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چكیده
ارتباطات ،یک مهارت بسیار مهم مدیریت و مبناي الزم براي مدیریت کارآمد است .از طرفی با توجه به اهمیت ارتباطات صحیح و
مؤثر در به وجود آوردن فرایندهایی که منجر به ارتقاء رضایت شغلی میشود ،هدف از پژوهش حاضر بررسی شاخصهاي مهارت
ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت شغلی کارکنان مرکز تربیت مربی کرج بود تا از نتایج آن در جهت بهبود کیفیت و عملکرد
سازمانی استفاده شود .روش پژوهش توصیفی ،تحلیلی ،پیمایشی بود .جامعه آماري شامل  802تن از کارکنان مرکز تربیت مربی کرج
بود .به دلیل محدودیت تعداد افراد جامعه و قابل شمارش بودن آن ،از روش نمونهگیري استفاده نشد .روش جمعآوري دادهها با
استفاده از دو پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی کارکنان و مهارتهاي ارتباطی مدیران با طیف پنج گزینهاي لیکرت بود .روش
تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSو آزمون آماري اسپیرمن بود .یافتههاي تحقیق نشان داد که مهارتهاي ارتباطی
مدیران در حد مطلوبی بوده و همچنین میانگین رضایت شغلی کارکنان با توجه به مقیاس رتبهاي در حد متوسط تا خوب بود .نتایج
حاکی از آن است که از بین متغیرهاي شاخص هاي مهارت ارتباطی مدیران ،مهارت خودگشودگی داراي بیشترین همبستگی و مهارت
نفوذ آرمانی و الهامبخشی داراي پایینترین همبستگی با رضایت شغلی کارکنان میباشد .همچنین نتایج آزمون همبستگی اسپیرمن
نشان داد که شاخصهاي مهارت ارتباطی مدیران با رضایت شغلی کارکنان در رابطه معناداري با همبستگی متوسط تا ضعیف می
باشد؛ بنابراین پیشنهاد میشود جهت ارتقاء کیفیت رضایت شغلی کارکنان به افزایش سطح مهارتهاي ارتباطی مدیران با استفاده از
برنامههاي آموزشی مدون توجه شود.
کلید واژگان :مهارتهاي ارتباطی مدیران ،رضایت شغلی ،آزمون اسپیرمن ،مرکز تربیت مربی کرج
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Abstract
Communication is a crucial management skill and the need for efficient
management. However, with regard to the proper communication and effective in
creating the processes leading to enhanced job satisfaction; this study aimed to
evaluate the communication skills managers index and its role in job satisfaction of
employees Instructor Training Center of Karaj, Intends to examine the relationship
between two variables and its results in order to improve the quality and
performance center that was used. Research method was descriptive analytical
survey. Statistical society included 208 staffs of the Instructor Training Center.
Because of limited people we didn’t use sampling method. The method of Data
collection was using of two standard questionnaires of job satisfaction and
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communicational skill of managers with 5 options Lacerate. Data analyses did with
SPSS software and Spearman statistical test. The results indicates that the
communicational skill of managers was desirable and mean of staffs’ job satisfaction
was average until good, with regard to rating scale. We concluded that between
communicational skill manager variables, the most regression was for skill and the
least regression were for skill and skill with staffs’ job satisfaction. Also, results of
Spearman regression test indicated that communication skills with job satisfaction of
employee index managers in correlation with the average correlation are weak.
Therefore, it is suggested that to improve the quality of job satisfaction of employees
and communication skills of managers the use of educational programs should be
considered.
Keywords: Managers communicative skills, job satisfaction, Spearman statistical
test, Instructor Training Center of Karaj.

