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  یشغل تیو رضا یورزش رانیمدارتباطی مهارت  نیرابطه ب یبررس
  اردبیل و جوانان استان در اداره ورزش 

  
  آبادکتولعلی –آموخته کارشناسی ارشد حسابرسیدانش، فرشاد گنجی

  )قلب و عروق وتنفس( ي ورزشژوتربیت بدنی فیزیول (phd)دانشجوي دکتري ، یجفرشید گن
  

رضایت شغلی عاملی است که سبب . عوامل بسیار مهم در موفقیت شغلی است رضایت شغلی یکی از - چکیده
مهارت  نیرابطه ب رو در تحقیق حاضر به بررسیاز این. گرددافزایش کارآیی و نیز احساس رضایت فردي می

جامعه آماري . اردبیل پرداخته شده است و جوانان در اداره ورزش یشغل تیو رضا یورزش رانیمدارتباطی 
ها از پرسشنامه به منظور آزمون فرضیه. باشدهش کلیه کارمندان اداره ورزش و جوانان استان اردبیل میپژو

و تعداد  1395دوره زمانی پژوهش در نیمه دوم سال . محقق ساخته برمبناي طیف لیکرت استفاده گردیده است
آوري ي جمعي  از لحاظ شیوهتحقیق از لحاظ هدف کاربرد. نفر بوده است 54نمونه در این پژوهش تعداد 

 تیو رضا یورزش رانیمدارتباطی مهارت نتایج نشان داد بین میزان . باشدها از نوع تحقیقات میدانی میداده
  .رابطه مثبت و معناداري وجود دارد یشغل

  یشغل تیرضای، ورزش رانیمدارتباطی مهارت  :هاکلید واژه
  
  مقدمه

هاي درون آن ارتباط  که آدمی با وجوه گوناگون اجتماع و مجموعه کند ماهیت اجتماعی انسان ایجاب می
تر شدن فرایند زندگی مشکالت جدیدي براي انسان پدید  در جوامع امروزي که همزمان با پیچیده. برقرار کند

در چنین جوامعی، ارتباطات یکی از مهمترین عوامل توسعه و . شودآمده است، اهمیت ارتباطات بیشتر می
  ).1383 دعایی،( انسان استتعالی 

سازمان به عنوان یک نهاد اجتماعی به دلیل اهداف بنیانی فراتر از ارتباطات روزمره، نوعی ارتباطات 
گیري آنها به سمت کند بدیهی است که در این زمینه، ارتباطات و چگونگی جهت سازمانی بین افراد برقرار می

اند که ارتباط موثر با منابع انسانی و  مدیران، دریافته. یران استاهداف سازمانی از نکات ضروري مورد توجه مد
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هاي ارتباطی کارکنان در توفیق آنان براي دستیابی به اهداف طراحی شده سازمان عامل موثري درك انگیزه
بر این اساس مدیران سطوح مختلف، مسئول ایجاد ارتباط صحیح و سازمانی هستند و ). 1379 رضائیان،( است
 میرکمالی). 1379 الوانی،( از کم و کیف فرایند ارتباطی آگاه باشند و نحوه برقراري ارتباط موثر را بدانند باید

هاي کافی اگر مدیران عالوه بر دانش از مهارت: گویدها مینیز درباره اهمیت ارتباطات در سازمان) 1378(
  . اعتبار باالیی برخوردار خواهد بود برخوردار باشند، بدون تردید، اثربخشی و کارایی مدیریت وي از

توان دریافت که در تمامی آنها توفیق در ها، می با بررسی نظرات پیشگامان مدیریت و کیفیت در سیستم
مدیریت  -رهبري: ها عبارتند ازاین مولفه. استقرار یک سیستم مدیریتی موفق مستلزم توجه به چند مولفه است

ارزشیابی و  - مشارکت کارکنان - ارزیابی، کنترل و بهبود فرایند - اهدافتبیین  - کنندگانکیفیت تامین
  . تمرکز بر مشتري -آموزش  - تشویق

