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 چکیده
از نوع ، مدیران ورزشی انجام شدبندی های ارتباطی با هوش فرهنگی و طبقهاین پژوهش که با هدف بررسی رابطۀ مهارت

جامعۀ آماری این پژوهش را مدیران ورزشی . باشد که به روش پیمایشی انجام گرفته استیابی میمطالعات تحلیلی و مدل

صورت تصادفی نفر به 207ها باشد و از میان آننفر می 550استان اصفهان تشکیل دادند که حجم این جامعه برابر با 

. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. عنوان نمونۀ آماری پژوهش انتخاب شدندای بههای ـ خوشطبقه

 نامه هوش فرهنگیپرسش، (81/0) های ارتباطیمهارت، های اطالعات فردینامهابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسش

روش آماری توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم  .( بود86/0) بندی مدیراننامه محقق ساخته طبقه( و پرسش85/0)

بندی هوش فرهنگی و طبقه، های ارتباطیدهد که بین مهارتنتایج نشان می. استفاده شد اس.پی.اس.اس و لیزرل افزار
 الزمۀ، رواز این .باشدمدیران ورزشی رابطۀ معناداری وجود دارد و مدل پیشنهادی پژوهش از برازش مناسبی برخوردار می

عنوان های ارتباطی و هوش فرهنگی برای مدیران ورزشی بهمهارت ارتقایمنظور ها بهسازمان این در صحیح ریزیبرنامه

جاکه درصد قابل توجهی از مدیران ورزشی اصفهان ازآن، بر اینعالوه . باشدمی ضروریها افراد اثرگذار در این سازمان

راهبردهای مناسبی را در جهت انتخاب افراد ، الزم است که مسئوالن، لذا؛ ل دارندسمت مدیران تقلیدی و سفیر تمایبه

انداز توان چشمبهتر می، گر و شهودیرسد با مدیران تحلیلنظر میبه، زیرا؛ های مدیریتی داشته باشندمناسب برای پست

 . تری را برای ورزش استان تصویر کردروشن

 

 هوش فرهنگی، های ارتباطیمهارت، مدیران ورزشی، بندی مدیرانطبقه، ورزشیهای سازمان کلیدی: واژگان
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 مقدمه
جهت دسترسی های فردی و ارتباطی افراد درشناخت ویژگی، سازمانیهای اساسی رفتار یکی از فرض

نظری و ، گودرزی) وری بیشتر و تحقق اهداف سازمانی استبهره، نهایتکارایی و در، به اثربخشی

، اجتماعی، های مختلف فردیارتباط تنگاتنگی با جنبه، این موضوع. (11ـ20، 1391، احسانی

به شرایط مشخصی ، بروز یک رفتار معینجایی که آن از. (71؛ 2009، 1گیو) دارداقتصادی و فرهنگی 

، هدایت، بینیپیشدر اندیشۀ، یابی به اهداف سازمانیمنظور دست مدیران موفق به ، لذا؛ وابسته است

انسانی  ارتباطاتهای فردی و توسعۀ هستند و این روند با توجه به تفاوت رفتار کارکنانکنترل و تغییر 

 باشدمیای های گستردهنیازمند پژوهش، در جوامع مختلف های فرهنگیدر دنیای امروز و تفاوت

های ارتباطی بحث پیرامون مهارتدر مطالعات بسیاری به ، تاکنون. (708ـ722، 2008، 2یوکل)

بیان شده است ، مثال عنوانبه؛ های گوناگونی به ارمغان آمده استپرداخته شده و نتایج و دستاورد

و عقاید مدیران و احساسات  مسائل شغلی. یدآوجود می تعهد به، شدن ارتباط شودتلقی مهم  که با

ای را برای کارکنان در توانایی ارتباط بین دانند و اهمیت ویژهگذار در ارتباط میرا از جمله عوامل اثر

هنگام گیری سازمان بهتصمیمترین عامل در مهم، ها توانایی ارتباطیعقیدۀ آنبه. قائل بوندفردی 

در یک ماتریس در مدیران ، طور معمولبه. باشدکار مینیز موفقیت افراد هنگام شروع به استخدام و 

 کنندکارهای ارتباطی را انتخاب مییکی از راه، شامل: سطوح اثربخشی و مقدار اطالعات دو سطح

 . (46، 2003، 4هنگسنت؛ 41ـ57، 2002، 3دکوک و کاشمن)

سازی دارند و فاشتمایل به خود، ها در بیشتر مواقع( به این نتیجه رسید که خانم2004) 5سولیوان

، راستااین  در. دهندهای رساتر و واکنشی را از خود بروز میالعملعکس، در کارهای مختلف، غالبا  

، بین مردان و زنان ورزشکار، براینعالوه. کنندکالمی استفاده میزنان بیشتر از مردان از ارتباطات غیر

گنجویی و ، احسانی، نظری) های کالمی و شنیداری مشاهده گردیده استاختالف معناداری در مؤلفه

( نیز اشاره بر این دارند که ارتباط معناداری 2014) نظری و نصیری. (8136ـ8145، 2012 ،قاسمی

که نقش شخصیت افراد در جاآناز. ها و مهارت کالمی وجود داردبین سن و سابقۀ ورزشی آزمودنی

 . (157ـ174، 1390، پور و مهردادقدم) باشددر سطح جامعه موثر می انتخاب استراتژی های ارتباطی

اساس سطح تحصیالت شنیداری و بازخوردی بر، های کالمیاختالف معناداری در مهارت، همچنین

نبود مهارت در گفته شده است که . (67ـ82، 1391، نظری و همکاران) افراد مشاهده گردیده است

                                                           
1. Guo 

2. Yukl 

3. Duck & Kashman 

4. Hengsent 

5. Sullivan 
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، نظری و همکاران) دهداثربخشی را کاهش می، گردد و درنهایتها میبه افزیش هزینهمنجر، ارتباطات

گذشته ، سازند و با سخنان و عملکرد خودها را میپل، رهبران مؤثر از طریق ارتباطات. (67ـ82، 1392

 رسد الزم است کهنظر میبه، روایناز؛ کنندبخش نسبت به آینده متصل میو حال را به یک دید الهام

 های ورزشی تبدیل گردندعلمی در سازمان اندازی برای توسعۀبه چشم، های ارتباطی ورزشیبرنامه

معموال  کند که اشاره می (2008) یوکل. (191ـ208، 1391، دار و خوشبختیکشتی، رحیمی)

، هاابتکارات بیرونی و نحوۀ استفاده از آن، های ساختاریشکل، های مدیریتبرنامه، رفتارهای رهبری

