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هدف :پژوهش حاضر بمنظور بررسی رابطه بین مؤلفههای روابط انسانی و ابعاد

رضایت شغلی معلمان در مقطع ابتدایی انجام شده است .روش :این پژوهش در
شهای همبستگی میباشد و جامعه آماری آن شامل کلیه معلمان
زمره پژوه 
ابتدایی زن و مرد شهرستان نجف آباد( 069نفر) در سال تحصیلی  88 -98بوده
است .با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم جامعه در
مجموع  0 40نفر بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند .ابزار مورد استفاده در این
پژوهش دو پرسشنامه رضایت شغلی و روابط انسانی با نرخ بازگشت  67/5درصد

بود .یافتهها :نتایج نشان داد که بین مؤلفه ارتباطات و خودآگاهی با کلیه ابعاد
رضایت شغلی در سطح( )p≤0/10رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد .همچنین
بین مؤلفه خودپذیری با رضایت شغلی(در ابعاد فرصتهای ارتقاء و پیشرفت،
چالش کار ،محتوای شغلی و ارتباطات سازمانی) در سطح( )p≤0/10رابطه مثبت
و معنی دار وجود دارد .بعالوه نتایج تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی تعدیلی نشان
داد که از بین مؤلفههای روابط انسانی ،فقط ارتباطات توان پیش بینی ابعاد
رضایت شغلی را داشته است .همچنین نتایج رگرسیون سلسله مراتب تعدیلی بر
حسب جنس ،سابقه و تحصیالت نشان داد که تنها سابقه و تحصیالت میتوانند
رابطه بین رضایت شغلی و مؤلفه ارتباطات روابط انسانی را تعدیل کنند.

نتیجهگیری :با توجه به یافتههای حاصل از پژوهش بین مؤلفههای روابط انسانی
با رضایت شغلی رابطه معنادار وجود دارد .نقش مهم متغیر ارتباطات در افزایش
رضایت شغلی از دیگر نتایج پژوهش حاضر بود .همچنین سابقه و تحصیالت از
یتوانند بر رابطه بین رضایت شغلی با ارتباطات تأثیر
جمله متغیرهایی بوده اند که م 
گذار باشند.

تشغلی ،روابط انسانی ،معلمان دوره ابتدایی.
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Abstract
Aim: The research purpose is to investigate the
relationship between human relations’ components
with teachers’ job satisfaction as well as examining
the moderating role of age and gender. Method:
Through carrying out a correlational study, the
population included all the teachers, teaching in the
primary schools of Najaf Abad, out of which a
sample of 400 teachers were randomly selected. The
research instruments included A Human Relations
Components Questionnaire and Job Satisfaction
Questionnaire. The data were analyzed using
Pearson correlation coefficient and moderated
hierarchical regression analysis. Results: Findings
revealed that self-awareness and communication are
significantly correlated to job satisfaction.
Moreover, self-acceptance and the dimensions of
job satisfaction were correlated to one another. In
addition, the results of regression demonstrated that
only communication can be considered of having
predictive value in predicting the dimensions of job
satisfaction. Overall, the results find support for the
relationship between human relations components
and job satisfaction dimensions and education and
length of service can moderate this relationship.
Keywords: Job satisfaction, Human relations,
Primary-School Teachers
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مقدمه

همه انسانها به داشتن توانایی برقراری ارتباط با سایر انسانها نیاز دارند .ایجاد روابط انسانی به ظرافتها و شیوههای خاصی نیاز

یطلبد .با آنکه نیاز به مدیریت روابط انسانی در همه برخوردها مشهود است اما نیاز به آن در
دارد و شرایط زمانی و مکانی خاصی را م 
یشود .معلمان بعنوان یکی از
میان معلمان آموزش و پرورش که در رأس قطب آموزشی یک کشور قرار دارند بسیار مهم درک م 
یتواند در تحقق اهداف سازمان
عناصر حیاتی نظام آموزش و پرورش ،اهمیت خاصی در نظام تعلیم و تربیت دارند و رضایت آنها م 
یتوانند عالوه بر رعایت رفتار قابل احترام با همکاران خویش،
مذکور تأثیر بسزایی داشته باشد(کلدی و عسگری .)28 13 ،معلمان م 
اشاعه دهنده رفتار سالم و سازنده در میان دانش آموزان تحت پوشش خود باشند .روابط انسانی مطلوب دوطرفه میان معلم با دانش
آموزان میتواند یکی از عوامل اصلی موفقیت یک مدرسه محسوب شود .سرمد(  )78 13معتقد است عامل اساسی و تعیین کننده بین
اعضای یک سازمان آموزشی ،مطلوب بودن رابطه هرکس با خودش است یعنی هرچه افراد با خودشان مشکل کمتری داشته باشند،
احتمال کنار آمدن آنها با دیگران زیادتر و روابط خارجی آنها مطلوبتر خواهد بود .روابط انسانی اولین بار در سال  1947طی یک

پروژه مشترک میان مؤسسه تاویستوک 1در لندن و مرکز تحقیقات پویایی شناسی گروهی 2در مؤسسه فناوری ماساچوست پدیدار
ّل مسائل جامعه بود(الوریج و همکاران .3) 2007 ،روابط انسانی 4در یک
شد ،که هدف آن ارتقاء تمرینات عملی و کاربردی بمنظور ح ّل

سازمان آموزشی ،فرایند برقراری ،حفظ و گسترش رابطه هدفدار پویا و دو جانبه بین اعضای یک سیستم اجتماعی(آموزشگاه) است
که با تأمین نیازهای منطقی ،اجتماعی و روانی فرد و گروه ،سبب تفاهم ،احساس رضایت و سودمندی متقابل و بوجود آمدن زمینههای
یشود(میرکمالی .)78 13 ،روابط انسانی ارتباط مستقیم با
اعتماد ،انگیــزش ،رشــد و تــســهیل رسیدن به اهداف سازمان آموزشی م 
علوم اجتماعی ،رفتاری و سازمانی دارد(دلیل گو .)08 13 ،توسعه روابط انسانی صحیح میان معلم و دانش آموزان در تدریس کارآمد

