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 چکیده
 هایهای روانی بر مهارتارائه مدل اثر مهارتاز پژوهش حاضر، هدف 

پژوهش از نوع توصیفی  بود.ارتباطی و سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی 
 پژوهش را کلیهآماری  است. جامعه شدهانجامبستگی بوده و به روش هم

نفر تشکیل دادند.  405 استان اصفهان به تعدادهای ورزشی مدیران سازمان
نفر در نظر گرفته شد که  199، حجم نمونه معادل کوکرانفرمول  اساس بر
آماری انتخاب گردید. برای  ای از بین جامعهصورت تصادفی طبقهبه

سالمال روانی  یهامهارتپرسشنامه های نامهآوری اطالعات از پرسشجمع
پرسشنامه و ( 1990بارثون جی )ارتباطی  یهامهارتتوانمند (، 2001)

( استفاده α=87/0 ,86/0 ,85/0) پایاییبا  (1999)سرمایه اجتماعی پاتنام 
مورد  درریزی گرایش مدیریت و برنامه در یبدنتیتربنفر از اساتید  ده .شد

با  هادادهاظهار نمایند. کلیه روایی صوری و محتوایی نظرات خویش را 
لیزرل  افزارنرمو  19آماری علوم اجتماعی نسخه  افزارنرماستفاده از بسته 

های اثر مهارتالگوی رابطه  تحلیل مسیر ارائه تحلیل شد. 54/8نسخه 
حاکی از  مدیران ورزشیارتباطی و سرمایه اجتماعی  هایروانی بر مهارت

 هایمؤلفهمدل رگرسیونی، ارتباط بین  اساس بربودن مدل است.  مناسب
قابلیت  و شناختی تنیروانپایه،  هایمهارتروانی شامل  هایمهارت

، طورکلیبه .رادارندارتباطی و سرمایه اجتماعی  هایمهارت بینیپیش
 بایستمیهای ورزشی توان عنوان نمود که مدیران ارشد سازمانمی

سرمایه  یهامؤلفهکه از  هاآناحساس اطمینان خاطر و مفید بودن 
نیز رشد بیشتری  هاآنهای روانی اجتماعی بوده تقویت گردد و مهارت

 داشته باشد.

 

 هایارتباطی، مهارت هایمهارت سرمایه اجتماعی،: کلیدی یهاواژه

 .، مدیران ورزشیروانی
 

 
 

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. 
 
Keywords: Social Capital, Communication Skills, 
Psychological Skills, Sports Manager. 

 



 مقدمه
در حال تغییر و تحول  هاسازماندر جهان معاصر که 
باید اندیشه و افکار نو  هاسازمانهستند، در آینده مدیران 

بایست با هوشیاری و می 21داشته باشند، لذا مدیران قرن 
و عالقه و با  یکوشسختبودن، حساس بودن،  زنگبهگوش

، باید توجه (82:2013نظری، شوند )یادگیری مستمر موفق 
های نسبی و رقابتی از مزیت یهاطیمحداشت که مدیریت در 

است. در دنیای کنونی که در هر سازمان  هاسازماناساسی 
خورد، مدیران باید برای بزرگی نام یک مدیر به چشم می

اثربخش  شانیهاسازمانرسیدن به موفقیت و اهداف راهبردی 
این راستا  در(. 1،670:2015گابریل و آلیناکنند )و کارا عمل 

پردازند از ورزش می نیز که به امر توسعه ورزشی یهاسازمان
نیاز به مدیران و رهبران کارآمد  نبوده و الزاما مستثنااین امر 
بیان دیگر برای  (.47:2013تجاری و شیخعلی زاده،دارند )

مؤثر، نیاز به مدیرانی  یدارسازمانیپاساخت و نگهداشت 
های فنی، انسانی، ادراکی، ای از قبیل مهارتویژه یهاتیباکفا

و مهارت  یریمخالفت پذاجتماعی، مهارت خالقانه، مهارت 
نقش  (.131:2012گودرزی و همکاران،است )معنوی نیاز 

 های روانی خصوصاعالیتف یریگبر اندازههای روانی مهارت
است  داکردهیپی ذهنی آن بیش از همه اهمیت جنبه

های اصلی در یکی از چالش رونیازا (.98:2014بیگلر،)
های روانی، ارتباطی و مهارت یبندتیاولومدیریت ارشد 

(. آنچه مسلم 33:2014سیدین و همکاران،است )مدیریتی 
انسانی  یت سرمایهها در کیفیاست، امروزه قدرت رقابتی ملت

 (.111:2010دستگردی و همکاران،است )ها آن
روان آن بخش غیرمادی و بعد اصیل و اساسی وجود 

، هیجانات و عواطف را درک هازهیانگانسان است که همه 
، غم و شادی، شناخت و آگاهی، محبت و عالقه، خشم کندیم

و  مشاهدهقابلو غضب، ترس و شجاعت حتی آنچه 
کمی در آزمایشگاه زیستی و تجربی نیست، اما  یریگاندازه

آن صورت  لهیوسبه هایآگاههمه ادراکات و هیجانات و 
سه های روانی به (. مهارت7:2008نظری و سهرابی،) ردیپذیم

، تعهد یا نفساعتمادبهگزینی، های پایه )هدف: مهارتدسته
انی، تنی )واکنش به استرس یا فشار روهای روانالتزام(، مهارت

تمرکز، ) یشناختآرمیدگی، کنترل ترس، نیرو بخشی( و مهارت 
تر کلی به عبارتریزی(، تصویرسازی، تمرین ذهنی، طرح

                                                                                  
1. Gabriel & Alina 

است  شدهیبندطبقههای رفتاری، عاطفی و شناختی مهارت
 (.745:2016شامیری و نظری،)

 حالنیدرعو  نیترمهمارتباط با دیگران یکی از 
و در  دهدیمبخش زندگی هر فرد را تشکیل  نیترباارزش

خسروی است )اخیر توجه زیادی به این مبحث شده  یهاسال
(. ارتباطات از مهارت اصلی مدیران بوده 545:2016و همکاران،

که  هامهارتاین  یازجملهو عامل تغییر سازمانی است. 
فرهنگ هر جامعه در آن نقش به سزایی دارد اعتماد متقابل 

یران و کارکنان است که عنصر اساسی در فرایند ارتباط بین مد
ارتباطی مثل  یهامهارتبه شمار رفته و هم چون دیگر 

است گفتاری و نحوه رفتار با دیگران آموختنی  یهامهارت
(. مهارت ارتباطی را به سه مهارت 29:2010و همکاران، 2ویی)