مقدمه
ماهیت اجتماعی انسان ایجاب میکند که آدمی با وجوه گوناگون اجتماع و مجموعههاي درون آن ارتباط
برقرار کند .در جوامع امروزي که همزمان با پیچیدهتر شدن فزاینده زندگی مشکالت جدیدي براي انسان پدید
آمده است ،اهمیت ارتباطات بیشتر میشود .در چنین جوامعی ارتباطات یکی از مهمترین عوامل توسعه و تعالی
و موفقیت انسان است (امیري و همکاران .)28: 8327 ،ارتباط فرآیند انتقال پیامها ،دیدگاهها ،حقیقتها،
اطالعات و نگرشها از یک شخص به شخصی دیگر است که اجازه میدهد اطالعات و دیدگاههاي انتقالیافته به
عمل تبدیل شوند(رئوف .)24 :8328 ،پس ارتباطات یکی از مهمترین ابزار جامعه متمدن میباشد؛
بهعبارتدیگر ارتباطات براي موفقیت یک انسان امري حیاتی میباشد (مرتضوي و مهربان.)882 :8323 ،
همان طور که ارتباطات براي انسان حیاتی است براي انجام عملیات سازمانی یا به عبارت بهتر براي
شکلگیري و بقاي سازمان نیز حیاتی میباشد .در این زمینه مطالعات دعایی( )8330نشان میدهند که بدون
ارتباطات ،سازمانی وجود نخواهد داشت و به همین علت میتوان گفت امکان تأثیر گروه بر رفتار فرد نیز
غیرممکن خواهد بود(دعایی .)۶۳ :8338 ،پس ارتباطات ،یک مهارت بسیار مهم مدیریت و مبناي الزم براي
مدیریت کارآمد است .بهوسیله ارتباطات ،مدیران به حرف دیگران گوش میدهند و در درك اطالعات الزم براي
ایجاد انگیزش در محیط کاري ،سهیم میشوند(ایراننژاد پاریزي .)380 :8321 ،تحقیقات در این زمینه نشان
داده است که تمرکز بر روي چگونگی استفاده از شاخصها ،مؤلفهها و فرایندهاي ارتباطی ،کمک قابل توجهی
به تقویت و ارتقاي مهارتهاي ارتباطی مدیران خواهد کرد (.)Janthon and et al, 2015: 989
از این رو مهارتهاي ارتباطی ،به رفتارها و اعمالی گفته میشود که شخص از طریق آنها ،قادر خواهد
بود به نحوي با دیگران ارتباط برقرار کند که به ایجاد پاسخهاي مثبت و اجتناب عکسالعملهاي منفی منجر
شود( .میرمحمدخانی و همکاران .)883 :8333 ،همچنین چارگی و دلوار( ،)8007مهارتهاي ارتباطی آن
دسته از مهارتهایی می دانند که افراد میتوانند درگیر تعاملهاي بین فردي و فرایند ارتباط شوند و شامل
مهارتهاي متفاوتی هستند که مهمترین آنها مهارتهاي کالمی ،گوش دادن مؤثر و بازخورد است
( .)Cheraghi and Delavar, 2007: 124بنابراین مهارتهاي ارتباطی بهعنوان یک مفهوم اساسی ،با
ترکیبی از زمینههاي مختلف مهارتهاي تخصصی شغل ،مهارت ارتباط با مشتري ،روانشناسی ،مدیریت و
ارتباطات میباشد (مزینانی و همکاران .)34 :8333 ،ازاینرو شناخت مهارتهاي ارتباطی افراد و اعمالنفوذ بر
آنان بهمنظور تحقق اهداف سازمانی موضوعی اساسی در مطالعه رفتار انسانی است.
در راستاي بحث مهارت هاي ارتباطی گودرزي و همکاران( ،)8338معتقدند که مدیران براي توانایی
ارتباط بین فردي براي کارکنان اهمیت ویژهاي قائل هستند .به عقیده مدیران ،توانایی مهارتهاي ارتباطی،
مهمترین عامل تصمیم گیري سازمان به هنگام استخدام و موفقیت افراد در زمان شروع به کار است (گودرزي و
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همکاران .)88 :8338 ،نتایج پژوهشی قربانی( )8372گواه این امر است که هشتاد درصد از وقت مدیران صرف
برقراري ارتباط با دیگران می شود .با توجه به چنین حجم زمانی عظیمی ،بدیهی است که سبک مدیر در
برقراري ارتباط با کارکنان ،همکاران ،مقامات باالتر و منابع برونسازمانی نقشی تعیینکننده در عملکرد وي
دارند (قربانی .) 87 :8372 ،موضوع ارتباطات براي مدیران از چنان اهمیتی برخوردار است که میتوان گفت
اولین وظیفه یک مدیر توسعه سیستم ارتباط در سازمان است.)Aerabi and rafiee, 2011: 121( .
بنابراین از دیدگاه سازمانی مهارتهاي ارتباطی یک امر ضروري براي مدیران سازمان است ،زیرا اطالعات الزم را
براي کارکنان فراهم میآورد و نگرشها را گسترش می دهد تا هماهنگی و رضایت شغلی افزایش یابد (امیري و
همکاران.)2 :8327 ،
آنچه در کنار مهارت هاي ارتباطی مدیران بسیار جلوه می کند بحث رضایت شغلی کارکنان است .رضایت
شغلی به مجموع تمایالت یا احساسات مثبت که افراد نسبت به شغل خوددارند ،اطالق میشود( Ma and et
 .) al, 2003: 10در بیان ساده ،رضایت شغلی عبارت از احساس عاطفی مفید و مثبتی که پس از انجام کار در
فرد حاصل میگردد ،البته رضایت شغلی یک عامل مجرد و تنها نیست ،بلکه ارتباطی بینابین و پیچیدهاي از
وظایف شغلی ،مسئولیتپذیري ،کنشها و واکنشها ،انگیزهها ،تشویقها و دلگرمیهاست ( Tabatabaei and
 .)et al, 2005: 100مطالعات مربوط به رضایت شغلی نشان میدهد که رضایت شغلی از جنبهها و ابعاد
خاص در محیطهاي مختلف و براي گروههاي متفاوت اهمیتی گسترده دارد(جعفر زاده کرمانی .)8323 ،رابینز
به نقل از هرزبرگ مینویسند :رضایت شغلی داراي دو بعد میباشد که شامل عامل بهداشت که شامل
ویژگیهاي محیطی شغل و جنبههاي بیرونی 1مثل حقوق ،سرپرستی ،روابط بین فردي ،شرایط و موقعیتهاي
کاري است( .)Rabins, 1998بدین ترتیب میتوان گفت ،یکی از اهداف سازمانهاي چابک ایجاد رضایت براي
کارمندان است که این رضایت شغلی ،بازدهی و تولید بیشتر را در پی دارد (.)Robbins, 2005: 40
درنهایت میتوان بیان کرد که هرچند پژوهش درزمینه مهارتهاي ارتباطی مدیران و رابطه آن با رضایت
شغلی کارکنان مسئله و رویکرد جدید در روابط سازمانی و منابع انسانی میباشد ،اما این امر از اهمیت مسئله
نمیکاهد ،بلکه تحقیقات پی گیر و گستردهتري را طلب میکند تا این موضوع را عالوه بر سازمانهاي بزرگ ،در
