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چکیده
هدف این تحقیق ارائه مدل معادالت ساختاری رابطه مهارت های ارتباطی با مهارت های
مدیریتی و اثر آنها بر فرهنگ سازمانی سازمان های ورزشی می باشد .از این رو این تحقیق از
نوع تحلیلی و مدل یابی می باشد که به روش پیمایشی انجام گردید .جامعه آماری این
پژوهش را مدیران و کارشناسان ورزشی شهر اسالم شهر تشکیل دادند .حجم جامعه آماری
این پژوهش  491نفر می باشد 22 .نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق از بین جامعه آماری
انتخاب شد .برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد .ابزار اندازه گیری پژوهش
شامل پرسشنامه های اطالعات فردی ،مهارتهای ارتباطی ،پرسشنامه مهارت های مدیریتی
و پرسشنامه فرهنگ سازمانی با بود .روش آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار
آماری علوم اجتماعی و لیزرل جهت بررسی روابط بین متغیرها استفاده شد .نتایج نشان می-
دهد که بین مهارتهای ارتباطی و مهارتهای مدیریتی و فرهنگ سازمانی ارتباط معناداری
وجود دارد ،ضمن اینکه خروجی نرم افزار نشاندهندة مناسب بودن برازش مدل معادالت
ساختاری است .از این رو الزمة برنامهریزی صحیح در این سازمانها برای ارتقای مهارتهای
ارتباطی و مهارتهای مدیریتی برای مدیران ورزشی به عنوان افراد اثر گذار در این سازمان
ها ضروری است.
واژگان کلیدی :مدیران ورزشی ،مهارتهای ارتباطی ،مهارتهای مدیریتی ،فرهنگ
سازمانی ،سازمانهای ورزشی
نویسنده مسئول:

Email: nazarirasool@yahoo.com
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مقدمه
ماهیت اجتماعی انسان ایجاب میکند که آدمی با وجوه گوناگون اجتماع و مجموعههاي درون
آن ارتباط برقرار کند .در چنین جوامعی ارتباطات یکی از مهمترین عوامل توسعه و تعالی و
موفقیت انسان است (نظري ،احسانی ،قاسمی و گنجویی .)2111،سازمان به عنوان یك نهاد
اجتماعی به دلیل اهداف بنیانی فراتر از ارتباطات روزمره ،نوعی ارتباطات سازمانی بین افراد
برقرار میکند .بدیهی است که در این زمینه ارتباطات و چگونگی جهتگیري آنها به سمت
اهداف سازمانی از نکات ضروري مورد توجه مدیران است .مدیران نیز دریافتهاند که ارتباط مؤثر
با منابع انسانی و درك انگیزه هاي ارتباطی کارکنان در توفیق آنان براي دستیابی به اهداف
طرّاحی شدۀ سازمان عامل مؤثري میباشد (زاهدي .)1331،بر این اساس مدیران سطوح
مختلف ،مسؤول ایجاد ارتباطات صحیح در سازمان هستند؛ بنابراین باید از کم و کیف فرایند
ارتباطی آگاه باشند و نحوۀ برقراري ارتباطات مؤثر را بدانند (سجادي .)13 ،1331،مهارتهاي
ارتباطی آن دسته از مهارتهایی هستند که افراد میتوانند درگیر تعاملهاي بین فردي و
فرایند ارتباط شوند (محسنیان راد .)44 ،1331،گیو 1و ساچز )2112(2اشاره بر این دارد که
مهارت ارتباطی یکی از مهارت هاي مهم و به منزله ي ابزار کار مدیران است که در موفقیت و
اثربخشی آنان تأثیر بسزایی دارد (گیو و سانز .)2112 ،نقصان در مهارتهاي ارتباطی موجب
کاهش احتمال موفقیت مدیر و نهایتاً سازمان میشود .بین ارتباطات و رضایت شغلی کارکنان
رابطهاي مستقیم برقرار است ،عواملی چون تحریف پیام و ابهام ،موجب تضعیف اطمینان می-
شود .از این رو ،بر رضایت کارکنان اثري منفی خواهد گذاشت .بین ارتباطات اثربخش و بازدهی
یا تولید کارکنان نیز رابطهاي مستقیم و مثبت وجود دارد .حتی اگر وظایف مدیریتی تغییر
یابد ،چالشهاي مرتبط با تکنولوژي پیشرفته ،تنوع نیروي کار و تاکید بر کار تیمی نیاز مدیران
را به برقراري ارتباط موثر آشکار میسازد (رابینز .)711 ،1313 ،دولدیچ )1224(3در مطالعهاي
که روي صد مدیر در انگلستان انجام داد به این نتیجه رسید که ارتباطات بسیار در عملکرد
مدیران اثر گذار میباشد (دولدیچ .)1324،کارول )2111(4ریشه بسیاري از مشکالت فردي و
سازمانی را می توان در کمبود ارتباطات مؤثر و سیستم ارتباطی و به طور کلی سوء تعبیر و
تفسیرهاي ارتباطی میداند (کارول .)2111 ،برونتو )2114( 5ارتباطات را راهی براي تمرین
1. Guo
2. Sanchez
3. Dulewicz
4. Carrol
5. Brunetto
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مدیریت منابع انسانی و از طرفی دغدغه کلیدي در ارتقاي تعهد سازمانی میداند (برونتو،
.)2114
هانت )2113(1عنوان میکند که امروزه یکی از مزیتهاي نسبی ،مهم و اساسی سازمانها در
محیط رقابتی و نامطمئن ،عامل مدیریت آنهاست ،لذا بدون شك اعمال مدیریت اثربخش و
کارآمد ضامن موفقیت سازمان در رسیدن به اهداف و راهبردهاي خود است صالحیت مدیران
از نظر مهارتهاي مدیریتی نیز یکی از عوامل استمرار موفقیت در هر سازمانی است (هانت،
 .)2113اثربخشی و کارایی مدیران ،مستلزم داشتن مهارتهاي مدیریتی است که با به
کارگیري آنها در موقعیتها و جایگاههاي مختلف سازمانی میتوان به این اهداف نائل شد
(ماسی ،2111،2ص .)41-17 .پترسون )2114( 3معتقد است که مهارتهاي مدیریتی باعث