تمرکز  -آموزش  - مشارکت کارکنان - رهبري(ها داراي اهمیت بسزایی هستند  چهار مورد از این مولفه
ی نیست که رهبري و مدیریت اثربخش و شک. اند هاي انسانی و تعامالت بین افراد مربوط و به جنبه) بر مشتري

ارتباط مناسب با کارکنان و حتی ارباب رجوع، مستلزم وجود توانمندي و مهارت الزم در افراد، جهت برقراري 
هاي مهمی است که به پس مهارت ارتباطی از مهارت). 2001 هابرت و  رامپرساد،( ارتباط با همنوعان است

هاي بندي مهارت در تقسیم). 1996 1هلریگل( یت و اثربخشی آنان تاثیر داردمنزله ابزار کار مدیران در موفق
دسته  4هاي مدیریت در قلمرو ارتباطات به مدیریت که توسط موسسه تصمیمات فردي تهیه شده است، مهارت

یعنی ایجاد فرصتی که در آن کارکنان براساس یک برنامه زمانی از : رسانیمهارت اطالع :اند تقسیم شده
توانایی مدیر : مهارت شنودي یا گوش دادن .اطالعات مربوط به تصمیمات، تغییرات و سایر موارد آگاهی یابند

گفتگو با کارکنان به صورت فردي یا : مهارت کالمی در توجه به پیشنهادات یا سواالت کارکنان و درك آنها
سبک نوشتاري مناسب براي  و نگارش روشن و موثر: مهارت نوشتاري هاي موثرگروهی و برگزاري نشست

  .ارتباط کاري رسمی و غیررسمی
آید و تمامی مسایل فکري و وسایل  ارتباط سازوکاري است که روابط انسانی براساس آن به وجود می

چنانچه ارتباط به صورت  ).1380مشابکی،( کند انتقال و حفظ آنها در زمان و مکان بر پایه آن توسعه پیدا می
بنابراین، ریشه مشکالت فردي، سازمانی و  .، باعث ایجاد نابسامانی در سازمان خواهد شدصحیح انجام نشود

                                                             
1. Hellriegel 
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توان گفت  پس می .توان در کمبود ارتباطات موثر و سوءتعبیر و تفسیرهاي ارتباط جستجو کرد اجتماعی را می
هنگی و تنظیم که برقراري ارتباط صحیح به دالیل متعددي براي مدیران ضروري است که از آن جمله هما

 فهیم،( .ریزي و سازماندهی، هدایت، رهبري و کنترل سازمان به نحو موثر است وقت خود، انجام وظایف برنامه
1383.(  

  
  پیشینه تحقیق

در تحقیقی بیان داشتند که رابطه مثبت بین رضایت، مداخله و تعادل پویا نسبت به ) 2002( 2و ساین 1گولیت
ر تعهد شغلی وجود دارد و نیز بین انگیزش و پیشرفت و رضایت شغلی نیز رابطه کار و تعهد سازمانی با متغی

در پژوهشی که در مورد قدرت نفوذ و ارتباط مدیران انجام داد دریافت که ) 2000( 3مون .مثبت وجود دارد
باعث انگیزش هاي مدیران ارتباطی است که از طریق آن بتواند بر کارکنان نفوذ کند و در نتیجه یکی از توانایی

  .بیشتر کارکنان شود
هاي ارتباطی و ارتباطات بین فردي بر اثربخشی سازمانی ثرات مهارتبه بررسی ا) 1391(نظري و دیگران 

-نفر از مدیران ورزشی سازمان 670جامعه آماري این پژوهش را . پرداختند مدیران ورزشی ایران و ارائه الگو

اي به عنوان نمونه آماري نفر به صورت تصادفی طبقه 245ها ز میان آندادند که اهاي ورزش ایران تشکیل می
هاي ارتباطی، ارتباطات بین فردي با باالدستان و زیردستان هاي پژوهش نشان داد بین مهارتیافته. انتخاب شدند

  .ود داردوجدرصد رابطه معناداري  95ح اطمینان دار در سطو اثربخشی سازمانی مدیران ورزشی ارتباطی معنی
به بررسی رابطه بین انگیزش شغلی، رضایت شغلی و عملکرد شغلی ) 1392(امرایی و جابر انصاري 

