مدیریت ارتباطات در رسانههای ورزشی
)15-28( 97 تابستان،20  شماره پیاپی،سال پنجم

Communication Management in Sports Media
Vol 5, No 20, Summer 2018

ارائه مدل اثر مهارتهای روانی بر مهارتهای ارتباطی و سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی
2

 فرزاد موسی زاده،1*رسول نظری

 دانشکده علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان، دانشیار گروه مدیریت ورزشی.1
 دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان، کارشناس ارشد مدیریت ورزشی.2
)1397/04/24( :تاریخ پذیرش

)1396/07/19( :تاریخ ارسال

Model Effect of Psychological Skills on Communication Skills and Social
Capital of Sport Managers
Rasool Nazari*1, Farzad Mosazade2
1- Associate Professor of Sport Management, School of Sport Sciences, Islamic Azad University, Isfahan
branch
2- M.A of Sport Management, Islamic Azad University, Isfahan branch
Received: (2017/10/11)
Abstract
The purpose of this study was to present a
model for presenting a model of the effect of
psychological skills on communication skills
and social capital of sports managers. This
research is descriptive and correlated. The
statistical population of the study consisted of 405
people, all managers of sports organizations of
Isfahan province. According to the Cochran
formula, the sample size was 199 people who
were selected randomly from the statistical
community. To collect data, mental skills
questionnaires Salmla's (2001), communication
skills Barstoun (1990) and social capital Putnam
(1999) with reliability (0.85, 0.86, and 0.87) were
used. Ten Physical Education Teachers express
their views on the tendency of management and
planning to be factual and content validity. All
data were analyzed using the statistical software
package Social Sciences Version 19 and Liserl
software version 54/8. Path Analysis The
presentation of a pattern of the relationship
between the effect of psychological skills on
communication skills and social capital of sport
managers indicates that the model is suitable.
According to regression model, the relationship
between psychological
skills
components
including basic, psychoanalytic and cognitive
skills is the ability to predict communication skills
and social capital. Generally, it can be argued that
senior executives of sports organizations should
be empowered to be empowered to be part of
social capital and that their mental skills should
grow even more.
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چکیده
 ارائه مدل اثر مهارتهای روانی بر مهارتهای،هدف از پژوهش حاضر
 پژوهش از نوع توصیفی.ارتباطی و سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی بود
 جامعه آماری پژوهش را کلیه.بوده و به روش همبستگی انجامشده است
. نفر تشکیل دادند405 مدیران سازمانهای ورزشی استان اصفهان به تعداد
 نفر در نظر گرفته شد که199  حجم نمونه معادل،بر اساس فرمول کوکران
 برای.بهصورت تصادفی طبقهای از بین جامعه آماری انتخاب گردید
جمعآوری اطالعات از پرسشنامههای پرسشنامه مهارتهای روانی سالمال
) و پرسشنامه1990(  توانمند مهارتهای ارتباطی بارثون جی،)2001(
) استفادهα=0/87, 0/86 ,0/85( ) با پایایی1999( سرمایه اجتماعی پاتنام
 ده نفر از اساتید تربیتبدنی در گرایش مدیریت و برنامهریزی در مورد.شد
 کلیه دادهها با.روایی صوری و محتوایی نظرات خویش را اظهار نمایند
 و نرمافزار لیزرل19 استفاده از بسته نرمافزار آماری علوم اجتماعی نسخه
 تحلیل مسیر ارائه الگوی رابطه اثر مهارتهای. تحلیل شد8/54 نسخه
روانی بر مهارتهای ارتباطی و سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی حاکی از
 ارتباط بین مؤلفههای، بر اساس مدل رگرسیونی.مناسب بودن مدل است
 روانتنی و شناختی قابلیت،مهارتهای روانی شامل مهارتهای پایه
، بهطورکلی.پیشبینی مهارتهای ارتباطی و سرمایه اجتماعی رادارند
میتوان عنوان نمود که مدیران ارشد سازمانهای ورزشی میبایست
احساس اطمینان خاطر و مفید بودن آنها که از مؤلفههای سرمایه
اجتماعی بوده تقویت گردد و مهارتهای روانی آنها نیز رشد بیشتری
.داشته باشد
 مهارتهای، مهارتهای ارتباطی، سرمایه اجتماعی:واژههای کلیدی
. مدیران ورزشی،روانی
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مقدمه
در جهان معاصر که سازمانها در حال تغییر و تحول
هستند ،در آینده مدیران سازمانها باید اندیشه و افکار نو
داشته باشند ،لذا مدیران قرن  21میبایست با هوشیاری و
گوشبهزنگ بودن ،حساس بودن ،سختکوشی و عالقه و با
یادگیری مستمر موفق شوند (نظری ،)82:2013 ،باید توجه
داشت که مدیریت در محیطهای رقابتی از مزیتهای نسبی و
اساسی سازمانها است .در دنیای کنونی که در هر سازمان
بزرگی نام یک مدیر به چشم میخورد ،مدیران باید برای
رسیدن به موفقیت و اهداف راهبردی سازمانهایشان اثربخش
و کارا عمل کنند (گابریل و آلینا .)670:2015،1در این راستا
سازمانهای ورزشی نیز که به امر توسعه ورزش میپردازند از
این امر مستثنا نبوده و الزاما نیاز به مدیران و رهبران کارآمد
دارند (تجاری و شیخعلی زاده .)47:2013،بیان دیگر برای
ساخت و نگهداشت پایدارسازمانی مؤثر ،نیاز به مدیرانی
باکفایتهای ویژهای از قبیل مهارتهای فنی ،انسانی ،ادراکی،
اجتماعی ،مهارت خالقانه ،مهارت مخالفت پذیری و مهارت
معنوی نیاز است (گودرزی و همکاران .)131:2012،نقش
مهارتهای روانی بر اندازهگیری فعالیتهای روانی خصوصا
جنبهی ذهنی آن بیش از همه اهمیت پیداکرده است
(بیگلر .)98:2014،ازاینرو یکی از چالشهای اصلی در
مدیریت ارشد اولویتبندی مهارتهای روانی ،ارتباطی و
مدیریتی است (سیدین و همکاران .)33:2014،آنچه مسلم
است ،امروزه قدرت رقابتی ملتها در کیفیت سرمایهی انسانی
آنها است (دستگردی و همکاران.)111:2010،
روان آن بخش غیرمادی و بعد اصیل و اساسی وجود
انسان است که همه انگیزهها ،هیجانات و عواطف را درک
میکند ،غم و شادی ،شناخت و آگاهی ،محبت و عالقه ،خشم
و غضب ،ترس و شجاعت حتی آنچه قابلمشاهده و
اندازهگیری کمی در آزمایشگاه زیستی و تجربی نیست ،اما
همه ادراکات و هیجانات و آگاهیها بهوسیله آن صورت
میپذیرد (نظری و سهرابی .)7:2008،مهارتهای روانی به سه
دسته :مهارتهای پایه (هدفگزینی ،اعتمادبهنفس ،تعهد یا
التزام) ،مهارتهای روانتنی (واکنش به استرس یا فشار روانی،
آرمیدگی ،کنترل ترس ،نیرو بخشی) و مهارت شناختی (تمرکز،
تصویرسازی ،تمرین ذهنی ،طرحریزی) ،به عبارت کلیتر
1. Gabriel & Alina

