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 چکيده
 از یکی ارتباطی مهارتهای بهبود که شده ارائه آن بهزیستی و روان بهبودی برای مختلفی های روش

 بین ارتباط بررسی هدف با نیز پژوهش این که شود می شمرده روانی شرایط بهبود بهبود های راه

 گردیده ارائه سنندج شهر خصوصی های شرکت حسابداران روانی شرایط بهبود با ارتباطی مهارت

 به پیرسون همبستگی آزمون از جستن بهره و همبستگی-تحلیلی روش اساس بر پژوهش این. است

 های شرکت حسابداران بین در روانی شرایط بهبود و حسابداران ارتباطی مهارتهای بین رابطه بررسی

 خصوصی های شرکت حسابداران نفر 150 شامل آماری جامعه. است پرداخته سنندج شهر خصوصی

 حجم عنوان به آماری جامعه کل نمونه، حجم گستردگی عدم به توجه با که باشد می سنندج شهر

 مهارت پرسشنامه و ریف روانی شرایط بهبود پرسشنامه دو شامل پژوهش ابزار. شدند انتخاب نمونه

 روانی شرایط بهبود در کرونباخ فرمول اساس بر پرسشنامه پایایی و روایی. باشد می مقیمی ارتباطی

 پاسخگویان پرسشنامه توصیفی تحلیل در. است شده واقع تایید مورد 73/0 ارتباطی مهارت و 86/0

 و کرده ارزیابی بهتر دیگر مهارت دو به نسبت را کالمی مهارت ارتباطی، مهارتهای بعد سه میان از

 بررسی مورد شاخص شش بین در. اند کرده ارزیابی کمتر دیگر مهارت دو به نسبت را بازخورد مهارت

 مطلوبتر سطح در موارد سایر به نسبت را محیط بر تسلط شاخص حسابداران روانی شرایط بهبود در

 محیط بر تسلط شاخص از پس و اند کرده ارزیابی نامطلوبترین سطح در را خودمختاری شاخص و

 قرار( خودمختاری و شخصی رشد هدفمند، زندگی خود، پذیرش دیگران، با مثبت رابطه)های شاخص

 بهبود سبب ارتباطی مهارت بهبود و گرفتند قرار اثبات مورد فرضیات کلیه نتایج اساس بر. دارند

 گزینه میان این در و است بوده ها شرکت حسابداران میان در مختلف ابعاد در روانی شرایط بهبود

 دارای خودمختاری میان این در و بوده( 001/0)معناداری میزان باالترین دارای محیط بر تسلط

 .است بوده( 037/0)معناداری میزان کمترین
 

 .غرب آباد اسالم شرکت، روان، حسابداران، ارتباط، مهارت، :يديکل واژگان
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 مقدمه

روانشناسی مثبت نگر، رویکرد متفاوتی را برای تبیین و  های اخیر، گروهی از پژوهشگران حوزه سالمت روانی، با الهام ازدر سال           

بهبود شرایط " نموده و آن را در قالب اصطالح معادل کارکرد مثبت روانشناختی، تلقیاند. آنان سالمت روانی را برگزیده مطالعۀ این مفهوم

"روانی عالوه بر بیمار و ناتوان نبودن، احساس شادکامی  اند. این گروه معتقدند که سالمت یک مفهوم چند بعدی است کهسازی کردهمفهوم 

بهبود شرایط روانی دارای مولفه  .الگوی بهبود شرایط روانی را ارائه نمود [1] 1در طی دهه گذشته، ریف.گیردمی و بهزیستی را نیز در بر

های)معنویت، رشد و بالندگی فردی، رضایت از زندگی، شادی، روابط مثبت با دیگران، خویشتن پذیری، معناداری، سازگاری و تسلط بر محیط، 

وص مذهب و معنویت نظرات متفاوتی ابراز داشته اند. الپورت در پیروی، خوش بینی و هدف در زندگی( می باشد. روانشناسان در خص-خود

کتاب)فرد و مذهبش( معتقد است که مذهب عامل یکپارچه کردن فعالیتهای مجزای یک انسان است. اریک فروم نیز با ایمان زیستن را به 

یف می شود و هنگامی اتخاذ می گردد که معنی ثمر بخش زندگی کردن می دانست. شادی نیز به عنوان یک احساس رضایت و خرسندی تعر

 [.2]همه نیازهای جسمانی، روانشناختی، عقلی و معنوی فرد ارضا شده باشد؛ شادی داشتن هدف و معنا در زندگی است

ه زندگی فرد معناداری از طریق وحدت و یگانگی با مفهومی که فرد از خود دارد، می تواند ادارام گردد. این مولفه با انسجام و تمامیتی که ب

ریف یکی از ابعاد بهبود شرایط روانی  [.3]می بخشد و نیز با احساس هدفداری در زندگی، می تواند در بهبود شرایط روانی فرد، تاثیرگذار باشد

رحله ای را روابط مثبت با دیگران برمی شمردو این بعد منطبق با مرحله ششم نظریه اریکسون است که آغاز بزرگسالی را پوشش می دهد، م

که اریکسون نام آنرا همپوشی با دیگران در برابر انزواگزینی می نهد. یکی از محققانی که در زمینه بهبود شرایط روانی صاحب نظر است، 

انتونوفسکی است. انتونوفسکی سازه یا مولفه احساس انسجام یا بهم پیوستگی را مطرح نمود. وی احساس انسجام را به عنوان یک جهتگیری 

 [.4]ی و جامع و یکی نوع احساس اطمینان از اینکه وقایع زندگی قابل درک است توصیف نمودکل