. روش تحقیق در این مطالعه از لحاظ هدف، کاربردي و از لحاظ ماهیت، توصیفی همبستگی است. پرداختند
 26و در  n=228 نفر 228ها باشد که تعداد آنهاي شهر نهاوند میجامعه آماري شامل کلیه کارمندان بانک

ها شامل پرسشنامه جمعیت شناختی و سه ابزار گردآوري داده. شعبه بانک در شهر نهاوند مشغول به کار هستند
بدست آمده که  0.875 باشد ضریب آلفاي کرونباخ کل پرسشنامهپرسشنامه استاندارد در مقیاس لیکرت می

 - هاي کولموگروفها، از آزمونبراي تجزیه و تحلیل داده .باشددهنده پایایی مطلوب پرسشنامه مینشان
                                                             
1. Goulet 
2. Singh 
3. moon 
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واتسون و رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید نتایج بدست آمده از  -اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، دوربین
 r =0/680تحقیق نشان دادکه بین متغیرهاي انگیزش شغلی وعملکرد شغلی رابطه معنادار ومستقیمی وجود دارد

  .متغیرهاي رضایت شغلی و عملکرد شغلی رابطه معنادار و مستقیمی وجود داردهمچنین بین  
هاي ارتباطی مدیران با رضایت شغلی و تعهد ررسی رابطه بین مهارتتحقیقی با عنوان ب) 1394(نظري 

 یلاردب نفر از مدیران ورزشی استان 200از میان. دادهاي ورزشی و ارائه مدل انجام سازمانی کارکنان سازمان
هاي  از آزمون. اي براساس فرمول کوکران انتخاب شدندنفر با روش تصادفی طبقه 132اي با حجم  نمونه

 و SPSS افزارپیرسون براي همبستگی بین متغیرها و تحلیل مسیر براي روابط علی بین متغیرها با استفاده از نرم
LISREL  براساس نتایج آزمون. استفاده شد t وضعیت مطلوب متغییرهاي اصلی تحقیق  بین وضعیت موجود و

تعهد سازمانی  و) r=448/0(هاي ارتباطی با رضایت شغلی  بین مهارت. در بین نمونه آماري تفاوت وجود داشت
)371/0=r (بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی  و نیز)469/0=r (در نهایت . دار وجود داردارتباط مثبت و معنی

هاي ارتباطی مدیران با ت ساختاري نشان داد که ارائه مدل رابطه بین مهارتسازي معادال نتایج آزمون مدل
  . هاي ورزشی از نیکویی برازش مناسبی برخوردار استرضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان سازمان

  
  ي پژوهشها فرضیه

  .هاي ارتباطی اثربخش مدیر و رضایت شغلی کارکنان ارتباط وجود دارد بین مهارت -1
  .بین نحوه مناسب مهارت گوش دادن و مبادله پیام مدیر و رضایت شغلی کارکنان ارتباط وجود دارد -2
  .بین ایجاد ارتباط غیر کالمی مدیر و رضایت شغلی کارکنان ارتباط وجود دارد -3
  .بین توانایی مدیریت هیجانات مدیر و رضایت شغلی کارکنان ارتباط وجود دارد -4

  
  روش شناسی پژوهش

هاي موجود یا آنچه که یابی به منظور کشف واقعیتتحقیق زمینه. یابی استتحقیق از نوع پیمایشی یا زمینه این
در واقع این روش تحقیق به منظور توصیف یک جامعه پژوهشی در زمینه توزیع یک . شودهست انجام می

و جوانان استان اردبیل و تعداد جامعه آماري پژوهش کلیه کارمندان اداره ورزش . شودپدیده معین انجام می
بیانگر نرمال  رنوفیکولموگروف اسمنتایج آزمون . نفر بود 54تعداد  1395نمونه در دوره زمانی نیمه دوم سال 

  .بودن توزیع متغیرهاي تحقیق بوده است
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  مدل مفهومی

  

  : مدل مفهومی تحقیق  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها نتایج آزمون فرضیه
  آزمون فرضیه اول