مهارتهای رفتاری ،عاطفی و شناختی طبقهبندیشده است
(شامیری و نظری.)745:2016،
ارتباط با دیگران یکی از مهمترین و درعینحال
باارزشترین بخش زندگی هر فرد را تشکیل میدهد و در
سالهای اخیر توجه زیادی به این مبحث شده است (خسروی
و همکاران .)545:2016،ارتباطات از مهارت اصلی مدیران بوده
و عامل تغییر سازمانی است .ازجملهی این مهارتها که
فرهنگ هر جامعه در آن نقش به سزایی دارد اعتماد متقابل
بین مدیران و کارکنان است که عنصر اساسی در فرایند ارتباط
به شمار رفته و هم چون دیگر مهارتهای ارتباطی مثل
مهارتهای گفتاری و نحوه رفتار با دیگران آموختنی است
(ویی 2و همکاران .)29:2010،مهارت ارتباطی را به سه مهارت
تقسیمبندی کردهاند :بازخوردی ،شنودی ،کالمی و اینکه
داشتن مهارتهای ارتباطی مؤثر ،رمز و راز موفقیت مدیران
سازمان و راهحل بنیادی برای مقابله با مسائل سازمان است
(نظری و همکاران.)93:2015،
بر اساس یافتهها حدود  %36از تفاوتها در میزان
مهارتهای ارتباطی در شغل به علت تفاوتهای شخصیتی و
روانی آنها است .افرادی که از مسئولیتپذیری و انگیزه کاری
باالتری برخوردار بودند احساس مهارتهای ارتباطی بیشتری
داشتهاند (فهیم .)185:2016،مهارتهای روانی بهطور معناداری
بر مهارتهای ارتباط کالمی و غیرکالمی و شخصیتی مدیران
تأثیرگذار بوده است (بل .)132:2017،3بین بهزیستی روانی
اجتماعی با مهارتهای ارتباطی و پیشرفت تحصیلی کودکان
همبستگی معناداری وجود دارد (پوتر .)933:2012،4سرمایه
اجتماعی پیشبینی کننده ،بهتر کیفیت زندگی (که یکی از
مؤلفههای آن مهارتهای ارتباطی بود) و رضایت روانی نسبت
به ویژگیهای کارمند سازمان و محیط کار بود (آدلر و
کوون ،)17:2016،5ضمن اینکه مدیران میتوانند با در نظر
گرفتن شبکههای ارتباطی مؤثر و بهبود مهارتهای انسانی
ازجمله توسعه مهارتهای ارتباطی زمینه مدیریت مؤثر بر
تحقق اهداف سازمانی را تسهیل نمایند (نظری و
طحانی .)51:2014،سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که
امروزه در جامعهشناسی و اقتصاد و بهتازگی در مدیریت و
سازمان بهصورت گستردهای استفادهشده است .این مفهوم به
2. Wei
3. Bell
4. Potter
5. Adler & Kwon
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پیوندها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه بهمثابهی منبع
باارزشی که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق
اهداف اعضا میشود اشاره دارد (آدلر و کوون)17:2016،
سرمایه اجتماعی بهعنوان یک مکانیسم مهم در جهت ایجاد و
حفظ زندگی اجتماعی سالم بر خواسته از مفاهیمی همچون
توسعه قدرت رهبری و جهتدهی در افراد است چراکه این
توسعه نهتنها قدرت اثرگذاری افراد را در جامعه تقویت میکند،
بلکه بستری برای ایجاد روابط ،هماهنگی بین فعالیتها و
توسعه و تقویت شبکه اجتماعی است (روبرتس.)54:2013،1
یافتههای متعدد اهمیت سرمایه اجتماعی را در ارتقاء سطح
توسعه جوامع نشان میدهند ،همچنین به اهمیت توسعه
سرمایه انسانی و اجتماعی بهعنوان یک وسیله استراتژیک
برای افزایش ارزش شرکتها اشاره میکند .منظور از سرمایه
اجتماعی میزان اعتباری است که فرد در طی زمان و از طریق
برقراری رابطه با دیگران و متأثر از عوامل متعدد فراهم ساخته
و از طریق آن میتواند خواستههای خود را تحقق بخشد
(مردان و کاسیا.)38:2009،2
امروزه موفقیت و کامیابی سازمانهای ورزشی درگرو
کاربرد و استفاده بهینه از انواع سرمایههای موجود است؛
بنابراین با افزایش میزان سرمایه اجتماعی در سازمان نهتنها
میتوان از هزینه کردن بیمورد دیگر سرمایهها (مالی ،فیزیکی
و انسانی) جلوگیری کرد ،بلکه آنها را تا حد زیادی کاهش داد
(سید امیری و همکاران .)335:2015 ،صاحبنظران سه بعد
متفاوت را برای سرمایه اجتماعی در نظر میگیرند که شامل:
اعتماد اجتماعی ،رضایت از زندگی و مشارکت اجتماعی است
(سچفول و شان .)131:2000،3سرمایه اجتماعی در هر سازمان
یا جامعهای با توجه به قوت و ضعف فاکتورهایی مثل ارتباطات
و تجارت متفاوت است .روشهای متنوع توسعه قدرت و
مهارت رهبری به نسبتهای متفاوتی قادر به تقویت سرمایه
اجتماعیان سازمان یا جامعه هستند و الزم است مناسبترین و
کارآمدترین روش انتخاب گردد .سرمایه اجتماعی بسیاری از
ویژگیهای سرمایه از دید اقتصاد را دارا است اما به دلیل
غیرملموس بودن همانند سرمایه انسانی شبهات زیادی به
سرمایه بودن آن واردشده است (هولتون .)316:2006،4ازاینرو
مهارتهای روانی انسانی رابطه معناداری با سرمایه اجتماعی

