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 مقدمه

ن مدیرا ارتباط اجرای متولیان عنوان به ورزشی های سازمان
ل تعام گذار تاثیر و اهمیت با های عرصه از یکی کارکنان با

ه ب شدیدا که است سازمانی رسانی خدمات و تولید بر سازمانی
ی وابستگ مدیریتی سطوح بین مناسب خوب ارتباطی فضای وجود
ی چگونگ و زمینه ارتباطات این در که است بدیهی دارد. حیاتی
 مورد ضروری نکات از سازمانی اهداف سمت به آنها گیری جهت
 .(1391نظری و همکاران، ) است مدیران توجه

ر مؤث ارتباطی های شبکه گرفتن نظر در با توانند می مدیران
ی ارتباط مهارتهای توسعه جمله از انسانی مهارتهای بهبود و

 نمایند تسهیل را سازمانی اهداف تحقق بر مؤثر مدیریت زمینه
 هایفرض(. ضمن اینکه یکی از 1391گودرزی و همکاران، )

 های فردی و ارتباطی افرادویژگی سازمانی، شناختاساسی رفتار 
 خشی، کارایی و در نهایت بهره وریجهت دسترسی به اثرب در

 وع ارتباطبیشتر و تحقق اهداف سازمانی است. این موض
 مختلف فردی، اجتماعی، اقتصادی و هایتنگاتنگی با جنبه

 (.2012نظری و همکاران، ) دارد فرهنگی

بروز یک رفتار معین، وابسته به شرایط مشخصی که  آنجااز 
یابی به اهداف سازمانی در است، لذا مدیران موفق در دست

هستند و  رفتار کارکنانبینی، هدایت، کنترل و تغییر پیش اندیشه
انسانی  ارتباطات های فردی و توسعهاین روند با توجه به تفاوت

، نیازمند در جوامع مختلف های فرهنگیتدر دنیای امروز و تفاو
ماهیت  (.1392شعبانی و عرفانی، ) استای تحقیقات گسترده

های کند که آدمی با اجتماع و مجموعهاجتماعی انسان ایجاب می
(. در جوامع 2014نظری و ناصری، درون آن ارتباط بر قرار کند )

جدیدی برای امروزی با پیچیده تر شدن فرایند زندگی مشکالت 
انسان پدید آمده است که با این وجود اهمیت ارتباطات بیشتر می 
شود. در چنین جوامعی ارتباطات یکی از مهم ترین عوامل توسعه 

 (. 1391رحیم و همکاران، ) و تعالی موفقیت انسان است

اند که ارتباط مؤثر با منابع انسانی و درک نیز دریافته مدیران
کارکنان در توفیق آنان برای دستیابی به های ارتباطی انگیزه

اهداف طرّاحی شده سازمان عامل مؤثری است. بر این اساس 
مدیران سطوح مختلف، مسئول ایجاد ارتباطات صحیح در سازمان 

کیف فرایند ارتباطی آگاه باشند و هستند، بنابراین باید از کم و
ران، غفوری و همکامؤثر را بدانند ) ارتباطات برقراری نحوه
1388 .) 

خته شده های ارتباطی پرداهای زیادی به مهارتدر پژوهش
های مختلفی در بر داشته است به عنوان است که نتایج و دستاورد

آورد. که ارتباطی مهم تلقی شود، تعهد به وجود می نمونه هنگامی

و احساسات آنها و عقاید آنان از جمله عوامل اثر  مسائل شغلی
برای  ن فردیمی دانند. آنها برای توانایی ارتباط بی گذار در ارتباط

ای قائل بوند. به عقیده آنها توانایی ارتباطی، کارکنان اهمیت ویژه
 یری سازمان به هنگام استخدام وگتصمیمترین عامل مهم

نظری و همکاران، ) کار استشروع به  موفقیت افراد در زمان
ها در بیشتر ه رسید که خانم( به این نتیج2004)1(. سولیوان1391