تهای روابط انسانی شامل هفت مؤلفه
معلم نقش مهمی دارد(مویجس و ریندلز .5) 2005 ،بر طبق نظر ریس و همکاران( 6) 10 02مهار 
ّل مجدد تعارض 13است که در این پژوهش مورد
ارتباطات ،7خودآگاهی ،8خود پذیری ،9انگیزش ،10اعتماد ،11خود بیانی 12و ح ّل

بررسی قرار میگیرد .ارتباطات که در جامعه کنونی یک مزیت رقابتی در هر سازمانی محسوب میشود مکانیسمی است که روابط
انسانی بر اساس و به وسیله آن بوجود میآید و تمام مظاهر فکری وسایل انتقال و حفظ آنها در مکان و زمان بر پایه آن توسعه پیدا
یکند(حاتمی و سرمدی .)48 13 ،از طریق ارتباطات میتوان بهتر شدن اوضاع آینده کارکنان و سازمان و رضایت شغلی آنها را
م 
تضمین یا حداقل تسهیل نمود(سرمد .)28 13 ،با توجه به گستردگی حوزه مسائل ارتباطی در سازمان و مدیریت ،میتوان ادعا کرد که
یگیرند(رضاییان .)68 13 ،پژوهش تلخابی علیشاه و
بسیاری از مشکالت سازمانی و اجتماعی از ضعف ارتباطات نشأت م 
همکاران(  )98 13حاکی از آن است که برقراری ارتباط مناسب بین معلم با دانش آموزان در موفقیت معلمان و یاد گیری دانش
یکنند.
تهای ارتباطی به نحو بهتری عمل م 
آموزان بسیار مؤثر است؛ همچنین معلمان زن نسبت به معلمان مرد در استفاده از مهار 
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غالمی(  ) 1378در پژوهش خود بین گشودگی مجاری ارتباطی میان واحدهای هم سطح و رضایت کارکنان رابطه منفی و معنادار و
بین استفاده از کانالهای ارتباط غیر رسمی و میزان رضایت کارکنان رابطه مثبت و معنادار بدست آورد(اشراقی و همکاران.)78 13 ،
تهای ارتباط میان فردی به پرسنل بر رضایتمندی
نتایج پژوهش احمدیان یزدی و همکاران(  )38 13بیانگر آن است که آموزش مهار 
مراجعین تأثیر مثبت داشته است .اسچر و هال(  ) 1996مطرح کردند که مهارت خــودآگــاهــی شامل اطالعاتی در مورد خود فرد و
یکند از نقاط ضعف و قّوّوت خود آگاه
تهای مرتبط با وظیفه مدیریتی فرد است ،خودآگاهی به مدیران کمک م 
استفاده از مهار 
شهای مختلفی به اثر بخشی مدیریت کمک میکنند(عباسی و فانی .)48 13 ،همچنین آنها
شوند این شکل از خودآگاهی به رو 
پژوهش خود را بر روی مدیران انجام داده اند و اذعان کردند که مدیران وزارت آموزش و پرورش از میزان مهارت خودآگاهی نسبتًاًا
مطلوبی برخوردار بوده اند .خود پذیری به رضایت یا خرسندی درونی فرد از خود و احساسی که خود را در جهان منحصر بفرد
یکند(ریس و همکاران .) 20 01،انگیزش میزان سنجش انگیزه در افراد است و بنابر تــوصیف رابینز(  )68 13میل به
یبیند ،اشاره م 
م 
فهای سازمان به گونه ای که این تالش در جهت ارضای برخی از نیازهای فردی سوق داده
کوشش فراوان در جهت تأمین هــد 
یشود بیان شده است .هر کشوری برای تعلیم و تربیت به استادان و معلمان با انگیزه و کارآمد نیاز دارد تا بتواند جوانان را در قالب
م 
نظام تعلیم و تربیتی خود پرورش داده و برای آینده ای بهتر آماده سازد(شفیع زاده .)18 13 ،محور اساسی و تکیه گاه روابط اجتماعی
یشود که افراد در روابط اجتماعی خود با دیگران هر گونه بدگمانی را
بطور عام و در سازمان بطور خاص اعتماد است؛ اعتماد باعث م 
کنار گذاشته و روابط صمیمانه ای برقرار کنند(آراسته و رزقی شیرسوار .)88 13 ،اعتماد تأمین کننده روابط انسانی سالم و تضمین

کننده پایداری آن است .از نظر کیلن و هانت( 1)2 00 2اعتماد انتظار و اعتقاد به احتمال انجام عمل دلخواه که از روی رضایت انجام

یباشد .تأکید اصلی در زمینه اعتماد برای ایجاد تفاهم بین اهداف فردی و سازمانی است .مدیر با شناخت روحیه اعتماد و
پذیرفته ،م 
یتواند در زمینه برقراری روابط انسانی صحیح در سازمان خود موفق باشد(ریس و برندت .2) 199 0 ،محمد فر و
توانمندی در مهارت م 

همکاران(  )98 13در مطالعه خود اعتماد به سازمانهای دولتی را بر سطح رضایتمندی شهروندان مؤثر نشان دادند .خود بیانی از نظر
یدهد شخص دیگر آنچه شما فکر یا احساس میکنید را بشناسد .اکثر روان شناسان
ریس و برندت(  )0 199فرآیندی است که اجازه م 

با این مسئله که خودبیانی یک عنصر حساس در روان درمانی است موافقند(اسلون .3) 2007 ،بنابر نظر دیندیا و آلن(  ) 1992خود بیانی