در بنیانهای سازمانی نهادهای اقتصادی وجود دارد .بهطورکلی
سرمایه اجتماعی باعث رشد اقتصادی و توسعه مالی میشود
(کوئیگلی.)333:2015،5
در بررسی پیامدهای سرمایه اجتماعی دو موضوع مجزا
شناساییشده است :نخست اینکه سرمایه اجتماعی کارایی را
افزایش میدهد و دوم اینکه سرمایه اجتماعی در سطوح باال
موجب کاهش فرصتطلبی و هزینههای مربوط به تعامالت
میشود .سرمایه اجتماعی میتواند هزینههای تبادالت و
تعامالت درونسازمانی مانند مذاکرات و جلسات و کارهای
گروهی ،کنترل و نظارت و مقررات بوروکراتیک را تا حد
چشمگیری کاهش دهد (یوسف زاده و کیاکجوری.)95:2015،
در این راستا هر چه سطح بهداشت و مهارتهای روانی در
انجمنهای داوطلبانه در بین افراد باالتر باشد ،بهطور معناداری
میزان سرمایه اجتماعی هم در بین آنها بیشتر خواهد بود
(ونستر.)2799:2013،6
باید توجه داشت که نگرش کارکنان به کار نیز بهعنوان
یکی از فاکتورهای مؤثر در تحول سازمانی در نظر گرفته
میشود .امروزه ،در بسیاری از سازمانهای ورزشی کشور
جمع کثیری از مدیران دارای مشغله فراوان بوده و همواره
بیشتر از ظرفیت خود فعالیت میکنند و به کارکنان خود امکان
استفاده از تواناییها و پتانسیلهای فردی خود را نمیدهند
(فراهانی و همکاران .)41:2011 ،سازمانهای ورزشی عصر
حاضر هماکنون در محیطی فعالیت میکنند که بسیار پیچیده و
پویـا و متغیر است .جهانیسازی فزاینده ،موجب شده تا
فعالیتهای ورزشی با تکنولـوژی جدید هماهنگ شده و یک
رشد شتابان را به خود بگیرد بهطوریکه امروزه ورزش
بهعنوان یک تجارت عظیم میلیونها نفر را مشغول خودساخته
و آنها از این طریق امرارمعاش میکنند .با توجه به اینکه
مدیریت ورزشی طرحی است که امروزه در بازه وسیع و
حوزههای گوناگون وجود دارد ،این رشته میتواند پاسخهای
گوناگونی را برای سؤاالت مدیران ورزشی داشته باشد.
ازاینروست که میتوان عنوان نمود ،مدیران در صورتی
میتوانند در دنیای کنونی برای حفظ و پایا نگهداشتن
سازمانهای خود مؤثر باشند که به کسب مهارتهای اثرگذار،
بخصوص مهارتهای روانی مبادرت ورزند .آنچه مسلم است،

1. Roberts
2. Mardan & Cacia
3. Scheufele & Shan
4. Holtom

5. Quigley
6. Veenster
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امروزه قدرت رقابتی ملتها در کیفیت سرمایه انسانی آنها
است (دستگردی و همکاران.)111:2010،
بنابراین در این تجارت عظیم نقش مدیران و مهارتهای
مدیریتی و روانی آنها بخصوص در کشورهای که تازه به
عرصه ورزش حرفهای پیوستهاند ،بسیار مهم و اساس محسوب
میشود؛ بنابراین ،محور تمام فعالیتها و پیشرفتهای
تکنولوژیکی در تمدن کنونی عامل انسانی و مدیران نقش
اساسی در این فرآیند ایفاء میکنند .مدیران با مهارتهای
مدیریتی و روانی باال بهتر میتوانند نیروی انسانی سالم و
متعهد را در سازمان در جهت هدفهای سازمان سوق دهند .از
این است که توجه بهسالمت و میزان مهارت مدیران ورزشی
باید موردتوجه خاص مسئوالن و برنامه ریزان قرار گیرد زیرا
در هر اداره و سازمانی منابع انسانی ترکیبی از تمایالت
جسمانی ،روانی و اجتماعی را دارا میباشند و مدیران از طریق
ارضای این تمایالت میتوانند افراد را برانگیخته تا نیروی
فکری و جسمی آنها را درراه اهداف سازمان بهکارگیرند و از
این طریق کارایی و اثربخشی سازمان را افزایش داد.
یکی از فرضهای اساسی در رفتار سازمانی ،شناخت
ویژگیهای فردی و ارتباطی افراد در جهت دسترسی به
اثربخشی ،کارایی و درنهایت ،بهرهوری بیشتر و تحقق
اهداف سازمانی است (نظری و همکاران.)102:2015 ،
مدیریت مهمترین عامل در حیات ،رشد و بالندگی یا مرگ
سازمانهاست (گودرزی و همکاران .)131:2012 ،ازاینرو
حرکت از وضع موجود بهسوی وضعیت مطلوب را هدایت
میکند و در هرلحظه برای آیندهای بهتر در تکاپوست .گذشته
با تمام اهمیت و آموختنیهایش و با تمام تأثیری که میتواند
آینده داشته باشد ،اتفاق افتاده است و هیچ نیروی بشری
نمیتواند آن را دیگربار و بهگونهای متفاوت بیافریند .ولی آینده
در راه است و قسمت مهمی از آن به آنچه امروز میگذرد
مربوط است .عزم جامعه را مجموعه مدیریت هدایت میکند،
لذا امر مدیریت مهمترین مقولهای است که باید برای رشد و
تعالی فرهنگی ،اقتصادی ،صنعتی و سیاسی جامعه موردتوجه
قرار گیرد .ازآنجاکه مهارتهای روانی میتواند بر مهارتهای
ارتباطی تأثیر داشته باشد و شاید این امر بتواند باعث افزایش
سرمایه اجتماعی در سازمانها شود ،ضمن اینکه توجه مدیران
ورزشی اصفهان به این مقوله میتواند باعث افزایش کیفیت
زندگی شغلی کارکنان ،تعهد سازمانی و اثربخشی شود .نکته
حائز اهمیت این است که عدم توجه مدیران ورزشی به سرمایه