اجتماعی ماست. انسان موجودی  ترین و درعین حال عالی ترین دستاوردهای بشری است. ارتباط زمینه ساز زندگی ارتباط یکی از قدیمی

روابط بین  هم انسان در جهان خاکی، ایجاد، گسترش و تداوم بخشیدن بهاز رسالت های م اجتماعی است و در خأل آفریده نشده است. یکی

تولد تا هنگام مرگ است. هیچ انسانی از بدو تولد و بدون آموختن نمی  فردی است. روابط بین فردی، مهم ترین مؤ لفه ی زندگی ما از بدو

که انسان زنده است، ادامه دارد. تداوم حیات و اجتماع  تا زمانیروابط بین فردی مؤثری برقرار کند. این آموختن مادام العمر است و  تواند

است. هنگامی که ارتباطی بی پرده، واضح و با احساس روی  ارتباط مایه ی حیات هر رابطه .روابط بین فردی است منوط به افزایش کیفیت

رابطه را تضعیف می کند. در جایی که  برقرار می شود،می گردد اما زمانی که به صورت تدافعی، پرخاشگرانه وخاموش  می دهد، رابطه تقویت

، نماینده ی  کارل راجرز. می یابد  همسران، دوستان، والدین و فرزندان به مقدار زیادی کاهش مهارت های ارتباطی وجود ندا رد، عشق بین

شرط و نیز سفر به درون را به عنوان  قید وبرجسته ی روانشناسی انسانی، اصول، ارتباط یاری بخش را مطرح می کند، همدلی و پذیرش بی 

گونه ای که از نظر جامعه  دارد. مهارت های ارتباطی یعنی توانایی ایجاد روابط بین فردی با دیگران به پایه های اصلی یک ارتباط مؤثر بیان می

برای اولین بار  راه کمال کمک می کند. اغلبارتباط با دیگران ما را در  [.5]باشد قابل قبول و ارزشمند و در عین حال برای فرد سودمند

 های ارتباطی الزمه ی زندگی و ادامه ی مسیر هستند. این مهارت ها می توانند توانایی های خود را در تعامل با دیگران می شناسیم. مهارت

 [.6]اط های بین فردی می انجامد بروز مشکالتی در ارتب در کنار آمدن ما با دیگران مؤثر باشند و هر گونه کاستی در این زمینه به

با  مسئولیت های نقش اجتماعی خو د را بپذیرد و بدون لطمه زدن به خود و دیگران مهارت های ارتباطی به فرد این توانایی را می بخشد که

 ؤثر جلوی شکوفایی انسان راارتباطات غیرم[. 7]مؤثری روبرو شود خواست ها و نیازها و مشکالت روزانه به ویژه در روابط بین فردی به شکل

درگیر ارتباطات می شویم تا هویت پیدا کنیم و با دیگران پیوند  می گیرد و برای روابط حکم سم را دارد وحتی روابط را تخریب می کند. ما

وشبختی ما را همین عمیق تر کنیم. پس اساس زندگی و خ  تأثیر آموزش مهارت های برقراری ارتباط مؤثرتحت  پیوندمان را برقرار کرده و
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احتماالً ارسطو مهارتهای ارتباطی و مولفه های و شاخص های آن شامل شنود، گفتار و بازخورد می باشد.   .ارتباطات میان فردی می سازند

باط سال قبل نخستین بار در زمینه ارتباط سخن گفت.او در تعریف ارتباط می گوید:ارت 2300فیلسوف یونانی اولین دانشمندی است که 

در یک تعریف کلی ارتباطات عبارتست .  "جستجو برای دست یافتن به کلیه وسایل و امکانات موجود برای ترغیب و اقناع دیگران"عبارتست از

سازمان ها، تفکرات، معانی و مفاهیم از طریق عالئم و نماد های مشترک از یک فرد، گروه یا از فرایند تبادل و انتقال اطالعات، عقاید، احساس

برلو بر اساس ". به عنوان فرستنده به فرد، گروه یا سازمان دیگری به عنوان گیرنده، به منظور اثر گذاری و نفوذ بر رفتار فرد گروه یا سازمان

حالتی تغییر پویا؛ زیرا پیوسته از حالتی به  تعاملی و زمینه ای است برگشت ناپذیر، پیوسته، ارتباطات فرایندی پویا، تعریف علمی می گوید:

برگشت ناپذیر است؛ زیرا هنگامی که پیامی را می فرستیم، نمی توانیم آن را بی اثر سازیم.  زیرا هرگز متوقف نمی شود. می کند. پیوسته است؛

انسانی ما تعاملی است؛ زیرا پیوسته با خود و دیگران در تماس هستیم. محتوایی)زمینه ای(است؛ زیرا ارتباطات بستگی زیادی به کل تجربه 

[. 8]های الزم برای برقراری ارتباط را کسب نماییم و با محیط هما هنگ گردیمکند تا دانش و مهارتدارد.پیچیدگی ارتباطات ما را وادار می

که  یافته های تحقیق در امامی که به بررسی رابطه سبک مدیریت رهبری و مهارتهای ارتباطی کارمندان با سالمت روان کارکنان پرداختند

نتایج بیانگر آن بودند که بین سبک رهبری و مهارتهای ارتباطی کارمندان با سالمت روان کارکنان از لحاظ آماری رابطه معناداری مشاهده 

نشد. بین ابعاد سبک رهبری، سبک رابطه مداری با سوء عملکرد اجتماعی و سالمت روانی رابطه مثبت و معنی داری نشان داد. سبک رهبری 

ت های ارتباطی کارمندان قدرت پیش بین کنندگی معنی داری برای سالمت روان کارکنان نداشت. از بین ابعاد سالمت روان در بعد و مهار