یشود که در هر سازمان ،وجود تعارض یک پیامد
در بین زنها بیشتر بوده است .تعارض از دیدگاه روابط انسانی اینگونه مطرح م 
طبیعی و غیر قابل اجتناب است و لزومًاًا م ّضّضر نیست ،اما بطور نسبی توانایی بالقوه نیرویی مثبت را در راستای عملکرد سازمان
یگردد
دارد(رابینز و دی سنزو .)68 13 ،بدون شک عاملی که در محیط کار موجب کاهش انگیزهُ ،اُافت کارایی و اثربخشی سازمان م 
شهای انجام شده در ارتباط با روابط انسانی پژوهش کشاورزی و طالع پسند(  )78 13بر
تعارض است(قربانی .)08 13 ،از جمله پژوه 
یباشد .در این پِژِژوهش هفت مؤلفه روابط انسانی مورد استفاده پژوهش حاضر در بین مدیران مورد سنجش قرار گرفته
روی مدیران م 
و نتایج نشان داده است میانگین مؤلفههای روابط انسانی در بین آنها بیشتر از متوسط بوده است .گرچه این مطالعه به بررسی روابط
انسانی بین مدیران پرداخته است اما به لحاظ روش شناسی مطالعه ای پیمایشی بوده و دستاورد مهمی را ارائه نداده است .به نظر
یانجامد .به همین دلیل هم در اکثر متون
یرسد وجود و ادراک از روابط انسانی در هر سازمانی به خشنودی و رضایت کارکنان م 
م 
روابط انسانی به رضایت شغلی و زیربنای نظری و پزوهشی آن پرداخته شده است .اصو ًالًال تأمین هر نیازی سبب ارضاء فرد از نظر تأمین
1-Killen & Hunt
2-Reece & Brandt
3-Sloan
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یشود
یشود .ارضاء همان احساس تأمین نیاز است و هر تأمین نیازی سبب راحتی ،شادابی و رضایت فرد م 
یک یا چند عنصر م 
(میرکمالی .)08 13 ،همچنین محققان مطرح کرده اند روابط انسانی بر بنیان و اساس رفتار مطلوب تکیه دارد و مدیران آموزشی برای
کهای مثبت(پاداش) نتایج اثر بخش تر بدست
اصالح و یا هدایت رفتار به سمت مطلوبیت و رضایت داشتن با استفاده از محر 
کهایی قابل تمجید هستند که تسهیالت را بهبود بخشند و رضایت شغلی را افزایش دهند(حاتمی و
آوردهاند ،بر این اساس محر 
سرمدی .)48 13 ،بنابراین الزم است اعضای سازمان نهایت تالش را در جهت نیل به خشنودی شغلی مبذول دارند(سرمد.)28 13 ،
رضایت شغلی یک پیامد نگرشی رفتاری است که متشکل از واکنش عاطفی شناختی افراد نسبت به شغل و کار خود است(گل پرور و
نادی .)98 13 ،حفظ و ابقاء رضایت شغلی هم برای کارکنان و هم کارفرمایان مقوله ای قابل بحث و چالش برانگیز است ،و
سازمانهایی که به حفظ کیفیت باال و وفاداری نیروی کار عالقمندند باید به این مقوله توجه داشته باشند(حسین زاده و
یشود ،ام ّاّا تداوم آن
همکاران .)68 13 ،چراکه نارضایتی شغلی اگر چه در ابتدا موجب کاهش کارایی و افزایش هزینهها در محل کار م 
شها ،هنجارها ،اهداف نظام و اعتماد اجتماعی را در بر دارد(معیدفر و ذهانی .)48 13 ،رضایت
سست شدن تعهد افراد نسبت به ارز 
یشود بهره وری فرد افزایش یابد ،فرد نسبت به سازمان متعهد شود ،سالمت فیزیکی و ذهنی فرد تضمین شود ،روحیه
شغلی باعث م 
تهای جدید شغلی را به سرعت آموزش ببیند(مقیمی .)08 13 ،بنابر تعریف
فرد افزایش یابد ،از زندگی راضی باشد و مهار 
یشود(معیدفر و
لوک(  ) 1976رضایت شغلی حالت عاطفی لذت بخشی است که از ارزیابی شغلی شخص یا تجربه شغلی او منتج م 
ذهانی .)48 13 ،یک بررسی جامع از ادبیات نشان داده است که عواملی همچون کارهایی که به اصطالح هماورد طلب باشند ،یکسان
بودن حقوق و مزایای شغلی ،شرایط مناسب کاری و دوستان و همـــکـــاران مساعد نقش مهمی در ارتباط با رضایت شغلی ایفاء
یکنند (رابینز .)78 13 ،به نقل از نادی و سجادیان( ) 138 7بر طبق گنون( ) 88 91پنج عامل اصلی در رضایت شغلی وجود دارد که در
م 
یتواند انجام شود و چالش برانگیز باشد،
یسازند که عبارتند از رضایت از چالش کار ،منظور کاری که م 
کنار هم این سازه را م 
رضایت از حقوق و دستمزد ،که عبارت از اختالف واقعی بین حقوق واقعی و مورد انتظار میباشد ،رضایت از ترفیع و پیشرفت ،تابعی
از تعداد دفعات ،اهمیت و درجه مطلوبیت ارتقاء ،رضایت از سرپرستی و رهبری ،یعنی رضایت کارمندان از دانش ،صالحیت و
صمیمیت سرپرستشان(چالدورای)78 13 ،؛ و در نهایت رضایت از محتوای شغلی که منظور میزان مسئولیت اقدامات کاری ،بازخورد و
تنوع کاری است (مقیمی .)08 13 ،رضایت و عدم رضایت شغلی پیامدهای مثبت(سالمتی ،وفاداری) و منفی(تشویش ،غیبت ،تأخیر در
کار) بیشمار دارد(مقیمی .)08 13 ،همچنین سن و سابقه خدمت تأثیر قابل مالحظه ای در رضایت شغلی دارد (دیویس و نیواسترم،
تهای شغلی ،معتقدند که رضایت شغلی عامل اصلی تعیین کننده انگیزش