اجتماعی نهتنها باعث کاهش این سرمایه در سازمان میشود
بلکه بهتبع آن باعث افزایش بیمورد سرمایه مالی ،انسانی و
فیزیکی میشود .با توجه به نقش کلیدی مدیران ورزشی در
امر پرورش قهرمانان و یافتن استعدادهای ورزشی و بهطورکلی
توسعه ورزش ،به نظر میرسد ،کاربرد یافتههای علمی و جدید
مدیریتی در سازمانهای ورزشی و تحقیقاتی میتواند ،ضمن
افزایش کارایی و بهرهوری این سازمانها موجبات ترغیب
کارکنان به تالش بیشتر و ارتقای کیفیت کار و نهایت خالقیت
و نوآوری را فراهم سازد .به همین منظور پژوهش حاضر به
بررسی اثر مهارتهای روانی بر مهارت ارتباطی و سرمایه
اجتماعی مدیران ورزشی اصفهان پرداخته است .امید است که
یافتههای این پژوهش بتواند ضمن شناسایی وجود یا عدم
رابطه متغیرهای تحقیق با یکدیگر ،رهنمودهایی کاربردی برای
مدیران ارشد ،متصدیان ،برنامه ریزان بهویژه مدیران ادارات
ورزش و جوانان ارائه دهد و آنها را در امر برنامهریزی و
هدایت مؤثر نیروی انسانی برای دستیابی به اهداف تعیینشده
یاری نماید .با توجه به مطالب مطرحشده حال این سؤال
مطرح میشود که آیا مهارتهای روانی میتواند بر مهارت
ارتباطی و سرمایه اجتماعی مدیران میتوان مؤثر باشد؟
روششناسی پژوهش
تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی
است ،ازنظر چگونگی گردآوری دادهها ،توصیفی و ازنظر
ماهیت از انواع تحقیقات همبستگی است زیرا هدف این
پژوهش کشف اثر متغیرها است که بهصورت پیمایشی انجام
شد .جامعه آماری پژوهش را مدیران سازمانهای ورزشی
اصفهان شامل :اداره ورزش و جوانان اصفهان ،هیئتهای
ورزشی ،باشگاههای ورزشی ،مدیران تربیتبدنی اداره کل
آموزشوپرورش و شش ناحیه وادارات تربیتبدنی دانشگاهها
که بر اساس اطالعات دریافت شده حدودا  405نفر بود .برای
تعیین حجم نمونه آماری از فرمول کوکران 1استفاده شد .بر
اساس محاسبات حجم نمونهای برابر با  199نفر در نظر گرفته
شد .با توجه به اینکه تعداد مدیران ورزشی اصفهان متفاوت
بود و برای اینکه بتوان سهم مدیران هر یک از سازمانها را با
توجه به حجم جامعه آماری آنها در تحقیق گنجاند ،بنابراین
از روش نمونهگیری تصادفی طبقهای متناسب با حجم نمونه
1. Cochran
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آماری استفاده شد .پرسشنامه مهارتهای روانی سالمال
( )2001تهیه شد .این پرسشنامه مهارتهای روانی را در سه
مؤلفه مهارتهای روانی پایه ،مهارتهای روانتنی و
مهارتهای شناختی ،موردسنجش قرار میدهد .از طریق
ضریب آلفای کرونباخ موردمحاسبه قرار گرفت که 0/85
به دست آمد و برای سه مؤلفه مهارتهای روانی پایه،
مهارتهای روانتنی و مهارتهای شناختی ،به ترتیب
 0/81 ،0/88و  0/90به دست آمد .پرسشنامه مهارتهای
ارتباطی بارثون جی ( )1990پایایی را برای سه مؤلفه کالمی،
شنودی و بازخوردی ،به ترتیب  0/87 ،0/80و  0/86به دست
آمد .پرسشنامه سرمایه اجتماعی پاتنام ( )1999از طریق ضریب
آلفای کرونباخ برای چهار بعد؛ اعتماد به سازمان ،مشارکت،
خیرخواهی و روابط متقابل ،به ترتیب  0/82 ،0/86 ،0/87و
 0/80به دست آمد .ده نفر از اساتید تربیتبدنی در گرایش
مدیریت و برنامهریزی در مورد روایی صوری 1و محتوایی2
نظرات خویش را اظهار نمایند .کلیه دادهها با استفاده از بسته
نرمافزار آماری علوم اجتماعی 3نسخه  19و نرمافزار لیزرل4
نسخه  8/54تحلیل شد.
یافتههای پژوهش
طبق نتایج بهدستآمده از آمار توصیفی در خصوص
جنسیت افراد مطالعه نشان دادهشده است حدود  60درصد
افراد موردمطالعه مرد و حدود  40درصد آن زن میباشند.
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در خصوص میزان تحصیالت بیشترین فراوانی متعلق به گروه
لیسانس با  42درصد و کمترین آن دیپلم با حدود پنج درصد
است .میزان سابقه کار افراد موردمطالعه نشان میدهد که افراد
بیشترین میزان فراوانی مدیران مربوط به گروه با سنوات
خدمتی  10-20سال و کمترین میزان مربوط به گروه مدیران
با سنوات خدمتی زیر  10سال است .در ابتدا برای نرمال بودن
نمونه از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و برای همگنی واریانس
از آزمون لوین استفاده شد ( .)P≥0/05بر اساس نتایج
بهدستآمده نمونه آماری تحقیق از توزیع نرمال تبعیت و
متغیرهای تحقیق از تجانس واریانس برخوردار بودند.
جدول ( )1نتایج توصیفی مؤلفههای مهارتهای روانی
نشان میدهد که دراینبین بزرگترین میانگین مربوط به
مؤلفه مهارتهای روانی پایه و کوچکترین میانگین مربوط به
مؤلفه مهارتهای روانتنی بود .مؤلفههای مهارتهای ارتباطی
نشان میدهد که دراینبین بزرگترین میانگین مربوط به
مؤلفه مهارتهای شنودی و کوچکترین میانگین مربوط به
مؤلفه مهارتهای کالمی بود .ضمن اینکه در مؤلفههای
سرمایه اجتماعی نشان میدهد که دراینبین بزرگترین
میانگین مربوط به مؤلفه اعتماد به سازمان و کوچکترین
میانگین مربوط به مؤلفه خیرخواهی بود.

جدول  -1نتایج توصیفی مؤلفههای مهارتهای روانی ،ارتباطی و سرمایه اجتماعی
مؤلفه
مهارتهای روانی پایه
مهارتهای روانی مهارتهای روانتنی
مهارتهای شناختی
کالمی
مهارتهای ارتباطی شنودی
بازخوردی
اعتماد به سازمان
مشارکت
سرمایه اجتماعی خیرخواهی
روابط متقابل

میانگین
66/49
55/93
60/03
19/69
21/60
21/03
33/18
25/61
14/67
19/71

1. Face Validity
2. Content Validity
3. SPSS
4. Lisrel

انحراف معیار
8/24
4/16
7/18
2/16
2/66
2/25
2/72
2/88
2/18
2/17

واریانس
67/86
17/29
51/63
4/68
7/09
5/09
7/41
6/31
4/70
4/71

حداقل نمره
48
51
50
15
17
16
22
15
10
15

حداکثر نمره
79
90
71
22
25
24
36
29
17
22
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با توجه به یافتههای جدول ( )2بنا بر نتایج حاصله،
 rمشاهدهشده در سطح  p  0/05همبستگی مثبت و
معناداری رابین مهارتهای روانی با مهارتهای کالمی،
شنودی و بازخوردی مدیران ورزشی شهر اصفهان نشان
میدهد .ضریب تعیین نشان میدهد که میزان تعیین واریانس
تبیین شده توسط مهارتهای روانی برای مهارتهای کالمی،
شنودی و بازخوردی به ترتیب  0/17 ،0/08و  0/11است.