 کهنیا: بازخوردی، شنودی، کالمی و اندکرده یبندمیتقس
، رمز و راز موفقیت مدیران مؤثرارتباطی  یهامهارتداشتن 

است بنیادی برای مقابله با مسائل سازمان  حلراهسازمان و 
 (.93:2015نظری و همکاران،)

در میزان  هاتفاوتاز  %36حدود  هاافتهیبر اساس 
و  شخصیتی یهاتفاوتشغل به علت های ارتباطی در مهارت
و انگیزه کاری  یریپذتیمسئولافرادی که از  .است هاآن روانی

های ارتباطی بیشتری باالتری برخوردار بودند احساس مهارت
معناداری  طوربههای روانی مهارت(. 185:2016فهیم،اند )داشته

می و شخصیتی مدیران ارتباط کالمی و غیرکال یهامهارتبر 
بین بهزیستی روانی (. 3،132:2017بلاست )بوده  رگذاریتأث

های ارتباطی و پیشرفت تحصیلی کودکان اجتماعی با مهارت
(. سرمایه 4،933:2012پوتردارد )همبستگی معناداری وجود 

که یکی از ) یزندگکننده، بهتر کیفیت  ینیبشیپاجتماعی 
های ارتباطی بود( و رضایت روانی نسبت آن مهارت یهامؤلفه
آدلر و بود )کارمند سازمان و محیط کار  یهایژگیوبه 

با در نظر  توانندیم(، ضمن اینکه مدیران 5،17:2016کوون
انسانی  یهامهارتو بهبود  مؤثرارتباطی  یهاشبکهگرفتن 
بر  مؤثرارتباطی زمینه مدیریت  یهامهارتتوسعه  ازجمله

تحقق اهداف سازمانی را تسهیل نمایند )نظری و 
(. سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که 51:2014طحانی،

در مدیریت و  یتازگبهو اقتصاد و  یشناسجامعهامروزه در 
است. این مفهوم به  شدهاستفاده یاگسترده صورتبهسازمان 

                                                                                  
2. Wei 

3. Bell 

4. Potter 

5. Adler & Kwon 
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منبع  یمثابهبهیان اعضای یک شبکه پیوندها و ارتباطات م
که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق  یباارزش

( 17:2016آدلر و کوون،دارد )اشاره  شودیماهداف اعضا 
یک مکانیسم مهم در جهت ایجاد و  عنوانبهسرمایه اجتماعی 

از مفاهیمی همچون  بر خواستهحفظ زندگی اجتماعی سالم 
این  چراکهدر افراد است  یدهجهتتوسعه قدرت رهبری و 

، کندیمقدرت اثرگذاری افراد را در جامعه تقویت  تنهانهتوسعه 
و  هاتیفعالبلکه بستری برای ایجاد روابط، هماهنگی بین 

 .(1،54:2013روبرتساست )ت شبکه اجتماعی توسعه و تقوی
متعدد اهمیت سرمایه اجتماعی را در ارتقاء سطح  یهاافتهی

، همچنین به اهمیت توسعه دهندیمتوسعه جوامع نشان 
یک وسیله استراتژیک  عنوانبهسرمایه انسانی و اجتماعی 

. منظور از سرمایه کندیماشاره  هاشرکتبرای افزایش ارزش 
اجتماعی میزان اعتباری است که فرد در طی زمان و از طریق 

از عوامل متعدد فراهم ساخته  متأثربرقراری رابطه با دیگران و 
بخشد خود را تحقق  یهاخواسته تواندیمو از طریق آن 

 (.2،38:2009مردان و کاسیا)

 درگروورزشی  یهاسازمانامروزه موفقیت و کامیابی 
؛ موجود است یهاهیسرماربرد و استفاده بهینه از انواع کا

 تنهانهبنابراین با افزایش میزان سرمایه اجتماعی در سازمان 
)مالی، فیزیکی  هاهیسرمادیگر  موردیباز هزینه کردن  توانیم

داد را تا حد زیادی کاهش  هاآنو انسانی( جلوگیری کرد، بلکه 
سه بعد  نظرانصاحب .(335:2015سید امیری و همکاران، )

که شامل:  رندیگیممتفاوت را برای سرمایه اجتماعی در نظر 
است اعتماد اجتماعی، رضایت از زندگی و مشارکت اجتماعی 

(. سرمایه اجتماعی در هر سازمان 3،131:2000سچفول و شان)
با توجه به قوت و ضعف فاکتورهایی مثل ارتباطات  یاجامعهیا 

متنوع توسعه قدرت و  یهاروشفاوت است. و تجارت مت
متفاوتی قادر به تقویت سرمایه  یهانسبتمهارت رهبری به 

و  نیترمناسبسازمان یا جامعه هستند و الزم است  انیاجتماع
سرمایه اجتماعی بسیاری از  .کارآمدترین روش انتخاب گردد

اما به دلیل  استسرمایه از دید اقتصاد را دارا  یهایژگیو
بودن همانند سرمایه انسانی شبهات زیادی به  رملموسیغ

 رونیازا(. 4،316:2006هولتوناست ) واردشدهسرمایه بودن آن 
های روانی انسانی رابطه معناداری با سرمایه اجتماعی مهارت

                                                                                  
1. Roberts 

2. Mardan & Cacia 

3. Scheufele & Shan 

4. Holtom 

 یطورکلبهسازمانی نهادهای اقتصادی وجود دارد.  یهاانیبندر 
 شودیمسرمایه اجتماعی باعث رشد اقتصادی و توسعه مالی 

 (.5،333:2015)کوئیگلی
در بررسی پیامدهای سرمایه اجتماعی دو موضوع مجزا 

سرمایه اجتماعی کارایی را  کهنیااست: نخست  شدهییشناسا
سرمایه اجتماعی در سطوح باال  کهنیاو دوم  دهدیمافزایش 

مربوط به تعامالت  یهانهیهزو  یطلبفرصتموجب کاهش 
تبادالت و  یهانهیهز تواندیم. سرمایه اجتماعی شودیم

مانند مذاکرات و جلسات و کارهای  یسازماندرونتعامالت 
گروهی، کنترل و نظارت و مقررات بوروکراتیک را تا حد 

. (95:2015اده و کیاکجوری،یوسف زدهد )چشمگیری کاهش 
های روانی در در این راستا هر چه سطح بهداشت و مهارت

معناداری  طوربهداوطلبانه در بین افراد باالتر باشد،  یهاانجمن
بود بیشتر خواهد  هاآنمیزان سرمایه اجتماعی هم در بین 

 (.6،2799:2013ونستر)
عنوان بهباید توجه داشت که نگرش کارکنان به کار نیز 

یکی از فاکتورهای مؤثر در تحول سازمانی در نظر گرفته 
   کشور یهای ورزشسازماناز  یاریدر بس ،امروزه شود.می