بهبود عملکرد مدیریت شده و به کمك آن سازمان به اهداف خود نائل میگردد (پترسون،
 .)2114به نظر کاتز ،)2112(4مهارت توانائیهایی را نشان میدهد که قابل توسعه بوده و خود
را در عملکرد نشان میدهد و به ندرت به صورت بالقوه است .او الزمة مدیریت اثربخش را دارا
بودن مهارتهاي سه گانه ادراکی ،انسانی و فنی میداند که هر کدام میتوانند به طور مجزا
پیشرفت کنند .مهارت انسانی ،توانایی کار با افراد و درك و برانگیختن دیگران هم در سطح
فردي و هم در سطح گروهی است .مدیران باید مهارتهاي انسانی قوي را براي ایجاد ارتباط و
برانگیختن و تفویض امور داشته باشند (کاتز .)2112 ،هاسکو )2117(5مهارت هاي مورد نیاز
براي رهبري را از ملزومات اصلی کار تیمی بیان می کند .او کار مناسب تیمی را مستلزم داشتن
مهارت هاي الزم می داند که توسط مدیران با واگذاري مسئولیت به ا فراد تیم و زیردستان
کسب می شود (هاسکو.)2117 ،
کاراها )2115(7اهمیت فرهنگ و شرایط مناسب حاکم بر جو سازمانی در بکارگیري توانائیهاي
افراد در سازمان غیرقابل انکار است .فرهنگ سازمانی نیرویی است که باعث حرکت افراد در
سازمان میشود و تاثیر شگرفی بر اجزاي مختلف سازمان میگذارد .از آنجایی که فرهنگ بر
رفتار کارکنان تاثیرگذار است با مطالعه فرهنگ سازمان میتوان به علل کامیابی و یا شکست
سازمان پی برد .تاثیر فرهنگ سازمانی بر کارکنان و اعضاي سازمان به حدي است که با بررسی
زوایاي آن نسبت به چگونگی رفتار ،احساسات ،دیدگاهها و نگرشهاي اعضاي آن پیبرد و
1. Hunt
2. Masi
3. Peterson
4. Katz
5 Huusko
6. Karahanna
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واکنش احتمالی آنان را در قبال تحوالت مورد نظر پیش بینی و ارزیابی کرد (کاراها.)2115 ،
مقصود از فرهنگ سازمانی سیستمی از استنباط مشترك اعضاء نسبت به یك سازمان دارند و
همین ویژگی موجب تفکیك دو سازمان از یکدیگر میشود و شامل دو ساختار میباشد،
فرهنگ حاکم ،1نمایانگر ارزشهاي اصولی است که اکثریت اعضاي سازمان در آنها مشترك یا
سهیم هستند .جوسپر )2111( 2فرهنگ را ریشه در انسانشناسی دانسته و فرهنگ سازمانی را
عقاید و ارزشهاي ریشه داري که بین اعضاي یك سازمان مشترك است و هنجارهاي رفتاري و
شخصیتی سازمان را شکل میدهد تعریف نموده است (جوسپر .)2111 ،تحقیقات زیادي
ارتباط بین فرهنگ سازمانی و عملکرد را ارزیابی کرده اند ،ماسی ( )2111عنوان می کند که
بین خصوصیات فرهنگ سازمانی و کارایی سازمان رابطه وجود دارد ،به عالوه اینکه فرهنگ نه
تنها باید قوي ،بلکه باید منحصر به فرد نیز باشد تا منجر به دستاوردهاي موفق گردد
(ماسی .)2111،کارول ( )2111اعتقاد دارد که در هر سازمان یك فرهنگ غالب وجود دارد و
برحسب ماهیت کار نیز زیر مجموعهها و خرده فرهنگهاي متفاوت شکل میگیرد که مبناي
تفاوت آنها تخصص ،تکنولوژي ،منطقه جغرافیایی و نظیر اینهاست (کارول.)2111،
سازمانهاي ورزشی نیز همانند دیگر سازمانها با توجه به روح حاکم بر سازمان که همانا
فرهنگ سازمانی آن سازمان قلمداد میشود باید جهت پویایی و زندهماندن و موفقیت روز افزون
از خود تالش بارزي نمایان نماید (گودرزي ،نظري و احسانی .)1321 ،از آنجا که مدیران براي
انتخاب کارکنان میبایست میزان رفتار مدنی سازمانی کارکنان را سنجیده و در سیستمهاي
سازمانی آن را مدنظر قراردهند (نادي ،گل شیرازي .)1321 ،لذا مدیران ورزشی نیاز دارند به