مواقع تمایل به خود فاش سازی دارند و غالباً در کارها عکس 
. در این راستا تر و واکنشی از خود بروز می دهندالعمل های رسا

ز ارتباطات غیر کالمی استفاده در ارتباطات زنان بیشتر از مردان ا
 کنند. بین مردان و زنان ورزشی در مولفه های کالمی ومی

فر و دیگران، معینشنیداری اختالف معنی داری مشاهده شد)
( اشاره بر این دارند 2014نظری و همکاران ) (. همچنین2009

ها و که ارتباط معنی داری بین سن و سابقه ورزشی آزمودنی
مهارت کالمی وجود دارد. در مهارت های کالمی، شنیداری و 

صیالت افراد سطح تح بازخوردی اختالف معنی داری بر اساس
 . مشاهده گردید

مستقیم خصیت افراد در انتخاب ارتباط غیرکه نقش ش از آنجا
رهبران دار می باشد، لذا در سطح جامعه و ارتباطات فردی معنی

سازند و با سخنان و ها را میموثر از طریق ارتباطات پل
الهام بخش نسبت به عملکردشان، گذشته و حال را به یک دید 

های هبرنامرسد ر میاز این رو به نظکنند. متصل میآینده 
  در  اندازی در توسعه علمیارتباطی ورزشی باید به چشم

 (.2009، 3و سانچز 2جیو) های ورزشی تبدیل گرددسازمان

معموالً رفتارهای رهبری، اشاره می کند که  ( 2008) 4یوکل
بیرونی و های ساختاری و ابتکارات برنامه های مدیریت، شکل

نحوه استفاده از آنها بر عملکردهای سازمانی اثرگذار می باشد. در 
های مدیریت بیشتر ها و سیستمی که عنوان شد برنامهبین موارد

( اشاره 2002) 5اثر گذار می باشند. در همین راستا پوکزواردوسکی
مهارتهای ارتباطی افراد و اعمال نفوذ بر  بر این دارد که شناخت

 اساسی در مطالعه منظور تحقق اهداف سازمانی موضوعی آنان به
و برقراری پرتو تبادل اطالعات  انسانی است. انسان در رفتار

تواند با تفکر و اندیشه نو بر واقعیت های گسترده، می ارتباطات
زمانی و بالندگی جامعه سا تازه دست یابد و بدین ترتیب در توسعه

. ایجاد ارتباط، احساس اجتماعی بودن را در نقش داشته باشد
های انگیزد و در برقراری این ارتباط فرد به مهارتمی انسان بر

یابد، تا جائی که هر چه می تازه و طرز فکرهای جدید دست
ری تشکل پیچیده انسانی ، ارتباطاتتر می شوندها گستردهسازمان
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. به نظر می رسد عدم وجود مهارت در ارتباطات، گیرندمی به خود
و نهایتاً اثربخشی را کاهش  گرددمنجر به افزیش هزینه ها می

های ارتباطات مدیرانی که از مهارت (. لذا2008یوکل، ) دهدمی
بازخوردی، گفتاری و شنودی بهتری برخوردار باشند، موفق به 

(. از این رو 1384محمدی، ) هند شدایجاد ارتباط اثربخش خوا
ارتباط جزء جدایی ناپذیر عملکردهای مدیریتی به شمار می رود و 

های مدیران برای موفقیت در انجام واایف خود باید از مهارت
 (. 1391گودرزی و همکاران، ) مدیریتی برخوردار باشند

اعمال نفوذ برآنان به  های ارتباطی افراد وشناخت مهارت
تحقق اهداف سازمانی موضوعی اساسی در مطالعه رفتار منظور 

مدیران باید عالوه بر . (1391نظری و همکاران، ) انسانی است
دانش از مهارت کافی برخوردار باشند و بدون تردید نظام آموزشی 
از  از اثر بخشی و کارایی و اعتبار باالیی برخوردار است که یکی