های ها و سیستمبرنامه، مواردی که عنوان شددر بین . باشدبر عملکردهای سازمانی اثرگذار می

کند ( بیان می2002) 1پوکزواردوسکی، راستاهمین در . باشندگذاری بیشتری میاثر دارای، مدیریت

موضوعی ، منظور تحقق اهداف سازمانیها بههای ارتباطی افراد و اعمال نفوذ بر آنمهارت که شناخت

 گسترده انسان در پرتو تبادل اطالعات و برقراری ارتباطات. باشدمی انسانیرفتار  اساسی در مطالعۀ

سازمانی و بالندگی در توسعۀ  های نوینی دست یابد وبه واقعیت، با تفکر و اندیشۀ جدید تواندمی

انگیزد و در سایۀ میبودن را در انسان بر احساس اجتماعی ، ایجاد ارتباط. جامعه نقش داشته باشد

چه که هرجایی تا؛ یابدمی های جدید و طرز فکرهای جدید دستفرد به مهارت، ری این ارتباطبرقرا

اساس مدل بر. دگیرمیخود تری به شکل پیچیدهانسانی ارتباطات ، شوندتر میها گستردهسازمان

بازخوردی تقسیم شنودی و ، های کالمیهای ارتباطی به سه بخش مهارتمهارت ،2پیشنهادی بارثون

گفتاری و شنودی بهتری برخوردار ، های بازخوردیرسد مدیرانی که از مهارتنظر میبه. گرددمی

های از جمله مشکالتی که مدیران در سازمان. تری خواهند شدموفق به ایجاد ارتباط اثربخش، هستند

، زیرا؛ مله مهارت کالمی استهای ارتباطی از جتوجه ویژه به مهارت، ورزشی کمتر به آن توجه دارند

. باشدمهارت گفتاری می، شودبیشترین مهارتی که توسط افراد در فرایند ارتباطات استفاده می

های بازخوردی کندو مهارتکمک شایانی به فرایند ارتباط مؤثر می، بودن مهارت شنودیدارا، همچنین

ها این مهارت. رساندارتباطییاری می مفاهیمدر درک معانی و جهت تحلیل بهتر نیز به مدیران ورزشی 

. (7ـ13، 2014، نظری و نصیری) توانند نقش مهمی در فرایند ارتباطات بین فردی داشته باشندمی

رود و شمار میعنوان پدیدۀ ارزشمند فرهنگی و اجتماعی بهورزش به، در نظام ارزشی جامعۀ ما

اهمیت های بایکی از عرصه، ان اجرای ارتباط مدیران با کارکنانعنوان متولیهای ورزشی نیز بهسازمان

، 1391، گودرزی و همکاران) باشندرسانی سازمانی میگذار تعامل سازمانی بر تولید و خدمتو تأثیر

 . (11ـ20

                                                           
1. Papastergiou 

2. Barton 
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شدن در محیط بسیار ها را ملزم به واردسازمان، شدن در دنیای امروزچندان جدید جهانیچالش نه

-رحیم) های متفاوت جهانی قرار داده استها را در میان تالقی فرهنگپویای رقابت جهانی کرده و آن

کردن یافته است که برای کارمدیریت منابع انسانی در، روایناز؛ (28ـ32، 1381، مرتضوی و دالرام، نیا

بخشی کنند و اثردرک خوبی های فرهنگی را بهنیازمند افرادی است که تفاوت، در یک محیط جهانی

نخستین قابلیت یک مدیر خوب ، زیرا؛ آورندفرهنگی را به ارمغان های چندها و سازماندر محیطباال 

، امروزه. (157ـ174، 1391، نظری و همکاران) باشدقابلیت مالحظات استراتژیک می، منابع انسانی

-سویصورت گروهی داشته باشند و ازخوبی رابهدنبال افرادی هستند که بتوانند عملکرد ها بهسازمان

؛ های مختلف را نیز دارا باشندتوانایی برقراری ارتباط و تطبیق مستمر با افرادی از فرهنگ، دیگر

های فرهنگ طور مناسب با افراد ازهای مختلف آشنا باشند و بهالزم است که با فرهنگ، بنابراین

، خانیاعتباران و اکبر، ابزری) این افراد نیاز به هوش فرهنگی دارند، لذا؛ گوناگون ارتباط برقرار کنند

شخصیتی  ( بیان کردند که بین پنج ویژگی بارز1390) پور و همکارانقدم، راستاایندر. (23، 1389

با هوش ، جوری و گشودگی نسبت به تجربهروان، پذیریتطابق، شناسیوظیفه، گراییشامل: برون

پور قدم) کنندۀ هوش فرهنگی استبینیبهترین پیش، پذیریوجود دارد و ویژگی تطابقفرهنگی رابطه 

ای عنوان شده است که بین هوش فرهنگی و عملکرد وظیفه، براینعالوه. (81ـ101، 1390، و همکاران

اکی نتایج ح، گانۀ هوش فرهنگیزمینۀ بررسی روابط بین ابعاد چهاردر. مدیران نیز رابطه وجود دارد

نیا و رحیم) از وجود رابطۀ معنادار بین استراتژی هوش فرهنگی و انگیزش هوش فرهنگی است

( نیز در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند 2013) زیادیان و محمدیان. (28ـ32، 1381، همکاران

ه دهند کهای پژوهشی نشان مییافته. ارتباط وجود دارد، بین هوش فرهنگی و عملکرد کارکنانکه 

که کمترین اثرگذاری مربوط به حالیدر؛ بیشترین اثر را بر عملکرد کارکنان دارد، های تشویقیجنبه

؛ الگوهای مدیرتی مدیراناست، که یکی از عوامل مؤثر بر هوش فرهنگیجاآناز. باشدجنبۀ رفتاری می

بیانگر این است که هوش ها این یافته. رابطه وجود دارد بین هوش فرهنگی با رهبری تحولی، لذا

های دهد که در تیمنتایج نشان می، اینبرعالوه. باشدعاملی اساسی در رهبری تحول می، فرهنگی

لذا دارا بودن هوش فرهنگی ، دارای تنوع باال و نیز احتمال وجود افراد مخالف با رویکردهای مدیران

، زادهاصغر) شرایط بوجود آمده یاری رساند تواند مدیران را در استفاده از سبک رهبری متناسب بامی

بین هوش فرهنگی و سبک رهبری و رفتار با سبک رهبری ارتباط معناداری ، براینعالوه. (210، 2010