، همچنین نتایج تحقیق کایوند و همکاران نشان می دهد که آموزش مهارتهای [9]افسردگی تفاوت معناداری بین زنان و مردان مشاهده نشد

بنابراین در این پژوهش با توجه به [. 10]طراب اجتماعی دانش آموزان آزمایش در مقایسه با گروه گواه شده استارتباطی باعث کاهش اض

اهمیت مساله مهارتهای ارتباطی و نقش آن در بهبود امورات مختلف به خصوص بهزیستی روانشاختی این سوال مطرح می گردد که آیا 

در بهبود شرایط روانی حسابداران شرکت های خصوصی شهر سنندج تاثیر داشته باشد و سبب مهارتهای ارتباطی و شاخص های آن می تواند 

 بهبود و یا تضعیف آن گردد؟ 

 

 پيشينه پژوهش

در مقاله خود به بررسی نقش  آمموزش مهارتهای ارتباطی و حل مسئله اجتماعی بر عزت نفس و هوشبهر دانش  [11]محمودی راد          

اختند که نتایج نشان داد که آموزش به طور معنی داری نمرات هوش را در میان گروخ مورد بهبود بخشیده آموزان مقطع سوم دبستان پرد

 است. تحلیل آماری همچنین از بهبود معنی دار اعتماد به نفس در این گروه حکایت داشت. 

 واحد اسالمی آزاد دانشجویان دانشگاه در عمومی سالمت و شناختی روان بهزیستی ابعاد در مقاله خود به بررسی رابطۀ [12]بیانی و همکاران

خودمختاری،  دیگران، با مثبت رابطۀ خود، )پذیرش شناختی روان بهزیستی (، پرداختند که نتایج بیانگر آن بود که ابعاد1386-1385شهر) آزاد

 نمرات واریانس تغییرات از درصد 35دارد.  دار وجود ا مع منفی رابطۀ عمومی سالمت و ( محیط بر تسلط شخصی، رشد هدفمند، زندگی

 .است بینی پیش قابل شناختی روان بهزیستی با نمرات عمومی سالمت

در پژوهش خود به بررسی اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان پسر سال اول  [10]کایوند و همکاران

آموزش و پرورش شهر شیراز پرداختند که نتایج نشان می دهد آموزش مهارتهای ارتباطی باعث کاهش اضطراب اجتماعی  4متوسطه ناحیه 

 شده است.دانش آموزان آزمایش در مقایسه با گروه گواه 

ارومیه پرداخت  دانشگاه بین دانشجویان در ریف روانشناختی مقیاس بهزیستی عاملی ساختار در پژوهش خود به بررسی[ 13]میکائیلی منیع

 روانشناختی بهزیستی مقیاس مؤلفه های برای تمام آمده دست به آلفای ضرایب دادند نشان روانسنجی ویژگیهای بررسی که نتایج بیانگر نتایج

 میباشد. مناسب میروند کار به پژوهشها که در آزمونهایی برای که است . 70 از باالتر
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به بررسی رابطه بین مهارتهای ارتباطی و سبک های حل تعارض کارمندان با توانمندی کارکنان پرداختند که نتایج  [ 14]تقی پور  و همکاران

فا نشان داد که روشهایی که کارمندان برای حل تعارض و برقراری ارتباط با کارکنان اجرا می کنند در توانمند کردن کارکنان نقش مهمی را ای

 می کند.

هش خود به بررسی رابطه سبک مدیریت رهبری و مهارتهای ارتباطی کارمندان با سالمت روان کارکنان پرداختند که نتایج در پژو [9]درامامی

بیانگر آن بودند که بین سبک رهبری و مهارتهای ارتباطی کارمندان با سالمت روان کارکنان از لحاظ آماری رابطه معناداری مشاهده نشد. 

رابطه مداری با سوء عملکرد اجتماعی و سالمت روانی رابطه مثبت و معنی داری نشان داد. سبک رهبری و بین ابعاد سبک رهبری، سبک 

مهارت های ارتباطی کارمندان قدرت پیش بین کنندگی معنی داری برای سالمت روان کارکنان نداشت. از بین ابعاد سالمت روان در بعد 

 ده نشد.افسردگی تفاوت معناداری بین زنان و مردان مشاه

در پژوهش خود به بررسی مهارتهای ارتباطی کارمندان گروه های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی  [15]باقیانی مقدم و همکاران

ی یزد پرداختند که نتایج نشان داد کارمندان از سطح مهارتهای ارتباطی متوسطی برخوردار بودند. بنابراین توجه جدی تر مسئولین در برگزار

 دوره های آموزشی جهت ارتقاء این مهارت ضروری به نظر می رسد.

به این « ارزیابی مهارتهای ارتباطی مدیران براساس رویکرد سیستمی در شرکت خدمات رفاهی نفت» در مقاله ای تحت عنوان  [16]برون

، کالمی مهارتنظر استفاده از  از( سرپرستان میانی، عالی،) نفت یرفاه خدمات شرکت گانه سه سطوح کارمنداننتیجه دست یافت که وضعیت 

 ارتباطی سیستمی در سطح مطلوبی است. مهارتنظر استفاده از  ازبازخورد و همچنین  مهارت شنود، مهارت

 متأثر به بررسی رابطه تاب آوری و خوش بینی با بهبود شرایط روانی پرداختند که نتایج نشان داد بهبود شرایط روانی [ 17]سوری و همکاران

 فراهم بهزیستی برای زمینهای حدودی تا او میتواند تاب آوری میزان از صرفنظر فرد خوشبینی و است تاب آوری جمله از شخصیتی عوامل از

 .نماید

پرداخت سرطان پستان  به مبتال زنان روانشناختی بهزیستی و امید تبیین در مذهبی جهت گیریهای نقش در مقاله خود به بررسی [18]یگانه