رتباطی است که یکی از های اهای مدیریتی مهارتاین مهارت
قیت و های مهم به منزله ابزار آموزشی است که در موفمهارت

 (. 1391رحیمی و همکاران، ) ی داردربخشی آن تاثیر به سزایثا

ت خالقی هاسازمان رقابتی هایمزیت از یکی که آنجا از
ت قابلی نخستین رسد می نظر به باشد می انسانی هایسرمایه
ت، اس استراتژیک مالحظات قابلیت انسانی منابع خوب مدیر یک
ن سازما راهبردی هایچالش و مالحظات بتواند باید مدیر یعنی
غفوری ) باشد رقابتی هایمزیت جستجوی در و کند درک را خود

  .(و همکاران

های ورزشی مدیران و کارکنان در دو در ارتباطات سازمان
پردازند. بخشی از سطح و الیة ارتباطی به تعامل با دیگران می 

این ارتباطات بین فردی در سطح افقی انجام می شود که در این 
نوع ارتباطات افراد با کارکنان یا مدیران همسطح خود ارتباط 

رسد بیشترین حجم می کنند. سطح دیگر که به نظر می برقرار
ارتباطات را به خود اختصاص داده است. ارتباطات عمودی است 

یران یا کارکنان مجبورند با افراد زیردست و که در این بخش مد
رسد در ارتباطات، دست خود ارتباط برقرار کنند. به نظر می باال

های گفتاری، شنودی و بازخوردی بهتری مدیرانی که از مهارت
برخوردار باشند، موفق به ایجاد ارتباط اثربخش خواهند شد 

به  (. مدیران سازمان های ورزشی2009نظری و ناصری، )
های سازمان دانستن برقرای ارتباط نیاز دارند، آنها مسئول فعالیت

ریزی، اهداف مشخص و اجرای ارزیابی، تعلیم و تربیت و برنامه
کارکنان هستند. ارتباط مؤثر می تواند به یکی از مهمترین اهداف 

 (.2009جیو سانچز، ها تبدیل گردد )سازمان

عتقدند که اساس تمدن انسانی امروزه دانشمندان و محققان م
هر جامعه ای وابسته بر  و تعالی ءبر خالقیت است. بنابراین بقا

میزان توجه و اهمیتی است که برای اهور و گسترش این توانایی 

آورد و نیز از مهمترین عوامل رشد و توسعه هر جامعه به عمل می
 ای یافتن نیروهای مستعد و خالق و پرورش صحیح آنهاست

(. یکی از عوامل مؤثر در بروز خالقیت در یک 1384محمدی، )
ها جهت ایجاد سازی و بسترسازی در بین انسانجامعه، زمینه

فرهنگی است که در آن همگان در تالش برای رشد دادن 
دیگری هستند و با تأثیر بر روی یکدیگر به پیشرفت جامعه کمک 

نیاز عالیه در خالقیت به عنوان یک  (.1390انصاری، ) کنندمی
تمام مراحل زندگی مطرح است و عبارت است از تحوالت 

دار جهتی در فکر و اندیشه انسان به طوری که حائز یک دامنه
شوند. توانایی در ترکیب عواملی قبلی به طرق جدید می

های خالقیت وسیله ای برای نوآوری است. خالقیت بیشتر تالش
ی بیشتر جنبه عملی دارد یک فعالیت ذهنی و فکری است و نوآور

شیخعلی زاده و ) و در حقیقت محصول نهایی خالقیت است
(. اگر چه افراد از نظر خالقیت متفاوتند، ولی 1390همکاران، 

های حاصل در موفقیت افراد تاکنون ثابت نشده است که تفاوت
خالق فقط نشانگر میزان توانایی فرد در برابر استعداد خود بوده 

رسد افراد خالق در تفسیر ها بنظر میبه این توانایی با توجه است.
ا نتیجه تالش و همت خود وقایع و امور شکست و موفقیت خود ر