فراوان بوده و همواره  همشغل یدارا رانیاز مد یریجمع کث
به کارکنان خود امکان  و کنندمی تیخود فعال تیاز ظرف شتریب

     دهند را نمی ی خودفرد یهالیو پتانس هاییاستفاده از توانا
عصر ورزشی  یهاسازمان(. 41:2011 فراهانی و همکاران،)

ه و پیچیدر که بسیا کنندیممحیطی فعالیت در  اکنونهم حاضر
، موجب شده تا ندهیفزا یسازیجهان. استمتغیر و ا ـپوی
ژی جدید هماهنگ شده و یک وـتکنولورزشی با  یهاتیفعال

امروزه ورزش  کهیطوربهن را به خود بگیرد شتابارشد 
 خودساختهنفر را مشغول  هاونیلیمیک تجارت عظیم  عنوانبه
با توجه به اینکه . کنندیم امرارمعاشاز این طریق  هاآنو 

مدیریت ورزشی طرحی است که امروزه در بازه وسیع و 
های تواند پاسخی گوناگون وجود دارد، این رشته میهاحوزه

باشد. مدیران ورزشی داشته  سؤاالتگوناگونی را برای 
توان عنوان نمود، مدیران در صورتی که می روستنیازا

 داشتننگهتوانند در دنیای کنونی برای حفظ و پایا می
های اثرگذار، که به کسب مهارت باشند مؤثرهای خود سازمان

آنچه مسلم است، های روانی مبادرت ورزند. بخصوص مهارت

                                                                                  
5. Quigley 

6. Veenster 
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ها انسانی آن در کیفیت سرمایهها ملتامروزه قدرت رقابتی 
 (.111:2010دستگردی و همکاران،)است 

های بنابراین در این تجارت عظیم نقش مدیران و مهارت
بخصوص در کشورهای که تازه به  هاآنمدیریتی و روانی 

، بسیار مهم و اساس محسوب اندوستهیپ یاحرفهعرصه ورزش 
 هایو پیشرفت هاتیفعالبنابراین، محور تمام ؛ شودیم

ی و مدیران نقش در تمدن کنونی عامل انسان کیتکنولوژی
های . مدیران با مهارتکنندیماساسی در این فرآیند ایفاء 
نیروی انسانی سالم و  توانندیممدیریتی و روانی باال بهتر 
سازمان سوق دهند. از  یهاهدفمتعهد را در سازمان در جهت 

 و میزان مهارت مدیران ورزشی سالمتبهاین است که توجه 
خاص مسئوالن و برنامه ریزان قرار گیرد زیرا  موردتوجهباید 

در هر اداره و سازمانی منابع انسانی ترکیبی از تمایالت 
و مدیران از طریق  باشندیمجسمانی، روانی و اجتماعی را دارا 

توانند افراد را برانگیخته تا نیروی ارضای این تمایالت می
و از  رندیکارگبهسازمان  اهداف درراهرا  هاآنفکری و جسمی 

 این طریق کارایی و اثربخشی سازمان را افزایش داد.
سازمانی، شناخت رفتار در های اساسی یکی از فرض

دسترسی به  جهتدر های فردی و ارتباطی افراد ویژگی
   وری بیشتر و تحقق ، بهرهتیدرنهااثربخشی، کارایی و 

  (.102:2015 همکاران،نظری و است )سازمانی اهداف 
 عامل در حیات، رشد و بالندگی یا مرگ نیترمهممدیریت 

 رونیازا (.131:2012گودرزی و همکاران، ) هاستسازمان
وضعیت مطلوب را هدایت  یسوبهحرکت از وضع موجود 

بهتر در تکاپوست. گذشته  یاندهیآبرای  هرلحظهو در  کندیم
 تواندیمکه  یریتأث و با تمام شیهایآموختنبا تمام اهمیت و 

آینده داشته باشد، اتفاق افتاده است و هیچ نیروی بشری 
آینده متفاوت بیافریند. ولی  یاگونهبهو  گرباریدآن را  تواندینم
 گذردیماست و قسمت مهمی از آن به آنچه امروز  راه در

، کندیممربوط است. عزم جامعه را مجموعه مدیریت هدایت 
است که باید برای رشد و  یامقوله نیترمهملذا امر مدیریت 

 توجهموردتعالی فرهنگی، اقتصادی، صنعتی و سیاسی جامعه 
 یهامهارتبر  تواندیمروانی  یهامهارت ازآنجاکه .قرار گیرد
مر بتواند باعث افزایش داشته باشد و شاید این ا ریتأثارتباطی 

شود، ضمن اینکه توجه مدیران  هاسازمانسرمایه اجتماعی در 
باعث افزایش کیفیت  تواندیمورزشی اصفهان به این مقوله 

نکته  شود. اثربخشیو  تعهد سازمانیزندگی شغلی کارکنان، 
حائز اهمیت این است که عدم توجه مدیران ورزشی به سرمایه 

 شودیمباعث کاهش این سرمایه در سازمان  تنهانهاجتماعی 
 و ، انسانیسرمایه مالی موردیب ن باعث افزایشآ تبعبهبلکه 

در  مدیران ورزشیبا توجه به نقش کلیدی  .شودیمفیزیکی 
 یطورکلبه وهای ورزشی پرورش قهرمانان و یافتن استعدادامر 

جدید  علمی و یهاافتهی، کاربرد رسدیم، به نظر توسعه ورزش
ضمن  ،تواندیمتحقیقاتی  و ورزشی یهاسازمانی در مدیریت

موجبات ترغیب  هاسازماناین  یوربهره کارایی و افزایش
نهایت خالقیت  ارتقای کیفیت کار و کارکنان به تالش بیشتر و

به همین منظور پژوهش حاضر به  فراهم سازد.نوآوری را  و
روانی بر مهارت ارتباطی و سرمایه  یهامهارتاثر بررسی 

امید است که اجتماعی مدیران ورزشی اصفهان پرداخته است. 
بتواند ضمن شناسایی وجود یا عدم پژوهش این  یهاافتهی

کاربردی برای  ییرهنمودها، ررابطه متغیرهای تحقیق با یکدیگ
 ادارات مدیران ژهیوبه، برنامه ریزان انیمتصد، ارشد مدیران

 و یزیربرنامهرا در امر  هاآن ورزش و جوانان ارائه دهد و
 شدهنییتعنیروی انسانی برای دستیابی به اهداف  مؤثرهدایت 