ضریب تعیین نشان میدهد که میزان تعیین واریانس تبیین
شده توسط مهارتهای ارتباطی برای اعتماد به سازمان،
مشارکت ،خیرخواهی و مهارت روابط متقابل به ترتیب ،0/17
 0/49 ،0/29و  0/50است .ضریب تعیین نشان میدهد که
میزان تعیین واریانس تبیین شده توسط مهارتهای روانی
برای مشارکت ،خیرخواهی و مهارت روابط متقابل به ترتیب
 0/05 ،0/53 ،0/54و  0/17است.

جدول  -2نتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین مؤلفههای متغیرهای پژوهش
منبع
متغیرها
مهارتهای کالمی
مهارتهای ارتباطی مهارتهای شنودی
مهارتهای بازخوردی
اعتماد به سازمان
مهارتهای روانی
مشارکت
سرمایه اجتماعی
خیرخواهی
روابط متقابل
اعتماد به سازمان
مشارکت
سرمایه اجتماعی
مهارتهای ارتباطی
خیرخواهی
روابط متقابل

بنا بر نتایج حاصله جدول ( )3مهارت ارتباطی مدیران
تحت تأثیر مهارتهای روانی پایه و مهارتهای شناختی آنها
قرار دارد و درصورتیکه مدیران ورزشی از مهارتهای روانی
پایه و مهارتهای شناختی باالیی برخوردار باشند میتوان
پیشبینی کرد که آنها مهارتهای ارتباطی بهتری را داشته
باشند؛ بنابراین برای ساخت معادله رگرسیون ،باید مهارتهای

فراوانی
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191
191

r
0/28
0/41
0/39
0/10
0/78
0/77
0/23
0/46
0/57
0/70
0/72

ضریب تعیین سطح معناداری
0/08
0/17
0/15
0/001
0/54
0/001
0/53
0/05
0/17
0/29
0/49
0/50

روانی پایه و مهارتهای شناختی در کنار مهارتهای ارتباطی
قرار داشته باشد .ضریب تعیین نشان میدهد که  0/24از
نمرات مهارتهای ارتباطی تحت تأثیر مهارتهای روانی پایه
و مهارتهای شناختی قرار دارد .این در حالی است که
مهارتهای روانتنی تأثیری بر مهارتهای ارتباطی مدیران
ندارد.

جدول  -3نتایج ضریب رگرسیون پیشبینی مهارت ارتباطی مدیران بر اساس مؤلفههای مهارتهای روانی
منبع
مهارتهای روانی پایه
مهارتهای روانتنی
مهارتهای شناختی

ضرایب
غیراستاندارد
0/11
0/07
0/27

خطای معیار
0/05
0/09
0/05

بنا بر نتایج حاصله جدول ( )4سرمایه اجتماعی مدیران
تحت تأثیر مهارتهای روانی پایه و مهارتهای شناختی آنها
قرار دارد و درصورتیکه مدیران ورزشی از مهارتهای روانی

ضریب رگرسیون
()Beta
0/17
0/06
0/36

ارزش t
2/31
0/81
5/03

ضریب

سطح

تعیین
0/24
0/02
0/24

معناداری
0/02
0/42
0/001

پایه و مهارتهای شناختی باالیی برخوردار باشند میتوان
پیشبینی کرد که آنها سرمایه اجتماعی بهبود یابد؛ بنابراین
برای ساخت معادله رگرسیون ،باید مهارتهای روانی پایه و
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مهارتهای شناختی در کنار سرمایه اجتماعی قرار داشته باشد.
ضریب تعیین نشان میدهد که  0/24از نمرات سرمایه
اجتماعی تحت تأثیر مهارتهای روانی پایه و مهارتهای
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شناختی قرار دارد .این در حالی است که مهارتهای روانتنی
تأثیری بر سرمایه اجتماعی مدیران ندارد.

جدول  -4نتایج ضریب رگرسیون پیشبینی سرمایه اجتماعی مدیران بر اساس مؤلفههای مهارتهای روانی
منبع
مهارتهای روانی پایه
مهارتهای روانتنی
مهارتهای شناختی

ضرایب
غیراستاندارد
0/28
0/12
0/32

خطای معیار
0/08
0/15
0/09

ضریب رگرسیون
()Beta
0/24
0/06
0/29

ارزش t
3/11
0/81
3/70

ضریب

سطح

تعیین
0/20
0/01
0/20

معناداری
0/004
0/42
0/001

شکل  -1ارائه مدل اثر مهارتهای روانی مدیران بر مهارتهای ارتباطی و سرمایه اجتماعی

با توجه به خروجی لیزرل جدول ( ،)5مقدار خیدو برابر با
( )163/18است که مقدار نسبتا باالیی است .پایین بودن میزان
این شاخص نشاندهندۀ تفاوت اندک میان مدل مفهومی
پژوهش با دادههای مشاهدهشده است .همچنین ،خروجی
( )0/018ریشه میانگین مربعات خطای تقریب را برای مدل

نشان میدهد .هرچه این شاخص کمتر باشد ،مدل از برازش
مناسبتری برخوردار است؛ ازاینرو ،میتوان اذعان نمود که
مدل اثر تفویض اختیار و توانمندسازی بر ارتقای اثربخشی
سرمایه انسانی سازمانهای ورزشی از برازش مناسبی برخوردار
است.
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جدول  -5شاخصهای مهم برازش مدل اصلی
اختصار