 .) 1376تئوری دو عاملی هرزبرگ و مدل خصوصی 
یشود
یباشد(حسین زاده و همکاران .)68 13 ،کجباف و پورکاظم(  )48 13در پژوهش خود یافتند که رضایت از شغل باعث م 
م 
کارکنان برای دستیابی به اهداف سازمان انگیزه بیشتری داشته باشند .نتایج پژوهش فیرستون(  1) 1994حاکی از آن بوده است که مسئله
یدهد
یشود .بنابراین تحقیقات نشان م 
پرداخت حقوق که یکی از ابعاد رضایت شغلی میباشد باعث افزایش انگیزش معلمان م 
پژوهشگران به ارتباط مؤلفه انگیزش روابط انسانی با رضایت شغلی توجه داشته اند .ام ّاّا با توجه به اهمیت هر یک از مقولههای روابط
انسانی ،پژوهشی که به تفکیک ،نقش هر یک از مؤلفههای روابط انسانی با رضایت شغلی را مورد بحث قرار داده باشد یافت نشد.
یرود که
همچنین در مواردی دیده شده است سازههای یک متغیر از همبستگی درونی خاصی برخوردارند بنابراین احتمال آن م 
سازههایی که به همراه انگیزش مؤلفه روابط انسانی را شکل میدهند با رضایت شغلی نیز رابطه داشته باشند .هاشمی مقدم(  )78 13بیان
کرده است معلمان مدارسی که رضایت شغلی دارند بازدهی بیشتری نسبت به معلمان دیگر دارند و یکی از دالیل آن رفتار متناسب
1-Firston
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مدیر با معلمان میباشد؛ در همین راستا شورت و اسپنسر(  )0 199رفتار معلم در کالس درس را متأثر از رفتار مدیر مدرسه با معلمان
یکند(حسینیان و طباطبایی .)88 13 ،خدیوی و صالحی(  )88 13نشان دادند میزان بهره وری معلمان به میزان رضایت شغلی
مطرح م 
طهای کار نتایج
آنها وابسته بوده است .همچنین علیرغم اینکه مطالعات حوزه تفاوت سنجی بین رضایت شغلی مردان و زنان در محی 
یشود(گل پرور و
یکدستی ببار نیاورده ،ولی با این حال جنس همواره در مطالعات روانشـــناختی یک تعدیل کننده بالقوه محسوب م 
نادی .)98 13 ،بعالوه آنها در مطالعه خود یافتند که جنس رابطه حمایت مدیریت از رفتارهای اخالقی با رضایت از پرداخت ،رضایت
یکند .نوربخش و میرنادری(  )48 13بین رضایت شغلی و متغیرهای جنس و وضعیت
از همکاران و رضایت از سرپرست را تعدیل م 
استخدامی رابطه معناداری بدست آوردند .آکری و آگبروگبو(  ) 2009در پژوهش خود دریافتند که رضایت شغلی در بین معلمان زن
یباشد .دوچام و همکاران(  ) 2000رضایت شغلی را در سالمت روانی و جسمانی فرد مؤثر دانستند(کلدی و
کمی بیشتر از معلمان مرد م 
عسگری .)28 13 ،سارجانت و هانام(  ) 2003به بررسی رضایت شغلی معلمان در چین پرداختند که نتایج پژوهش آنها نشان داد
یرود رضایت شغلی با مؤلفههای روابط انسانی
ارتباطات و محیط مدرسه در رضایت معلمان مؤثر است .با توجه به این مطالب انتظار م 
معلمان رابطه داشـــتــه باشد .بعبارتی معلمانی که دارای مؤلفههای روابط انسانی در حد مطلوبی هستند از میزان رضایت شغلی بیشتری
برخوردار باشند .بر طبق نظریه احترام به مقام انسان رضایت شغلی ،به تمام اعضای سازمانی ،بدون توجه به پایگاه شغلی آنها باید
احترام گذاشت و شخصیت آنها را محترم شمرد (عسکریان .) 13 78 ،از آنجایی که رضایتمندی و داشتن انگیزه معلمین نقش اساسی
در تحقق اهداف آموزش و پرورش و نهایتًاًا دستیابی به اهداف سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادی کشور دارد ،دست اندرکاران
یشود که
نظام تعلیم و تربیت باید بکوشند تا رضایت شغلی معلمین را بهبود بخشند .ضرورت انجام ایــن پــژوهش از این جهت بیان م 
چنانچه روابطی بین مؤلفههای روابط انسانی و رضایت شغلی وجود داشته باشد و کاهش روابط انسانی منجر به کاهش رضایت شغلی
در بین معلمان شود ،موجب تغییر در برخی پیامدهای مرتبط با رضایت شغلی از جمله کاهش بهره وری ،کاهش تعهد نســبــت به
یگردد .که
تهای جدید شغلی و کاهش سالمت جسمانی و روانی معلمان م 
آموزش و پرورش ،بی اعتنا بودن نسبت به کسب مهار 
این امر نظام آموزش و پرورش را به مخاطره خواهد انداخت .عالوه بر آن اصول هفتاد و ششگانه طرح تغییر نظام ،که هیجده اصل آن
یگیرد .با توجه به مطالب فـــوق
مستقیمًاًا با روابط در سازمان آموزش و پرورش ارتباط دارد تحت تأثیر متغیر رضایت شغلی قرار م 
یتواند در راستای دادههای جمع آوری شده اطالعات مهمی از آن منتج شود عبارتند از-1 :بین مؤلفههای روابط
فــرضیههایی که م 
انسانی و رضایت شغلی ادراک شده در معلمان رابطه وجود دارد-2 .مؤلفههای روابط انسانی توان پیش بینی ابعاد رضایت شغلی را
دارا هستند-3 .جنس ،سابقه و تحصیالت نقش تعدیل کننده را در رابطه بین مولفههای روابط انسانی و رضایت شغلی ادراک شده
ایفاء میکنند.