 (.1388فرید، ) دانندمی

( خالقیت به عنوان فرایند روانی 2009) 1نگوین و شانکس
که شامل تولید مفاهیم و عقاید بدیع و جدید است، تعریف شده 

های امروزی تا حدود زیادی به یت سازمانباتوجه به اینکه موفق
خالقیت و نوآوری مدیران و آشنایی آنها با این مقولة مهم متکی 
است، بنابراین الزم است که مدیران از فرایند مدیریت خالقیت در 

ها آگاه باشند و از طریق فرایندهایی آن را تشویق کنند تا سازمان
توانند کارآمد و اثربخش ها با استفاده از مدیران خالق بسازمان

های جدیدتر، بهتر و خالقتر انجام واایف و امورات شوند و راه
سازمانی را بیابند. افراد وقتی خالقیت بیشتری در تعامالت 

های روانی خود را ارتقاء داده اجتماعی داشته باشند توانایی مهارت
ار تواند قرهای ارتباطی آنها در سطح مطلوبی میو نهایتا مهارت

یت به عنوان یک فاکتور مهم و گیرد. با توجه به اینکه خالق
گذار توسط محققان مختلف مورد بررسی قرار گرفت لذا به نظر اثر
های ارتباطی بوده و تا حدودی رسد متغیری اثر گذار بر مهارتمی

های ارتباطی افراد را بتواند بر اساس خالقیت آنان پیشی مهارت
لی که ذهن محقق را به خود مشغول بینی نمود لذا سؤال اص

های نموده است این است که آیا رابطه ای بین خالقیت و مهارت
ارتباطی در بین مدیران ورزشی وجود دارد؟ باتوجه به اینکه 

های خالقیت ممکن است به عنوان عاملی در میزان مهارت
ارتباطی افراد در سازمان موثر باشد، بنابراین یکی از چالشهای 

های ارتباطی است که پیش روی مدیریت امروزی، مهارت اصلی

                                                                               
1. Nguyen & Shanks  
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در آن بر نوآوری، تغییر و خالقیت تأکید می شود. همچنین 
افزایش سطح خالقیت مدیران ورزشی موجب می شود آنها در 

ها و تهدیدات انعطاف پذیر و به طور منطقی تر رویارویی با بحران
هایی از مهارت در لبا مسائل و تنگناها برخورد کنند. داشتن حداق

های مهم مدیریت محسوب ارتباطات بین فردی از شاخص
رسد از آنجا که درصد قابل توجهی از مدیران شود. به نظر میمی

باشند لذا ورزشی استان در شهرستان اصفهان مستقر می
    دستاوردهای این تحقیق در شناسایی سطح خالقیت و 

و آنان را در استفاده از این های ارتباطی آنان مؤثر بوده مهارت
های متبوع خود هدایت ها جهت اثربخشی بیشتر سازمانمهارت

 نماید.می

 

  تحقیق روش شناسی

با توجه به هدف پژوهش از نوع تحقیق های کاربردی و از 
حیث شیوه انجام مطالعه حاضر از نوع همبستگی می باشد. جامعه 

های ورزش شهرستان آماری این پژوهش را مدیران سازمان
اصفهان تشکیل دادند. حجم جامعه آماری این پژوهش بر اساس 

های نامبرده حدودًا اطالعات دریافت شده از کارگزینی سازمان
ی آماری تحقیق، به صورت تصادفی، از نفر می باشد. نمونه 200

شده و برای تعیین حجم نمونه از روش  بین جامعه آماری انتخاب
( در نظر 05/0تباه مجاز نسبت یاد شده را )( اش2000کوهن)

نفر بدست آمد. در این  127ای برابر  گرفته شد. حجم نمونه
گیری طبقه ای برای انتخاب نمونه از از روش نمونهپژوهش 

 جامعه مورد نظر استفاده شده است. ابزار اندازه گیری شامل:
د ( که سه بع1990های ارتباطی بارتون جی )پرسشنامه مهارت