شاخصهای برازش

برازش قابلقبول

نام شاخص

گروهبندی شاخصها

GFI

0/92

%90>GFI

شاخص نیکویی برازش اصالحشده

AGFI

0/91

%90>AGFI

ریشه میانگین مربعات باقیمانده

RMR

0/011

%5<RMR

)NNFI(TLI

1/00

NFI

0/97
1/00
1/00

%90>NNFI
%90>NFI
%90>CFI
%90>IFI

RMSEA

0/018

RMSEA<٪10

P- value

P

163/18

-

شاخصهای برازش مقتصد درجه آزادی

df

51

-

3/19
0/74

0> CMIN/df>3
%05>PNFI

شاخص نیکویی برازش
شاخصهای برازش مطلق

شاخص توکر-لویس
شاخص برازش هنجار شده
شاخصهای برازش تطبیقی
شاخص برازش تطبیقی
شاخص برازش افزایشی
ریشه میانگین مربعات خطای برآورد

CFI
IFI

کای اسکور ب هنجار شده به درجه آزادی CMIN/df

شاخص برازش مقتصد هنجار شده

بحث و نتیجهگیری
یافتهها در مورد رابطه بین مهارتهای روانی بامهارت
ارتباطی و سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی شهر اصفهان نشان
داد که همبستگی بین مهارتهای روانی بامهارت ارتباطی و
سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی وجود دارد .بهعبارتدیگر،
درصورتیکه مدیران ورزشی از مهارتهای روانی باالیی
برخوردار باشند ،احتمال بهبود مهارت ارتباطی و سرمایه
اجتماعی آنها نیز بیشتر خواهد بود .ضریب تعیین نشان
میدهد که میزان تعیین واریانس تبیین شده توسط متغیر
مهارتهای روانی برای مهارت ارتباطی و سرمایه اجتماعی به
ترتیب  0/88و  0/23است .یافتهها در مورد رابطه بین
مهارتهای روانی بامهارت ارتباطی با یافتههای مطالعات پاتر
( ،)2012فرنهام ( )2016و بل ( )2017همسو است .همچنین،
یافتهها در مورد رابطه بین مهارتهای روانی با سرمایه
اجتماعی با یافتههای پژوهش ،وینسترا ( )2013و کویکلی
( )2015همسو است .در پژوهشهای مذکور نیز بین
مهارتهای روانی با مهارت ارتباطی و سرمایه اجتماعی افراد
موردمطالعه همبستگی مثبت را نشان داده بود ،لذا
پیشنهاد میشود مباحث مرتبط با هوش هیجانی که زیربنای
رشد مهارتهای روانی و مهارت ارتباطی بوده را در قالب
کارگاههای آموزشی به مدیران ورزشی آموزشدهنده زیرا تا

PNFI

بدینوسیله شاهد رشد و تقویت مهارتهای روانی و مهارت
ارتباطی در بین آنها بود.
مهارتهای روانی بهعنوان مهارتهایی که میتواند
توانایی ارتباطی مدیران را نیز تحتالشعاع خود قرار دهد
موردبررسی و پژوهش قرارگرفته است و اهمیت تأثیر آن بر
سرمایه اجتماعی بررسیشده است؛ زیرا درواقع دارا بودن
مهارتهای روانی موجب افزایش توانایی آگاهی فرد از خود و
دیگران میشود؛ باال بودن میزان این توانایی و مهارتهایی
همچون تمرکز ،اعتمادبهنفس ،هدفگزینی و کنترل حاالت
روانی موجب میشود روابط بهتری در سازمان جاریشده و
بهتبع شناختی که مدیر از خود و دیگران به دست میآورد از
الگوهای مدیریتی مناسب سازمان و کارکنان خود استفاده
نماید؛ بنابراین شاید بتوان اذعان نمود مهارتهای روانی
میتواند موجب افزایش توانایی افراد در انتخاب نوع الگوی
مدیریتی خود در سازمان باشد و این مهارتها انتخاب و
بهرهبرداری از مهارتهای روانی و ارتباطی را در بین مدیران
ورزشی تحت تأثیر قرار میدهد .در مدل تعامل ارتباط ،نیز به
روابط کالمی و غیرکالمی برای به وجود آوردن یک فضای
صمیمی و احساس آرامش ،خشنودی و رضایت توجه ویژه
شده است و آن را الزمه افرادی دانسته که بهطور مستمر
با اربابرجوع سروکار دارند ،معرفی نموده است .در این
مدل روابط شفاهی عنصر بسیار مهم در مهارتهای ارتباطی
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معرفیشده که آن را رمز موفقیت در عملکرد شغلی و احساس
رضایت در کار نامیده شده است.
بر اساس این یافتهها میتوان استنباط نمود که
مهارتهای ارتباطی تأثیر زیادی بر فرآیندهای ذهنی و شغلی
افراد دارد و وجود این مهارتها میتوانند شرایط مناسبی را در
محیطهای کاری برای آنها به وجود آورد و شرایط اطمینان
بخشی را در محیط کاری برای آنها پدید آورد .یافتهها در
مورد رابطه بین مهارتهای روانی بامهارت ارتباطی مدیران
ورزشی نشان داد که همبستگی بین مهارتهای روانی
بامهارت های کالمی ،شنودی و بازخوردی مدیران ورزشی
وجود داشت .بهعبارتدیگر ،درصورتیکه مدیران ورزشی
مهارتهای روانی باالیی برخوردار باشند این احتمال وجود دارد
که مهارتهای کالمی ،شنودی و بازخوردی آنها نیز بهبود
یابد .ضریب تعیین نشان میدهد که میزان تعیین واریانس
تبیین شده توسط مهارتهای روانی برای مهارتهای کالمی،
شنودی و بازخوردی به ترتیب  0/17 ،0/08و  0/11است.
یافتههای پژوهش حاضر در راستای یافتههای مطالعات پاتر
( ،)2012فرنهام ( )2016و بل ( )2017است .در پژوهشهای
مذکور نیز بین مهارتهای روانی بامهارت های ارتباطی افراد
موردمطالعه همبستگی گزارششده بود؛ بنابراین ،مهارتهای
روانی بر مهارتهای ارتباطی تأثیرگذار بوده و موجب میشود
که بین افراد روابط صمیمیتری ایجاد شود و باکمال صداقت و
درستی با یکدیگر رفتار کنند که در چنین شرایطی افراد از کنار
یکدیگر قرار گرفتن احساس امنیت و آرامش خواهند نمود و
احساس رضایتمندی آنان را افزایش خواهد داد .در مدل تبادل
ارتباط ،مهارتهای ارتباطی یک عامل مهم در ترویج جو
صمیمی و دوستانه در سازمانها معرفیشده و در این
مدل به این موضوع اشارهشده که درصورتیکه افراد سازمان از
مهارتهای روانی و آمادگی ذهنی خوبی برخوردار باشند،
ارتباطی کالمی و غیرکالمی آنها نیز بهبود خواهد یافت
و در درک احساسات و عواطف یکدیگر عملکرد بهتری را
خواهند داشت و این شرایط موجب میشود تا یک سازمان آرام
و تالشگر به وجود آید که در این موقعیت افراد احساس
خشنودی بیشتری را نشان خواهند داد.
یافتهها در مورد رابطه بین مهارتهای ارتباطی با
سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی نشان داد که همبستگی بین
مهارتهای ارتباطی با مؤلفههای اعتماد به سازمان ،مشارکت،
خیرخواهی و مهارت روابط متقابل مدیران ورزشی وجود داشت.