 سؤالحال این  شدهمطرحبا توجه به مطالب  یاری نماید.
بر مهارت  تواندیمروانی  یهارتمهاکه آیا  شودیممطرح 

 باشد؟ مؤثر توانیمارتباطی و سرمایه اجتماعی مدیران 
 

 پژوهش یشناسروش
تحقیق حاضر به لحاظ هدف از نوع تحقیقات کاربردی 

 ازنظرها، توصیفی و داده گردآوریچگونگی  ازنظراست، 
ماهیت از انواع تحقیقات همبستگی است زیرا هدف این 

پیمایشی انجام  صورتبهپژوهش کشف اثر متغیرها است که 
ورزشی  یهاسازمانشد. جامعه آماری پژوهش را مدیران 

 یهائتیهاصفهان شامل: اداره ورزش و جوانان اصفهان، 
کل  اداره یبدنتیتربورزشی، مدیران  یهاباشگاهورزشی، 

 هادانشگاه یبدنتیترب واداراتو شش ناحیه  وپرورشآموزش
نفر بود. برای  405 ر اساس اطالعات دریافت شده حدوداکه ب

استفاده شد. بر  1تعیین حجم نمونه آماری از فرمول کوکران
نفر در نظر گرفته  199برابر با  یانمونهاساس محاسبات حجم 

فهان متفاوت تعداد مدیران ورزشی اص کهنیاشد. با توجه به 
را با  هاسازمانبتوان سهم مدیران هر یک از  کهنیابود و برای 

در تحقیق گنجاند، بنابراین  هاآنتوجه به حجم جامعه آماری 
ای متناسب با حجم نمونه گیری تصادفی طبقهاز روش نمونه

                                                                                  
1. Cochran 
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سالمال روانی  یهامهارتپرسشنامه آماری استفاده شد. 
را در سه روانی  یهامهارت( تهیه شد. این پرسشنامه 2001)

و  تنیهای روانهای روانی پایه، مهارتمهارت مؤلفه
از طریق . دهدیمقرار  موردسنجش، های شناختیمهارت

      85/0قرار گرفت که  موردمحاسبهضریب آلفای کرونباخ 
، های روانی پایهمهارت مؤلفهآمد و برای سه  دستبه 

     ، به ترتیبهای شناختیتنی و مهارتهای روانمهارت
 یهامهارت پرسشنامه آمد. به دست 90/0 و 81/0 ،88/0

    ، کالمی مؤلفهسه برای  ( پایایی را1990بارثون جی )ارتباطی 
 به دست 86/0 و 87/0 ،80/0بازخوردی، به ترتیب و  شنودی

( از طریق ضریب 1999) اجتماعی پاتنامپرسشنامه سرمایه  آمد.
چهار بعد؛ اعتماد به سازمان، مشارکت، آلفای کرونباخ برای 

 و 82/0 ،86/0، 87/0و روابط متقابل، به ترتیب  خیرخواهی
گرایش  در یبدنتیتربنفر از اساتید  ده آمد. به دست 80/0

 2و محتوایی 1صوری مورد روایی درریزی مدیریت و برنامه

با استفاده از بسته  هادادهاظهار نمایند. کلیه نظرات خویش را 
 4لیزرل افزارنرمو  19نسخه  3آماری علوم اجتماعی افزارنرم

 تحلیل شد. 54/8نسخه 

 

 پژوهش یهاافتهی
از آمار توصیفی در خصوص  آمدهدستبهطبق نتایج 

 درصد  60است حدود  شدهدادهجنسیت افراد مطالعه نشان 
  باشند.درصد آن زن می 40و حدود  مرد موردمطالعهافراد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                  
1. Face Validity 

2. Content Validity 

3. SPSS 

4. Lisrel 

بیشترین فراوانی متعلق به گروه  میزان تحصیالت در خصوص
درصد  پنجدرصد و کمترین آن دیپلم با حدود  42لیسانس با 

که افراد  دهدنشان می موردمطالعه. میزان سابقه کار افراد است
مربوط به گروه با سنوات مدیران بیشترین میزان فراوانی 

مدیران سال و کمترین میزان مربوط به گروه  10-20خدمتی 
برای نرمال بودن  ابتدا در .استسال  10دمتی زیر با سنوات خ

نمونه از آزمون کلموگروف اسمیرنوف و برای همگنی واریانس 
بر اساس نتایج  (.P≤05/0شد )از آزمون لوین استفاده 

نمونه آماری تحقیق از توزیع نرمال تبعیت و  آمدهدستبه
 متغیرهای تحقیق از تجانس واریانس برخوردار بودند.

روانی  یهامهارت یهامؤلفه( نتایج توصیفی 1جدول )
میانگین مربوط به  نیتربزرگ نیبنیدراکه  دهدیمنشان 
میانگین مربوط به  نیترکوچکو  های روانی پایهمهارت مؤلفه
های ارتباطی مهارت یهامؤلفهبود. تنی های روانمهارت مؤلفه

میانگین مربوط به  نیتربزرگ نیبنیدراکه  دهدیمنشان 
میانگین مربوط به  نیترکوچکو  شنودی هایمهارت مؤلفه
 یهامؤلفهبود. ضمن اینکه در  های کالمیمهارت مؤلفه

 نیتربزرگ نیبنیدراکه  دهدیمنشان سرمایه اجتماعی 
 نیترکوچکو  اعتماد به سازمان مؤلفهمیانگین مربوط به 

 بود. خیرخواهی مؤلفهمیانگین مربوط به 

 روانی، ارتباطی و سرمایه اجتماعی یهامهارت یهامؤلفهنتایج توصیفی  -1جدول 

 حداکثر نمره حداقل نمره واریانس انحراف معیار میانگین مؤلفه

 روانی یهامهارت

 79 48 86/67 24/8 49/66 های روانی پایهمهارت

 90 51 29/17 16/4 93/55 تنیهای روانمهارت

 71 50 63/51 18/7 03/60 های شناختیمهارت

 های ارتباطیمهارت

 22 15 68/4 16/2 69/19 کالمی

 25 17 09/7 66/2 60/21 شنودی

 24 16 09/5 25/2 03/21 بازخوردی

 
 سرمایه اجتماعی

 36 22 41/7 72/2 18/33 اعتماد به سازمان

 29 15 31/6 88/2 61/25 مشارکت

 17 10 70/4 18/2 67/14 خیرخواهی

 22 15 71/4 17/2 71/19 روابط متقابل
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         نتایج حاصله، بنا بر( 2ی جدول )هاافتهبا توجه به ی
r 05/0در سطح  شدهمشاهده p و همبستگی مثبت 