مؤسسات کوچک و سازمانهاي جانبی نی ز موردبررسی قرار دهند .با توجه به اهمیت ارتباطات صحیح و مؤثر در
به وجود آوردن فرایندهایی که منجر به اثربخشی در سازمانها میشود و نقش رضایت شغلی در این میان،
پژوهش حاضر به دنبال انجام تحقیقی با عنوان بررسی شاخصهاي مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در
رضایت شغلی کارکنان در مرکز تربیت مربی کرج میباشد تا نتایج آن موردتوجه مدیران سازمانها قرار گیرد و
بتواند کمکی در راستاي بهبود ارتباط مدیران با کارکنان مدنظر قرار گیرد .ازاینرو سؤال زیر طراحی گردیده که
محقق در پژوهش حاضر سعی دارد به آن پاسخ دهد:
نقش شاخصهاي مهارت ارتباطی مدیران در رضایت شغلی کارکنان مرکز تربیت مربی کرج چگونه است؟
پیشینه پژوهش
واگی سویامی ( ،)8082در مقالهاي نشان دادند که بین هوش هیجانی و مهارتهاي ارتباط بین فردي
رابطه معنیداري وجود دارد ( .)Waqi Suhaimi and et al, 2014: 110گلفان و همکاران ( ،)8082در
پژوهش خود نشان دادند که در مقایسه خانوادهها قبل و بعد از اجراي شاخصهاي مهارت ارتباطی مشاهده شد
که در  4/2درصد مهارتهاي ارتباطی  80درصد پیشرفت حاصل شد ()Gelfman and et al, 2014: 738
پتروویچی و دوبرسیکو ( )8082در پژوهش خود نشان دادند که در اکثر دانشکدهها بین هوش هیجانی و
).(Hygiene factor
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مهارتهاي ارتباطی رابطه معنیدار وجود داشت ( .)Petrovici and Dobrescu, 2014: 1405حسینی
نسب و همکاران ( ،)8338در مقالهاي به این نتیجه دست یافتند که بین مهارت ارتباطی (اطالعرسانی ،شنودي
و )...کارکنان و رضایت اربابرجوع (معلمان) همبستگی مثبت و معنیداري وجود دارد .نظري و همکاران
( ،)8338در پژوهش خود نشان دادند که بین مهارتهاي ارتباطی ،ارتباطات بین فردي با باالدستان و
زیردستان و اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ارتباطی معنیدار وجود دارد .درامامی ( ،)8338در مقاله خود
نشان دادند که بین سبک رهبري و مهارتهاي ارتباطی مدیران با سالمت روان کارکنان ازلحاظ آماري رابطه
معنیداري مشاهده نشد .حسینی نسب و عظیمی کهن ( ،)8330در مقاله خود نشان دادند که بین مهارت
ارتباطی (اطالعرسانی ،شنودي و )...کارکنان و رضایت اربابرجوع (معلمان) همبستگی مثبت معنیداري وجود
دارد .زارعی متین وهم کاران ( ،)8323در پژوهش خود نشان دادند که بین شاخصهاي مهارت ارتباطی
مدیران و رضایت شغلی کارکنان رابطه مثبت و معنیداري وجود دارد .براتی و همکاران ( ،)8338در پژوهشی
نشان دادند که اختالف معنیداري ازنظر میانگین نمره مهارتهاي ارتباطی در رابطه با متغیرهایی همچون:
سن ،جنس ،مدرك تحصیلی ،محل کار ،وضعیت استخدامی و سابقه کار مشاهده شد محمودي و همکاران
( ،)8338در مقالهاي نشان دادندکه ارتباطی معنیدار میان مهارتهاي ارتباطی پرستاران و رضایت شغلی آنان
وجود دارد .بهطوريکه افزایش مهارتهاي ارتباطی باعث افزایش رضایت شغلی میشود .آزموده و همکاران
( ،)8323در مقالهاي نشان دادند بین مهارتهاي ارتباطی مدیران و افزایش رضایت مشتریان رابطه مثبت و
معناداري وجود دارد امیري و همکاران ( ،)8327در پژوهش نشان دادند که بین مهارتهاي ارتباطی مدیران و
رضایت شغلی کارکنان رابطه مستقیم و معنیداري وجود دارد .همچنین بین مهارتهاي ارتباطی کالمی ،کتبی
و ارتباط غیرکالمی با رضایت شغلی کارکنان رابطه مستقیم معنیداري وجود دارد.
روش پژوهش
مقطع زمانی و مکانی این پژوهش سال  8332و مرکز تربیت مربی کرج میباشد .روش انجام این پژوهش
روش توصیفی -تحلیلی از نوع همبستگی است و براي بررسی نقش شاخصهاي مهارت ارتباطی مدیران و
رضایت شغلی کارکنان از روش پیمایشی(پرسشنامه) استفادهشده است .پرسشنامهها شامل دو پرسشنامه
استاندارد رضایت شغلی کارکنان(مینه سوتا) و مهارتهاي ارتباطی مدیران(بارتون و جرابک) با طیف پنج
گزینهاي لیکرت(کامالً راضی هستم ،راضی هستم ،نظري ندارم ،ناراضی هستم و کامالً ناراضی هستم) میباشد.
متغیرهاي این پژوهش شامل متغیر مهارت هاي ارتباطی(خود گشودگی ،همدلی ،حمایتگري ،مثبتگرایی ،خود
نظمی ،مهارت اجتماعی ،نفوذ آرمانی و الهامبخشی و تحریک فرهیختگی) به عنوان متغیر مستقل و رضایت
شغلی به عنوان متغیر وابسته میباشد .جامعه آماري پژوهش حاضر به تعداد  802نفر میباشد که به علت
محدودیت تعداد نفرات و قابل شمارش بودن کل جامعه از روش نمونهگیري استفاده نشده است؛ به عبارت
دیگر کل جامعه آماري تمام شماري شده است .بهمنظور سنجش روایی این پرسشنامه از  2نفر از اساتید و
صاحبنظران در مدیریت منابع انسانی استفاده شد .براي تعیین پایایی این پرسشنامه ابتدا اقدام به اجراي
پیشآزمون توسط  80نفر از کارکنان مرکز تربیت مربی کرج شده که میزان آن در حد موردقبول محاسبه شد.
جهت تعیین پایایی پرسشنامه از روش ضریب آلفاي کرونباخ استفاده گردید .ضریب آلفاي کرونباخ براي متغیر
مهارت ارتباطی 0/327و براي متغیر رضایت شغلی 0/372محاسبه گردید .این مقدار نشاندهنده قابلیت اعتماد
باالي سؤاالت است.جدول ( .)8براي تجزیهوتحلیل دادهها با استفاده از نرم افزار  SPSSاز آمار توصیفی(
جداول توزیع فراوانی ،نمودار ،پارامترهاي میانگین ،میانه و مد انحراف معیار ،واریانس ،دامنه ،حداقل و حداکثر)
و آمار استنباطی(آزمون آماري اسپیرمن) بهره گرفته شد.
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جدول  -6ارزیابی مقدار آلفای کرونباخ برای متغیرهای مهارت ارتباطی و رضایت شغلی
متغیر