23

این نکته حائز اهمیت است که درصورتیکه مدیران ورزشی از
مهارتهای ارتباطی قوی و باالیی برخوردار باشند این احتمال
وجود دارد که مؤلفههای سرمایه اجتماعی نیز در مورد اعتماد
به سازمان ،مشارکت ،خیرخواهی و مهارت روابط متقابل در
آنها بهبود یابد .ضریب تعیین نشان میدهد که میزان تعیین
واریانس تبیین شده توسط مهارتهای ارتباطی برای اعتماد به
سازمان ،مشارکت ،خیرخواهی و مهارت روابط متقابل به ترتیب
 0/49 ،0/29 ،0/17و  0/50است .یافتهها در مورد رابطه بین
مهارتهای ارتباطی با سرمایه اجتماعی مدیران ،در راستای
یافتههای پژوهشی شاهمیری و نظری ( )2016است .در
پژوهشهای مذکور نیز بین مهارت ارتباطی و سرمایه اجتماعی
افراد موردمطالعه همبستگی مثبت را نشان داده بود .در تبیین
یافتههای پژوهش میتوان گفت ،از طرفی مهارتهای ارتباطی
موجب میشود که بین افراد روابط صمیمیتری ایجاد شود و
باکمال صداقت و درستی با یکدیگر رفتار کنند که در چنین
شرایطی افراد از کنار یکدیگر قرار گرفتن احساس امنیت و
آرامش خواهند نمود .از طرفی دیگر نیز سرمایه اجتماعی بر
سالمت و بهداشت فردی افراد تأثیر مثبت دارد زیرا در
سازمانهایی که سرمایه اجتماعی وجود داشته باشد ،روابط
غیررسمی افراد از گسترش بیشتری برخوردار خواهد بود و
همین فرآیند موجب میشود تا آنان با آرامش بیشتری در
سازمان به کار مشغول شوند و استرس کمتری را احساس کنند
زیرا اتحاد و همبستگی آنان با سایر کارکنان یک جو صمیمی
و دوستانه را به وجود میآورد که کمتر ممکن است موجب
استرس شود .با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر «همبستگی
مثبت و معناداری بین مهارتهای روانی بامهارت ارتباطی و
سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی» به مدیران ورزش پیشنهاد
میشود برای کلیه مدیران ورزشی آموزش مهارتهای ارتباطی
را برگزار کنند تا بدینوسیله سطح سرمایه اجتماعی نیز در بین
آنها توسعه یابد.
یافتهها در مورد رابطه بین مهارتهای روانی با سرمایه
اجتماعی مدیران ورزشی شهر اصفهان نشان داد که همبستگی
بین مهارتهای روانی با مؤلفههای مشارکت ،خیرخواهی و
مهارت روابط متقابل مدیران ورزشی وجود داشت .به نظر
میرسد مدیران ورزشی از مهارتهای روانی مثبت و باالتری
برخوردار باشند این احتمال وجود دارد که مؤلفههای
سرمایه اجتماعی نیز در مورد مشارکت ،خیرخواهی و
مهارت روابط متقابل در آنها بهبود یابد .ضریب تعیین نشان
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ارائه مدل اثر مهارتهای روانی بر مهارتهای ارتباطی و .....

میدهد که میزان تعیین واریانس تبیین شده توسط مهارتهای
روانی برای مشارکت ،خیرخواهی و مهارت روابط متقابل به
ترتیب  0/53 ،0/54و  0/05است .این در حالی است که بین
مهارتهای روانی با مؤلفه اعتماد به سازمان ،همبستگی
معناداری قابلمشاهده نبود .یافتهها در مورد رابطه بین
مهارتهای روانی با سرمایه اجتماعی در راستای یافتههای
پژوهش وینسترا ( ،)2013لینا و وان برن ( )2015بوده
است .در پژوهشهای مذکور نیز بین مهارتهای روانی با
سرمایه اجتماعی افراد مورد مطالعه همبستگی مثبت
گزارش شده بود .در تبیین یافتههای پژوهش میتوان گفت،
مهارتهای شناختی یکی از مهارتهای اساسی مهارتهای
روانی محسوب میشود که موجب میشود تا فرد با شناختی
که از افراد به دست میآورد با اعتماد بیشتری رفتار کند .همین
موضوع نیز در متغیر سرمایه اجتماعی وجود دارد و مؤلفه
اعتماد که از مؤلفههای اساسی آن بوده و موجب تقویت اعتماد
متقابل بین همکاران ،احساس امنیت شغلی ،صداقت و
راستگویی بین مدیران و کارکنان ،بیان نظرات و عقاید،
نقد آزادانه سیاستهای سازمان ،دادن مسئولیت بر اساس
شایستگی ،توانایی اداره در پیشبینی شرایط آینده برای
رویارویی با آن ،اعتقاد به اهداف و سیاستهای سازمان،
اطمینان کارکنان به اطالعات اداره و اهمیت دادن به کرامت
انسانی ،سروکار میشود؛ بنابراین نقش مهارتهای روانی و
سرمایه اجتماعی در یک راستا قرار دارد.
مهارت ارتباطی مدیران تحت تأثیر مهارتهای روانی پایه
و مهارتهای شناختی آنها قرار دارد و درصورتیکه مدیران
ورزشی از مهارتهای روانی پایه و مهارتهای شناختی باالیی
برخوردار باشند ،میتوان پیشبینی کرد که آنها مهارتهای
ارتباطی بهتری را داشته باشند .یافتههای پژوهش حاضر در
راستای یافتههای پژوهش فرنهام ( )2016و بل ( )2017است.
در پژوهشهای مذکور نیز بین مؤلفههای مهارتهای روانی
بامهارت ارتباطی گزارش داده شد .در تبیین یافتههای پژوهش
میتوان گفت ،مهارتهای شناختی که از مؤلفههای اساسی در
مهارتهایروانی محسوب میشود شامل کلیه فرآیندهای
ذهنی از قبیل تفکر ،حل مسئله ،استدالل و درکمطلب است و
روانشناسان شناختی جدید معتقدند شناخت به جریان توجه،
ذخیرهسازی و بازیابی اطالعات میشود و فرآیندهای شناختی
اکثر فرآیندهای فکری انسان را کنترل میکنند و سایر