، کالمیی هابا مهارتی روانی هامهارت نیرابمعناداری 
مدیران ورزشی شهر اصفهان نشان  بازخوردیو  شنودی

که میزان تعیین واریانس  دهدیم. ضریب تعیین نشان دهدیم
، کالمیی هامهارتی اربی روانی هامهارتتبیین شده توسط 

. است 11/0 و 17/0، 08/0بازخوردی به ترتیب و  شنودی

که میزان تعیین واریانس تبیین  دهدیمضریب تعیین نشان 
اعتماد به سازمان،  یاربی ارتباطی هامهارتشده توسط 

، 17/0به ترتیب و مهارت روابط متقابل  مشارکت، خیرخواهی
که  دهدیم. ضریب تعیین نشان است 50/0و  49/0، 29/0

 ی روانیهامهارتمیزان تعیین واریانس تبیین شده توسط 

به ترتیب و مهارت روابط متقابل  مشارکت، خیرخواهی یارب
 .است 17/0و  05/0، 53/0، 54/0

 
 متغیرهای پژوهش یهامؤلفهنتایج ضریب همبستگی پیرسون رابطه بین  -2جدول 

 سطح معناداری ضریب تعیین r فراوانی منبع متغیرها

 روانی یهامهارت

 ارتباطی یهامهارت

 08/0 28/0 191 کالمی یهامهارت

001/0 

 17/0 41/0 191 شنودی یهامهارت

 15/0 39/0 191 بازخوردی یهامهارت

 سرمایه اجتماعی

 001/0 10/0 191 اعتماد به سازمان

 54/0 78/0 191 مشارکت

 53/0 77/0 191 خیرخواهی

 05/0 23/0 191 روابط متقابل

 سرمایه اجتماعی ارتباطی یهامهارت

 17/0 46/0 191 اعتماد به سازمان

 29/0 57/0 191 مشارکت

 49/0 70/0 191 خیرخواهی

 50/0 72/0 191 روابط متقابل

 
 ( مهارت ارتباطی مدیران3نتایج حاصله جدول ) بنا بر

 هاآن های شناختیمهارتو  های روانی پایهمهارت ریتأثتحت 
های روانی مهارتمدیران ورزشی از  کهیدرصورتقرار دارد و 

 توانیم یی برخوردار باشندباال یهای شناختمهارتو پایه 
بهتری را داشته ی ارتباطی هامهارت هاآنی کرد که نیبشیپ

های مهارتبنابراین برای ساخت معادله رگرسیون، باید ؛ باشند

ی ارتباطی هامهارتدر کنار  های شناختیمهارتو روانی پایه 
از  24/0که  دهدیمقرار داشته باشد. ضریب تعیین نشان 

های روانی پایه مهارت ریتأثتحت های ارتباطی نمرات مهارت
این در حالی است که دارد.  رقرا یهای شناختمهارتو 

های ارتباطی مدیران ی بر مهارتریتأث تنیروان یهامهارت
ندارد.

 
 روانی یهامهارت یهامؤلفهبر اساس مهارت ارتباطی مدیران  ینیبشیپنتایج ضریب رگرسیون  -3جدول 

 منبع
ضرایب 

 غیراستاندارد
 خطای معیار

 ضریب رگرسیون

(Beta) 
 tارزش 

ضریب 

 تعیین

سطح 

 معناداری
 02/0 24/0 31/2 17/0 05/0 11/0 های روانی پایهمهارت

 42/0 02/0 81/0 06/0 09/0 07/0 تنیهای روانمهارت

 001/0 24/0 03/5 36/0 05/0 27/0 های شناختیمهارت

 

( سرمایه اجتماعی مدیران 4نتایج حاصله جدول ) بنا بر
 هاآن های شناختیمهارتو  های روانی پایهمهارت ریتأثتحت 

های روانی مهارتمدیران ورزشی از  کهیدرصورتقرار دارد و 

 توانیم باالیی برخوردار باشند های شناختیمهارتو پایه 
بنابراین ؛ سرمایه اجتماعی بهبود یابد هاآنی کرد که نیبشیپ

و های روانی پایه مهارتبرای ساخت معادله رگرسیون، باید 



سرمایه اجتماعی قرار داشته باشد. در کنار  های شناختیمهارت
از نمرات سرمایه  24/0که  دهدیمضریب تعیین نشان 

های مهارتو های روانی پایه مهارت ریتأثتحت  اجتماعی

 تنیروان یهامهارتاین در حالی است که قرار دارد.  شناختی
 ی بر سرمایه اجتماعی مدیران ندارد.ریتأث

 روانی یهامهارت یهامؤلفهبر اساس سرمایه اجتماعی مدیران  ینیبشیپنتایج ضریب رگرسیون  -4جدول 

 منبع
ضرایب 

 غیراستاندارد
 خطای معیار

 ضریب رگرسیون

(Beta) 
 tارزش 

ضریب 

 تعیین

سطح 

 معناداری

 004/0 20/0 11/3 24/0 08/0 28/0 های روانی پایهمهارت

 42/0 01/0 81/0 06/0 15/0 12/0 تنیهای روانمهارت

 001/0 20/0 70/3 29/0 09/0 32/0 های شناختیمهارت

 

 
 اجتماعی سرمایه ارتباطی و یهامهارت مدیران بر روانی یهامهارتمدل اثر  ارائه -1 شکل

 

دو برابر با خی، مقدار (5)توجه به خروجی لیزرل جدول  با
بودن میزان باالیی است. پایین  که مقدار نسبتا است( 18/163)

ۀ تفاوت اندک میان مدل مفهومی دهندنشاناین شاخص 
خروجی است. همچنین،  شدهمشاهدههای پژوهش با داده

را برای مدل  بمیانگین مربعات خطای تقری ( ریشه018/0)

چه این شاخص کمتر باشد، مدل از برازش دهد. هرنشان می
توان اذعان نمود که ، میرونیازاتری برخوردار است؛ مناسب
ی بر ارتقای اثربخشی توانمندسازاختیار و  ضیاثر تفومدل 

های ورزشی از برازش مناسبی برخوردار انسانی سازمان سرمایه
 .است
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 های مهم برازش مدل اصلیشاخص -5جدول 

 

 

 گیرینتیجهبحث و 
 بامهارتروانی  یهامهارتبین  مورد رابطهدر  هاافتهی

ارتباطی و سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی شهر اصفهان نشان 
ارتباطی و  بامهارتروانی  یهامهارت همبستگی بینداد که 

 ،گریدعبارتبهوجود دارد. سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی 
روانی باالیی  یهامهارتاز مدیران ورزشی  کهیدرصورت