شاخص
خود گشودگی

مهارت ارتباطی

رضایت شغلی

آلفاي کرونباخ
0/549

همدلی

0/560

حمایت گري

0/569

مثبتگرایی

0/849

خود نظمی

0/885

مهارت اجتماعی

0/524

و الهامبخشی آرمانی نفوذ

0/599

تحریک فرهیختگی

0/599

0/589

0/594

-

یافتهها
سیمای آماری از جامعه پژوهش

از تعداد  802نمونه مطالعه شده %84.3 ،زن و  878نفر ( 28.8درصد) مرد میباشد .در بررسی وضعیت
سنی  82نفر ( 2.7درصد) بین  88-30سال 42،نفر ( 30.2درصد) بین  38-20سال 37 ،نفر ( 24.4درصد)
بین  28تا  10سال 88 ،نفر ( 80.4درصد)  18تا  40سال و  7نفر ( 3.2درصد) باالتر از  48سال سن
داشتند .بیشترین افراد داراي مدرك لیسانس به تعداد  44نفر با  38.7درصد و سپس افراد داراي مدرك کمتر
از دیپلم به تعداد  48نفر  83.2درصد بودند .همچنین بیشترین افراد مطالعه شده را متأهلها تشکیل میدهند
که برابر با ( 883نفر) و سپس افراد مجرد به تعداد  73نفر میباشد .بررسی وضعیت فعالیت جامعه اماري نشان
داد که  3/4درصد از افراد مطالعه شده مربی و  30/2درصد داراي فعالیتی غیر از مربی میباشند .بیشترین نوع
استخدامی در بین افراد مورد مطالعه شده ،وضعیت شغل قراردادي با  888نفر و کمترین آن  87نفر داراي نوع
فعالیت پیمانی است .بیشترین سابقه کار در بین افراد مطالعه شده ،به افرادي با سابقه بیش از  81سال به
تعداد  33نفر و  27.4درصد تعلق دارد .همچنین کمترین سابقه افراد به افراد کمتر از یک سال فعالیت در
مرکز مورد نظر به تعداد  88.8درصد تعلق دارد.
سنجش ارتباط بین متغیرهای پژوهش

در این بخش به تجزیهوتحلیل ارتباط بین متغیرهاي پژوهش پرداخته میشود .بدین منظور با استفاده از
آزمون اسپیرمن 1تأثیر متغیرهاي مهارتهاي ارتباطی در رضایت شغلی پرداخته میشود .دلیل انتخاب آزمون
اسپیرمن براي تحلیل معناداري متغیرها ،توزیع غیرنرمال بودن دادهها و سنجش ارتباط بین متغیرها است.
نتایج به دست آمده از آزمون فوق بهصورت زیر تحلیل میشود:
سنجش ارتباط بین شاخص مهارت خود گشودگی مدیران و رضایت شغلی کارکنان :در این بخش به سنجش
ارتباط بین مهارت خودگشودگی مدیران با رضایت شغلی کارکنان پرداختیم .بدین منظور دو فرض آماري براي
پی بردن به ارتباط بین دو متغیر فوق مطرح میشود که شامل زیر میباشد:
 :H0بین مهارت خود گشودگی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ارتباط معناداري وجود ندارد.
 :H1بین مهارت خود گشودگی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ارتباط معناداري وجود دارد.
نتایج به دست آمده از فرضیههاي پژوهش با آزمون اسپیرمن بهصورت جدول ( )8است:
Spearman's rho
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جدول  -2ارتباط بین مهارت خود گشودگی مدیران و رضایت شغلی کارکنان
همبستگی
متغیر خودگشودگی

متغیر رضایت شغلی

مدیران

کارکنان

همبستگی معنادار

8

0/283

P-value

0

0/.000

تعداد

802

802

نوع آزمون و متغیرهاي پژوهش

آزمون اسپیرمن

متغیر مهارت خود گشودگی مدیران

نتایج به دست آمده از آزمون اسپیرمن براي متغیرهاي مهارت خود گشودگی مدیران و رضایت شغلی
کارکنان نشان میدهد که فرضیه  H0با توجه به سطح معنی داري کمتر از  0/08و سطح اطمینان  33درصد
رد شده و فرضیه  H1با شدت همبستگی  0/283مورد تأیید قرار میگیرد .ضریب همبستگی به دست آمده به
صورت همبستگی مثبت و شدت آن متوسط میباشد.
شاخص مهارت همدلی مدیران و رضایت شغلی کارکنان :مهارت همدلی مدیران یکی دیگر از شاخصهاي
مهارت ارتباطی است که به نظر می رسد در رضایت شغلی کارکنان تأثیر به سزایی داشته باشد؛ بنابراین ارتباط
بین این می تواند فرض اولیه پژوهش را اثبات کند .بدین منظور براي تحلیل همبستگی بین دو متغیر مورد نظر
دو فرض آماري بهصورت زیر طرح میشود:
 :H0بین مهارت همدلی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ارتباط معناداري وجود ندارد.
 :H1بین مهارت همدلی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ارتباط معناداري وجود دارد.
آزمون فرضهاي آماري فوق با استفاده از آزمون اسپیرمن بهصورت جدول ( )3نشان داده شده است:
جدول  -0ارتباط بین مهارت همدلی مدیران و رضایت شغلی کارکنان
همبستگی
نوع آزمون و متغیرهاي پژوهش

آزمون اسپیرمن

متغیر مهارت همدلی

متغیر مهارت همدلی

متغیر رضایت شغلی
کارکنان

همبستگی معنادار

8

0/322

P-value

0

0/000

تعداد

802

802

نتایج به دست آمده از آزمون فوق براي متغیرهاي مهارت همدلی و رضایت شغلی کارکنان نشان میدهدد
که فرضیه  H0در این بخش از آزمون ،با توجه به سطح معنی داري کمتر از  0/08و سطح اطمینان  33درصدد
رد شده و فرضیه  H1با شدت همبستگی  0/322مورد تأیید قرار میگیرد .همبستگی به دست آمد با توجه بده
طبقهبندي ضریب شدت همبستگی ،داراي همبستگی مثبت و ضعیف میباشد.
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شاخص مهارت مثبتگرایی مدیران و رضایت شغلی کارکنان :مثبتگرایی یکی دیگر از شاخصهاي مهارت
ارتباطی مدیران است که توجه به آن میتواند در رضایت شغلی کارکنان و همچنین عملکرد آنها تأثیر بسزایی
داشته باشد .بدین منظور دریافت معناداري بین دو متغیر مورد نظر و تحلیل شدت همبستگی بین آنها هدف
دیگر فرضهاي آماري است که بهصورت زیر طرح و ارزیابی میشود:
 :H0بین مهارت مثبتگرایی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ارتباط معناداري وجود ندارد.
 :H1بین مهارت مثبتگرایی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ارتباط معناداري وجود دارد.
نتایج به دست آمده از فرضهاي آماري پژوهش با استفاده از آزمون همبستگی اسپیرمن بهصورت جدول
( )2است:
جدول  -9ارتباط بین مهارت مثبتگرایی مدیران و رضایت شغلی کارکنان
همبستگی
نوع آزمون و متغیرهاي پژوهش