  نتیجه آزمون فرضیه اول )1جدول 
  تایید یا رد فرضیه  داريسطح معنی  ضریب همبستگی  متغیر وابسته  متغیر مستقل  فرضیه

  H0رد   000/0  763/0  رضایت شغلی  هاي ارتباطی اثربخش مدیر مهارت  فرضیه اول
  

دهد  نشان می 1جدول . براي آزمون فرضیه اول از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است
در سطح ) 763/0(هاي ارتباطی اثربخش مدیر به طور کلی  که همبستگی رضایت شغلی کارکنان با مهارت

001/0p<  توان  به عبارت دیگر، اگر این مسئله را با فرض صفر و فرض خالف بیان کنیم می .دار است معنی
ت شغلی کارکنان رابطه هاي ارتباطی مدیر و رضای گفت که فرض صفر عبارت از این است که بین مهارت

   (H1).کند بین این دو متغیر رابطه معناداري وجود دارد فرض خالف عنوان می).  (H0معناداري وجود ندارد 

 متغیر وابسته

 شغلیرضایت 

 متغیرهاي مستقل

 هاي ارتباطی اثربخش مدیر مهارت

 نحوه مناسب مهارت گوش دادن و مبادله پیام مدیر

 ایجاد ارتباط غیر کالمی مدیر

 توانایی مدیریت هیجانات مدیر
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معنادار است بنابراین فرض خالف   >05/0pبا توجه به اینکه ضریب همبستگی بین این دو متغیر در سطح 
رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد، مورد قبول واقع و اثربخش مدیر مبنی بر اینکه بین مهارت ارتباطی 
فرضیه و رضایت شغلی کارکنان وجود دارد و اثربخش مدیر هاي ارتباطی شده و رابطه معناداري بین مهارت

  .شود تایید میاین پژوهش اول 
  

  آزمون فرضیه دوم
  نتیجه آزمون فرضیه دوم) 2جدول 

  متغیر وابسته  متغیر مستقل  فرضیه
ضریب 

  همبستگی
  تایید یا رد فرضیه  داريسطح معنی

  فرضیه دوم
نحوه مناسب مهارت گوش دادن و مبادله 

  پیام مدیر
  H0رد   000/0  534/0  رضایت شغلی

  
دهد  نشان می 2جدول . از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است دومبراي آزمون فرضیه 

طور کلی به اسب مهارت گوش دادن و مبادله پیام مدیرکه همبستگی رضایت شغلی کارکنان با نحوه من
به عبارت دیگر، اگر این مسئله را با فرض صفر و فرض خالف  .دار است معنی  >001/0pدر سطح ) 534/0(

نحوه مناسب مهارت گوش دادن و مبادله توان گفت که فرض صفر عبارت از این است که بین  بیان کنیم می
کند بین این دو  فرض خالف عنوان می). (H0کارکنان رابطه معناداري وجود ندارد و رضایت شغلی  پیام مدیر

  (H1).متغیر رابطه معناداري وجود دارد
معنادار است بنابراین فرض خالف   >05/0pبا توجه به اینکه ضریب همبستگی بین این دو متغیر در سطح 

و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود  ام مدیرنحوه مناسب مهارت گوش دادن و مبادله پیمبنی بر اینکه بین 
و رضایت  نحوه مناسب مهارت گوش دادن و مبادله پیام مدیردارد، مورد قبول واقع شده و رابطه معناداري بین 

  .شود تایید میاین پژوهش  دومفرضیه شغلی کارکنان وجود دارد و 
  

  آزمون فرضیه سوم
  نتیجه آزمون فرضیه سوم) 3جدول 

  تایید یا رد فرضیه  سطح معنی داري  ضریب همبستگی  متغیر وابسته  مستقل متغیر  فرضیه
  H0رد   006/0  612/0  رضایت شغلی  ایجاد ارتباط غیر کالمی مدیر  فرضیه سوم



  
 
  1396ماه فروردین  وچهار،سی شماره                                                    هاي مدیریت و حسابداري  اهنامه پژوهشم

 

٧ 
 

دهد  نشان می 3جدول . از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است سومبراي آزمون فرضیه 
 >001/0pدر سطح ) 612/0(طور کلی به ایجاد ارتباط غیرکالمی مدیرکه همبستگی رضایت شغلی کارکنان با 