برضرورت توجه به ، آفرینوجود رابطۀ مثبت بین هوش فرهنگی وسبک رهبری تحول. وجود دارد

، 1390، نسب و قادریحسینی) کندسازمان تأکید میمنظور اثربخشی بهتر هوش فرهنگی مدیران به

های بینی توسعۀ موفق از ظرفیتارتباط کلیدی برای پیش، خودکارآمدی عمومی، همچنین. (27ـ44
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 همچنین نصر اصفهانی و همکاران. (276ـ280، 2011، 1دنیجال) کندهوش فرهنگی را ایجاد می

ارتباط مثبت و معناداری ، هاکارکنان و هوش فرهنگی آنبین سطح شادی کنند که ( اشاره می2013)

از سطوح باالیی از هوش ، بررسی نتایج نشان دادند که مدیران ایرانی موردضمن اینکه ، وجود دارد

( اشاره بر این دارند 1392) اندام و فیضی، حمیدیدر حوزۀ ورزش نیز . باشندفرهنگی برخوردار می

تنها در بعد هوش ، هااساس سابقۀ کار داوطلبی آننگی داوطلبان برمقایسۀ ابعاد هوش فره که در

هوش فرهنگی دارای . شناختی بر مبنای سابقۀ کار داوطلبی تفاوت معناداری وجود داردفرهنگی فرا

موضوع مهم . باشندهم وابسته میباشد که این سه پارامتر بهمی انگیزشی و رفتاری، شناختیسه بعد 

بایست اشراف الزم را بر فرهنگ و هنجارهای خود داشته باشیم و این است که می در هوش فرهنگی

 های مختلف و متفاوت برآییمهای الزم برای درک و فهمیدن فرهنگدر پی کسب مهارت، سپس

( هوش فرهنگی رامشتمل بر چهار 2003) 2ارلی و آنگ، براینعالوه. (12، 1388، زمانی و طبرسا)

-های انجاماساس پژوهشرابطه و برهمیندر. دانندانگیزشی و رفتاری می، اختیشن، جزء فراشناختی

وری با بهره( انگیزشی و رفتاری، شناختی، فراشناختی) های آنبین هوش فرهنگی و مؤلفه، شده

بخشی گروهی نیز گزارش بین هوش و اثروجود رابطه . رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد، مدیران

ها انسان اند که( نیز گزارش کرده2013) صفری و رادمهر. (23، 1389، ابزری و همکاران) شده است

شوند و بتوانند این توانایی را در خود ایجاد کنند که با مردمی که با بایست از تنوع فرهنگی آگاه می

شوند ی که موفق میهایانسان، به بیان دیگر. ای داشته باشندروابط کاری و حرفه، ها متفاوت هستندآن

هوش ذکر است که شایان. پذیرندها را بیشتر میکه تفاوت کسانی هستند تر با شرایط کنار بیاندآسان

مؤسسات ، ادراک و استانداردهای مدیریت زندگی در جامعه، استعداد شناخت :فرهنگی شامل

بینی باورهای فرهنگی و جهان، رسمیزبان رسمی و غیر، شناسی در جامعههای زیباییارزش، اجتماعی

های اداری متنوع و بخش وظایف در محیطجهت انجام اثر هایکی از کاراترین ابزار است و جامعه

ای است که به فرد این امکان را توانایی و مهارت ویژه، این نوع از هوش. باشدناهمگون نیروی کار می

نیا و رحیم) بخش به انجام وظیفه بپردازدلی اثرشکبه، فرهنگیهای چنددهد تا بتواند در موقعیتمی

-ها و سرمایهزبانیجهت فهم تفاوتساختار و ، هوش فرهنگی، براینعالوه. (191ـ208، 1381، همکاران

های اساس قابلیتبر. (321 ،2013، نصر اصفهانی و همکاران) دهددست میها را بهآنگذاری بر 

، شهودی، گرتحلیل، محلی) برحسب هوش فرهنگی در یکی از طبقاتتوان مدیران را مدیریتی می

های خاص خود را درک کند و در جستجوی یک از مدیران ویژگیسفیر و تقلیدی( تقسیم نمود تا هر

لحاظ عنوان شده است که مدیران به. (27ـ44، 1390، نسب و قادریحسینی) های رقابتی باشدمزیت

                                                           
1. Danijela 

2. Early & Ange 
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برخی مدیران . ها یکسان نیستندای بیگانه و عمل متناسب با آنهقابلیت درک و شناخت فرهنگ

اطمینانی و بی، دچار ناراحتی، گذارندزمانی که اندکی پا را از فرهنگ ملی و محلی خود فراتر می

ها است کنند که گویی مدترفتار میایگونهبرخی دیگر از مدیران به، مقابلدر. شوندناسازگاری می

مهارتی اکتسابی است که ، باید توجه داشت که هوش فرهنگی. اندفرهنگ بیگانه خو گرفتهکه با آن 

دهی طرز فکر فرد برای تدریج( شکلبه) مورد آن و نیزتوان فهم یک فرهنگ یادگیری فزاینده در

ود را بهتر بتواند رفتار خ، هاهنگام برخورد با دیگر فرهنگکند تا بهسازش با آن فرهنگ را ایجاب می

 توجهبا انسان رفتارهای تبیین جهتدر تالش، روایناز؛ (12، 1388، زمانی و طبرسا) با آن وفق دهد

فرد بهمنحصر هایویژگی و نیز کار محیط پیچیدۀ ماهیت و انسانی روابط گستردگی و پیچیدگی به

. رودشمار میسازمانی به های مدیران جهت شناخت نقاط پیدا و پنهان عوامل موفقیتاز دغدغه، افراد

 به نیز دسترسی و مدیریت اثربخشی و کیفیت بهبود منظوربه انسانی پیچیدۀ رفتار شناخت جهت

. باشدبرای مدیران ناگزیر میاین رفتارهای انسانی  یگیرشکل چگونگی و رفتار مطالعۀ، سازمانی اهداف

ترین راهبردهای انگیزشی در افراد یکی از اساسیعنوان ارتباط مدیران با اعضای سازمان به، همچنین

روابط ، های ورزشی با توجه به ماهیت فرهنگی ـ اجتماعی مقولۀ ورزشدر سازمان. باشدمطرح می

، سازمانی نظام در. ای داردنقش برجسته، هابین مدیر و کارکنان بسیار مهم بوده و در اثربخشی فعالیت

 مدیران بامؤثر  ارتباطی ایجاد به نیاز، خود سازمانیهای عامل کیفیت سطح بهبود جهتدر مدیران