 معنادار همبستگی مثبت سرطانی بیماران در روانشناختی بهزیستی و امید با درونسو مذهبی جهتگیری که نتایح روشنگر این امر بود که بین

 بهزیستی و سالمت بر مهمی تأثیر و تشکیل میدهد را سرطانی بیماران زندگی از مهمی بخش معنویت به دستیابی و دارد و مذهب وجود

 .دارد آنان

آنها پرداختند که  ارزشیابی نتایج با آن ارتباط و البرز پزشکی علوم دانشگاه اساتید ارتباطی به بررسی مهارتهای [19]نوروزی نیا و همکاران

 اننش ها آزمون نتایج .داشت احساسات ارتباط وجود و عواطف مدیریت حیطه و اساتید ارزشیابی نمره بین نتایج بیانگر آن بودند که تنها

 .نداشت وجود معناداری ارتباط اساتید ارزشیابی نیز نمره و شناختی جمعیت متغیرهای با ارتباطی مهارتهای کل نمره بین که دادند

 مقطع متوسطه پسر آموزان دانش یادگیری بر خودتنظیمی ارتباطی های مهارت آموزش در پژوهش خود به بررسی اثربخشی [20]احمدی

 است. مؤثر آموزان دانش یادگیری خودتنظیمی بهبود بر مهارتهای ارتباطی نتایج نشان دهنده آن بود که آموزشزنجان پرداخت که  شهر

ای پرداختند که نتایج نشان  حرفه همکاری بین در ارتباطی های مهارت اساسی های شایستگی به بررسی چارچوب[ 21]امینی و همکاران

بیمار  ایمنی و ای حرفه بین همکاری تحقق راستای در اساسی های گام از یکی ان اموزش و ای حرفه بین ارتباط های شایستگی داد تدوین

 .گیرد قرار توجه مورد ان مداوم اموزش و پزشکی علوم مختلف ی ها رشته اموزشی های برنامه در دارد ضرورت و شود می محسوب

 

 فرضيه هاي پژوهش

 فرضیه اصلی

 ارتباط وجود دارد. حسابداران شرکت های خصوصی شهر سنندجو بهبود شرایط روانی  حسابدارانبه نظر می رسد بین مهارتهای ارتباطی -1
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 روش پژوهش

دو پرسشنامه طراحی  .است همبستگی -یفیتوص مطالعه روش. دانست یا توسعه – یکاربرد پژوهش نوع کی توان یم را پژوهش نیا           

شده در زمینه مهارتهای ارتباطی و بهبود شرایط روانی می باشند که متغیر وابسته و زیر مجموعه های آن)پذیرش خود، ارتباط مثبت با 

تغیر دیگران، خودمختاری، تسلط بر محیط، هدفمندی زندگی و رشد شخصی( به عنوان متغیر وابسته بوده و  مهارتهای ارتباطی به عنوان م

و قسمت همبستگی پیرسون با  spssمستقل مد نظر قرار گرفته است. اطالعات پس از جمع آوری دسته بندی گردیده و با انتقال به محیط 

جایگذاری متغیرهای مدنظر به ترتیب همبستگی بیه متغیرهای وابسته با متغیر مستقل مورد آزمون واقع شد و نتایج در قالب جداول و 

می باشد که با توجه به عدم گستردگی  شرکت های خصوصی شهر سنندج حسابداراننفر  150جامعه آماری شامل  ه گردیده است.نمودارها ارائ

 حجم نمونه، کل جامعه آماری به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند.

 

 یافته ها

در تمامی شاخص های شش گانه  "و بهبود شرایط روانی  حسابدارانرابطه بین مهارتهای ارتباطی "در این تحقیق، به منظور تحلیل           

بهبود شرایط روانی از آزمون ناپارمتری پیرسون بهره گرفته شده است بدین صورت که مهارتهای ارتباطی به عنوان متغیر مستقل و عوامل 

 ششگانه به عنوان متغیرهای وابسته بهره گرفته شده است.

 و شاخص تسلط بر محيطبررسی رابطه بين مهارتهاي ارتباطی 

 پیرسون استفاده شده است.  rاین رابطه، از آزمون معناداری  آزمونبرای

 

 

 همبستگی بين مهارتهاي ارتباطی و شاخص تسلط بر محيط   آزمون -1جدول 

 متغير وابسته                    

 متغير مستقل

 شاخص تسلط بر محيط

 317/0 شدت مهارتهاي ارتباطی

 0.001 داریمعنی

 150 تعداد
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(، مهارتهای ارتباطی، تاثیر مثبتی را بر شتتاخص Sig=0.001داری )نتایج بدستتت آمده، از این آزمون،  بیانگر این استتت که، در ستتطح معنی

r 317/0تسلط بر محیط،  ) باشد، سطح متوسط میتوان، اینگونه تحلیل کرد که، شدت همبستگی رابطه بین دو متغیر، در داشته؛ و می (  = 

(، کمتر از آلفای = 0.001Sigمستقیم )مثبت( بوده، و سطح معنی داری محاسبه شده نیز، ) نوع همبستگی، در بین دو متغیر مذکور، از نوع

ارتهای ارتباطی و ( است، که بیانگر، معنادار بودن رابطه، بین دو متغیر مذکور است ، بنابراین ارتباط، مبنی بر رابطه بین مه=05/0تحقیق،)

 شود و فرضیه صفر مبنی بر عدم ارتباط رد شده و فرضیه تحقیق مورد تایید واقع می شود.شاخص تسلط بر محیط  تأیید می

 