رو ش

این پژوهش که با هدف بررسی رابطه بین مؤلفههای روابط انسانی با رضایت شغلی در بین معلمان مقطع ابتدایی شهرستان نجف

شهای «مدلیابی عّلّلی »1قرار میگیرد .جامعه آماری
شهای همبستگی با استفاده از رو 
آباد به مرحله اجرا درآمده است ،در زمره پژوه 

یباشد .با
شامل کلیه معلمان ابتدایی شهرستان نجف آباد ،اعم از زن و مرد که به طور رسمی و تمام وقت مشغول به کار بوده اند م 
توجه به این که اعضای جامعه بر طبق عواملی چون جنسیت ،سطح تحصیالت ،سابقه خدمت ،سابقه تدریس ،نوع مدرسه طبقهبندی

گردیده بودند ،نمونهگیری به روش تصادفی طبقهای متناسب با حجم نمونه انجام شد .بر اساس اطالعات کسب شده از آموزش و
1.Causal Modeling
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پرورش شهرستان نجف آباد  069نفر اعضای جامعه بودند که بر اساس جدول کوهن و همکاران( ) 200 0به نقل از نادی و گل شیرازی
( ) 13 98در سطح خطای  0/ 05حجم نمونه  0 40نفر برآورد گردید .در این پژوهش در نهایت  30 6پرسشنامه بازگشت داده شد که
 219نفر زن 80 ،نفر مرد و  7نفر وضعیت جنسی خود را مشخص نکرده بودند .بنابراین بطور کلی نرخ بازگشت پرسشنامهها توسط
آزمودنیها  67/5درصد بوده است .برای سنجش متغیر روابط انسانی از پرسشنامه ریس و برندت(  ) 1996استفاده گردید این پرسشنامه
در قالب  50سئوال بسته پاسخ و در طیف لیکرت تنظیم شده است .در این بخش شماره گویههای هریک از مؤلفهها در داخل پرانتز و
در بیرون از آن آلفای کرونباخ آن مؤلفه گزارش خواهد شد .هفت مؤلفه روابط انسانی عبارتند از ارتباطات ( )1 ،2 ،3 ،8 ، 13 ، 14 ، 23
 ،0/ 79خودآگاهی (  ،0/ 77 )6 ،7 ، 16 ، 18 ، 25 ، 41 ، 49خودپذیری (  ،0/ 60 ) 19،11،10،9 ، 37 ، 42 ، 44 ، 45 ، 50انگیزش
ّل مج ّدّدد
(  ،0/ 86 ) 15 ، 26 ،3 8،27 ، 48اعتماد (  ،0/ 82 ) ،39،31،17،5،4 0 ،4 6 47،4خودبیانی(  0/ 86 ) 12 ، 20 ، 21 ، 28 ، 29 ،03، 43و ح ّل
یگیرد .همچنین میزان آلفای کرونباخ کلی
تعارض (  0/38 )22 ، 24 ، 32 ، 33 ، 34 ، 35 ، 36که در این پژوهش مورد سنجش قرار م 
پرسشنامه  0/ 94گزارش شده است ،که ریس و برندت(  ) 1996نیز همین مقدار را بدست آوردند .جهت سنجش رضایت شغلی از
پرسشنامه گنون( ) 88 91استفاده شده است .این پرسشنامه دارای  37سئوال بسته پاسخ در مقیاس  5درجه ای لیکرت تنظیم شده است و
برای اولین بار توسط نادی و ناصحی(  )68 13اعتباریابی شده و پنج عامل از این پرسشنامه استخراج گردیده است ،که عبارتند از
رضایت از کار(  ،0/ 62 ) 2،6،5،15رضایت از حقوق و دستمزد ( ،0/98 ) ،31 0 ،20،21،22،23،24،25،26،27،28،3 9 1،1رضایت از ترفیع
و پیشرفت( ) 12،14 ، 4،8،9

 ،0/ 62رضایت از سرپرستی و رهبری ( ) 18 ، 17 ، 16 ، 13

 ،0/ 69و رضایت از محتوای شغلی

یباشد .آلفای کرونباخ کلی این پرسشنامه  0/ 91برآورد گردیده است .الزم به ذکر است
(  ،0/ 84 ) 37 ، 36 ، 35 ، 34 ، 33 ، 32 ، 29 ، 11 ، 10م 
که روایی پرسشنامهها بررسی شده و مورد تأیید قرار گرفته است.

يافتههاي پژوهش

بر اساس فرضیههای پژوهش آزمونهای آماری متناسب با آنها انجام گردید و نتایج حاصل از آنها در سه جدول گردآوری شد

که به تفکیک در مورد آنها بحث خواهد شد .جدول  1ماتریس همبستگی بین مؤلفههای روابط انسانی با رضایت شغلی کلی و
یدهد بر اساس اطالعات این جدول تنها مؤلفه اعتماد با رضایت شغلی کلی همبستگی
همچنین بین مؤلفههای روابط انسانی را نشان م 
ّل مجدد تعارض و حقوق و دستمزد با
نداشته است .و از بین مؤلفههای روابط انسانی چالش کار با انگیزش  ،اعتماد ،خودبیانی و ح ّل
ّل مجدد تعارض دارای همبستگی نبوده اند.
خودپذیری ،انگیزش ،اعتماد ،خودبیانی و ح ّل
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جدول  .1ماتریس همبستگی بین مؤلفههای روابط انسانی و رضایت شغلی کلی
ارتباطات