های مهارت، شدن ساختار حوزهجویا، پژوهش حاضرهدف از ، لذا؛ دارند زیردستان و همکاران، مافوق

بندی مدیران های مربوط به نگرش مدیریت و نیز طبقهافزایش فهم از حوزه، هوش فرهنگی، ارتباطی

مفاهیمی عملی و ، این پژوهش. باشدراستای ارتباط مؤثر و اثربخشی سازمانی میورزش استان در

آورد فراهم میهای ورزشی استان منظور توسعۀ حوزۀ مدیریت و رفتار سازمانی در سازماننظری را به

هوش فرهنگی و نگرش ، های ارتباطیهای نظری در مهارتدادن تئوریمعرض آزمایش قرارو با در

نماید تا بتواند با صورت کاربردی وارد عرصۀ مدیریت ورزشی مدیران سعی دارد مفاهیم را به مدیریتی

های مسیر مقابله با مشکالت و موانع موجود در سازمان، کارهایی مرتبط با حوزۀ پژوهشراه ارائۀ

ارتباطی بین گویی به این سؤال است که آیا دنبال پاسخبه ، بر این عالوه. ورزشی را هموار نماید

با توجه ، های ورزشی وجود دارد؟ همچنینهای بنیادی ارتباط و هوش فرهنگی مدیران سازمانمهارت

این ، لذا؛ بندی نمودتوان مدیران را طبقههای ارتباطی و هوش فرهنگی میبه این که از طریق مهارت

ی و هوش فرهنگی و نیز های ارتباطپژوهش در پی ارائۀ مدل معادالت ساختاری رابطۀ بین مهارت

 . باشدهای ورزشی استان اصفهان میبندی مدیران سازماننقش آن در طبقه
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 پژوهش شناسیروش
علی و از نوع ، شدنهای بنیادی بوده و از نظر شیوۀ انجاملحاظ هدفاز نوع پژوهشپژوهش حاضر به

تشکیل های ورزشی استان اصفهان جامعۀ آماری این پژوهش را مدیران سازمان. باشدبستگی میهم

درحدود ، های نامبردهشده از کارگزینی سازماناساس اطالعات دریافت بر حجم جامعۀ آماری. دادند

منظور و به گردید از بین جامعۀ آماری انتخاب صورت تصادفینمونۀ آماری پژوهش به. باشدنفر می 550

، همچنین. دست آمدنفر به 207 برابر با که حجم نمونهتعیین حجم نمونه از روش کوکران استفاده شد 

ـ خوشهگیری طبقهاز روش نمونهجهت انتخاب نمونه   گیری نیز شاملابزار اندازه. ای استفاده گردیدای 

(که سه 1990) بارتون های ارتباطینامۀ مهارتپرسش. 1نامه بود که عبارت هستند از: چند پرسش

نامه طی پژوهشی پایایی این پرسش. سنجد بودشنودی و بازخوردی را می، ابعاد کالمی بعد ارتباطی

گزارش ( 81/0) و برابر با اساس آلفای کرونباخ محاسبه گردید( بر2012) توسط نظری و همکاران

شامل: ابعاد (که چهار بعد هوش فرهنگی 2003) ارلی وانگ نامۀ هوش فرهنگیپرسش. 2. شد

های مذکور نامهروایی صوری و محتوایی پرسش. سنجدانگیزشی و رفتاری را می، شناختی ،فراشناختی

، بر این عالوه. بررسی و تأیید قرار گرفتنفر از اساتید حوزۀ مدیریت ورزشی مورد  10با توجه به نظر 

(گزارش 85/0) برابر با اساس آلفای کرونباخ(بر1389) نامه توسط ابزری و همکارانپایایی این پرسش

، شهودی، تحلیلگر، ها را به پنج دستۀ مدیران محلیبندی مدیران که آننامۀ طبقهپرسش. 3. گردید

های نامهبندی مدیران از نوع پرسشنامۀ طبقهکه پرسشبا توجه به این. کندسفیر و تقلیدی تقسیم می

 بدنی درنفر از اساتید تربیت 10به  شد مقدماتی تهیه نامۀابتدا پرسش، لذا؛ پژوهشگر ساخته بود

مورد روایی صوری و محتوایی  در ها درخواست گردید تاریزی ارائه شد و از آنگرایش مدیریت و برنامه

بندی مدیران از روش آلفای کرونباخ و طبقه نامۀپایایی پرسش جهت تأیید. اظهار نظر نمایندآن 

 (86/0) برابر بانامه آمده برای این پرسشدستآلفای بهر است کهذکقابل. آزمایی استفاده گردیدباز

تحلیل اطالعات نیز در دو سطح توصیفی و استنباطی انجام و های آماری و تجزیه روش. دست آمدبه

 2و لیزرل 16نسخۀ  1افزاری آماری علوم اجتماعینرم از بستۀها منظور تحلیل دادهبه ، همچنین. گرفت

لوین و ، های کلموگروف ـ اسمیرنوفآزمون. درصد استفاده شد 95با سطح اطمینان  54/8نسخۀ 

کرد ییک روکه  3مدل معادالت ساختاریاز ، بر اینعالوه . نیز مورد استفاده قرار گرفتتحلیل واریانس 

و متغیرهای مکنون باشد و نیز ها میهایی دربارۀ روابط بین متغیربرای آزمون فرضیهآماری جامع 

 . شده استفاده گردیدمتغیرهای مشاهده 

                                                           
1. Statistical pakeage social science 

2. Lisrel 

3. Structural Equation Modeling (SEM) 
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 نتایج
درصد از حجم  7/49و زنان درصد  3/50توزیع جنسیت افراد حاکی از این است که مردان حدود 

درصد و کمترین  49بیشترین حجم نمونه مربوط به گروه لیسانس با حدود . اندنمونه را تشکیل داده

در ارتباط با سابقۀ مدیریت نیز بیشترین . باشددرصد می چهاربا حجم نمونۀ  آن مربوط به گروه دیپلم

تا  11درصد و کمترین آن مربوط به گروه  51سال با حدود  پنجحجم نمونه مربوط به گروه کمتر از 

بودن ابتدا از نرمال، های پژوهشپیش از بررسی فرضیه. باشددرصد می پنجسال با حجم نمونۀ  20

های آماری کلموگروف ـ آزمون، منظوربدین. اطمینان حاصل شد هاو همگونی واریانسها داده

، درصد 95آمده در سطح دستبا توجه به نتایج به. اسمیرنوف و لوین مورداستفاده قرار گرفت