احتمال بهبود مهارت ارتباطی و سرمایه ، برخوردار باشند
ضریب تعیین نشان . نیز بیشتر خواهد بود هاآناجتماعی 

که میزان تعیین واریانس تبیین شده توسط متغیر  دهدیم
روانی برای مهارت ارتباطی و سرمایه اجتماعی به  یهامهارت

رابطه بین در مورد  هاافتهی .است 23/0و  88/0ترتیب 
پاتر مطالعات  یهاافتهیبا  ارتباطی بامهارتروانی  یهامهارت

. همچنین، استهمسو ( 2017بل )و  (2016فرنهام )، (2012)
روانی با سرمایه  یهامهارترابطه بین  در مورد هاافتهی

 یکلیکو( و 2013، وینسترا )پژوهش یهاافتهیبا اجتماعی 
بین نیز مذکور  یهاپژوهشدر . است( همسو 2015)

ارتباطی و سرمایه اجتماعی افراد  مهارت باروانی  یهامهارت
       همبستگی مثبت را نشان داده بود، لذا  موردمطالعه

هیجانی که زیربنای  هوش بامباحث مرتبط  شودیمپیشنهاد 
 را در قالب روانی و مهارت ارتباطی بوده یهامهارت رشد

تا  رایز دهندهآموزشآموزشی به مدیران ورزشی  یهاکارگاه

روانی و مهارت  یهامهارتشاهد رشد و تقویت  لهیوسنیبد
 بود. هاآندر بین ارتباطی 

تواند هایی که میمهارت عنوانبههای روانی مهارت
خود قرار دهد  الشعاعتحتتوانایی ارتباطی مدیران را نیز 

است و اهمیت تأثیر آن بر  قرارگرفتهو پژوهش  یموردبررس
دارا بودن  درواقعزیرا ؛ است شدهیبررسسرمایه اجتماعی 

های روانی موجب افزایش توانایی آگاهی فرد از خود و مهارت
هایی بودن میزان این توانایی و مهارت شود؛ باالدیگران می

گزینی و کنترل حاالت ، هدفنفساعتمادبههمچون تمرکز، 
و  شدهیجارشود روابط بهتری در سازمان روانی موجب می

آورد از شناختی که مدیر از خود و دیگران به دست می تبعبه
الگوهای مدیریتی مناسب سازمان و کارکنان خود استفاده 

های روانی براین شاید بتوان اذعان نمود مهارتبنا؛ نماید
تواند موجب افزایش توانایی افراد در انتخاب نوع الگوی می

انتخاب و  هامهارتمدیریتی خود در سازمان باشد و این 
های روانی و ارتباطی را در بین مدیران برداری از مهارتبهره

دهد. در مدل تعامل ارتباط، نیز به ورزشی تحت تأثیر قرار می
آوردن یک فضای  به وجودبرای  یرکالمیغروابط کالمی و 

  و رضایت توجه ویژه  صمیمی و احساس آرامش، خشنودی
     مستمر  طوربهکه  شده است و آن را الزمه افرادی دانسته

     دارند، معرفی نموده است. در این  سروکار رجوعارباببا 
 های ارتباطیروابط شفاهی عنصر بسیار مهم در مهارتمدل 

 قبولبرازش قابل برازش یهاشاخص اختصار نام شاخص هابندی شاخصگروه

 های برازش مطلقشاخص

 GFI 92/0 GFI>90% شاخص نیکویی برازش

 AGFI 91/0 AGFI>90% شدهاصالحشاخص نیکویی برازش 

 RMR 011/0 RMR<5% ماندهمیانگین مربعات باقیریشه 

 برازش تطبیقی یهاشاخص

 NNFI(TLI) 00/1 NNFI>90% لویس-توکر شاخص

 NFI 97/0 NFI>90% شاخص برازش هنجار شده

 CFI 00/1 CFI>90% شاخص برازش تطبیقی

 IFI 00/1 IFI>90% شاخص برازش افزایشی

 های برازش مقتصدشاخص

 >RMSEA 018/0 10٪ RMSEA میانگین مربعات خطای برآوردریشه 

P- value P 18/163 - 

 - df 51 درجه آزادی

 CMIN/df 19/3 3> CMIN/df>0 کای اسکور ب هنجار شده به درجه آزادی

 PNFI 74/0 PNFI>05% شاخص برازش مقتصد هنجار شده



که آن را رمز موفقیت در عملکرد شغلی و احساس  شدهیمعرف
 رضایت در کار نامیده شده است.

استنباط نمود که  توانیم هاافتهیبر اساس این 
زیادی بر فرآیندهای ذهنی و شغلی  ریتأثی ارتباطی هامهارت

شرایط مناسبی را در  توانندیم هامهارتافراد دارد و وجود این 
آورد و شرایط اطمینان  به وجود هاآنکاری برای  یهاطیمح

در  هاافتهیپدید آورد.  هاآنبخشی را در محیط کاری برای 
ارتباطی مدیران  بامهارتروانی  یهامهارترابطه بین مورد 

روانی  یهامهارتورزشی نشان داد که همبستگی بین 
مدیران ورزشی  بازخوردیو  شنودی، کالمیهای  بامهارت

مدیران ورزشی  کهیدرصورت ،گریدعبارتبهوجود داشت. 
روانی باالیی برخوردار باشند این احتمال وجود دارد  یهامهارت

نیز بهبود  هاآنبازخوردی و  شنودی، کالمی یهامهارتکه 
که میزان تعیین واریانس  دهدیمضریب تعیین نشان یابد. 

، کالمی یهامهارتی اربروانی  یهامهارتتبیین شده توسط 
 .است 11/0 و 17/0، 08/0بازخوردی به ترتیب و  شنودی

پاتر مطالعات  یهاافتهیپژوهش حاضر در راستای  یهاافتهی
 یهاپژوهش. در است (2017بل )و  (2016فرنهام )، (2012)

های ارتباطی افراد  بامهارتروانی  یهامهارتبین مذکور نیز 
 یهامهارتبنابراین، ؛ بود شدهگزارشهمبستگی  موردمطالعه

 شودیمبوده و موجب  رگذاریتأثارتباطی  یهامهارتبر  روانی
صداقت و  باکمالایجاد شود و  یتریمیصمکه بین افراد روابط 

درستی با یکدیگر رفتار کنند که در چنین شرایطی افراد از کنار 
آرامش خواهند نمود و یکدیگر قرار گرفتن احساس امنیت و 

ادل احساس رضایتمندی آنان را افزایش خواهد داد. در مدل تب
های ارتباطی یک عامل مهم در ترویج جو ارتباط، مهارت