سنجد. می، شنودی و بازخوردی میارتباطی را شامل ابعاد کال
این پرسشنامه طی پژوهشی توسط نظری و همکاران  1پایایی

( 81/0( بر اساس آلفای کرونبا  محاسبه که برابر با )2012)
گزارش گردیده بود. پرسشنامه خالقیت که چهار بعد شامل ابعاد 
سیالی، بسط، ابتکار وانعطاف پذیری داشت. میزان پایایی این 

آلفای  ( بر اساس1389پرسشنامه طی پژوهشی توسط عابدی )
( گزارش شده بود. روایی 82/0کرونبا  محاسبه که برابر با )

ها سنجیده و روایی محتوایی پرسشنامهصوری توسط کارشناسان 
نفر از اساتید مدیریت ورزشی بر اساس ضریب توافق  10طبق نظر

مورد تایید قرار گرفت. روش های آماری؛ تجزیه و تحلیل  85/0
کلیه استنباطی انجام می شود. اطالعات در دو سطح توصیفی و 

نسخه  2ها با استفاده از بسته نرم افزار آماری علوم اجتماعیداده
های درصد تحلیل شد. از آزمون 95با سطح اطمینان  19

                                                                               
1. Reliability 

2. SPSS 

برای تجزیه  t ،Fکلموگرف اسمیرنوف، لوین، ضریب همبستگی، 
 و تحلیل داده ها استفاده شد. 

 

 تحقیق نتایج
 از آمار توصیفی توزیع جنسیت افرادطبق نتایج بدست آمده 

درصد از حجم نمونه و  9حاکی از این است که مردان حدود 
درصد از حجم نمونه را تشکیل داده اند. بیشترین  81زنان حدود 

درصد می باشد.  56حجم نمونه مربوط به گروه لیسانس با حدود 
یت با توجه به اطالعات بدست آمده از آمار توصیفی در ابعاد خالق

و انعطاف  02/2ابتکار ، 02/2، بسط 01/2میانگین های سیالی 
بود.  01/2ضمن اینکه میانگین کل خالقیت  01/2پذیری

، 98/2های ارتباطی میانگین های مهارت کالمی همچنین مهارت
بود ضمن اینکه  95/2و مهارت بازخوردی  96/2مهارت شنودی 

 می باشد.  97/2میانگین کل مهارت ارتباطی 

قبل از بررسی فرضیه های تحقیق ابتدا آمار استنباطی:  در
و برای همگنی  3برای نرمال بودن نمونه از آزمون شاپیرو ئیلکس

بر اساس نتایج  (.p≤05/0)واریانس از آزمون لوین استفاده شد
نمونه آماری تحقیق از توزیع نرمال تبعیت و بدست آمده 

 بودند. متغیرهای تحقیق از تجانس واریانس برخوردار

 

آزمون همبستگی پیرسون برای بررسی رابطه خالقیت و  .1جدول

 مهارت ارتباطی

ضریب  ضریب متغیرها

 تعیین

سطح معنی 

 داری

خالقیت/ مهارت 

 ارتباطی

471/0 0,221 004/0 

 

با توجه به سطح معناداری که برای این فرضیه کوچکتر از 
فرضیه رابطه توان نتیجه گرفت که به دست آمده است می 05/0

بین مهارت ارتباطی و خالقیت مدیریت مدیران ورزشی پذیرفته 
شود. که چون میزان ضریب همبستگی مقداری مثبت به می

توان نتیجه گرفت که با افزایش مهارت دست آمده است می
یابد. از ارتباطی میزان خالقیت مدیران ورزشی نیز افزایش می

هارت ارتباطی برابر با طرفی ضریب تعیین رابطه خالقیت و م
درصد از تغیرات مهارت  22به دست آمده است. بنابراین  221/0

 ارتباطی توسط خالقیت قابل تبیین است.