متغیرهای پژوهش نیز از همگونی واریانس برخوردار متغیرهای پژوهشدارای توزیع نرمال هستند و 

 . باشندمی

 
 ای برای تعیین تفاوت بین متغیرها با حد متوسطنمونهـ آزمون تی تک1جدول 

سطح 

 معناداری

درجۀ 

 آزادی
 متغیرها میانگین انحراف معیار آمارۀتی

 کالمی 36/3 54/0 40/8 157 001/0

 شنودی 92/2 57/0 62/1 157 001/0

 بازخوردی 38/3 54/0 94/8 157 001/0

 های ارتباطیمهارت 22/3 43/0 47/6 157 001/0

 فراشناختی 40/3 59/0 47/8 157 001/0

 شناختی 06/3 75/0 06/1 157 001/0

 انگیزشی 58/3 78/0 27/9 157 001/0

 رفتاری 33/3 81/0 17/5 157 001/0

 هوش فرهنگی 34/3 56/0 62/7 157 001/0

 

های کالمی و بازخوردی و در متغیر مؤلفههای ارتباطی و متغیرمهارت شماره یک با توجه به جدول

 درصد 95انگیزشی و رفتاری در سطح اطمینان ، هوش فرهنگی و همچنین مولفه های فراشناختی

، همچنین. تفاوت معناداری دارد سهمیزان این متغیرها با سطح متوسط ، یعنی؛ باشدمعنادار می

 . باشدحد متوسط بوده و معنادار میها بیشتر از میزان این مؤلفه، آمدهدستبراساس میانگین به
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 بستگی پیرسون برای تعیین ارتباط بین متغیرهاآزمون هم ـ2جدول

سطح 

 معناداری
  تعداد

ضریب 

 تعیین

آمارۀ 

 نوپیرس
 هامتغیر

0 .001  157  0 .400  0 .633  مهارت ارتباطی با هوش فرهنگی 

0 .013  157  0 .284  0 .498 بندی مدیرانهای ارتباطی و طبقهمهارت   

0 .007  157  0047 0 .219 بندی مدیرانهوش فرهنگی و طبقه   

 

های ارتباطی و هوش بین مهارت، 05/0آمده از سطح دستجدول فوق و سطح معناداری به با توجه به

-دستبستگی بهبا توجه به این که ضریب هم، همچنین. فرهنگی مدیران ارتباط معناداری وجود دارد

های ارتباطی افزایش میزان مهارت، توان گفت با افزایش هوش فرهنگیمی، لذا؛ باشدمیآمده مثبت 

بندی مدیران بین هوش فرهنگی و طبقهبندی مدیران و نیزهای ارتباطی و طبقهبین مهارت. یافته است

 . ارتباط معناداری وجود دارد

 

های اثر مهارت، ارائۀ الگوتحلیل مسیر گیری مدل اول اندازه، شماره یک شکل: مدل پیشنهادی

در حالت تخمین بندی مدیران ورزشی استان اصفهان  ها بر طبقهبر هوش فرهنگی و نقش آنارتباطی 

 . نتایج تخمین قسمت زیرین شکل نیز حاکی از مناسب بودن مدل است. دهداستاندارد را نشان می
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 بندی ها بر طبقهبر هوش فرهنگی و نقش آن های ارتباطیتحلیل مسیر اثر مهارت 1ارزش تی ـ نمرات1شکل 

 

ها بر هوش فرهنگی و نقش آن های ارتباطیهای نیکویی برازش مدل پیشنهادی اثر مهارتشاخص ـ3جدول

بندیبر طبقه  

 شاخص عدد شاخص وضعیت شاخص

36/164 ها و مدل استلحاظ اخالف بین دادهوضعیت مناسب به  شاخص کای دو 

 درجه آزدای 52 نباید کمتر از صفر باشد، زیرا؛ مناسب است

00/0 باشدبودن مدل میشاخص سنجش مدل عدد حاکی از مناسب  ارزش پی 

037/0 باشدعدد حاکی از برازش مدل می. باالتر باشد 08/0نباید از   2 برآورد خطای مربعات میانگین ریشه 

912/0 باشدبودن مدل میحاکی از مناسب 09/0از بودن این عدد باالتر  3برازش نیکویی شاخص 

902/0 باشدبودن مدل میحاکی از مناسب 09/0بودن این عدد از باالتر  4شده اصالح برازش نیکویی شاخص 

910/0 باشدبودن مدل میحاکی از مناسب 09/0بودن این عدد از باالتر  5شده هنجار برازش شاخص 

 

                                                           
1. T-value 

2. RMSEA 

3. Goodness of fit index 

4. Adjusted Goodness of Fit Index 

5. Normed Fit Index 
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پایین . باشد که مقدار نسبتا  باالیی استمی( 36/164) خی دو برابر بامقدار ، به خروجی لیزرل با توجه

های مشاهده دهندۀ تفاوت اندک میان مدل مفهومی پژوهش با دادهبودن میزان این شاخص نشان 

-نشان می ( را برای مدل017/0) برآورد خطای مربعات میانگین ریشه خروجی، همچنین. باشدمیشده 

، دیگر عبارتبه. تری برخوردار استمدل از برازش مناسب، چه میزان این شاخص کمتر باشدهر. دهد

ارائۀ الگو: مسیر شدن تحلیل بی برخوردار است که حاکی از تأییدچنان از برازش و تناسب خو مدل آن

 .  باشدمیبندی مدیران ورزشی ها بر طبقهبر هوش فرهنگی و نقش آن های ارتباطیاثر مهارت

 

 گیریبحث و نتیجه
، گرمدیر تحلیل، مدیر محلی، های ارتباطیهای کالمی مهارتآمده در مؤلفهدستبا توجه به نتایج به

، انگیزشی، های فراشناختیلفهؤم، بندی مدیران های طبقهلفهؤم تقلیدی و، سفیر، مدیر شهودی

( که بیان 2012) ها با نتایج نظری و همکاراناین یافته. سن دارند رفتاری و هوش رابطۀ معناداری با

. باشدمی همخوانکردند بین سن و مهارت کالمی مدیران ورزشی ایران رابطۀ معناداری وجود دارد 

( 2013) های هوش فرهنگی با نتایج صفری و همکارانمعناداری رابطۀ سن و سایر مؤلفه، همچنین

ی همخواندانند جمله سن افراد را عامل مهمی در فرایند مذاکرات فرهنگی میهای فردی از که تفاوت

، 38/3مهارت بازخوردی با میانگین  در تحلیل مهارتهای ارتباطی مدیران ورزشی در مولفه های. دارد