خودآگاهی

خودپذیری

انگیزش

اعتماد

خودبیانی

ّل مجدد تعارض
ح ّل

رضایت شغلی

**

انگیزش

0/ 588
**

اعتماد

0/965
خودبیانی

**
0/656
**

ح ّل
ّل
مجددتعارض
رضایت

0/575
**
0/ 411

شغلی
فرصتها و
پیشرفت

**
0/ 380

و

سرپرستی

**
0/162
**

چالش کار

0/ 315

شغلی

پیشرفت

خودپذیری

دستمزد

فرصتها و

**
0/ 503

محتوای

رهبری و سرپرستی

خودآگاهی

حقوق

چالش کار

**
0/ 674

رهبری

حقوق و دستمزد

ارتباطات

محتوای شغلی

1

و

1
**
0/ 634
**

0/552
0/8 38

**

0/156

0/ 641

**
0/ 426
**
0/ 634
**
0/ 646
**
0/ 335
**
0/ 244

1

**

**

0/5 95

0/ 749

**

**

0/ 542

0/701

**

**

0/ 511

0/ 630

**

**

0/122

0/ 203

**

**

0/ 339

**
0/ 290

0/722

0/ 236

1
** 0/ 692

1
**

** 0/ 674

0/067

0/0 14
0/461

0/ 246

**

**

**
**

1

**0/762

**
0/ 271

1

**

**

0/552

0/ 276

**

**

0/ 346

0/ 21 6

**

**

0/352

0/062

0/621

0/ 105

1
**0/726
** 0/ 449

*
0/961

**0/515
0/ 34 0

0/ 096

*
0/361

** 0/ 886
0/ 085

**
0/ 475

0/550
**

0/8 34

0/ 006

**

0/ 095

**0/863

0/ 111

**
0/ 344

0/ 393

** 0/ 688

**
0/ 391

1
**
0/ 304

1

**

**

0/232

0/ 211

**

1
** 0/ 309

0/ 479

0/751

**

**

0/ 283

0/454

1
** 0/ 241

**
0/ 395

1

جدول  .2ضرایب همبستگی چندگانه ،مجذور ضریب همبستگی ،مجذور ضریب همبستگی تعدیل یافته و خطای استاندارد برآورد در پیش بینی ابعاد
رضایت شغلی بر اساس مؤلفههای روابط انسانی

متغیر پیش بین

متغیر مالک

R

فرصتهای پیشرفت

0/ 518

0/962

سرپرستی و رهبری

0/ 301

0/90

0/050

روابط

چالش کار

0/664

0/ 199

0/751

انسانی

حقوق و دستمزد

0/853

0/821

0/ 84 0

01/ 39

محتوای شغل

0/055

0/ 303

0/ 271

2/ 64

مؤلفههای

 Rتعدیل

خطای استاندارد

یافته

برآورد

0/ 235

2/ 95
2/ 21
2/ 46

تهای ارتقاء و پیشرفت رضایت
آنگونه که در جدول  2مشاهده میشود در تحلیل رگرسیون همزمان برای پیش بینی بعد فرص 
شغلی معلمان از طریق مؤلفههای روابط انسانی ضریب همبستگی چندگانه  ،0/ 518برای بعد سرپرستی و رهبری  ،0/ 301برای چالش
انگیزی شغل  ،0/664برای حقوق و دستمزد  0/853و برای بعد محتوای شغل  0/055بوده است .همچنین از بین مؤلفههای روابط
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انسانی ،مؤلفههای ارتباطات( بتا استاندارد  ،)0/ 436خودپذیری(بتا استاندارد  ،)0/ 303اعتماد(با بتا استاندارد  ،)-0/9 33 0خودبیانی(بتا
تهای ارتقاء و پیشرفت رضایت شغلی معلمان بوده است .در بعد
استاندارد  ،)0/052دارای توان پیش بینی معنی دار برای بعد فرص 
سرپرستی و رهبری هیچکدام از مؤلفههای روابط انسانی توان پیش بینی آن را نداشتند .در پیش بینی بعد چالش کار مؤلفههای
ارتباطات( بتا استاندارد  ،)0/ 315خودآگاهی( بتا استاندارد  ،)0/ 315انگیزش(بتا استاندارد  )-0/ 311دارای توان پیش بینی معنی دار برای
بعد چالش کار بوده اند .از بین مؤلفههای روابط انسانی در پیش بینی بعد حقوق و دستمزد تنها مؤلفه ارتباطات(بتا استاندارد )0/ 374
دارای توان پیش بینی میباشد .در پیش بینی بعد محتوای شغلی مؤلفه خودآگاهی(بتا استاندارد )0/964دارای توان پیش بینی معنی دار
یباشد.
یباشد .و در نهایت در پیش بینی رضایت شغلی کلی تنها مؤلفه ارتباطات(بتا استاندارد )0/063دارای توان پیش بینی م 
م 
چنانکه در جدول  3مشاهده میشود ،برای رضایت شغلی در بلوک اول ،مؤلفه ارتباطات روابط انسانی دارای توان پیش بینی

معنادار(  )p ≤0/ 05بود .این متغیر  20درصد از واریانس رضایت شغلی معلمان را تبیین نموده اند .بر اساس ضرایب بتا استاندارد
گزارش شده ،رابطه بین مؤلفه ارتباطات و رضایت شغلی(با ضریب بتا استاندارد 0/724در بلوک دوم) نسبت به جنس( با ضریب بتای
استاندارد  0/ 087در بلوک دوم ) نیرومندتر بوده است و اص ًالًال جنس معنادار نبوده است .ام ّاّا در بلوک سوم برای پیش بینی رضایت
شغلی ،تحصیالت به دو متغیر پیش بینی ارتباطات و جنس افزوده شده است ،ولی جنس دارای بتای استاندارد معنادار نبوده
است(  )0/ 072اگر چه تحصیالت از بتای استاندارد مناسبی برخوردار بوده است(  )0/ 199و متغیرها در این بلوک  25درصد واریانس
رضایت شغلی معلمان را تبیین کرده اند .در بلوک چهارم ،با اضافه شدن سابقه کار معلمان به متغیرهای پیش بین قبلی ،این متغیرها 30
درصد از واریانس رضایت شغلی را تبیین کرده اند هر چند ضریب بتای استاندارد جنسیت در این بلوک معنادار نبوده است .لذا
یکند.
یتوان دریافت که جنسیت رابطه بین رضایت شغلی و روابط انسانی معلمان را تعدیل نم 
م 

جدول . 3نتایج رگرسیون سلسله مراتبی تعدیلی برای بررسی نقش تعدیل کننده جنس ،سابقه و تحصیالت
متغیر مالک