                                                                               
3. Shapiro Velux 
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 های ارتباطی مدیران ورزشیای برای بررسی میزان خالقیت و مهارتتک نمونه-tآزمون  .2جدول

 میانگین متغیر
 انحراف
 معیار

 درجه آزادی
 آماره
 tآزمون 

سطح 
 معناداری

 033/0 625/7 114 22/0 01/2 خالقیت

 035/0 938/9 114 36/0 97/2 مهارت ارتباطی

 
و سطح معناداری به دست آمده  tبا توجه به مقدار آماره 

توان نتیجه گرفت بین وضعیت موجود و مطلوب خالقیت می
مدیران ورزشی تفاوت وجود دارد، ضمن اینکه با توجه به اینکه 

فرضی کمتر است از این رو  3نمره میانگین خالقیت از میانگین 
وضعیت خالقیت مدیران ورزشی مورد بررسی در زیر حد متوسط 

 97/2ضمن اینکه با توجه به اینکه نمره میانگینقرار دارد. 
فرضی مقدار بسیار ناچیزی کمتر  3مهارتهای ارتباطی از میانگین 

است لذا وضعیت مهارتهای ارتباطی مدیران ورزشی مورد بررسی 
 در حد متوسط قرار دارد.

 
 ردان در متغیرهای پژوهشبرای مقایسه میانگین زنان و م tآزمون  .3جدول

 گروه متغیرها
مقادیر 

 میانگین

 مستقل-tآزمون  آزمون لوین

آماره 

 Fآزمون 

سطح 

 معناداری

آماره 

 tآزمون 

سطح 

 معناداری

 خالقیت
 01/2 مرد

184/0 669/0 678/0 49/0 
 06/2 زن

 مهارت ارتباطی
 97/2 مرد

305/1 256/0 037/0 97/0 
 97/2 زن

 
مستقل برای مقایسه میانگین  -tنتایج آزمون  3در جدول 

زنان و مردان آورده شده است در سطح معناداری محاسبه شده 
می باشد از این رو با توجه به توضیحات بیان شده،  05/0بیشتر از 

تفاوت معناداری بین خالقیت و مهارت ارتباطی در زنان و مردان 
 ورزشی وجود ندارد.مدیر 

 
 آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه سطح تحصیالت در متغیرهای مورد بررسی .4جدول

 مجموع مربعات - متغیرها
درجه 

 آزادی

میانگین 

 مربعات

آماره 

 Fآزمون 

سطح 

 معناداری

 خالقیت

 034/0 4 135/0 بین گروهی

 052/0 110 773/5 گروهیدرون  634/0 642/0

  114 908/5 مجموع کل

 مهارت ارتباطی

 139/0 4 555/0 بین گروهی

 133/0 110 606/14 درون گروهی 388/0 045/1

  114 161/15 مجموع کل

     

مشخص است تفاوت معناداری بین  4جدولهمانگونه که از 
خالقیت و مهارت ارتباطی براساس سطح تحصیالت متفاوت افراد 

ه دست آمده بیش از نمونه وجود ندارد چون سطح معناداری ب
 باشد.می 05/0

  



 های ارتباطی مدیران ورزشیرابطه بین خالقیت و مهارت 56

 بحث و نتیجه گیری

، مدیران انتخاب در سازمانها روی پیش مسائل جمله از
م الز و مؤلفه های معیارها به توجه با شایسته مدیران برگزیدن

ه توسع و رشد با امروزه است. مهم پست این تصدی برای
و مهارتهای ارتباطی  کنونی، داشتن رقابتی محیط و هاسازمان
ب انتصا اصلی ملزومات از نوعی به ها،سازمان مدیران مدیریتی

ارتباط  آیندماهیت پیچیده فررسد با توجه به است. به نظر می آنان
بنا بر  های ارتباطی بین فردی مدیرانو ضرورت توسعه مهارت

داشته  های ارتباطیای خود باید سعی در بهبود مهارتنیاز حرفه
د عملکرو  نیستند مستثنی امر این از نیز ورزشی باشند. مدیران