، همچنین. گرفتندترتیب قرار میبه 92/2و مهارت شنودی با میانگین  36/3مهارت کالمی با میانگین 

یعنی باالتر از میانگین قرار ؛ قبولدر وضعیت قابل 22/3با میانگین های ارتباطی مهارت، نتایج براساس

حاکی از این است که  این موضوع. دهدمیداری را نشان اما با وضعیت مطلوب اختالف معنا، دارد

نودی با های ارتباطی در وضعیت مطلوب قرار ندارند و در مهارت شمدیران ورزشی از نظر مهارت

فرد و نتایج این بخش از پژوهش با نتایج معین. باشندنیز در وضعیت نامطلوب می 92/2میانگین 

های ارتباطی مدیران ورزشی ایران را نامطلوب ( که وضعیت مهارت2012) ( و نظری2013) همکاران

های هوش فرهنگی در بین مدیران ورزشی استان اصفهان در حیطه. ی داردهمخوانگزارش نموده بودند 

و شناختی  33/3رفتاری با میانگین ، 40/3و فراشناختی با میانگین  58/3انگیزشی با میانگین  شامل:

با توجه به نتایج مشخص شد که هوش فرهنگی ، همچنین. گرفتندترتیب قرار میبه 06/3با میانگین

با وضعیت  اما اختالفی معنادار، ار داردیعنی باالتر از میانگین قر؛ قبولدر وضعیت قابل 34/3با میانگین 

دهد که مدیران ورزشی استان اصفهان از نظر هوش فرهنگی در وضعیت این نشان می. باشدمطلوب می

( که اشاره 2010) نتایج این بخش از پژوهش با نتایج نصر اصفهانی و همکاران. مطلوبی قرار ندارند

، البته. سویی نداردیی از هوش فرهنگی قرار دارند هم داشتند مدیران صنعتی ایرانی در سطح باال

تأثیر ی بیهمخوانرسد دو ماهیت متفاوت مدیران ورزشی و مدیران صنعتی در این عدم نظر میبه
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یک محیط یکنواخت فرهنگی را ، شده در استان اصفهاننمونۀ آماری انتخاب، بر این عالوه. نباشد

های چند های بزرگ صنعتی که دارای محیطبا مدیریت در شرکت، لحاظ ماهیتکند و به تجربه می

بندی مدیران ورزشی استان اصفهان شامل: مدیران تحلیلگر طبقه. باشدفرهنگی هستند متفاوت می

مدیران شهودی با ، 36/3مدیران سفیر با میانگین ، 43/3مدیران محلی با میانگین ، 52/3با میانگین 

ها مشخص برمبنای یافته. گرفتندترتیب قرار میبه 24/3قلیدی با میانگین و مدیران ت32/3میانگین 

یعنی باالتر از میانگین قرار ؛ قبولدر وضعیت قابل 37/3با میانگین بندی مدیران شود که طبقهمی

این امر حاکی از این است که مدیران . دهداما با وضعیت مطلوب تفاوت معناداری را نشان می، دارد

رسد با توجه به نظر میبه، زیرا؛ بندی مدیران در وضعیت مطلوبی قرار ندارندلحاظ طبقهبه ورزشی

البته با ، شهودی و سفیر، بایست به سمت مدیران تحلیلگراکثریت مدیران ورزشی می، جایگاه ورزش

طور منظم همدیری است که ب، مدیر تحلیلگر، زیرا؛ نمرۀ بسیار باالتر از میانگین تمایل داشته باشند

های یادگیری در سازمان برای وی از اهمیت فرایند، کندقوانین و انتظارات فرهنگی را ارزشیابی می

دهد و تحلیل قرار می و تجزیهمسائل فرهنگی درونی و بیرونی سازمان را مورد ، زیادی برخوردار است

 مدیر. دهدموردبررسی قرار میها و تهدیدها را نقاط ضعف و قوت و نیز فرصت، جهت حل مشکالت

بینش و ، برای مدیریت مسائل فرهنگی بیرون از سازمان از اهمیت خاصی برخوردار استشهودی نیز 

گیری ترجیح های تصمیمها بینش و بصیرت خود را به سایر فرایندگیریدر تصمیم، بصیرت باالیی دارد

-شدن با شرایط چنددر مواجه، نهایترد و درداهای خود تکیه گیری به باوربرای تصمیم، دهدمی

جاکه رویکرد آناز. کندها استفاده میهای شهودی خود برای کنترل موقعیتاز قضاوت، فرهنگی مبهم

بایداذعان نمود که نتایج این بخش از  گرا نزدیک استمدیران تحلیگر و شهودی به رهبران تحول

رابطۀ مثبت و معناداری بین هوش ( که بیان کردند 2012) نصر و همکارانپژوهش با نتایج پژوهش 

( اشاره بر این داشتند که 1391) همچنین رحیمی و همکاران ،فرهنگی با رهبری تحولی وجود دارد

برضرورت توجه به هوش ، آفرینباتوجه به رابطۀ مثبت بین هوش فرهنگی و سبک رهبری تحول

لذا نتایج دکر شده با دستاوردهای ، سازمان تأکید داشتندمنظور اثربخشی بهتر فرهنگی مدیران به

دهد که هوش فرهنگی یک عامل اساسی در ها نشان میاین یافته، می باشد همخوان پژوهش حاضر

  .رهبری تحول است

های ارتباطی و هوش فرهنگی مدیران شود که بین مهارتاساس دستاوردهای پژوهش مشخص میبر

توان می، باشدآمده مثبت میدستبستگی بهبا توجه به اینکه ضریب هم. داردارتباط معناداری وجود 

که جاآناز، همچنین. های ارتباطی افزایشیافته استمیزان مهارت، گفت که با افزایش هوش فرهنگی

های ارتباطی و هوش فرهنگی نپرداخته صورت مستقیم به بررسی رابطۀ بین مهارتهیچ پژوهشی به

مستقیم انجام شده است که عبارت هستند صورت غیرهایی که در این مورد بهپژوهش اما، است
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وجود که ارتباطی مهم تلقی شود تعهد به( اشاره بر این دارد که هنگامی2000) 1از:دکوچ و کاشمن

ترین مهم، ( اشاره بر این داشت که توانایی ارتباطی2003) در این راستا هنگست، همچنین، آوردمی

پور قدم. کار می باشدبه شروع موفقیت افراد در زمانهنگام استخدام و گیری سازمان به تصمیمامل ع

، شناسیوظیفه، گراییبرون) ( نیز بیان کردند که بین پنج ویژگی بارز شخصیتی1390) و همکاران