بلوک
1

متغیرهای پیش بین
مؤلفه ارتباطات روابط
انسانی
مؤلفه ارتباطات روابط

2

انسانی
جن س
مؤلفه ارتباطات روابط

رضایت

انسانی
شغلی

3

جن س
تحصیالت
مؤلفه ارتباطات روابط
انسانی
جن س

تعدیلی
*
0/354
*
0/724

سابقه

0
/2 12
0

0/ 087
0/054

0/ 199
0/924

24
0/ 195

0/ 007

0/9 80

*

0/ 072

/152
*

0/722

0/930

4/028

0

*

0/960

4
تحصیالت

/ 205

0/ 197

0/ 205

/652

*
0/ 234
*
0/922

/ 302
0

0/ 271

0/150
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بحث و نتیجهگیری

بر اساس فرضیه اول رابطه بین مؤلفههای روابط انسانی و رضایت شغلی بجز مؤلفه اعتماد روابط انسانی تأیید میشود .همانگونه که

ّل مجدد تعارض با رضایت شغلی
در جدول  1نشان داده شده است ،بین ارتباطات ،خودآگاهی ،خودپذیری ،انگیزش  ،خودبیانی و ح ّل
ییابد .بنابراین تالش
رابطه مثبت و معنادار وجود دارد .این بدین معناست که با افزایش میزان این مؤلفهها رضایت شغلی نیز افزایش م 
یآید .این یافتهها با دیدگاه میرکمالی(  ) 13 87همخوان است .رابطه نداشتن
در جهت باال بردن این مؤلفهها در بین معلمان مهم بشمار م 
یتوان اینگونه مطرح کرد که ممکن است روابط در محیط کار سالم باشد ولی نمیتواند نشان دهنده
اعتماد با رضایت شغلی را م 
یدهد ام ّاّا از شغل خود راضی نیست شاید یکی از دالیل آن این
رضایت شغلی فرد باشد یعنی شخص کار مورد دلخواه خود را انجام م 
شهای شغلی که مد نظرشان است دست نیافته اند .نتایج
باشد که معلمان بطور لذت بخش حرفه خود را دنبال نمیکنند و یا به آن ارز 
حاصل از این یافته با نظر معیدفر و ذهانی(  )48 13همخوان و با پژوهش محمدی فر و همکاران(  )98 13ناهمخوان است .بر طبق فرضیه
دوم توان پیش بینی مؤلفههای روابط انسانی نسبت به ابعاد رضایت شغلی مورد آزمون قرار گرفت و نتایج آن در جدول  2ارائه
گــردیــد .بر طبق این جدول از بین مؤلفههای روابط انسانی ،مؤلفههای ارتباطات ،خودپذیری ،اعتماد ،خودبیانی ،دارای توان پیش
تهای ارتقاء و پیشرفت رضایت شغلی معلمان بوده اند .وجود این رابطه حاکی از این است که تغییر در
بینی معنی دار ،برای بعد فرص 
یشود .بعبارتی
میزان مؤلفههای ارتباطات ،خودپذیری ،اعتماد و خودبیانی منجر به تغییر در نگرش افراد نسبت به رضایت از ارتقاء م 
معلمانی که دارای ارتباطات مناسب و رضایت درونی از خود ،هستند و اعتقاد دارند به اینکه در حیطه تدریس خود میتوانند به
یکنند فکر و احساسات دیگران را بشناسند ،از درجــه بــندیهای ارتقاء که برای آنها در
دلخواه هر عملی را بکار گیرند و سعی م 
یشود هیچکدام از
یشود رضایت دارند .این نتایج با دیدگاه سرمد(  )28 13همخوان است .آنگونه که در جدول  2دیده م 
نظر گرفته م 
مؤلفههای روابط انسانی توان پیش بینی بعد سرپرستی و رهبری را نداشتند .بعبارتی وجود روابط موفق بین افراد نشان دهنده این نیست
یدهد شاید یکی از علل آن کمرنگ بودن نقش مدیر در
که مدیر معلمان را درک و حمایت میکند و آموزش خوبی به آنها م 
جهت توسعه روابط انسانی باشد .نتایج این یافته با پژوهش کشاورزی و طالع پسند(  )78 13ناهــمــخــوان است .در پیش بینی بعد
چالش کار مؤلفههای ارتباطات ،خودآگاهی ،انگیزش دارای توان پیش بینی معنی دار برای بعد چالش کار بوده اند .این نتایج گویای
این است که معلمانی که دارای میزان مطلوبی از ارتباطات و اطالعات در مورد خود هستند و برای ارضای نیازهای خود کوشش
یکنند برای بهینه کردن وظایف خود همواره بدنبال افزایش دانش ،خالقیت و تنوع در کار خود هستند .آنچه از این یافته منتج شده
م 
است با پژوهش یزدی و همکاران(  )38 13همخوان است .بر طبق جدول  2تنها مؤلفه ارتباطات روابط انسانی توان پیش بینی معنی دار
یدهد معلمان باید از کانال ارتباطی مؤثر وارد شوند تا بتوانند از حقوق و
بعد حقوق و دستمزد رضایت شغلی را دارد .این رابطه نشان م 
تهای ارتباطی قوی تری هستند کمبودهای مربوط
دستمزد خود دفاع کنند و به رضایت خاطر برسند ،یا شاید معلمانی که دارای مهار 
یتوان متصور
یکنند .حالت سومی نیز که م 
به حقوق و دستمزد خود را با گفتگو با همکاران و دریافت همدلی آنها کمرنگ تر م 
یتوانند در بدست آوردن سطحی از حقوق و مزایا که
تهای ارتباطی باال م 
یرود که افراد با قابلی 
گردید آنست که این احتمال هم م 
یسازد ،سازمان و مدیران خویش را مجاب کنند .نتیج حاصل از این رابطه با پژوهش هاشمی مقدم(  )78 13همخوان
آنها را راضی م 