ن داشتو گر در کشور ورزشی اهداف پیشبرد در آنان صحیح
ت مدیری برای مدیریتی از جمله خالقیت و نوآوری هایمهارت
 ضریب 1 های جدولکارا است. بر اساس یافته و اثربخش

 ارتباطی و برای نشان دادن رابطه بین مهارت همبستگی پیرسون
همبستگی  دهد. از آنجا که میزان ضریبن میخالقیت را نشا

با گرفت که  توان نتیجهت به دست آمده است میمقداری مثب
ورزشی نیز  ارت ارتباطی میزان خالقیت مدیرانافزایش مه
های مهارت نتایج نشان داد که بین خالقیت و یابد.افزایش می

این  داری وجود دارد، لذا دستاوردهای ارتباطی رابطه معنی
 (،2014مکاران )پزوهش با بخشی از دستاوردهای نظری و ه

 این داشتند که که آنان اشاره بر (1391گودرزی و همکاران )
 هایهای ارتباطی با مهارتداری بین مهارترابطه مثبت و معنی

 های مهم مدیریتیکه یکی از مهارت مدیریتی وجود دارد از آنجا
 ی می باشد همخوان است. ضمن اینکهمهارت انسانی و ادراک
 همکارن زاده وخشی از نتایج شیخعلینتایج این پژوهش با ب

خالقیت و  ( که بر این باور بودند که بین1388) ( و فرید1391)
همخوان است چرا  نی و کارآفرینی ارتباط وجود داردفرهنگ سازما

فرهنگ سازمانی و  رسد بخش از رویکردهایبه نظر می که
برون سازمانی  ی کارآفرینی به ارتباطات درون وفعالیتها

 بخصوص ارتباطات بین فردی وابسته باشد.

بدست آمده از آمار توصیفی در ابعاد  با توجه به اطالعات
و  02/2، ابتکار 02/2، بسط 01/2خالقیت میانگین های سیالی 

 بود 01/2ضمن اینکه میانگین کل خالقیت  01/2 انعطاف پذیری
های باشد. همچنین مهارتمیانگین فرضی می تر ازکه پائین
 96/2، مهارت شنودی 98/2های مهارت کالمی یانگینارتباطی م

بود ضمن اینکه میانگین کل مهارت  95/2مهارت بازخوردی و 
باشد. تر از میانگین فرضی میکه پائین بود 97/2ارتباطی 
( وضعیت خالقیت مدیران 2با توجه به نتایج جدول )همچنین 

ورزشی مورد بررسی در زیر حد متوسط قرار دارد. ضمن اینکه بین 
یران ورزشی های ارتباطی مدوضعیت موجود و مطلوب مهارت
های ارتباطی مدیران ورزشی تفاوت وجود دارد، وضعیت مهارت

مورد بررسی در حد متوسط قرار دارد. این بخش از دستاوردهای 
ل ک ادارۀ ( که خالقیت مدیران در1390) نتایج انصاریپژوهش با 

توصیف نمود، غفوری و   متوسط حد تربیت بدنی استان تهران در
خالقیت معلمان تربیت بدنی را در حد ( که 1388) همکاران

(، نظری و 1391) متوسط قلمداد نموند و نتایج نظری و همکاران
-( که سطح مهارت2013) فر و همکاران( و معین2014) نصری

های ارتباطی مدیران ورزشی ایران را در حد متوسط و زیر متوسط 
 باشد.همسو می ،ارزیابی نموده بودند

از آنجا که تفاوت معناداری  3دولبر اساس دستاوردهای ج
بین خالقیت و مهارت ارتباطی در زنان و مردان مدیر ورزشی 

نتایج آزمون آنالیز واریانس  4وجود ندارد. ضمن اینکه در جدول 
مشخص است تفاوت معناداری بین خالقیت آورده شده است که 