 بررسی رابطه بين مهارتهاي ارتباطی و شاخص رابطه مثبت با دیگران

 پیرسون استفاده شده است.  rاین رابطه، از آزمون معناداری  آزمونبرای

 

 همبستگی بين مهارتهاي ارتباطی و شاخص رابطه مثبت با دیگران آزمون -2جدول 

 متغير وابسته                    

 متغير مستقل

 شاخص رابطه مثبت با دیگران

 267/0 شدت مهارتهاي ارتباطی

 0.017 داریمعنی

 150 تعداد

 

(، مهارتهای ارتباطی، تاثیر مثبتی را بر شاخص رابطه Sig=0.017داری )در سطح معنینتایج بدست آمده، از این آزمون،  بیانگر این است که ، 

r 267/0مثبت با دیگران،  ) باشد، توان، اینگونه تحلیل کرد که، شدت همبستگی رابطه بین دو متغیر، در سطح متوسط میداشته؛ و می (  = 

(، کمتر از آلفای = 0.017Sig)مثبت( بوده، و سطح معنی داری محاسبه شده نیز، )مستقیم  نوع همبستگی، در بین دو متغیر مذکور، از نوع

( است، که بیانگر، معنادار بودن رابطه، بین دو متغیر مذکور است ، بنابراین ارتباط، مبنی بر رابطه بین مهارتهای ارتباطی و =05/0تحقیق،)

 نی بر عدم ارتباط رد شده و فرضیه تحقیق مورد تایید واقع می شود.شود و فرضیه صفر مبشاخص رابطه مثبت با دیگران تأیید می

 

 بررسی رابطه بين مهارتهاي ارتباطی و شاخص پذیرش خود

 پیرسون استفاده شده است.  rاین رابطه، از آزمون معناداری  آزمونبرای

 

 همبستگی بين مهارتهاي ارتباطی و شاخص پذیرش خود آزمون -3جدول 

 متغير وابسته                    

 متغير مستقل

 شاخص پذیرش خود

 308/0 شدت مهارتهاي ارتباطی

 0.002 داریمعنی

 150 تعداد
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(، مهارتهای ارتباطی، تاثیر مثبتی را بر شتتاخص Sig=0.002داری )نتایج بدستتت آمده، از این آزمون،  بیانگر این استتت که ، در ستتطح معنی

r 308/0،  ) پذیرش خود باشد، توان، اینگونه تحلیل کرد که، شدت همبستگی رابطه بین دو متغیر، در سطح متوسط میداشته؛ و می (  = 

(، کمتر از آلفای = 0.002Sigمستقیم )مثبت( بوده، و سطح معنی داری محاسبه شده نیز، ) نوع همبستگی، در بین دو متغیر مذکور، از نوع

که بیانگر، معنادار بودن رابطه، بین دو متغیر مذکور است ، بنابراین ارتباط، مبنی بر رابطه بین مهارتهای ارتباطی و ( است، =05/0تحقیق،)

 شود و فرضیه صفر مبنی بر عدم ارتباط رد شده و فرضیه تحقیق مورد تایید واقع می شود.تأیید می پذیرش خودشاخص 

 

 ندگی هدفمندبررسی رابطه بين مهارتهاي ارتباطی و شاخص ز

 پیرسون استفاده شده است.  rاین رابطه، از آزمون معناداری  آزمونبرای

 

 

 

 همبستگی بين مهارتهاي ارتباطی و شاخص زندگی هدفمند آزمون-4جدول 

 متغير وابسته                    

 متغير مستقل

 شاخص زندگی هدفمند

 301/0 شدت مهارتهاي ارتباطی

 0.003 داریمعنی

 150 تعداد

 

(، مهارتهای ارتباطی، تاثیر مثبتی را بر شتتاخص Sig=0.003داری )نتایج بدستتت آمده، از این آزمون،  بیانگر این استتت که ، در ستتطح معنی

r 301/0،  )زندگی هدفمند توان، اینگونه تحلیل کرد که، شتتدت همبستتتگی رابطه بین دو متغیر، در ستتطح متوستتط داشتتته؛ و می (  = 

(، کمتر = 0.003Sigمستقیم )مثبت( بوده، و سطح معنی داری محاسبه شده نیز، ) باشد، نوع همبستگی، در بین دو متغیر مذکور، از نوعمی

( استتت، که بیانگر، معنادار بودن رابطه، بین دو متغیر مذکور استتت ، بنابراین ارتباط، مبنی بر رابطه بین مهارتهای =05/0از آلفای تحقیق،)

 شود و فرضیه صفر مبنی بر عدم ارتباط رد شده و فرضیه تحقیق مورد تایید واقع می شود.تأیید می زندگی هدفمندباطی و شاخص ارت

 

 بررسی رابطه بين مهارتهاي ارتباطی و شاخص رشد شخصی

 پیرسون استفاده شده است.  rاین رابطه، از آزمون معناداری  آزمونبرای

 

 بين مهارتهاي ارتباطی و شاخص رشد شخصیهمبستگی  آزمون -5جدول 

 متغير وابسته                    

 متغير مستقل

 شاخص رشد شخصی

 295/0 شدت
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 مهارتهاي ارتباطی
 0.007 داریمعنی

 150 تعداد

 

 

(، مهارتهای ارتباطی، تاثیر مثبتی را بر شتتاخص Sig=0.007داری )نتایج بدستتت آمده، از این آزمون،  بیانگر این استتت که ، در ستتطح معنی

r 295/0،  )رشد شخصی باشد، توان، اینگونه تحلیل کرد که، شدت همبستگی رابطه بین دو متغیر، در سطح متوسط میداشته؛ و می (  = 