آزمون اسپیرمن

متغیر مهارت مثبتگرایی
مدیران

متغیر مثبتگرایی مدیران

متغیر رضایت
شغلی کارکنان

همبستگی معنادار

8

0/130

P-value

0

0/000

تعداد

802

802

نتایج به دست آمده از تحلیل فرضهاي آماري فوق نشان داد که مهارت ارتباطی مثبتگرایی مدیران با
رضایت شغلی کارکنان در سطح اطمینان  33درصد و سطح معنی داري کمتر از 0/08در ارتباط بوده و فرضیه
 H1با شدت همبستگی  0/130مورد تأیید قرار میگیرد .شدت همبستگی به دست آمده بین دو متغیر مورد
نظر متوسط و مثبت میباشد.
شاخص مهارت خود نظمی مدیران و رضایت شغلی کارکنان :یکی دیگر از فرضیههایی که در پژوهش حاضر
طرح و بدان پرداخته می شود ،شاخص مهارت خود نظمی در مهارت ارتباطی مدیران است که فرض اولیه به این
صورت است که رضایت شغلی کارکنان در ارتباط معناداري با شاخص فوق است؛ بنابراین براي آزمون آن دو
فرض آماري بهصورت زیر مطرح میشوند:
 :H0بین مهارت خودنظمی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ارتباط معناداري وجود ندارد.
 :H1بین مهارت خودنظمی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ارتباط معناداري وجود دارد.
نتایج به دست آمده از فرضهاي آماري فوق بهصورت جدول ( )1نشان داده شده است.
جدول  -1ارتباط بین مهارت خودنظمی مدیران و رضایت شغلی کارکنان
همبستگی
متغیر خودنظمی مدیران

نوع آزمون و متغیرهاي پژوهش
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آزمون اسپیرمن

متغیر مهارت خودنظمی
مدیران

همبستگی معنادار

8

0/222

P-value

0

0/000

تعداد

802

802

نتایج به دست آمده حاکی از آن است که بین متغیرهاي مهارت خودنظمی مدیران و رضایت شغلی
کارکنان با توجه به سطح معنی داري کمتر از  0/08و سطح اطمینان  33درصد ارتباط معناداري وجود دارد؛
بنابراین فرضیه  H1با شدت همبستگی  0/222مورد تأیید قرار میگیرد .شدت همبستگی فوق بهصورت
همبستگی متوسط و مثبت میباشد.
شاخص مهارت اجتماعی مدیران و رضایت شغلی کارکنان :یکی دیگر از شاخصهاي مهارت ارتباطی مدیران
در رضایت شغلی کارکنان مهارت اجتماعی آنها است که تأثیر بسزایی در عملکرد و بهرهوري سازمانی دارد .در
این بخش از تحلیلهاي استنباطی به آزمون ارتباط و همبستگی بین دو فرضهاي آماري  H1و  H0پرداخته
میشود .بدین منظور فرضهاي مورد نظر بهصورت زیر طرح و ارزیابی میشوند:
 :H0بین مهارت اجتماعی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ارتباط معناداري وجود ندارد.
 :H1بین مهارت اجتماعی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ارتباط معناداري وجود دارد.
نتایج به دست آمده از فرضهاي فوق با آزمون اسپیرمن بهصورت جدول ( )4نشان داده شده است:
جدول  -1ارتباط بین مهارت اجتماعی مدیران و رضایت شغلی کارکنان
همبستگی
نوع آزمون و متغیرهاي پژوهش

آزمون اسپیرمن

متغیر مهارت اجتماعی مدیران

متغیر مهارت اجتماعی مدیران

متغیر رضایت
شغلی کارکنان

همبستگی معنادار

8

0/374

P-value

0

0/000

تعداد

802

802

نتایج به دست آمده از آزمون اسپیرمن براي متغیرهاي مهارت اجتماعی مدیران و رضایت شغلی کارکنان
نشان میدهد که فرضیه  H0با توجه به سطح معنی داري کمتر از  0/08و سطح اطمینان  33درصد رد شده و
فرضیه  H1با شدت همبستگی  0/374مورد تأیید قرار میگیرد .شدت همبستگی ضعیف و مثبت میباشد.
شاخص مهارت نفوذ آرمانی و الهامبخشی مدیران و رضایت شغلی کارکنان :شاخص مهارت نفوذ آرمانی و
الهامبخشی مدیران یکی دیگر از مؤلفههاي مهارتهاي ارتباطی مدیران است که به نظر میرسد تأثیر عمدهاي
در رضایت شغلی کارکنان در تربیت مربی کرج دارد .بدین منظور در این بخش از تحلیلهاي پژوهش حاضر
به بررسی ارتباط بین دو متغیر فوق بهصورت فرضهاي آماري زیر پرداخته میشود:
 :H0بین مهارت نفوذ آرمانی و الهامبخشی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ارتباط معناداري وجود ندارد.
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 :H1بین مهارت نفوذ آرمانی و الهامبخشی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ارتباط معناداري وجود دارد.
نتایج به دست آمده از فرضهاي آماري پژوهش با آزمون اسپیرمن بهصورت جدول ( )7نشان داده شده است:
جدول  -7ارتباط بین مهارت نفوذ آرمانی و الهامبخشی مدیران و رضایت شغلی کارکنان
همبستگی
متغیر نفوذ آرمانی و

متغیر رضایت

الهامبخشی مدیران

شغلی کارکنان

همبستگی معنادار

8

0/323

P-value

0

0/000

تعداد

802

802

نوع آزمون و متغیرهاي پژوهش

آزمون اسپیرمن

متغیر مهارت نفوذ آرمانی و
الهامبخشی مدیران

نتایج به دست آمده از آزمون فوق براي متغیرهاي مهارت نفوذ آرمانی و الهامبخشی مدیران و رضایت
شغلی کارکنان نشان میدهد که فرضیه  H1با توجه به سطح معنی داري کمتر از  0/08و سطح اطمینان 33
درصد با شدت همبستگی  0/323مورد تأیید قرار میگیرد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که رضایت شغلی
کارکنان با شدت همبستگی ضعیفی از مهارت نفوذ آرمانی تأثیر میپذیرد.
شاخص مهارت حمایت گری مدیران و رضایت شغلی کارکنان :یکی دیگر از مؤلفههاي مهارتهاي ارتباطی
مدیران ،شاخص مهارت حمایتگري مدیران است که در این سطح از تحلیل آماري بهعنوان یک متغیر در نظر
گرفته و تأثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان تربیت مربی کرج ارزیابی میشود .براي این منظور جهت تحلیل
ارتباط معناداري فوق از فرضهاي آماري زیر استفاده میشود:
 :H0بین مهارت حمایت گري مدیران با رضایت شغلی کارکنان ارتباط معناداري وجود ندارد.
 :H1بین مهارت حمایت گري مدیران با رضایت شغلی کارکنان ارتباط معناداري وجود دارد.
نتایج به دست آمده از فرضیههاي پژوهش با آزمون اسپیرمن بهصورت جدول ( )2است:
جدول -8ارتباط بین مهارت حمایت گری مدیران و رضایت شغلی کارکنان
همبستگی
نوع آزمون و متغیرهاي پژوهش
آزمون اسپیرمن