و مهارت ارتباطی براساس سطح تحصیالت متفاوت افراد نمونه 
ارتباطی  هایخالقیت و مهارت بین معناداریدارد و تفاوت وجود ن

وجود ندارد بخش عدم تفاوت  مدیران تحصیالت سطح با توجه به
 (2014) های ارتباطی با دستاوردهای نظری و نصریدر مهارت

مدیران های ارتباطی در اشاره به این داشتند که بین مهارت
معنی داری وجود  ورزشی ایران بر اساس سطح تحصیالت تفاوت 

دارد غیر همسو می باشد. به نظر می رسد گستردگی قلمرو مکانی 
( با پژوهش حاضر متفاوت باید لذا 2014) پژوهش نظری و نصری

شاید این عدم همسویی را به بتوان به این دلیل ربط داد. ضمن 
پژوهش حاضر با  اینکه در بخش خالقیت دستاوردهای

( هسو می باشد چرا 1391) مکارانزاده و هدستاوردهای شیخعلی
که آنان نیز اشاره بر این داشتند که وضعیت خالقیت مدیران 

 سازمانهای ورزشی در سطح مطلوبی قرار ندارد.

ه عان نمود با توجه به اینکه سرمایتوان اذمی به طور کلی
 نقش مهمتری و جوامع سازمانها در سایر منابع به نسبت انسانی
ی اثربخش ها سرمایه سایر انسانی، سرمایه ابغی کند. در می ایفا
ی تعال و توسعه هایهرا پیمودن دهند ومی دست از را خود

 ضمن اینکه با .شودمی دشوار و ناهموار سرآمدی و سازمانی
 ن ورزشی مدیران در شرایط مناسبتیتقویت خالقیت مدیرا

ها را به سمت اثربخشی سازمانی هدایت می نمایند. از سازمان
و  امروزی دنیای در سازمانی هر اصلی رکن آنجا که ارتباطات

ر ب نیز مثبتی تأثیر و باشد می حیاتی و مهم بسیار نیز آن مدیریت
ه       هم امروزه سرمایه انسانی نیاز و دارد انسانی سرمایة
ر د این متغیرهای حیاتی از یک هر به توجه هاست،سازمان
ه توسعه نیستند. ضمن اینک مستثنی آن از نیز ورزشی هایسازمان
و        شرایط آوردن فراهم مدیریتی نیازمند هایتفعالی

، باشد. ساختار می آن برای ضروری و مناسب هایتزیرساخ
ر د بایستی می همگی و استراتژی ارتباطات فرهنگ، تکنولوژی،

 در و گیرند شکل سازمانی مدیریت تسهیل و توسعه جهت
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طراحی شوند.  لذا الزمة برنامه ریزی صحیح  مجددا نیاز صورت
های ارتباطی ها برای ارتقای خالقیت و مهارتدر این سازمان

ها ان افراد اثر گذار در این سازمانبرای مدیران ورزشی به عنو
های ورزشی با رسد. چرا که مدیران سازمانضروری به نظر می

ای یهپا ریزی فرهنگی مشترک در سازمان مبتنی بر اصولپایه
ای مدیریتی می توانند در جهت ههای ارتباطی و مهارتمهارت
گیری فرهنگ سازمانی قوی موثر بوده و نهایتاً شرایطی را شکل

ها به سمت بهروری پایدار حرکت نمایند. فراهم آورند تا سازمان

های مدیران ورزشی به عنوان یکی از اصلی ترین عضو سازمان
های برای بروز دادن خالقیت و مهارتورزشی، گرایش زیادی 

ارتباطی خود داشته و برای ارائه یک مدیریت بهتر نیازمند 
های ارتباطی باال یادگیری و استفاده از خالقیت و مهارت

باشند. از این رو برای افزایش ارفیت یادگیری فردی و می
سازمانی در مدیران ورزشی به نظر می رسد باید از مدیرانی 

های ارتباطی باالیی شود که از قوه خالقیت باال، مهارتاستفاده 
 برخوردار می باشند.
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