طور پیوسته ارزشهاي فرهنگی را از طریق تالشهایی نظیر گفتگوي مداوم ،دستورات ،روابط
اجتماعی که سیستم از آن حمایت میکند و همچنین بازخورد مثبت که به هر عضو از سازمان
حس با اهمیت بودن را میدهد را انتقال دهند .چرا که مدیران به منظور بهبود سطح کیفی
تعهد سازمانی افراد میبایست از شیوههاي مناسب مدیریتی استفاده نمایند (پور سلطانی ،زرگر
و اندام .)1321 ،ضمن اینکه نظري و همکاران ( )1321اشاره براین دارند که در سازمانهاي
ورزشی با توجه به ماهیت فرهنگی ،اجتماعی آنها روابط بین مدیر و کارکنان بسیار مهم و در
اثربخشی فرایندها و فعالیتها اثرگذار می باشد (نظري ،احسانی ،گنجویی و قاسمی .)1321 ،با
توجه به اینکه سازمانهاي ورزشی جزء سازمانهاي انسان محور هستند ،فرهنگ سازمانی نقش
به سزایی در میزان موفقیت این سازمان خواهد داشت .از طرفی وجود سازمان وابسته به
1. Dominant Culture
2. Joseph.
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ارتباطات است .بدون ارتباطات موثر انجام وظایف سازمان و ادامه حیات آن امکان پذیر نخواهد
بود وقتی ارتباطات برقرار نشود ،فعالیت سازمان متوقف میشود و در واقع میتوان گفت که
مدیریت کارساز به برقراري ارتباط موثر بستگی دارد .از اینرو هدف این پژوهش ارائه مدل
معادالت ساختاري رابطه مهارتهاي ارتباطی با مهارتهاي مدیریتی و اثر آنها بر فرهنگ
سازمانی سازمانهاي ورزشی میباشد .این پژوهش به منظور تعیین وضعیت مهارتهاي
ارتباطی بر اساس سه مهارت شنودي ،کالمی و بازخوردي مدیران ورزشی انجام خواهد شد تا
ضمن درك و تشخیص موانع ارتباطی ،با ارائه راهکارهاي مناسب بهبود وارتقاي این مهارتها
میسر شود .ضمنا تاثیر این مهارتها را بر مهارتهاي مدیریتی و نقش آنها بر فرهنگ سازمانی
مورد توجه قرار می دهد.
روش شناسی
از آنجا که هدف پژوهش حاضر به منظور ارائه مدل معادالت ساختاري رابطه مهارتهاي
ارتباطی با مهارتهاي مدیریتی و اثر آنها بر فرهنگ سازمانی سازمانهاي ورزشی میباشد .از
این رو این تحقیق از نوع همبستگی و مدلیابی می باشد که به روش پیمایشی انجام گردید.
جامعه آماري این پژوهش را مدیران و کارشناسان ورزشی آموزش و پرورش ،اداره ورزش و
جوانان و باشگاه هاي دولتی و خصوصی اسالم شهر تشکیل دادند .در مجموع تعداد مدیران و
کارشناسان ورزشی اداره ورزش و جوانان هشت نفر  ،مدیران و کارشناسان ورزشی اداره آموزش
و پرورش سه نفر و تعداد مدیران ورزشی باشگاه هاي خصوصی  121نفر را شامل میشد .حجم
جامعه آماري این پژوهش  121نفر برآرودگردید .براي تعیین حجم نمونه از جدول مورگان
استفاده شد .بر اساس برآورد صورت گرفته تعداد  22نفر به عنوان نمونه آماري این پژوهش
انتخاب شدند .ابزار اندازهگیري پژوهش شامل پرسشنامههاي اطالعات فردي ،پرسشنامه سه
بعدي مهارتهاي ارتباطی بارثون جی 1که ابعاد آن شامل مهارتهاي کالمی ،شنودي و
بازخوردي میشد .پایایی 2این پرسشنامه طی پژوهشی توسط نظري و همکاران ( )2111بر
اساس آلفاي کرونباخ محاسبه که برابر با ( )1/31گزارش شد .پرسشنامه مهارتهاي مدیریتی
سه بعدي ،مهارت ادراکی ،مهارت انسانی ،مهارت فنی که پایایی این پرسشنامه طی پژوهشی
توسط گودرزي و همکاران ( )1321پایایی آن بر اساس آلفاي کرونباخ محاسبه با ()1/33
برآورد گردید .پرسشنامه ارزیابی فرهنگ سازمانی ساشکین )2111(3پایایی این پرسشنامه از