حمایت گري مدیران

حمایت گري مدیران

رضایت شغلی کارکنان

همبستگی معنادار

8

0/134

P-value

0

0/000

تعداد

802

802

این آزمون نشان داد که متغیرهاي مهارت حمایتگري مدیران و رضایت شغلی با توجه به سطح معنی
داري کمتر از  0/08و سطح اطمینان  33درصد و با شدت همبستگی 0/134در ارتباط معناداري بوده است.
همچنین ضریب همبستگی به دست آمده بهصورت همبستگی متوسط و مثبت میباشد
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شاخص مهارت تحریک فرهیختگی مدیران و رضایت شغلی کارکنان :شاخص مهارت تحریک فرهیختگی
مدیران آخرین مؤلفه از مهارتهاي ارتباطی مدیران است که در اینجا سعی میشود تأثیر آن بر رضایت شغلی
به صورت همبستگی مثبت و منفی نشان داده شود .براي این منظور از آزمون همبستگی استفاده شده و در پی
آن به آزمون فرضهاي آماري زیر پرداخته میشود.
 :H0بین مهارت تحریک فرهیختگی مدیران با رضایت شغلی کارکنان ارتباط معناداري وجود ندارد.
 :H1بین مهارت تحریک فرهیختگی مدیران با رضایت شغلی کارکنان ارتباط معناداري وجود دارد.
نتایج به دست آمده از فرضهاي آماري فوق ،بهصورت جدول ( )3نشان داده شده است:
جدول  -4ارتباط بین مهارت تحریک فرهیختگی مدیران و رضایت شغلی کارکنان
همبستگی
نوع آزمون و متغیرهاي پژوهش
آزمون
اسپیرمن

تحریک فرهیختگی مدیران

تحریک فرهیختگی مدیران

رضایت شغلی کارکنان

همبستگی معنادار

8

0/234

P-value

0

0/000

تعداد

802

802

نتایج به دست آمده از آزمون فوق براي متغیرهاي مهارت تحریک فرهیختگی مدیران و رضایت شغلی
کارکنان نشان میدهد که فرضیه  H0با توجه به سطح معنی داري کمتر از0/08و سطح اطمینان  33درصد رد
شده و فرضیه  H1با شدت همبستگی  0/234مورد تأیید قرار میگیرد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که
رضایت شغلی کارکنان با همبستگی مثبت و مت وسط در ارتباط معنادار با مهارت تحریک فرهیختگی مدیران
است.
تحلیل ارتباط بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان مرکز تربیت مربی کرج :در این بخش از
تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها به سنجش ارتباط بین مهارتهاي ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان
مرکز تربیت مربی کرج پرداخته می شود .بنابراین براي آزمون ارتباط بین دو متغیر فوق دو فرض آماري
بهصورت زیر طرحشده است:
 :H0بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ارتباط معناداري وجود ندارد.
 :H1بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ارتباط معناداري وجود دارد.
نتایج به دست آمده از فرضهاي آماري فوق ،بهصورت جدول ( )80نشان داده شده است:
جدول  -63سنجش ارتباط معناداری بین دو متغیر مهارتهای ارتباطی مدیران و رضایت شغلی مدیران
همبستگی
نوع آزمون و متغیرهاي پژوهش
آزمون
اسپیرمن

