمدیریتی
فعالیتمهارتشامل کهگردیدمشخصيهاطهیحازکی

رهبري،مهارتاي،رسانهمهارتکاریزما،مهارتتیمی،
بهفرديبینارتباطاتمهارتوفرديدرونارتباطاتمهارت
.شدندگرفتهنظردرمدیریتیانسانیمهارتاولویتهايعنوان

) 1390(یج افشاري و همکاراننتایج این بخش از پژوهش با نتا
دیگران،مقابلدرمسئولیتاحساسکه مهمیقشمبنی بر ن
کندمیایفاسازمانییادگیريبرمدیرتوسطکارگروهی

هايمهارتهايحیطهازیکهرهمچنین. همسو می باشد
نیتبمهارت،یسازمانيمرزهاشناختمهارتشاملادراکی
مهارت،یسازمانندهیآنیتبمهارت،یسازمانيارزشها

،یسازمانيسازتوانمندمهارت،یسازمانساختارشناخت
،یسازمانيندهایفرآلیتحلمهارت،یسازمانرفتارمهارت

،یسازمانبحرانلیتعدمهارت،یسازمانفرهنگلیتحلمهارت
يتهایقابللیتحلمهارت،یسازمانرییتغتیریمدمهارت

مهارت،یسازمانیابیرزامهارتسازمان،یرونیبویدرون
بهیسازمانیابیمسالهمهارتویسازمانينوآوروتیخالق

پر واضح است که . باشدمیادراکیمهارتهاياولویتعنوان
براي هر یک از این مهارت از شناخت مرزهاي سازمانی تا 
خالقیت و مساله یابی در سازمان هاي ورزشی مدیران 

ارت هاي ارتباطی برخوردار بایست از سطح مطلوبی از مهمی
باشند تا بتوانند به خوبی فرآیند هاي سازمانی را تحلیل، از 
فرهنگ سازمانی شناخت پیدا نمودهو در موقعیتهاي مقتضی 

ضمن. بحران ها و مقاومت در برابر تغییرات را مدیریت نمایند
شامل؛ مهارتفنیهايمهارتهايحیطهازهراینکه

يزیربرنامهمهارت،يادارتمهارورزش،دریتخصص
مهارتغات،یتبلویابیبازارمهارت،یاتیعملوکیاستراتژ

نظارت،کنترل،مهارت،یالمللنیبزبانمهارت،يآورفن
قیتحقمهارت،يبندبودجهویمالمهارت،یابیارزشویابیارز
،يریگمیتصمويسازمیتصممهارت،یسازمانلیتحلو

عنوانبهیمقرراتویحقوقمهارتویغلشیسازماندهمهارت
گرفتهنظردرورزشیمدیرانبرايفنیمهارتمتغیرهاي

بنیاديهايمهارتبینکهآنجاازرسدمینظربه.ندشد
وبازخورديوشنوديکالمی،هايمهارتشاملارتباطی
با . داردوجودمثبتیومعنادارارتباطمدیریتیهايمهارت
که اشاره بر این دارد که فقدان در )2006(هاسکونتایج 

مهارت ها مانع فعالیت هاي تیمی مدیران خواهد بود، همسو 
می باشد و به نوعی تاکید بر نقش مهارت هاي ارتباطی در 

) 1991( از آنجا که کاتز. تقویت مهارت هاي مدیریتی دارد
هستندايتواناییارتباطیهايمهارتاشاره بر این داشت که 

بهودهدمینشانعملکرددرراخودوبودهتوسعهقابلکه
ایننقشرسدمینظربهلذا.استبالقوهصورتبهندرت

، انسانیهايمهارتتقویتدرارتباطبنیاديهايمهارت
البته .باشدمیگذاراثربسیارورزشیمدیرانادراکی و فنی

درمناسبوبلندمدتراهبردهايتدوینکهاستبدیهی
تقویت مهارت هاي بنیادي ارتباطی عواملمهمترینازسازمان

.و مهارت هاي مدیریتی در بین مدیران ورزشی می باشد
بهمحققشده،بینیپیشاهدافبراساسپژوهشایندر

تبیین نقش مهارت هاي منظوربهبهینهمدلیارائۀدنبال
بر. ودارتباطی بر مهارت هاي مدیریتی مدیران ورزشی ایران ب

هايپرسشنامهازبرگرفتهاطالعاتبهباتوجهاساسهمین
جینتااساسبرومهارت هاي ارتباطیومدیریتیمهارتهاي

پارامترهايوضرایبمعناداري) 5(شکلازآمدهبدست
برارتباطیبنیاديهايمهارتگیرياندازهازآمدهبدست
تخمینحالتدرراورزشیمدیرانمدیریتیهايمهارت