توان گفت که  به عبارت دیگر، اگر این مسئله را با فرض صفر و فرض خالف بیان کنیم می .دار است معنی 
و رضایت شغلی کارکنان رابطه معناداري  ایجاد ارتباط غیرکالمی مدیرفرض صفر عبارت از این است که بین 

  (H1).کند بین این دو متغیر رابطه معناداري وجود دارد فرض خالف عنوان می). (H0دارد وجود ن
معنادار است بنابراین فرض خالف   >05/0pبا توجه به اینکه ضریب همبستگی بین این دو متغیر در سطح 

ورد قبول واقع و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد، م ایجاد ارتباط غیرکالمی مدیرمبنی بر اینکه بین 
 سومفرضیه و رضایت شغلی کارکنان وجود دارد و  ایجاد ارتباط غیرکالمی مدیرشده و رابطه معناداري بین 

  .شود تایید میاین پژوهش 
  

  آزمون فرضیه چهارم
  نتیجه آزمون فرضیه چهارم) 4جدول 

  ضیهتایید یا رد فر  سطح معنی داري  ضریب همبستگی  متغیر وابسته  متغیر مستقل  فرضیه
  H0تایید   000/0  32/0  رضایت شغلی  توانایی مدیریت هیجانات مدیر  فرضیه چهارم

  
نشان  4جدول . از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردیده است چهارمبراي آزمون فرضیه 

در سطح ) 32/0(به طور کلی توانایی مدیریت هیجانات مدیر دهد که همبستگی رضایت شغلی کارکنان با  می
001/0p<  توان  به عبارت دیگر، اگر این مسئله را با فرض صفر و فرض خالف بیان کنیم می .دار است معنی

گفت که فرض صفر عبارت از این است که بین توانایی مدیریت هیجانات مدیر و رضایت شغلی کارکنان 
طه معناداري وجود کند بین این دو متغیر راب فرض خالف عنوان می). (H0رابطه معناداري وجود ندارد 

  (H1).دارد
معنادار است بنابراین فرض خالف   >05/0pبا توجه به اینکه ضریب همبستگی بین این دو متغیر در سطح 

مبنی بر اینکه بین توانایی مدیریت هیجانات مدیر و رضایت شغلی کارکنان رابطه وجود دارد، مورد قبول واقع 
 سومفرضیه ت هیجانات مدیر و رضایت شغلی کارکنان وجود دارد و شده و رابطه معناداري بین توانایی مدیری

  .شود تایید میاین پژوهش 
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  گیرينتیجه
  تفسیر آزمون فرضیه اول

هاي اساسی آن سازمان است و هیچ سازمانی به اهداف خود از آنجا که نیروي انسانی در هر سازمانی از سرمایه
به کار گیرد و از افراد یکدل و همراه با اهداف سازمان استفاده رسد مگر اینکه نیروهاي خالق و فعال را  نمی

تواند کمک موثري به افزایش کند، لذا فراهم نمودن رضایت کارکنان و کاهش فشارهاي روانی آنها نیز می
وري کارکنان و موفقیت هر چه بیشتر مدیران در رسیدن به اهداف سازمان باشند زیرا نگرش کارایی و بهره

دهند به ویژه تاثیر قرار میبراي مدیریت منابع انسانی، اهمیت بسزایی دارد و رفتار سازمانی را تحت کارکنان
تواند از بنابراین ارتباط موثر مدیران با کارکنان می. شوندهایی که به رضایت شغلی و سازمانی مربوط مینگرش

و از طرفی موجب ) کند ا را تضمین میو سالمت جسمانی و روانی آنه( طرفی موجب رضایت شغلی افراد شده
 ).1378 شافلی،( کند وري فرد شده و او را نسبت به سازمان متعهد میافزایش بهره

  
  تفسیر آزمون فرضیه دوم

هاي جدید براي پاسخ دادن سازد و شامل راه هاي دیگران توانا می هاي گوش دادن فرد را در فهم گفتهمهارت
این . العاده موثر باشد تواند فوق ر زمانی که فرد مشکل یا نیاز شدیدي دارد، میگوش کردن انعکاسی، د. هستند