(، کمتر از آلفای = 0.007Sigز، )مستقیم )مثبت( بوده، و سطح معنی داری محاسبه شده نی نوع همبستگی، در بین دو متغیر مذکور، از نوع

( است، که بیانگر، معنادار بودن رابطه، بین دو متغیر مذکور است ، بنابراین ارتباط، مبنی بر رابطه بین مهارتهای ارتباطی و =05/0تحقیق،)

 می شود.شود و فرضیه صفر مبنی بر عدم ارتباط رد شده و فرضیه تحقیق مورد تایید واقع تأیید می رشد شخصیشاخص 

 

 بررسی رابطه بين مهارتهاي ارتباطی و شاخص خودمختاري

 پیرسون استفاده شده است.. rاین رابطه، از آزمون معناداری  آزمونبرای

 

 

 

 همبستگی بين مهارتهاي ارتباطی و شاخص خودمختاري آزمون -6جدول 

 متغير وابسته                    

 متغير مستقل

 شاخص خودمختاري

 231/0 شدت مهارتهاي ارتباطی

 0.037 داریمعنی

 150 تعداد

 

(، مهارتهای ارتباطی، تاثیر مثبتی را بر شاخص Sig=0.037داری )نتایج بدست آمده، از این آزمون،  بیانگر این است که ، در سطح معنی

r 231/0،  ) خودمختاري باشد، همبستگی رابطه بین دو متغیر، در سطح متوسط میتوان، اینگونه تحلیل کرد که، شدت داشته؛ و می (  = 

(، کمتر از آلفای = 0.037Sigمستقیم )مثبت( بوده، و سطح معنی داری محاسبه شده نیز، ) نوع همبستگی، در بین دو متغیر مذکور، از نوع

ین ارتباط، مبنی بر رابطه بین مهارتهای ارتباطی و ( است، که بیانگر، معنادار بودن رابطه، بین دو متغیر مذکور است ، بنابرا=05/0تحقیق،)

 شود و فرضیه صفر مبنی بر عدم ارتباط رد شده و فرضیه تحقیق مورد تایید واقع می شود.تأیید می خودمختاريشاخص 

 

 بحث و نتيجه گيري

 پرداخته شود:در این قسمت سعی شده است به بررسی نتایج، بحث در مورد آنها و تطبیق با پژوهش گذشته 

 بررسی فرضیه ها
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 به نظر می رسد بين مهارت هاي ارتباطی)کالمی، شنود و بازخورد( و تسلط بر محيط حسابداران رابطه معناداري وجود دارد.-1
تسلط بر (، مهارتهای ارتباطی، تاثیر مثبتی را بر شاخص Sig=0.001داری )بیانگر این است که، در سطح معنی( 1نتایج مندرج در جدول)

r 317/0محیط،  ) باشد، نوع توان، اینگونه تحلیل کرد که، شدت همبستگی رابطه بین دو متغیر، در سطح متوسط میداشته؛ و می (  = 

(، کمتر از آلفای = 0.001Sigمستقیم )مثبت( بوده، و سطح معنی داری محاسبه شده نیز، ) همبستگی، در بین دو متغیر مذکور، از نوع

 ( است، که بیانگر، معنادار بودن رابطه، بین دو متغیر مذکور و اثبات فرضیه می باشد.=05/0تحقیق،)

 

به نظر می رسد بين مهارت هاي ارتباطی)کالمی، شنود و بازخورد( و رابطه مثبت با دیگران حسابداران رابطه معناداري وجود  -2

 دارد.
(، مهارتهای ارتباطی، تاثیر مثبتی را بر شاخص رابطه مثبت Sig=0.017داری )معنیبیانگر این است که ، در سطح  (2نتایج مندرج در جدول)

r 267/0با دیگران،  ) باشد، نوع توان، اینگونه تحلیل کرد که، شدت همبستگی رابطه بین دو متغیر، در سطح متوسط میداشته؛ و می (  = 

(، کمتر از آلفای = 0.017Sigه، و سطح معنی داری محاسبه شده نیز، )مستقیم )مثبت( بود همبستگی، در بین دو متغیر مذکور، از نوع

 ( است، که بیانگر، معنادار بودن رابطه، بین دو متغیر مذکور و اثبات فرضیه می باشد.=05/0تحقیق،)

یط روانی پرداختند که که به بررسی رابطه تاب آوری و خوش بینی با بهبود شرا [18]نتایج این تحقیق با نتایج پژوهش سوری و همکاران

 تا او میتواند تاب آوری میزان از صرفنظر فرد خوشبینی و است تاب آوری جمله از شخصیتی عوامل از متأثر نشان داد بهبود شرایط روانی
 نماید و سبب ارتباط بهتر با دیگران شود، همسو بوده است. فراهم بهزیستی برای زمینهای حدودی

 به نظر می رسد بين مهارت هاي ارتباطی)کالمی، شنود و بازخورد( و پذیرش خود حسابداران  رابطه معناداري وجود دارد. -3 

پذیرش (، مهارتهای ارتباطی، تاثیر مثبتی را بر شاخص Sig=0.002داری )بیانگر این است که ، در سطح معنی( 3نتایج ارائه شده در جدول)

r 308/0،  ) خود باشد، نوع توان، اینگونه تحلیل کرد که، شدت همبستگی رابطه بین دو متغیر، در سطح متوسط میداشته؛ و می (  = 

(، کمتر از آلفای = 0.002Sigمستقیم )مثبت( بوده، و سطح معنی داری محاسبه شده نیز، ) همبستگی، در بین دو متغیر مذکور، از نوع

 ر بودن رابطه، بین دو متغیر مذکور و اثبات فرضیه است.( است، که بیانگر، معنادا=05/0تحقیق،)