. معناداری وجود داردو هوش فرهنگی رابطۀ ( جوری و گشودگی نسبت به تجربهروان، پذیریتطابق

ارتباط مثبت و معناداری را بین سطح شادی کارکنان و هوش ( 2013) زیادینی و محمودی، همچنین

های بر وجود رابطه بین مهارتدستاورد پژوهش حاضر مبنی، لذا؛ فرهنگی کارکنان مشاهده کردند

 . ی داردهمخوانبرده های نامبا نتایج پژوهش، ارتباطی با هوش فرهنگی

بندی مدیران های ارتباطی و طبقهشود که بین مهارتهای پژوهش حاضر دریافت میاساس یافتهبر

صورت پژوهش حاضر را بههیچ پژوهشی که بتوان نتایج ، زمینه ایندر . ارتباط معناداری وجود دارد

بندی مدیران شامل: که در تفسیر پنج دسته طبقهجاآن اما از، مستقیم با آن مقایسه نمود یافت نشد

وجود مهارت در ارتباط یکی از فاکتورهای مهم ، گر و تقلیدیتحلیل، شهودی، سفیر، مدیران محلی

ها در مدیران سفیر اشاره بر این دارد که ترین ویژگییکی از مهم، مثالعنوان که به نحویبه  ؛باشدمی

کند و در ارتباط با مدیران نفس ارتباط برقرار میبه ای با اطمینان و اعتماد کنندهصورت متقاعدمدیر به

های ارتباطی باالیی برخوردار تقلیدی بیان شده است که مدیر در ارتباطات بین فردی از مهارت

اذعان شده است که مدیر از بینش و بصیرت باالیی برخوردار باشد و نیز درمورد مدیران شهودی می

بندی مدیران را های ارتباطی و طبقهمهارتدرستی به، ین پژوهشتوان گفت که امی، لذا؛ باشدمی

 . تبیین نموده است

بندی مدیران رابطۀ شود که بین هوش فرهنگی و طبقهها مشخص میبرمبنای یافته، همچنین

بین هوش فرهنگی و ( بیان کردند که 1388) نیا و همکارانرحیم، راستااین در . معناداری وجود دارد

وجود رابطه بین ( نیز 2013) نصر اصفهانی و همکاران. ای مدیران رابطه وجود داردد وظیفهعملکر

، های تشویقیمشخص شد که جنبه، براینعالوه. هوش فرهنگی و عملکرد کارکنان را تأیید کردند

نصر و . باشدکه جنبۀ رفتاری دارای کمترین تأثیر میحالیدر؛ بیشترین اثر را بر عملکرد کارکنان دارد

. نیز رابطۀ مثبت و معناداری را بین هوش فرهنگی با رهبری تحولی گزارش کردند( 2013) همکاران

رحیمی و . باشددهد که هوش فرهنگی یک عامل اساسی در رهبری تحول میها نشان میاین یافته

وش فرهنگی باتوجه به وجود رابطۀ مثبت بین ه( 1390) نسب و قادری( و حسینی2013) همکاران

وری منظور اثربخشی و بهرهبرضرورت توجه به هوش فرهنگی مدیران به، آفرینوسبک رهبری تحول

( اشاره 2013) زیادینی و محمودیانو  (2010) و همکارانزادهاصغر، همچنین. بهتر آن تأکید کردند

                                                           
1.  Duck &Kashman 
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های از ظرفیت بینی توسعۀ موفقارتباط کلیدی برای پیش، خودکارآمدی عمومی مدیرانکردند که 

اساس توان بر( اشاره کردند که مدیران را می1389) ابزری و همکاران .داردهوش فرهنگی را نگه می

-کند که هوش فرهنگی در طبقهمی های این پژوهش بیانیافته. بندی نمودها طبقههوش فرهنگی آن

بندی مدیران فرهنگی و طبقهبین هوش ، میاناینمدیران در سطوح مختلف نقش دارد و در بندی

 . ی داردهمخوانشده رابطه وجود دارد که با نتایج اشاره

بودن مدل  نتایج حاکی از مناسب، های ارتباطی در حالت تخمین استاندارگیری مهارتدر مدل اندازه

باشند و های ارتباطی میهای مهارتیک از حیطههای ارتباطی اولویت هراساس تحلیل مدل مهارتبر

-کالمی و شنودی بیشترین نقش را در مهارت، اولویت مهارت بازخوردی، ترتیبمشخص گردید که به

 . های ارتباطی دارند

 
 بندیها بر طبقهبر هوش فرهنگی و نقش آن های ارتباطیـ مدل پیشنهادی اثر مهارت2شکل 

 

شدن است که این امر حاکی ازتأییددهند که مدل از برازش و تناسب خوبی برخوردار نتایج نشان می

بندی مدیران ها بر طبقههای ارتباطی بر هوش فرهنگی و نقش آناثر مهارتارائۀ الگو: مسیر تحلیل 

های ارتباطی مدیران های مهارتترتیب حیطه، اساس مدل پیشنهادی پژوهشبر.  باشدمیورزشی 

این مدل با مدل . باشدبازخوردی و شنودی می، کالمیهای ترتیب مهارتورزشی استان اصفهان به

داند و نیز مدل شنودی و بازخوردی می، های ارتباطی را کالمی( که ترتیب مهارت1990) بارثون
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ترتیب بین مدیران ورزشی ایران را به های بنیادی ارتباط( که ترتیب مهارت2012) نظری و همکاران

رسد نظر میبه. باشدفرد می به منحصر، ی ندارد و لذاخوانهمبرند کالمی و شنودی نام می، بازخوردی

-باشند که مدیران در بخش ورزش بههای ارتباطی میترین مهارتجزء مهم، های کالمیکه مهارت

شکل مداوم با مدیران ها بهآن، زیرا؛ ها باید از آن برخوردار باشندگی مأموریتواسطۀ شرایط و پیچیده

در بخش هوش فرهنگی نیز مدل . باشندمذاکره می حالردیفان و بخش سرپرستی درهم، باالدستی

ذکر نموده است که این الگو با  ترتیب انگیزشی و رفتاریاهمیت را بههای حائز حیطه، این پژوهش

انگیزشی و ، فراشناختی، های هوش فرهنگی را شناختی( که حیطه1389) الگوی ابزری و همکاران

ی ناشی از این باشد که در ورزش استان همخوانشاید این نا. ی نداردهمخوانعنوان نموده است رفتاری 

های انگیزشی و رفتاری که جزء بیشتر حیطه، دیگرسویاز. فرهنگی وجود نداردمحیط چند ، اصفهان