       و در این  شدهیمعرف هاسازمانصمیمی و دوستانه در 
افراد سازمان از  کهیدرصورتکه  شدهاشارهاین موضوع مدل به 
، های روانی و آمادگی ذهنی خوبی برخوردار باشندمهارت

      نیز بهبود خواهد یافت  هاآنارتباطی کالمی و غیرکالمی 
و در درک احساسات و عواطف یکدیگر عملکرد بهتری را 

تا یک سازمان آرام  شودیمخواهند داشت و این شرایط موجب 
 عیت افراد احساسآید که در این موق به وجودتالشگر و 

 خشنودی بیشتری را نشان خواهند داد.
     ارتباطی با  یهامهارترابطه بین در مورد  هاافتهی

 اجتماعی مدیران ورزشی نشان داد که همبستگی بینسرمایه 
اعتماد به سازمان، مشارکت،  یهامؤلفهارتباطی با  یهامهارت

وجود داشت.  مدیران ورزشیخیرخواهی و مهارت روابط متقابل 

از مدیران ورزشی  کهیدرصورتاین نکته حائز اهمیت است که 
ارتباطی قوی و باالیی برخوردار باشند این احتمال  یهامهارت

اعتماد سرمایه اجتماعی نیز در مورد  یهامؤلفهوجود دارد که 
ن، مشارکت، خیرخواهی و مهارت روابط متقابل در به سازما

که میزان تعیین  دهدیمضریب تعیین نشان بهبود یابد.  هاآن
اعتماد به ی اربارتباطی  یهامهارتواریانس تبیین شده توسط 

به ترتیب سازمان، مشارکت، خیرخواهی و مهارت روابط متقابل 
رابطه بین در مورد  هاافتهی. است 50/0و  49/0، 29/0، 17/0

مدیران، در راستای ارتباطی با سرمایه اجتماعی  یهامهارت
. در است( 2016شاهمیری و نظری )پژوهشی  یهاافتهی

اطی و سرمایه اجتماعی ارتب مهارتبین مذکور نیز  یهاپژوهش
همبستگی مثبت را نشان داده بود. در تبیین  موردمطالعهافراد 

ارتباطی  یهامهارتگفت، از طرفی  توانیمپژوهش  یهاافتهی
ایجاد شود و  یتریمیصمکه بین افراد روابط  شودیمموجب 
صداقت و درستی با یکدیگر رفتار کنند که در چنین  باکمال

شرایطی افراد از کنار یکدیگر قرار گرفتن احساس امنیت و 
سرمایه اجتماعی بر آرامش خواهند نمود. از طرفی دیگر نیز 

مثبت دارد زیرا در  ریتأثسالمت و بهداشت فردی افراد 
 که سرمایه اجتماعی وجود داشته باشد، روابط ییهاسازمان

افراد از گسترش بیشتری برخوردار خواهد بود و  یررسمیغ
تا آنان با آرامش بیشتری در  شودیمهمین فرآیند موجب 

سازمان به کار مشغول شوند و استرس کمتری را احساس کنند 
زیرا اتحاد و همبستگی آنان با سایر کارکنان یک جو صمیمی 

موجب که کمتر ممکن است  آوردیم به وجودو دوستانه را 
همبستگی »با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر استرس شود. 

ارتباطی و  بامهارتروانی  یهامهارتمثبت و معناداری بین 
به مدیران ورزش پیشنهاد « سرمایه اجتماعی مدیران ورزشی

های ارتباطی برای کلیه مدیران ورزشی آموزش مهارت شودیم
نیز در بین سرمایه اجتماعی سطح  لهیوسنیبدرا برگزار کنند تا 

 توسعه یابد. هاآن
روانی با سرمایه  یهامهارترابطه بین در مورد  هاافتهی

اجتماعی مدیران ورزشی شهر اصفهان نشان داد که همبستگی 
مشارکت، خیرخواهی و  یهافهمؤلروانی با  یهامهارتبین 

مدیران ورزشی وجود داشت. به نظر مهارت روابط متقابل 
روانی مثبت و باالتری  یهامهارتاز مدیران ورزشی  رسدیم

      یهامؤلفهبرخوردار باشند این احتمال وجود دارد که 
     مشارکت، خیرخواهی و سرمایه اجتماعی نیز در مورد 

ضریب تعیین نشان بهبود یابد.  هاآنمهارت روابط متقابل در 
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 یهامهارتکه میزان تعیین واریانس تبیین شده توسط  دهدیم
      به و مهارت روابط متقابل  مشارکت، خیرخواهیی اربروانی 
 این در حالی است که بین .است 05/0و  53/0، 54/0ترتیب 
همبستگی اعتماد به سازمان،  مؤلفهروانی با  یهامهارت

 در مورد رابطه بین هاافتهی نبود. مشاهدهقابلمعناداری 
 یهاافتهیدر راستای روانی با سرمایه اجتماعی  یهامهارت

      ( بوده2015برن )(، لینا و وان 2013) نسترایوپژوهش 
روانی با  یهامهارتبین مذکور نیز  یهاپژوهشدر است. 

      همبستگی مثبت  مطالعه موردسرمایه اجتماعی افراد 
      گفت،  توانیمپژوهش  یهاافتهیدر تبیین بود.  شده گزارش
های های اساسی مهارتیکی از مهارت های شناختیمهارت
تا فرد با شناختی  شودیمکه موجب  شودیممحسوب  روانی

. همین با اعتماد بیشتری رفتار کند آوردیم به دستکه از افراد 
 مؤلفهموضوع نیز در متغیر سرمایه اجتماعی وجود دارد و 

و موجب تقویت اعتماد  اساسی آن بوده یهامؤلفهاعتماد که از 
متقابل بین همکاران، احساس امنیت شغلی، صداقت و 

     نظرات و عقاید، بین مدیران و کارکنان، بیان  ییگوراست
 بر اساسسازمان، دادن مسئولیت  یهااستیسآزادانه نقد 

شرایط آینده برای  ینیبشیپشایستگی، توانایی اداره در 
سازمان،  یهااستیسرویارویی با آن، اعتقاد به اهداف و 

به کرامت  دادن تیاهماطمینان کارکنان به اطالعات اداره و 
روانی و  یهامهارتبنابراین نقش ؛ شودیمانسانی، سروکار 
 در یک راستا قرار دارد.سرمایه اجتماعی 

های روانی پایه مهارت ریتأثتحت  مهارت ارتباطی مدیران
مدیران  کهیدرصورتقرار دارد و  هاآن های شناختیمهارتو 

باالیی  های شناختیمهارتو های روانی پایه مهارتورزشی از 
های مهارت هاآنکرد که  ینیبشیپ توانیم برخوردار باشند،