است .مؤلفه خودآگاهی روابط انسانی توان پیش بینی معنی دار بعد محتوای شغلی را دارا میباشد .بعبارتی معلمانی که از نقاط ضعف
تهای کاری خود را انجام دهند .در همین راستا شرح وظایف
یتوانند مسئولی 
و قّوّوت خود آگاهند بازخورد بهتری دارند و بهتر م 
یگذارند .این یافته با دیدگاه دلیل گو( )08 13
یشناسند و بدان احترام م 
شغلی و آنچه در فرایندهای کاری الزم االجراست را م 
شبینی معنی دار بود .بنابراین فرایند
شبینی رضایت شغلی کلی تنها مؤلفه ارتباطات دارای توان پی 
یباشد .در نهایت در پی 
همخوان م 
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ارتباطات در اینجا بسیار مهم درک میشود چراکه ایجاد خلل در یکی از اجزاء فرایند ارتباطات قطعًاًا در ارتباطات مشکل ایجاد
یتوان بهتر شدن اوضاع آینده معلمان و
یشود .همچنین از طریق ارتباطات م 
یکند و منجر به کاهش رضایت شغلی در بین معلمان م 
م 
سازمان و رضایت شغلی آنها را تضمین یا حداقل تسهیل نمود .آنچه از این یافته منتج شده با پژوهش سارجانت و هانام( ) 2003
یباشد .بر اساس فرضیه سوم جنس ،سابقه و تحصیالت نقش تعدیل کننده گی را در رابطه بین مؤلفه ارتباطات روابط انسانی
همخوان م 
یکنند .نتایج حاصل از آزمون این فرضیه در جدول  3با استفاده از رگرسیون سلسله مراتبی
و رضایت شغلی ادراک شده ایفاء م 
تعدیلی ارائه شده است بر طبق این جدول سه مؤلفه جنس ،تحصیالت و سابقه کار در نقش متغیر تعدیل کننده بررسی شدند که نتایج
یتواند رابطه بین مؤلفه ارتباطات روابط
یتوانند نقش تعدیل کننده داشته باشند ام ّاّا جنسیت نم 
نشان داد ،تحصیالت و سابقه کار م 
انسانی و رضایت شغلی معلمان را تعدیل کند .بعبارتی تغییر در میزان تحصیالت و سابقه کار منجر به تغییر رابطه بین مؤلفه ارتباطات
روابط انسانی و رضایت شغلی میشود .تفاوتی در نگرش زنان و مردان نسبت به میزان وجود رابطه بین مؤلفه ارتباطات روابط انسانی و
رضایت شغلی وجود ندارد .بنابراین بمنظور استحکام در برقرار بودن رابطه بین ارتباطات و رضایت شغلی باید عوامل تحصیالت و
یشود که جنسیت تأثیری
سابقه کار کنترل شود تا از تأثیر منفی این دو متغیر جلوگیری گردد .ام ّاّا در بخش دیگر این یافته مالحظه م 
تهای ارتباطی خود بصورت مطلوب استفاده میکنند و
در برقراری رابطه مذکور ندارد بعبارتی هر دو گروه زنان و مردان از مهار 
هیچکدام در استفاده از مهارتهای ارتباطی بر دیگری برتری ندارند .نتایج این پژوهش با پژوهش تلخابی علیشاه و همکاران( ،)98 13
نوربخش و میرنادری(  ،)48 13آکری و آگبروگبو(  ) 2009و گل پرور و نادی(  )98 13ناهمخوان است .شاید یکی از دالیلی که
یتواند این ناهمخوانی را توضیح دهد این باشد که نسبت آزمون شوندگان زن بیشتر از مرد بوده است .این پژوهش صرفًاًا در بین
م 
یباشد.
معلمان ابتدایی شهرستان نجف آباد انجام پذیرفته و قابل تعمیم به سایر شهرستانها و شهرها و معلمان مقاطع تحصیلی دیگر نم 
یشود به منظور افزایش رضایت شغلی در بین معلمان عواملی که منجر به افزایش
بر اساس نتایج به دست آمده از جدول  1پیشنهاد م 
سهای ضمن خدمت با یک برنامه ریزی صحیح به معلمان ارائه شود .بر
یشود بررسی گردد و در کال 
مؤلفه ارتباطات روابط انسانی م 
طبق نتایج حاصل از جدول  2ارتباطات پیش بینی کننده ابعاد ارتقاء و پیشرفت ،چالش کار ،حقوق و دستمزد و رضایت شغلی کلی
یباشد و پس از آن خود پذیری ،اعتماد و خود
یباشد .در مرتبه دوم خودآگاهی پیش بینی کننده ابعاد چالش کار و محتوای شغلی م 
م 
یشود ارتباطات نقش
بیانی پیش بینی کننده ارتقاء و پیشرفت و انگیزش پیش بینی کننده چالش کار میباشد .همانگونه که مشاهده م 
یشود دست اندرکاران به موضوع ارتباطات و عوامل تقویت کننده آن
یدر رسیدن به رضایت شغلی دارد .بنابراین پیشنهاد م 
بسیار مهم 
در بین معلمان توجه الزم را مبذول دارند .همچنین باید با استفاده از متخصصان روانشناسی مهارت خودآگاهی ،خودپذیری و
خودبیانی را در بین معلمان تقویت نمود و بهترین راهها را برای جلب اعتماد معلمان بکارگرفت تا آنها در روابط اجتماعی خود
هرگونه بدگمانی را کنار گذارند و روابط صمیمانه ای با دیگران برقرار کنند .بر اساس جدول  3نقش تعدیل کنندگی تحصیالت و
یشود راهکارهایی که برای کنترل تأثیر تحصیالت
سابقه کار تأیید شده ام ّاّا برای جنسیت این رابطه تأیید نشده است .بنابراین پیشنهاد م 
یشود در مورد زنان و مردان بطور یکسان باشد.
و سابقه کار بکار گرفته م 
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