 . باشداهمیت می از دیدگاه مدیران ورزشی حائز، های عینی هوش فرهنگی استحیطه

ترتیب به، بندی مدیران ورزشیبندی مدیران ورزشی نیز با توجه به دستاوردهای طبقهطبقهدر بخش 

که بیشتر مدیران ورزشی جاآناز. شهودی و محلی قرار دارند، تقلیدی، گرتحلیل، مدیران سفیر

 های مدیران سفیر عبارت است از این که مدیر همانندویژگی، لذا؛ خصوصیت مدیران سفیر را دارند

نفس ارتباط برقرار به ای با اطمینان و اعتماد کنندهصورت متقاعدبه، کندمدار رفتار مییک سیاست

کند و خوبی دفاع میخوبی نمایندگی کرده و از کیان سازمان بهمدیر سازمان خود را به، کندمی

داند به اندازۀ چیزهایی که نمیمورد در، نفس خوبی برخوردار استبه که از اعتماد اینضمن ، نهایتدر

طور منظم قوانین و انتظارات عبارت است از این که بهگر تحلیل های مدیرویژگی. کافی فروتنی دارد

های یادگیری در سازمان برای وی از اهمیت زیادی برخوردار فرایند، کندفرهنگی را ارزشیابی می

، برای حل مشکالت دهد وتحلیل قرار میومورد تجزیهمسائل فرهنگی درونی و بیرونی سازمان را ، است

هایی مدیر تقلیدی نیز ویژگی. دهدبررسی قرار میها و تهدیدها را موردنقاط ضعف و قوت و نیز فرصت

ها کار به افرادی که با آن، به میزان زیادی بر اعمال و رفتار خود کنترل دارد، مثالعنوانبه؛ دارد

های ارتباطی باالیی برخوردار در ارتباطات بین فردی از مهارت، کندی را منتقل میکند آرامش خاصمی

 مدیر، براینعالوه. توان یافتدرون وی میای از خود را جلوه، است و گاهی اوقات در ارتباط با وی

، است که برای مدیریت مسائل فرهنگی بیرون از سازمان اهمیت خاصی قائل استشهودی مدیری

-های تصمیمبینش و بصیرت خود را به سایر فرایند، هاگیریدر تصمیم، بینش و بصیرت باالیی دارد

شدن با در مواجه، نهایتهای خود تکیه دارد و درگیری به باوربرای تصمیم، دهدگیری ترجیح می

. کندیها استفاده مهای شهودی خود جهت کنترل موقعیتاز قضاوت، فرهنگی مبهمشرایط چند

های فرهنگی مشابه با خود محلی این است که با افرادی با پیشینه های مدیربرخی ویژگی، درنهایت

های فرهنگی در سازمان پیشینهبرای مسائل فرهنگی در سازمان ارزش زیادی قائل است و ، تعامل دارد
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پژوهشی که بتوان نتایج این بخش از ذکر است شایان . داندعنوان ارکانی از فرهنگ سازمانی میرا به 

بندی مدیران که در این پژوهش ارائه گردید مدل طبقه، لذا؛ پژوهش را با آن مقایسه نمود یافت نشد

 . باشدفرد میبهاز این حیث منحصر

هوش فرهنگی ، های ارتباطیهای مهارتحاکی از آن است که متغیرگیری کلی پژوهش حاضر نتیجه

های ورزشی دهند که میزان تمامی این متغیرها در سازماننشان می یران ورزشیبندی مدو طبقه

های ارتباطی و هوش دهندۀ ضعف در مهارتاین موارد نشان. بررسی در سطح متوسطی قرار داردمورد

های ارتباطی جاکه مدیران از مهارتتوان گفت ازآنمی، دیگرعبارتبه. فرهنگی مدیران ورزشی است

، گیرندها نادیده میگیرینقش کارکنان را در تصمیم، ارتباطات بین فردی خوبی برخوردار نیستندو 

راستای اهداف سازمان  سازماندهی خوبی را در، کندنمیافراد را به برقراری ارتباط در سازمان ترغیب 

با ، همچنین. آورندبین کارکنان پایین می سطح رضایت شغلی را، دهند و با این اقداماتانجام نمی

 . توجهی از مدیران ورزشی به سمت مدیران تقلیدی و سفیر تمایل دارندقابل درصد توجه به این که

های ارتباطی می تواند به عنوان یک فاکتور مهم در هرچند در گذشته مشخص نبود که آیا مهارت

زاری هوش فرهنگی مدیران های دانش افطبقه بندی مدیران ورزشی نقش آفرینی نماید و زیرساخت

توان بدان استناد نمود اثبات روابط ترین دستاورد پژوهش حاضر میلذا آنچه مهم، را شکل دهد

های ارتباطی بر هوش فرهنگی و طبقه بندی مدیران ورزشی بود از این رو باید اشاره نمود که مهارت

های ای از شاخصمنظور رسیدن به سطح بهینهمدیریتی مناسبی را به هایراهبرد، النالزم است مسئو

های اتخاذ نمایند و در انتخاب افراد مناسب برای احراز سطوح مختلف پستارتباطی و هوش فرهنگی 

توان رسد با وجود مدیران تحلیلگر و شهودی مینظر میبه، زیرا؛ ای داشته باشندمدیریتی اهتمام ویژه

  .متصور بود تری را برای ورزشانداز روشنچشم
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Abstract 
The purpose of this study was Structural equation modeling of relation between 

communication skills with cultural intelligence and classifies sport managers in Isfahan 

Province. Descriptive study was conducted through a survey. The study population 

consisted of Isfahan’s Sport Managers. In this research 550 sport managers’ as a 

population was considered. 207 As the population was selected from Statistical 

population. Measuring instruments consisted of demographic questions, Barton G. The 

reliability of communication skills (0.81), cultural intelligence questionnaire was (0.88) 

and reliability of classify sport managers’ questionnaire was (0.84). 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 

cultural intelligence and classify sport managers, there are significant relationship, the 

output shows the application of structural equation model is appropriate. Hence the 

required proper planning in order to improve their communication skills and cultural 

intelligence organizations for sports managers in these organizations is effective as ever. 

Because of the significant aims of the athletic directors, managers tend to imitate and 

Ambassador therefore, the authorities have the right people in the suitable strategy for post 

management have, because it seems intuitive managers and analysts can better brighter 

prospects for the exercise of the imagination.  

 
Keywords: Classify Managers, Communication Skill, Cultural Intelligence, Sports 

Manager, Sport Organization 
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