نشانمدلبرايراRMSEA) 0.030(خروجیبااستاندارد



19ورزشعلوم زیستی درهاي کاربردي مدیریت و پژوهش
مدلاینبرايخوبیبسیاربرازشدهندهحاکیکه. دهدمی
ارتباطی و مهارت هاي هايمهارتتلفیقمدلاین. باشدمی

متغیرهاياجرايهاياولویتبهتربیانبهومدیرانمدیریتی 
یران ورزشی مهارت هاي ارتباطی و مدیریتی را در بین مد

در حوزه مهارت تحقیق،هايیافتهاساسبر. نشان می دهد
، مهارت )83/11(هاي ارتباطی به ترتیب مهارت بازخوردي

. قرار دارد) 04/3(و در نهایت مهارت شنودي ) 32/4(کالمی
ضمن اینکه در حوزه مهارت هاي مدیریتی به ترتیب مهارت 

نهایت مهارت و در ) 57/225(، مهارت ادارکی)53/284(فنی
.قرار گرفت) 05/40( انسانی 

مهارت هاي ارتباطی به میزان ) 5(بر اساس یافته اي شکل 
بر مهارت هاي مدیریتی اثر گذار می باشد که این عدد ) 89/0(

حاکی از موثر بودن مثبت و مناسب مهارت هاي بنیادي 
ارتباطی بر کسب و تقویت مهارتهاي سه گانه مدیریتی 

ین رو به نظر می رسد مدیران ورزشی باید سعی از ا. باشدمی
در کسب و تقویت مهارت هاي ارتباطی خود باشد چرا که هر 
چقدر این مدیران از مهارت کالمی، شنودي و بازخوردي 
مناسب تري برخوردار باشند، آنها نقش هاي مدیریتی خود را 

با توجه به آنچه از . با اثربخشی بیشتري اجرا خواهند نمود
ج پژوهش حاضر بدست آمد در نهایت محقق مدل نتای

هاي معادالت ساختار نقش مهارت هاي ارتباطی بر مهارت
قابل مشاهده ) 6(مدیریتی را ارائه نمود که این مدل در شکل 

.می باشد

آنچه از مدل پیشنهادي استنباط می گردد حاکی از این است 
ه هاي که در فاکتور مهارت هاي ارتباطی مدل مذکور اثر حیط

مهارت مذکور به ترتیب شامل مهارت بازخوردي، کالمی و 
این مهارت ها به ترتیب سهم بیشتري در . شنودي می باشد

در بخش مهارت هاي . ارتباطات را به خود اختصاص داده اند
مدیریتی به ترتیب مهارت فنی، مهارت ادارکی و مهارت 

با توجه . دانسانی به ترتیب در بین مدیران ورزشی اولویت دارن
و مدیریتعلومهايیافتهبا استفاده ازبه اینکه مدیران

الگوهايوهادیدگاهافراد، دركنگرشفهمدرسعیارتباطات،
از این رو . دارندهاي مدیریتیشیوهتعیینمنظورارتباطی به

ومؤثرارتباطیهاي شبکهگرفتننظردرباتوانندمیآنها
ارتباطیمهارتهايتوسعهجملهازانیانسمهارت هايبهبود
. نمایندتسهیلراسازمانیاهدافتحققومؤثرمدیریتزمینه

و ارتباطیمهارت هايازآگاهی و شناختضرورتبنابراین لذا
بین آنهاروابطتبیینومهارت هاي مدیریتی مدیران ورزشی

ت اثربخشی و در نهایارتباطات بهبود سطحبه منجرتواندمی
در همین رابطه مدل ارائه شده رفتار ها و . سازمانی شود

مهارت هاي اثرگذار بر ارتباطات را به عنوان فاکتوري مهم در 
دسترسی به اهداف تأثیرگذاري بر دیگران و ایجاد زمینه

سازمانی را پیشنهاد می دهد و در نهایت الگوي جدیدي از 
آن بر مهارت هاي شاخصه هاي مهارت هاي ارتباطی و نقش

. مدیریتی مدیران ورزشی ارائه می گردد

ورزشیمدیرانمدیریتیمهارت هايبرارتباطیمهارت هاياثرمدل پیشنهادي) 6(شکل
موجودموانعومشکالتبهتوجهباشودمیپیشنهادانتهادر
ایندرصحیحریزيبرنامهالزمۀ،هاي ورزشیسازماندر

مهارت هاي ارتباطی و مهارت هاي ارتقايبرايهاسازمان

مدیریتی براي مدیران ورزشی به عنوان افراد اثر گذار در این 
باهاي ورزشی سازمانمدیرانلذا . استضروريسازمان ها

اصول پایه برمبتنیسازماندرمشتركفرهنگیریزيپایه
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