مهارتهاي ارتباطی مدیران

مهارتهاي ارتباطی مدیران

رضایت شغلی کارکنان

همبستگی معنادار

8

0/137

P-value

0

0/000
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802

تعداد

802

نتایج به دست آمده از آزمون فوق براي متغیرهاي مهارتهاي ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان
نشان میدهد که فرضیه  H0با توجه به سطح معنی داري کمتر از  0/08و سطح اطمینان  33درصد ،رد شده
و فرضیه  H1با شدت همبستگی  0/137مورد تأیید قرار میگیرد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که رضایت
شغلی کارکنان با همبستگی مثبت و متوسط در ارتباط معنادار با مهارتهاي ارتباطی مدیران است.
بحث و نتیجه گیری
وجود ارتباطات مؤثر و صحیح همواره یکی از اجزاي مهم در توفیق مدیریت به شمار میآید .به تجربه
ثابتشده است که اگر ارتباطات صحیحی در سازمانی برقرار نباشد ،گردش امور مختل و کارها آشفته میشود.
در پژوهش حاضر نیز مشخص شد که مهارتهاي ارتباطی مدیران تأثیر به سزایی در میزان رضایت کارمندان
به دنبال دارد .شاید یکی از ارتباطات مؤثر در جامعه مطالعه شده سن افراد باشد که در آمار توصیفی مشخص
شد که  24/4درصد از افراد مطالعه شده در سنین  28تا  10و  30/7درصد در سنین  38تا  20سال
هستند .گروه هاي سنی فوق نشان دهنده مقطع سنی هست که در آن نیروهاي کاري داراي تجربه و انگیزه
کافی در محیط کار خود که یکی از آنها مهارتهاي ارتباطی است میباشد .از نظر جنسیت افراد مشخص شد
که  28/8درصد از جامعه آماري را گروههاي مردان تشکیل میدهند و زنان نقش کمتري نسبت به مردان در
عملکرد مرکز تربیت مربی کرج دارند .از نظر میزان تحصیالت مشخص شد که بیشترین کارکنان و مدیران
مشغول در مرکز تربیت مربی کرج داراي مدرك لیسانس به میزان  38/7درصد میباشد .همچنین با توجه به
درصد تجمعی نزدیک به  10درصد افراد داراي مدرك فوقدیپلم ،لیسانس و فوقلیسانس میباشد که این
مسئله تأثیر مهمی در مهارتهاي ارتباطی مدیران به دنبال دارد.
وضعیت استخدامی و سابقه کار دو متغیر زمینهاي مهمی هستند که تأثیر مهمی در میزان مهارتهاي
ارتباطی مدیران دارد که از نظر وضعیت استخدامی نزدیک به  10درصد ( 13/2درصد) بهصورت قراردادي و
 34درصد بهصورت رسمی در مرکز فوق فعالیت دارند .همچنین مطالعه سابقه کار آزمودنیها نیز نشان داد که
 27/4درصد از افراد داراي سابقه کار بیش از پانزده سال و 88/8درصد یازده الی پانزده سال سابقه کار دارند؛
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که یکی دیگر از مهارتهاي باالي مدیران سابقه کار زیاد آنها و مجرب بودن در
کار خود میباشد که از نتایج توصیفی پژوهش استنباط میشود.
بررسی آمار توصیفی از متغیرهاي مستقل و وابسته پژوهش نشان داد که میزان رضایت شغلی کارکنان
با میانگین  72/3به صورت راضی بوده و این نشان دهنده وجود رضایت شغلی باالي کارکنان در محیط کاري
خود میباشد .همچنین مؤلفههاي مهارت ارتباطی مدیران نیز نشان داد که وضعیت هشت شاخص مربوطه
داراي وضعیت متوسط تا خوب میباشد؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که مهارت ارتباطی مدیران در جامعه
مورد مطالعه باالتر از حد متوسط میباشد و این یافتههاي با توجه به آمار توصیفی در ارتباط با متغیرهاي
زمینهاي پژوهش حاضر میباشد .نتایج فوق با نتایج آرنولد و همکاران ( )8081که بهبود مهارتهاي ارتباطی
کارکنان را در ارتباط با ویژگیهاي روان سنجی امیدوار کننده و همچنین روش عملی مناسب براي ارزیابی
مهارتهاي بالینی در جنبههاي مدیریت ارتباطی میدانند ،مطابقت دارد.
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از طرفی کونینو و همکاران ( ،)8088در پژوهش خود با عنوان "مهارتهاي ارتباطی پرستاران "
دریافتند که پسزمینههاي آموزشی ،آموزش مداوم و رضایت شغلی میتواند بهعنوان عوامل مهم بر
مهارتهاي ارتباطی پرستاران اثرگذار باشد که یافتههاي این بخش از پژوهش حاضر نیز با یافتههاي توصیفی
پژوهش حاضر نیز مطابقت دارد.
تجزیه وتحلیل ارتباط معناداري بین متغیرها نشان داد که کل هشت شاخص مهارتهاي ارتباطی در
ارتباط معناداري و با همبستگی ضعیف تا متوسط با رضایت شغلی کارکنان مرکز تربیت مربی کرج در ارتباط
میباشد .نتایج به دست آمده براي فرضیه اول پژوهش نشان داد که مهارتهاي ارتباطی مدیران با توجه به
شاخص هاي مورد نظر با رضایت شغلی کارکنان در ارتباط معناداري است .نتایج فوق با یافتههاي واگی
سویامی ( ،)8082گلفان و همکاران ( ،)8082پتروویچی و دوبرسیکو ( ،)8082واصفیان و خسروي (،)8333
حسینی نسب و همکاران ( )8338و امینی و همکاران ( )8338که مهارتهاي ارتباطی را در ارتباط با رضایت
شغلی کارکنان به اثبات رساندند هماهنگ و مطابقت دارد.
همچنین عزیزي و زندي پور ( )8333در پژوهش خود با عنوان "بررسی تأثیر آموزش مهارتهاي
اجتماعی -ارتباطی بر رضایت شغلی کارکنان سایپا یدك " نشان دادند که آموزش مهارتهاي اجتماعی-
ارتباطی بر رضایت شغلی ،مهارت ابزار وجود و مهارتهاي مقابلهاي کارکنان تأثیر داشته و این دو باهم رابطه
معناداري دارند .نتایج پژوهش فوق با فرضیه ششم پژوهش حاضر مطابقت داشته و میتوان نتیجه گرفت که
عوامل اجتماعی ازجمله آموزش تأثیر بسزایی در مهارتهاي ارتباط مدیران و همچنین بر رضایت شغلی آنها
دارد.
از طرفی با توجه به یافتههاي پژوهشهاي محققانی ازجمله :اشرفی ریزي و همکاران ( ،)8338فکرت
وهم کاران ( ،)8338درامامی ( ،)8338عرضه و سید عامري ( ،)8338حسینی نسب و عظیمی کهن
( ،)8330زارعی متین وهم کاران ( ،)8323تقی پور و همکاران ( ،)8338محمودي و همکاران (،)8338
آزموده و همکاران ( ،)8323امیري و همکاران ( )8327میتوان دریافت که شاخصهاي مهارتهاي ارتباطی
مدیران همبستگی قوي با رضایت شغلی و عوامل مرتبط به کسبوکار داشته و پژوهشگران فوق به عنوان
موافقان نتایج پژوهش حاضر به شمار میروند.
پیشنهادهای پژوهش
 هرگونه مهارتی براي ارتقاء نیاز به آموزش دارد .جهت افزایش سطح مهارت ارتباطی مدیران ،تدوین
برنامه هاي آموزشی مدون بسیار کارآمد خواهد بود.
 همانطور که مشخص شد رابطه ي بین مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان رابطه ي دو
طرفه است .لذا شایان توجه است که ضمن تالش در جهت افزایش مهارتهاي ارتباطی مدیران سعی
بر این باشد که رضایت شغلی کارکنان نیز در سطح باالیی نگه داشته شود.
 بیشک افزایش مهارت ارتباطی مدیران بدون وجود برنامه اي مدون در سطوح عالی مرکز مورد
مطالعه ،ممکن نخواهد بود .لذا پیشنهاد می شود در قالب بودجه ریزي سالیانه ،برنامه اي جهت
برطرف نمودن موانع مالی آموزش هاي مهارت ارتباطی مدیران ،پیشبینی شود.
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 همانطور که مهارت هاي ارتباطی مدیران تأثیر مهمی در رضایت شغلی کارکنان دارد؛ لذا ضرورت
دارد که در ارزیابی ها جهت استخدام ،به سطح مهارت ارتباطی متقاضیان توجه جدي شود.
منابع و مأخذ
 .8آزموده ،صغري ،رضا احمدکاظمی ،ابولقاسم عربیون ( .)8330تأثیر مهارتهاي ارتباطی کارآفرینانه مدیران
کسبوکارهاي ورزشی بر افزایش رضایت مشتریان ،مطالعه موردي باشگاههاي ورزشی خصوصی منتخب تهران،
فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین ،شماره  83و .82