هاي منفی را از بین ببرد یا به حل مشکل خود بپردازد مشکلی که اگر کند تا هیجان کار به فرد دیگر کمک می
-ز توانایییکی ا). 2001 ،1سندي و بوردمن( تواند موجب یک تعارض اساسی شود حل نشده باقی بماند، می

هاي یک مدیر خوب، تاثیرگذاري بر کارکنان، براي تغییر رفتار و موضع آنهاست به طوري که ضمن حفظ 
تواند از  مدیر براي انجام این کار می. کند رابطه با آنها، از آسیب رساندن به شخصیت آنها نیز جلوگیري می

هاي او و بازتاب گفتاري و  گوش کردن گفتهتایید احساس کارمند پس از . هره گیردبمهارت گوش دادن موثر 
 شود ها و درك احساسات اوست، گوش دادن موثر تلقی می دهنده فهمیدن درددلرفتاري مدیر که نشان

سازد تا  برد و افراد را قادر می هنر گوش دادن موثر، کیفیت ارتباطات را در سازمان باال می). 1382 کاشانی،(
همفکري در کنار یک دیگر به کار بپردازند و سازمان را در رسیدن به اهداف بتوانند با همکاري، همدلی و 

هاي ارتباطی را ، نیز مهارت)2000( 2هاي فاربر یافته). 1382 میرزایی اهر نجاتی،( فردي و سازمانی یاري کنند
لی را تواند استرس شغلی را کاهش، در نتیجه میزان رضایت شغ داند که می هاي تطابقی مینوعی مهارت

                                                             
1. sendi & bordman 
2. Farber. 



  
 
  1396ماه فروردین  وچهار،سی شماره                                                    هاي مدیریت و حسابداري  اهنامه پژوهشم

 

٩ 
 

نیز، گوش دادن و گسترش فرهنگ صراحت و مبادله اطالعات ) 1378( هاي هستی طبق بررسی .افزایش دهد
   .هاي مقابله با سوءتفاهم و رضایت شغلی افراد استصحیح از جمله موثرترین راه

  
  تفسیر آزمون فرضیه سوم

گردد، مورد توجه محققان و مدیران یکه ناآگاه و به طور پیوسته توسط افراد برقرار م "غیر کالمی"ارتباط 
هاي بزرگ و کوچک دولتی و خصوصی براي اعمال  قرار گرفته است و در اشکال مختلف در سازمان

شود و به مراتب بیش از ارتباط کالمی، به افکار، احساسات و  مدیریت بهتر و تسریع در کارها به کار گرفته می
ها، عالیم و یا نمادهاي  با آگاهی از تعدادي نشانه). 1377 پازوکی،( شود استعدادهاي شخص مربوط می

تر به سوي خود توانند ارتباطات بیشتر و بهتري را با دیگران برقرار کنند و آنها را راحت غیرکالمی، افراد می
 ها و آغاز هرگونه تعارضی سازد تا اختالف نظرها، سوءتفاهم همچنین این آگاهی آنها را قادر می. جلب نمایند

همچنین ). 1384 کرل،( را پیشاپیش تشخیص داده و حمایت، توافق و دلگرمی طرف مقابل را به دست آورند
اي از  شود و بخش عمده معتقد است که از طریق حرکات و اشارات، ارتباط بهتري برقرار می) 1384( فرهنگی

رت مهرامیان استاد دانشگاه برکلی به دیگران انتقال داد او به نقل از آلب توان از طریق آنها مفاهیم را می
بنابراین این نوع . برند گوید، در اغلب موارد افراد تاثیرگذاري خود را از طریق ارتباطات غیرکالمی پیش می می

  ).1384 لوتانز،( هستند ها بسیار مهم و الزم هاي ارتباطی براي برقراري ارتباط بین اشخاص و سازمان مهارت
 

  رمتفسیر آزمون فرضیه چها
توانند در  گیري تمایل دارند و قادر به برقراري رابطه خوب با کارکنان نیستند و نمیبسیاري از مدیران به سخت