کنشهای او را عمیقا تحت تأثیر قرار میدهند نقش مهمی در
رفتارهای تعاملی و ارتباطی افراد دارد.
سرمایه اجتماعی مدیران تحت تأثیر مهارتهای
روانی پایه و مهارتهای شناختی آنها قرار دارد و درصورتیکه
مدیران ورزشی از مهارتهای روانی پایه و مهارتهای
شناختی باالیی برخوردار باشند میتوان پیشبینی کرد که آنها
سرمایه اجتماعی بهبود یابد .ضریب تعیین نشان میدهد که
 0/24از نمرات سرمایه اجتماعی تحت تأثیر مهارتهای روانی
پایه و مهارتهای شناختی قرار دارد .یافتههای پژوهش حاضر
در راستای یافتههای پژوهش وینسترا ( )2013و شاه میری و
نظری ( )2016است .در پژوهشهای مذکور نیز بین
مهارتهای روانی با سرمایه اجتماعی اشارهشده است.
به نظر میرسد تخصیص زمان برای دستیابی به اهداف
سازمان و برنامهریزی یک مسیر استراتژیک برای دستیابی به
این اهداف ،توجه نمودن به متغیرها و متمرکز نمودن توجه به
منابع مهم و ضروری ،اعتقاد داشتن به این باور که فرد توانایی
انجام کار را داشته و اعتمادبهنفس کافی برای روبهرو شدن با
تکالیف و اهدافی که تعیین گردیده است را دارا است ،حوزه
بسیار مهمی است که مدیر از طریق ایجاد کار و تمرکز بر
تالشها میتواند سازماندهی مناسبتری به تالشهای
سازمانی داده و بتواند از دانش و فنون خود ،مهارت رهبری
اثربخش خود و توانایی استفاده از دیگران برای رسیدن به
اهداف خود در قالب مهارتهای روانی و ارتباطی استفاده
نماید .از سوی دیگر فرد با دارا شدن این تواناییها و
مهارتهای مدیریتی میتواند الگوی رهبری مناسب سازمان و
کارکنان خویش را انتخاب نماید؛ زیرا درواقع الگوی مدیریتی
انتخابی توسط یک مدیر نشاندهنده طرز تفکر و شخصیت
اوست که این خود برگرفته از مهارتهای روانی خواهد بود.
روشن است که الگوهای مدیریتی متناسب با نوع سازمان
میتوانند تأثیری متفاوت بر روی عملکرد سازمان داشته باشند
و به بیانی دیگر نقش الگوهای مدیریتی بر اثرگذاری
سازمانی یا عملکرد آن غیرقابلانکار است و برای بقاء و
توسعهی سازمان در بلندمدت ،انتخاب الگوی مدیریتی بسیار
مهم است؛ بنابراین با توجه به یافتهها میتوان اذعان نمود
انتخاب نوع الگوی مدیریتی مدیران ورزشی از مهارتهای
روانی و مهارتهای ارتباطی آنان متأثر بوده و همچنین
مهارتهای مدیریتی تحت تأثیر مهارتهای روانی مدیران قرار
دارند.
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بهطورکلی میتوان عنوان نمود که مهارتهای روانی بر
مهارتهای ارتباطی و سرمایه اجتماعی تأثیرگذار هستند،
بنابراین میتوان گفت هر چه سطوح این مهارتها باالتر باشد
بهتر میتوان از مهارتهای کالمی ،شنودی و بازخوردی
استفاده نمود .باید اذعان نمود دارا بودن این مهارتها میتواند
در انتخاب الگوهای رفتاری مناسب مدیران با زیردستان خود
در یک سازمان ورزشی تأثیر به سزایی داشته و در موفقیت
درازمدت سازمان مؤثر باشد .ازآنجاکه داشتن مهارتهای
ارتباطی برای انجام وظایف مدیریتی موردنیاز است و ضعف و
کاستی در هر یک از مهارتهایی که برای یک مدیر الزم
است شانس موفقیت او و سازمان را کاهش میدهد ،لذا دارا
بودن مهارتهای روانی ازجمله مهارتهای موردمطالعه در این
تحقیق یعنی هدفگزینی ،اعتمادبهنفس ،کنترل حاالت روانی
و تمرکز میتواند میزان دارا بودن مهارتهای ارتباطی را برای
مدیران ورزشی افزایش دهد .داشتن توانایی برنامهریزی منظم
برای دستیابی به اهداف معین و تالش درراه رسیدن به این

5. Farnham, A. (2016). Personality at
work: personality & Communication
Skills. Journal of applied psychology,
50:185-192.
6. Farahani, Abolfazl. Ajm, Qasim.
Azizian, Nasrin. Sarah, Sarah.
(2011). the Relationship between
Psychological
Factors
of
Empowerment and Organizational
Entrepreneurship of the Employees of
the Physical Education Department of
Khorasan Razavi Province. Sports
Management Journal. 3(8): 41-55. (in
)Persian
7. Gabriel, gheovghe. Alina, lonela.
(2015). Research on the management
of sport. Social and behavioral
sciences. Mumber140: 670
8. Goodarzi, Mahmoud. Nazari, Rasool.
Ehsani,
Mohammad.
(2012).
Presentation of Structural Equation
Modeling Effect of Communication
Skills on Managerial Skills of Sport
Managers. Applied Research in
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اهداف ،باال بودن سطوح اعتماد به خود و عزتنفس و
شناسایی خود بهعنوان یک فرد توانا ،کنترل نمودن خود در
موقعیتهای تنشزا و درنهایت چشمپوشی از موارد کماهمیت
و یا بیاهمیت و تمرکز بر موارد مهم موجب افزایش سطح
مهارت استفاده از دانش ،تجربه و تخصص ،توانایی کار کردن
با زیردستان ،توانایی درک مشکالت سازمان و زیرکی سیاسی
و هوش اجتماعی در محل کار میشود .ازاینرو شاید بتوان
اذعان نمود مهارتهای روانی موجب افزایش قدرت سازگاری
فرد با محیط شده و درواقع این تواناییهای روانی میتوانند
عاملی تعیینکننده برای موفقیت مدیران باشند؛ بنابراین دارا
بودن چنین مهارتهایی برای مدیران ورزشی برای مدیریت
سازمان حائز اهمیت است .درواقع مهارتهای مدیران است که
نقش بسیار تعیینکنندهای در پیشبرد اهداف سازمانها ایفا
مینماید.
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