 .8اشرفی ریزي حسن ،امرایی مرتضی ،پاپی احمد ،بهرامی سوسن ،سموعی راحله ( ،)8338مؤلفههاي مهارتهاي
ارتباطی و ارتباط آنها با ویژگی هاي جمعیت شناختی در کتابداران دانشگاه اصفهان و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،
فصلنامه نظام ما و خدمات اطالعاتی ،دوره  ،8شماره ( 8پیاپی .)1

. .3امیري ،سیما ،کوهستانی ،حسینعلی ،آهنچیان ،محمدرضا ( ،)8327بررسی رابطه بین مهارتهاي ارتباطی مدیران و
رضایت شغلی کارکنان در ادارات کل استان خراسان شمالی در سال  ،24-21فصلنامه پژوهشهاي تربیتی ،دانشگاه
آزاد اسالمی واحد بجنورد ،شماره  ،82صص 82-8
 .2ایراننژادپاریزي ،مهدي ( ،)8321اصول و مبانی مدیریت (در جهان معاصر) ،تهران ،انتشارات مدیران ،چاپ نخست.
 .1براتی مجید ،افسر علی ،احمدپناه محمد ( ،)8323مهارتهاي ارتباطی شاغلین حرفههاي پزشکی ،مجله علمی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان :دوره  ,83شماره ( 8مسلسل .)43

. .4تقی پور آذین ،دژبان ریحانه ،خادم دزفولی زهرا ،نعامی عبدالزهرا ( ،)8330بررسی رابطه بین مهارتهاي ارتباطی و
سبکهاي حل تعارض مدیران با توانمندي کارکنان ،فصلنامه پژوهشهاي روان شناسی اجتماعی ،تابستان ,دوره ,8
شماره  ;8از صفحه  87تا صفحه .23

 .7جعفرزاده کرمانی زهرا ،فتاحی رحم تاله ( .)8323بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی اعضاي هیأت علمی کتابداري
و اطالعرسانی ایران .کتاب داري و اطالعرسانی؛ .7)8( :1 -82

 .2حسینی نسب سیدداوود ،عظیمی کهن خاطره ( ،)8338بررسی وضعیت مهارتهاي ارتباطی کارکنان اداري و رابطه
آن با رضایت اربابرجوع (معلمان) آموزش پرورش ناحیه یک شهر اردبیل سال  ،30فصلنامه آموزش و ارزشیابی
(علوم تربیتی) :پاییز ,دوره  ,4شماره  ;83از صفحه  83تا صفحه .30
 .3درامامی فاطمه ( ،)8338رابطه سبک رهبري و مهارتهاي ارتباطی مدیران با سالمت روان کارکنان ،فصلنامه طب
انتظامی ،تابستان ,دوره  ,8شماره ( 8مسلسل .)8

 .80دعائی حبیباهلل ،رجبی پور میبدي علیرضا ( ،)8338بررسی مقایسهاي جایگاه انواع تاکتیکهاي ارتباطات سازمانی
در بروز رفتارهاي هنجارشکنانه بینفردي پرستاران ،مجله افق توسعه آموزش پزشکی ،دوره  ،1شماره .8
 .88رئوف ،مهدي ( ،)8323آداب و مهارتهاي ارتباطی بین فردي ،فصلنامه رشد آموزش اجتماعی ،دوره .82

 .88زارعی متین حسن ،یوسف زاده سعید ( ،)8330تبیین شاخصهاي مهارت ارتباطی مدیران و نقش آن در رضایت
شغلی کارکنان ،دوماهنامه علمی  -پژوهشی دانشور رفتار ،مدیریت و پیشرفت ،دانشگاه شاهد ،سال هجدهم ،شماره
.8
 .83عرضه کیوان ،سیدعامري میرحسن ( ،)8338مدیریت دانش و مهارتهاي ارتباطی مدیران سازمان تربیتبدنی ایران،
فصلنامه مطالعات مدیریت ورزشی (پژوهش در علوم ورزشی) :دوره  ,2شماره  ;83از صفحه  23تا صفحه .42
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ارتباطی بر رضایت شغلی کارکنان- بررسی تأثیر آموزش مهارتهاي اجتماعی.)8333(  زندي پور طیبه، عزیزي الهه.82
.8 .سایپا یدك
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 فصلنامه مدیریت و رفتار سازمانی در،مهارتهاي ارتباطی مدیران و میزان بهرهوري ادارات تربیتبدنی استان کرمان
.3  تا صفحه8 ; از صفحه8  شماره,8  دوره,،ورزش
. اردیبهشت، مدیریت. ماهنامه توسعه، زیربناي مدیریت بهرهور، مهارتهاي ارتباطی:)۸۶۳۱(  نیما، قربانی.84

 ارائه مدل معادالت ساختاري اثر مهارتهاي ارتباطی بر،)8338(  محمد، احسانی، نظري رسول، محمود، گودرزي.87
.8  شماره، پژوهشهاي کاربردي مدیریت و علوم زیستی در ورزش،مهارتهاي مدیریتی مدیران ورزشی

 بررسی رابطه مهارتهاي،)8330(  سپهوند محمدجعفر، ابوالحسنی معصومه، سوري لکی ابوذر، محمودي حسین.82
 سال/ 38  آبان/ دانشگاه شاهد/ پژوهشی دانشور پزشکی-  دوماهنامه علمی،ارتباطی و رضایت شغلی پرستاران
.808  شماره/بیستم
، بررسی رابطهي بین مهارتهاي ارتباطی مدیران و تعهد سازمانی دبیران،)8323(  مهربان حمید، سعید، مرتضوي.83
. شمارهي شانزدهم، سال چهارم،پژوهشنامهي علوم انسانی و اجتماعی
، رابطه مهارتهاي ارتباطی کارکنان با رضایت مشتریان،)8333(  غالمرضا، منوچهر؛ منشئی، فرزانه؛ کامکار، مزینانی.80
.82  پیاپی،2  شماره، سال ششم،فصلنامه پژوهشهاي مدیریت منابع انسانی

 بررسی تأثیر برنامه،)8333(  معتقد الریجانی زهرا، وکیلی محمد مسعود، غفرانی پور فضلاهلل، مجید، میرمحمدخانی.88
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.)21  (پیاپی8

 رابطه مهارتهاي ارتباطی با راهبردهاي مدیریت حل تعارض مدیران دوره،)8333(  خسروي محسن، واصفیان فرزانه.88
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