پژوهش حاضر در  یهاافتهیارتباطی بهتری را داشته باشند. 
. است( 2017بل )و  (2016فرنهام ) پژوهش یهاافتهیراستای 

روانی  یهامهارت یهامؤلفهبین مذکور نیز  یهاپژوهشدر 
پژوهش  یهاافتهیدر تبیین  گزارش داده شد.ارتباطی  بامهارت

اساسی در  یهامؤلفههای شناختی که از مهارتگفت،  توانیم
شامل کلیه فرآیندهای  شودیمروانی محسوب هایمهارت
و  استمطلب ، استدالل و درکمسئلهاز قبیل تفکر، حل  ذهنی
توجه،  شناسان شناختی جدید معتقدند شناخت به جریانروان

شود و فرآیندهای شناختی سازی و بازیابی اطالعات میذخیره
کنند و سایر اکثر فرآیندهای فکری انسان را کنترل می

دهند نقش مهمی در تحت تأثیر قرار می عمیقاهای او را کنش
 رفتارهای تعاملی و ارتباطی افراد دارد.

      های مهارت ریتأثتحت  سرمایه اجتماعی مدیران
 کهیدرصورتقرار دارد و  هاآن های شناختیمهارتو پایه روانی 

 هایمهارتو های روانی پایه مهارتمدیران ورزشی از 
 هاآنکرد که  ینیبشیپ توانیم باالیی برخوردار باشند شناختی

که  دهدیمسرمایه اجتماعی بهبود یابد. ضریب تعیین نشان 
روانی  هایمهارت ریتأثتحت  از نمرات سرمایه اجتماعی 24/0

پژوهش حاضر  یهاافتهیقرار دارد.  های شناختیمهارتو پایه 
( و شاه میری و 2013) نسترایوپژوهش  یهاافتهیدر راستای 

بین مذکور نیز  یهاپژوهشدر . است( 2016) ینظر
 است. شدهاشارهروانی با سرمایه اجتماعی  یهامهارت

تخصیص زمان برای دستیابی به اهداف  رسدیمبه نظر 
ریزی یک مسیر استراتژیک برای دستیابی به سازمان و برنامه

اهداف، توجه نمودن به متغیرها و متمرکز نمودن توجه به  این
منابع مهم و ضروری، اعتقاد داشتن به این باور که فرد توانایی 

شدن با  روروبهکافی برای  نفساعتمادبهانجام کار را داشته و 
، حوزه استتکالیف و اهدافی که تعیین گردیده است را دارا 

یجاد کار و تمرکز بر بسیار مهمی است که مدیر از طریق ا
های تری به تالشمناسب یدهسازمانتواند ها میتالش

سازمانی داده و بتواند از دانش و فنون خود، مهارت رهبری 
برای رسیدن به اثربخش خود و توانایی استفاده از دیگران 

روانی و ارتباطی استفاده  یهامهارتاهداف خود در قالب 
 ها وارا شدن این توانایینماید. از سوی دیگر فرد با د

تواند الگوی رهبری مناسب سازمان و های مدیریتی میمهارت
الگوی مدیریتی  درواقعزیرا ؛ کارکنان خویش را انتخاب نماید

شخصیت  طرز تفکر و دهندهنشانانتخابی توسط یک مدیر 
روانی خواهد بود.  یهامهارتکه این خود برگرفته از  اوست

متناسب با نوع سازمان ی مدیریتی روشن است که الگوها
توانند تأثیری متفاوت بر روی عملکرد سازمان داشته باشند می

    و به بیانی دیگر نقش الگوهای مدیریتی بر اثرگذاری 
است و برای بقاء و  انکاررقابلیغیا عملکرد آن سازمانی 

سازمان در بلندمدت، انتخاب الگوی مدیریتی بسیار  یتوسعه
توان اذعان نمود ها میبنابراین با توجه به یافته؛ مهم است

های از مهارت انتخاب نوع الگوی مدیریتی مدیران ورزشی
آنان متأثر بوده و همچنین  یارتباطهای روانی و مهارت

قرار  های روانی مدیرانهای مدیریتی تحت تأثیر مهارتمهارت
 دارند.
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های روانی بر عنوان نمود که مهارت توانیم یطورکلبه
گذار هستند، های ارتباطی و سرمایه اجتماعی تأثیرمهارت

باالتر باشد  هامهارتتوان گفت هر چه سطوح این بنابراین می
های کالمی، شنودی و بازخوردی توان از مهارتبهتر می

تواند می هامهارترا بودن این استفاده نمود. باید اذعان نمود دا
در انتخاب الگوهای رفتاری مناسب مدیران با زیردستان خود 
در یک سازمان ورزشی تأثیر به سزایی داشته و در موفقیت 

 یهامهارتداشتن  ازآنجاکهسازمان مؤثر باشد.  درازمدت
است و ضعف و  ازیموردنارتباطی برای انجام وظایف مدیریتی 

هایی که برای یک مدیر الزم کاستی در هر یک از مهارت
دهد، لذا دارا است شانس موفقیت او و سازمان را کاهش می

در این  موردمطالعههای مهارت ازجملههای روانی بودن مهارت
، کنترل حاالت روانی نفساعتمادبهگزینی، تحقیق یعنی هدف

را برای  یارتباطهای دن مهارتتواند میزان دارا بوو تمرکز می
ریزی منظم مدیران ورزشی افزایش دهد. داشتن توانایی برنامه

رسیدن به این  درراهبرای دستیابی به اهداف معین و تالش 

و  نفسعزتاهداف، باال بودن سطوح اعتماد به خود و 
یک فرد توانا، کنترل نمودن خود در  عنوانبهشناسایی خود 

 تیاهمکماز موارد  یپوشچشم تیدرنهاا و زهای تنشموقعیت
اهمیت و تمرکز بر موارد مهم موجب افزایش سطح و یا بی

مهارت استفاده از دانش، تجربه و تخصص، توانایی کار کردن 
سیاسی با زیردستان، توانایی درک مشکالت سازمان و زیرکی 

شاید بتوان  رونیازاشود. اجتماعی در محل کار میو هوش 
های روانی موجب افزایش قدرت سازگاری ن نمود مهارتاذعا

توانند های روانی میاین توانایی درواقعفرد با محیط شده و 
بنابراین دارا ؛ برای موفقیت مدیران باشند کنندهنییتععاملی 

هایی برای مدیران ورزشی برای مدیریت بودن چنین مهارت
یران است که مد یهامهارت درواقعسازمان حائز اهمیت است. 

ایفا  هاسازماندر پیشبرد اهداف  یاکنندهنییتعنقش بسیار 
 .دینمایم
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