در پژوهش خود تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی را بر سالمت عمومی پرستاران  که [21]امینی و همکاراننتایج این تحقیق با نتایج پژوهش 

درصد افزایش و میزان افسردگی،  73را   سنجیدند، نتایج پژوهش آنها نشان داد که آموزش مهارت های ارتباطی، میزان سالمت عمومی

 درصد کاهش داده است. 34و  72، 72، 75اضطراب، اختالل در کارکردهای اجتماعی و جسمانی را به ترتیب 

 به نظر می رسد بين مهارت هاي ارتباطی)کالمی، شنود و بازخورد( و زندگی هدفمند حسابداران  رابطه معناداري وجود دارد. -4

زندگی (، مهارتهای ارتباطی، تاثیر مثبتی را بر شاخص Sig=0.003داری )بیانگر این است که ، در سطح معنی (4در جدول)نتایج موجود 

r 301/0،  )هدفمند باشد، نوع توان، اینگونه تحلیل کرد که، شدت همبستگی رابطه بین دو متغیر، در سطح متوسط میداشته؛ و می (  = 

(، کمتر از آلفای = 0.003Sigمستقیم )مثبت( بوده، و سطح معنی داری محاسبه شده نیز، ) کور، از نوعهمبستگی، در بین دو متغیر مذ

 ( است، که بیانگر، معنادار بودن رابطه، بین دو متغیر مذکور و اثبات فرضیه می باشد.=05/0تحقیق،)

 زنان روانشناختی بهزیستی و امید تبیین در مذهبی گیریهایجهت  نقش که در مقاله خود به بررسی[ 18]همچنین با نتایج پژوهش یگانه

 بیماران در روانشناختی بهزیستی و امید با درونسو مذهبی جهتگیری سرطان پستان پرداخته که نتایح روشنگر این امر بود که بین به مبتال

 و تشکیل میدهد را سرطانی بیماران زندگی از مهمی بخش معنویت به دستیابی و دارد و مذهب وجود معنادار همبستگی مثبت سرطانی

 دارد، هماهنگ بوده است. آنان بهزیستی و امید به زندگی و سالمت بر مهمی تأثیر

 

 به نظر می رسد بين مهارت هاي ارتباطی)کالمی، شنود و بازخورد( و رشد شخصی حسابداران  رابطه معناداري وجود دارد. -5

،  رشد شخصی(، مهارتهای ارتباطی، تاثیر مثبتی را بر شاخص Sig=0.007داری )در سطح معنی بیانگر این است که ، (5نتایج جدول)

(295/0 r باشد، نوع همبستگی، توان، اینگونه تحلیل کرد که، شدت همبستگی رابطه بین دو متغیر، در سطح متوسط میداشته؛ و می (  = 
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( =05/0(، کمتر از آلفای تحقیق،)= 0.007Sigسطح معنی داری محاسبه شده نیز، ) مستقیم )مثبت( بوده، و در بین دو متغیر مذکور، از نوع

 است، که بیانگر، معنادار بودن رابطه، بین دو متغیر مذکور و اثبات فرضیه باال می باشد.

 وجود دارد. به نظر می رسد بين مهارت هاي ارتباطی)کالمی، شنود و بازخورد( و خودمختاري حسابداران  رابطه معناداري -6

 231/0،  ) خودمختاري(، مهارتهای ارتباطی، تاثیر مثبتی را بر شاخص Sig=0.037داری )بیانگر این است که در سطح معنی (6نتایج جدول)

r دو باشد، نوع همبستگی، در بین توان، اینگونه تحلیل کرد که، شدت همبستگی رابطه بین دو متغیر، در سطح متوسط میداشته؛ و می (  = 

( است، که =05/0(، کمتر از آلفای تحقیق،)= 0.037Sigمستقیم )مثبت( بوده، و سطح معنی داری محاسبه شده نیز، ) متغیر مذکور، از نوع

 بیانگر، معنادار بودن رابطه، بین دو متغیر مذکور و اثبات فرضیه فوق می باشد.

 سطح در همبستگی نشانگر زیرا میکند حمایت فوق از یافته انشناختی رو بهزیستی مقیاس خرده مؤلفه های بین همبستگی آزمون نتایج

 عین در و بوده عامل زیرمجموعه ی یک آزمون خرده مؤلفه های گرفت نتیجه توان می اساس این بر بین مؤلفه هاست. ارتباط برای متوسط

بهزیستی  کلی سازه ی ابعاد از بعدی که میسنجند را سازهای یک هر خرده مؤلفه های آزمون دیگر، عبارت به هستند. هم از مستقل حال

 یافته این میگیرند. اندازه را مجزایی سازه و خرده مؤلفه ها داشته سایر با اندکی همپوشی خرده مؤلفه ها از یک هر ولی است روانشناختی

 یک هر و هستند عامل یک زیرمجموعهی ریف خرده مؤلفه های آزمون دادند نشان که است[ 1]یس و کی ریف مطالعهی نتایج با هماهنگ

 بسنجند. سازندگان را نظر مورد سازه ی قادرند

 و شناختی روان بهزیستی ابعاد که در مقاله خود به بررسی رابطۀ [12]همچنین نتایج کلی تحقیق حاضر با نتایج تحقیق بیانی و همکاران

 روان بهزیستی (، پرداختند که نتایج بیانگر آن بود که ابعاد1386-1385شهر) آزاد واحد اسالمی آزاد دانشجویان دانشگاه در عمومی سالمت

 منفی رابطۀ عمومی سالمت و ( محیط بر تسلط شخصی، رشد هدفمند، خودمختاری، زندگی دیگران، با مثبت رابطۀ خود، )پذیرش شناختی

است، همسو بوده  بینی پیش قابل شناختی روان بهزیستی راتبا نم عمومی سالمت نمرات واریانس تغییرات از درصد 35دارد.  دار وجود معنا

بین  در ریف روانشناختی مقیاس بهزیستی عاملی ساختار که در پژوهش خود به بررسی [13]است. نتایج با نتایج پژوهش میکائیلی منیع

 برای تمام آمده دست به آلفای ضرایب دادند نشان روانسنجی ویژگیهای بررسی ارومیه پرداخت که نتایج بیانگر نتایج دانشگاه دانشجویان

میباشد هماهنگ بوده  مناسب میروند کار به پژوهشها که در آزمونهایی برای که است . 70 از باالتر روانشناختی بهزیستی مقیاس مؤلفه های

 است.