1. Barton Je
2.Reliability
3. Sashkin

499

مطالعات مدیریت ورزشی شماره  ،92خرداد و تیر 4921

طریق آلفاي کرونباخ ( )1/34بدست آمدهاست .محقق پرسشنامه هاي مذکور را به تعدادي از
خبرگان شامل استادان مدیریت ورزشی و همچنین تعدادي از محققان و مدیران ارائه داده و
نظرات اصالحی آنان را اعمال کرده است .بنابراین ،پرسشنامههاي مورد استفاده در این تحقیق
از روایی مورد نیاز برخودار هستند .نتایچ آزمون مناسب بودن تعداد نمونه محاسبه گردیده که
بر اساس نتایج میزان کفایت نمونهگیري براي انجام تحلیل آماري میزان مناسبی برآوردشد.
روش آماري شامل تجزیه و تحلیل این پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی با استفاده از
بسته نرم افزار آماري علوم اجتماعی 1استفادهشدهاست .ضمن اینکه باید توجه داشت که براي
بررسی روابط علّی بین متغیرها به صورت منسجم ،کوششهاي زیادي در دهة اخیر صورت-
گرفتهاست .یکی از این روشهاي نوید بخش در این زمینه مدل معادالت ساختاري یا تحلیل
چند متغیري با متغیرهاي مکنون است ،از این رو براي مدل معادالت ساختاري از نرم افزاري
لیزرل 2جهت بررسی روابط بین متغیرها استفادهشدهاست.
نتایج
بر اساس اطالعات در بین افراد نمونه بیشترین آمار از نظر وضعیت تحصیلی مربوط به گروه
دیپلم و فوق دیپلم با مجموع  %51و کمترین نیز مربوط به فوق لیسانس و باالتر با  11درصد
ضمن اینکه کارشناسان ورزشی که داري مدرك لیسانس بودند حدود  41درصد از افراد را
شامل میشدند.
در اندازهگیري مدل مفهومی پژوهش اعداد نشاندهنده معناداربودن و تاییدشدن تحلیل عاملی،
تائیدي براي تحلیل مسیر مهارتهاي ارتباطی ،مهارتهاي مدیریتی و فرهنگ سازمانی بود.