این مدیران به رغم داشتن  .آوري تغییر ایجاد کنندوکار، فرهنگ سازمانی، فرآیند کاري و فنمحیط کسب
هاي ش مدیرانی هستند که به خوبی از قابلیتمدیران اثربخ .توانند مدیران موفقی باشند دانش فنی خوب نمی
شاید بتوان گفت یکی از  ).1383فهیم، ( کنند گیرند و رابطه اثربخش و سازنده برقرار می عاطفی خود بهره می

هوش هیجانی به عنوان . عواملی که در کنترل و مدیریت هیجانات عامل موثري است، هوش هیجانی است
اسات، نقش مهمی در زندگی و موفقیت افراد دارد آن دسته از افرادي از توانایی مدیریت هیجانات و احس

هوش هیجانی باالیی برخوردارند، قادر خواهند بود هیجانات خود را با سازگاري روانشناختی باالتري اداره 
 ی تري،به نقل از پل( توبیاس ).2002 ،1پلی تري( .تر هستند استفاده کنندکنند و از سازوکارهایی که انطباقی

                                                             
1. Pellitteri 
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سازمانی کارکنان انجام داده است و  پژوهشی در رابطه با هوش هیجانی مدیران و رضایت شغلی و تهعد) 2000
و  1هاي آشفورت بررسی .نتایج بیانگر ارتباط مثبت بین هوش هیجانی مدیر و رضایت شغلی کارکنان است

   .طه معناداري یافته استنیز بین هوش هیجانی مدیر و رضایت شغلی کارکنان راب) 1995( 2همفري
 

  هاي تحقیق پیشنهادات براساس یافته
تواند به هاي ارتباطی، میهاي ارتباطی مدیران با فراهم آوردن شرایط آموزشی مناسب مهارتارتقاي مهارت 

ها از طرف مسئوالن گزینش مدیران کارآمد در سازمان. ها و رضایت کارکنان بینجامدافزایش بازدهی سازمان
تواند نقش کلیدي و اثربخشی در افزایش هاي عنوان شده در پژوهش حاضر، میفوق با در نظر گرفتن مهارتما

تواند شناسایی موانع موجود بر سر راه ارتباط موثر مدیر با کارکنان می. هاي کشور داشته باشدبازدهی سازمان
راري ارتباط موثر با کارمند را منجر شود در کاهش تعارضات مدیر و کارمند و به تبع آن موفقیت مدیر در برق

باال بردن سطح آگاهی مدیران و دادن . و در نتیجه به رضایت شغلی کارمند و تحقق اهداف سازمان بینجامد
هاي ارتباطی موثر از جمله مهارت گوش کردن، مهارت هاي الزم و ترغیب ایشان در فراگیري مهارتمشاوره

بازدهی کار و تحقق اهداف  تواند دروجود، مهارت مدیریت هیجانات، می ارتباط غیرکالمی، مهارت ابراز
   .سازمان موثر واقع گردد

  
  پیشنهاداتی براي محققان آتی 

بررسی عوامل شخصیتی ممکن است در شناخت عوامل دخیل در رضایت شغلی کارکنان کمک بیشتري کند  
هاي ارتباطی مدیر الوه بر مهارتع. جالب باشد لذا در نظر گرفتن این فاکتور در تحقیقات بعدي ممکن است

هاي بعدي پیشنهاد توجه به این مساله در بررسی. هاي شخصیتی نیز در رضایت کارکنان موثر استسایر ویژگی
هاي ارتباطی موثر مدیر با کارمند به عنوان موضوع قابل بررسی بررسی عوامل موثر در افزایش مهارت. شودمی

  . گرددپیشنهاد میدر تحقیقات بعدي 
باشد شناسایی میزان تاثیر ارتباط هاي غیر ارتباطی کالمی میهاي ارتباطی مدیر مهارتاز جمله مهارت

غیرکالمی در مقایسه با ارتباط کالمی مدیر در رضایت شغلی کارمند مساله قابل بررسی براي تحقیقات آتی 
  . باشدمی

                                                             
1. Ashfort 
2. Humphery 
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