کنند، زیرا های مختلف میبرقراری ارتباط به روشدرصد وقت خود را صرف 80درصد تا 50دهد که کارمندان بین تحقیقات نشان می           

باشد، بدون ارتباط موثر توسط مدیریت اجرایی، خالقیت، همکاری و درک نیازهای ها میبرقراری ارتباط عاملی ضروری در اداره سازمان

افراد مافوقی را برآورده کرد که درباره  توان انتظاراتمشتریان غیرممکن یا بسیار دشوار است، همچنین بدون وجود ارتباط موثر به سختی می

 کنند.گیری میشما تصمیم

توانند ارتباط موثر برقرار کنند یا اینکه هنگامی که ارتباط موثر برقرار شده است، توان ممکن است گفته شود که بسیاری از کارمندان نمی

کند؛ به کند و ارتباط موثر سازمانی را تشویق نمیارتباط برقرار میای غیر موثر ایجاد فضای همکاری سازمانی را ندارند، مدیری که به گونه

رساند؛ زیرا محدودکننده تاثیرات شنود. ضعف در ارتباط برقرار کردن به موقعیت خود شخص آسیب میاحتمال زیاد انتقادی در این زمینه نمی

رند تفکراتشان را در مورد ارتباط برقرارکردن با چنین مدیری به توانست ایجاد کند. کارکنان دوست ندامهمی است که مدیر از این طریق می

 اشتراک بگذارند؛ زیرا نگرانند مدیر آنها را به درستی درک نکند، در این صورت، هم کارمندان و هم کارکنان صرفا چیزهایی را خواهند گفت

و داشتن مهارت مناسب زمینه ساز سالمتی روان و بهبود شرایط  برقراری ارتباط موثر اندیشند طرف مقابل انتظار دارد از انها بشنود.که می

روانی مناسب در افراد خواهد شد که این امر لزوم به کار گرفتن ترفندهای مناسب رفتاری و ارتباطی جهت تحقق اهداف مطروحه مثبت در 

 بهبود شرایط روانی می باشد.
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ر این امر بود که کلیه فرضیات مورد اثبات قرار گرفتند و بهبود مهارت ارتباطی سبب نتایج تجزیه و تحلیل و بررسی فرضیات نشانگ           

بوده است و در این میان گزینه تسلط بر  حسابداران شرکت های خصوصی شهر سنندجبهبود بهبود شرایط روانی در ابعاد مختلف در میان 

بر اساس مهارت های ارتباطی خود دارای تسلط بیشتری بر محیط بوده اند.   محیط دارای باالترین میزان معناداری بوده یعنی اینکه کارمندان

بتواند تا حد زیادی بر زندگی و  رسیدن به بهزیستی، تحت کنترل داشتن جهان پیرامون است. یعنی هر کسی باید در واقع یکی از کلیدهای

دهد  د محیطش را مطابق خصوصیات و نیازهای فردی خود شکلکار در گرو این است که فر محیط اطرافش تسلط و احاطه داشته باشد و این

تالشها و عملکرد خود فرد، و در متن کار، خانواده و زندگی اجتماعی  و بتواند آن را به همان شکل نگه دارد. چنین تسلط و احاطه ای تنها با

وبروست. این جنبه از بهزیستی بر این نکته تاکید دارد ر می آید. داشتن کنترل در زندگی، چالشی است که انسان تا آخر عمر با آن او بدست

چنین محیطی است که برای  .محیط کاری و خانوادگی مطلوب هر شخصی، همواره به نیروی خالقه او احتیاج است که، برای ایجاد و حفظ

توانایی  شویم که تسلط، قوی ترین نیرو وکه در چنین محیطی قرار داریم، متوجه می  فرد و اطرافیانش بهترینها را به همراه دارد و زمانی

 .انسان است

در این میان خودمختاری دارای کمترین میزان معناداری بوده است که این امر دارای دو وجهه بوده که افراط و تفریط در آن مناسب            

نیز از یک طرف سبب کاهش خودمختاری و یا  نمی باشد و مهارت های ارتباطی زیاد سبب کاهش خود مختاری و کاهش مهارتهای ارتباطی

 افزایش خودمختاری می باشد که این امر نیازمند بررسی و تجزیه و تحلیل بیشتر می باشد.

 برنامه بتوانیم ما اگر که دهد می نشان پژوهش به طور کلی مهارتهای ارتباطی تاثیر بسزایی بر بهبود شرایط روانی داشته است. نتایج          

 بینی پیش خود بهزیستی روانی مناسبی برای کارمندان  توانیم می ، باشیم داشته را مهارتهای ارتباطی یعنی مهارت ارتقاء برای مناسبی

 و کرده مشخص را خود پیشرفت جهت انیم بتو ما تا خواهد می را کالن سطح در زیادی های ریزی برنامه و تالش گسترده امر این و کنیم

 نماییم. هموار آنرا به راههای رسیدن
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