1. SPSS
2. LISREL
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شکل  -1نمرات ( )T-valueتحلیل مسیر مهارتهاي ارتباطی ،مهارتهاي مدیریتی و فرهنگ سازمانی
جدول  -1شاخص هاي نیکویی برازش مدل پیشنهادي مهارت هاي ارتباطی ،مهارت هاي مدیریتی و فرهنگ سازمانی
شاخص

عدد شاخص

وضعیت شاخص

شاخص کاي دو(χ2) 1
df
P-Value
میانگین مجذورخطاهایمدل2

27/11
33
1/11
1/111
1/212
1/212
1/211

وضعیت مناسب از جهت اخالف بین داده ها و
مدل است.
مناسب زیرا نباید کمتز از صفر باشد.
شاخص سنجش مدل عدد حاکی از مناسب بودن
مدل است.
نباید از  1/13باالتر باشد.عدد حاکی از برازش
مدل دارد.
باالتر بودن این عدد از  1/12حاکی از مناسب
بودن مدل است.
باالتر بودن این عدد از  1/12حاکی از مناسب
بودن مدل است.
باالتر بودن این عدد از  1/12حاکی از مناسب
بودن مدل است.

شاخص برازش مناسب بودن برازش3
شاخص تعدیل شده مناسب بودن برازش4
شاخص نرمال برازش5

1 .Chi-Square
)2 .Root Mean Square Error of Approximation(RMSEA
)3. Goodness of Fit Index (GFI
)4. Adjusted Goodness of Fit Index(AGFI
)5. Normed Fit Index(NFI
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با توجه به خروجی لیزرل مقدار خی دو ( )27/11می باشد که مقدار نسبتاً باالیی است  .پایین
بودن میزان این شاخص نشاندهنده تفاوت اندك میان مدل مفهومی پژوهش با دادههاي
1
مشاهده شده تحقیق است .همچنین خروجی ( )1/111ریشه میانگین مربعات خطاي تقریب
را براي مدل نشان میدهد .هرچه این شاخص کمتر باشد ،مدل از برازش مناسبتري برخوردار
است .به عبارت دیگر مدل آنچنان از برازش و تناسب خوبی برخوردار است که حاکی از تایید
شدن تحلیل مسیر تحلیل مسیر ارائه الگو :اثر مهارتهاي ارتباطی بر مهارتهاي مدیریتی و
نقش آن بر فرهنگ سازمانی سازمانهاي ورزشی می باشد.
بحث و نتیجه گیری
از جمله مسائل پیش روي سازمانها در انتخاب مدیران ،برگزیدن مدیران شایسته با توجه به
معیارها و مؤلفههاي الزم براي تصدي این پست مهم است .امروزه با رشد و توسعة سازمانها و
محیط رقابتی کنونی ،داشتن مهارتهاي ارتباطی و مدیریتی مدیران سازمانها ،به نوعی از
ملزومات اصلی انتصاب آنان است .به نظر میرسد با توجه به ماهیت پیچیده فرآیند ارتباط و
ضرورت توسعه مهارتهاي ارتباطی بین فردي مدیران بنا بر نیاز حرفهاي خود باید سعی در
بهبود مهارتهاي ارتباطی داشتهباشند .مدیران ورزشی نیز از این امر مستثنی نیستند و
عملکرد صحیح آنان در پیشبرد اهداف ورزشی کشور در گرو داشتن مهارتهاي مدیریتی الزم
براي مدیریت اثربخش و کارا است .بر اساس دستاوردهاي پژوهش حاضر بین مهارتهاي
ارتباطی و مهارتهاي مدیریتی رابطه مثبت و مستقیمی وجود دارد ،از این رو نتایج بدست
آمده با نتایج پژوهش رولدیچ )1224( 2که به این نتیجه رسید که ارتباطات مهمترین نقش را
در عملکرد مدیران بازي میکند .ضمن اینکه گودرزي و همگاران ( )1321که اشاره به وجود
ارتباط مستقیم ،مثبت و موثر بودن مهارتهاي ارتباطی با مهارتهاي مدیرتی داشتند و نظري
و همکاران ( )1321مهارتهاي ارتباطی را در اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی بسیار موثر
میدانند ،همسو میباشد .از این رو به نظر میرسد نقصان در مهارتهاي ارتباطی موجب کاهش
احتمال موفقیت مدیر و نهایتاً سازمان میشود ،در همین راستا برونتو ( )2114اشاره بر این
دارد که ارتباطات را راهی براي تمرین مدیریت منابع انسانی و از طرفی دغدغه کلیدي در
ارتقاي تعهد سازمانی میداند.
از آنجا که روح حاکم بر سازمان ورزشی فرهنگ سازمانی آن سازمان قلمداد میشود باید جهت
پویایی و زندهماندن و موفقیت روز افزون از مدیران تالشهاي بارزي انجام دهند .با توجه به
1. RMSEA
2. Rodich
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اینکه موفقیت هر سازمانی بخصوص سازمانهاي ورزشی تا حدود زیادي به تطبیق افراد با
فرهنگ آن سازمان بستگی دارد .نتایج بدست آمده از مدل تحقیق حاکی از اثر مستقیم و
مثبت مهارتهاي ارتباطی و مهارتهاي مدیریتی با فرهنگ سازمانی میباشد .نتایج پژوهش
حاضر با دستاوردهاي جوسپر ( )2111و کارول ( )2111که اشاره بر این داشتند مهارتهاي و
سبك رهبري مدیران بر فرهنگ سازمانی نقش بارزي دارد ،همسو میباشد .از این رو تأکید بر
سطح مهارتهاي ارتباطی و مهارتهاي مدیریتی مدیران به انسجام فرهنگ سازمانی کمك
مینماید ،لذا تمرکز بر فرهنگ سازمانی که انسجام ماموریتهاي سازمانی را به دنبال خواهد
داشت ،به طور مثبت و قابل توجه تاثیر در کارایی سازمانی موثر خواهدبود .بنابراین سطح و
میزان برخورداري از مهارتهاي ارتباطی و مهارتهاي مدیریتی که شاید بتوان عنوان نمود
منجر به جهت دهی الگوي مدیریتی مدیران ورزشی خواهد شد و منجر به ارتقا و نهادینهسازي
فرهنگ سازمانی میگردد ،نقش بسیار مهمی در اثربخشی سازمانی سازمانهاي ورزشی دارد .از
این رو با توجه به نتایج بدست آمده از خروجی هاي لیزرل با توجه به نمره تی اولویتبندي زیر
حیطههاي هر یك از متغیرهاي پژوهش ،به شرح ذیل می باشد.

شکل  -2مدل پیشنهادي مهارت هاي ارتباطی بر مهارت هاي مدیریتی و نقش آن برفرهنگ سازمانی

آنچه از مدل پیشنهادي استنباط میگردد حاکی از این است که در فاکتور مهارتهاي ارتباطی
مدل مذکور اهمیت حیطههاي مهارت مذکور به ترتیب شامل مهارت بازخوردي ،کالمی و
شنودي میباشد .این مهارتها به ترتیب سهم بیشتري در ارتباطات را به خود اختصاص داده
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اند .نتایج این بخش از مدل با نتایج نظري و همکارن ( )2111که مهارتهاي بازخوردي را به
عنوان م همترین مهارت در ارتباطات بین فردي معرفی نمودند و نظري و همکارن ( )1321که
مهمترین مهارت ارتباطی مدیران ورزشی را مهارت بازخوردي عنوان نمود ،همخوانی دارد .در
بخش مهارتهاي مدیریتی حیطههاي اثر گذار به ترتیب مهارت ادراکی ،مهارت فنی و مهارت
انسانی است که مهارت انسانی نسبت به حیطههاي دیگر تاثیر کمتري دارد .نتایج این بخش از
مدل با ننایج گودرزي و همکارن ( )1321که توالی مهارتهاي موثر بر مهارتهاي مدیریتی را
به ترتیب فنی ،ادراکی ،انسانی گزارش نموده بودند ،همخوانی ندارد هر چند نمره تی متغیرهاي
ذکر شده بسیار به هم نزدیك میباشد اما نتایج حاکی از اولویتداشتن مهارتهاي ادراکی براي
تجزیه و تحلیلی موقعیتهاي مختلف مدیریتی براي مدیران ورزشی جهت تصمیمسازي و
تصمیمگیري منطقی نسبت به چالشهاي پیش رو دارد چرا که رهبران موثر از طریق درك
موقعیتهاي مناسب و با ارتباطات بجا و موثر پلها را ساخته و با سخنان و عملکردشان گذشته
و حال را با دیدي الهام بخش به آینده متصل میکنند .از این میتوان اذعان نمود که آموزش
پذیر بودن مهارتهاي ارتباطی و مهارتهاي مدیریتی مدیران ورزشی به مرور با کسب دانش و
تجربه توام با هم میتوانند به مدیران موثر در حوزههاي عملکردي خویش مبدل شوند .در
بخش فرهنگ سازمانی مدل ارائه شده حیطههاي اثرگذار به ترتیب شامل کار تیمی ،اهداف
سازمانی ،قدرت فرهنگی ،تغییر سازمانی به عنوان فاکتورهاي اثرگذار در فرهنگ سازمانی می-
باشد که مولفه تغییر سازمانی به عنوان اولویت آخر فرهنگ سازمانی میباشد که نسبت به
گزینههاي دیگر تاثیر کمتري دارد .دستاوردهاي این بخش از مدل ارائه شده با نتایج مدل
ساکشین ( )2111کامال همخوانی دارد ،از این رو میتوان اذعان نمود کار تیمی ،اهداف
سازمانی ،قدرت فرهنگی ،تغییر سازمانی به عنوان مولفههاي تشکیل دهنده فرهنگ سازمانی
میبایست مورد توجه قرار گیرد.
به طور کلی با توجه به دستاوردهاي سایر پژوهشگران و بویژه میزان برازش مناسبی که از ارائه
مدل رابطه مهارتهاي ارتباطی با مهارتهاي مدیریتی و اثر آنها بر فرهنگ سازمانی سازمان-
هاي ورزشی بدست آمد ،میتوان عنوان نمود با توجه به اینکه سرمایه انسانی نسبت به سایر
منابع در سازمانها نقش بسیار مهم و ویژهاي را ایفا نموده و در غیاب سرمایه انسانی ،سایر
سرمایهها اثربخشی خود را از دست میدهند و پیمودن راههاي توسعه و تعالی سازمانی و
سرآمدي ناهموار و دشوار میشود.
از آنجا که ارتباطات رکن اصلی هر سازمانی را تشکیل داده و تأثیر مثبتی نیز بر سطح تعامالت
سرمایة انسانی داشته و نقش بیبدیلی در نگرش مدیران و سطح مهارتهاي مدیریتی آنها
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داشته و از آنجا که توسعة فعالیتهاي مدیریتی نیازمند فراهم آوردن شرایط و زیرساختهاي
 فرهنگ و ارتباطات همگی، تکنولوژي، از این رو ساختار.مناسب و ضروري براي آن میباشد
.میبایستی در جهت توسعه و تسهیل فرایندهاي مدیریت سازمانی شکل گرفته و طراحی شوند
به نظر میرسد الزمة برنامهریزي صحیح در سازمانها براي ارتقاي مهارتهاي ارتباطی و
-مهارتهاي مدیریتی مدیران ورزشی به عنوان افراد اثر گذار در سازمانها ضروري به نظر می
 چرا که مدیران سازمانهاي ورزشی با پایهریزي فرهنگی مشترك در سازمان مبتنی بر.رسد
اصول پایهاي مهارتهاي ارتباطی و مهارتهاي مدیریتی میتوانند در جهت شکلگیري فرهنگ
سازمانی قوي موثر بوده و نهایتاً شرایطی را فراهم آورند تا سازمانها به سمت بهروري پایدار
.حرکت نمایند
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Abstract
The purpose of this study was Structural equation modeling of relation
between communication skill with management skill and the effect of that on
organizational culture in sport organization. Descriptive study was
conducted through a survey. The study population consisted of Islam Shahr
city’s Sport Managers. Statistical society of this research was 127. As the
samples was same Statistical society. Measuring instruments consisted of
demographic questions, communication skills, management skill and
organizational culture questionnaire. Statistical methods included analysis of
both descriptive and inferential statistics using SPSS software and software
LISREL and structural equation modeling was performed to assess the
relationships between variables. The results show that the communication
skills and management skills and organizational culture, there is significant
relationship, the output shows the application of structural equation model is
appropriate. So planning for improve communication skills and management
skills in sport mangers is one of the most important factor for sport
organizations.
Keywords: sports manager, communication skills, management skills,
organizational culture, sport organization
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