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مقدمه
آموزش و پرورش سازمان مهمی است که اهمیت آن بر هیچ کس 
پوشیده نیست. همان چیزی که بشر را از عصر تاریکی و جهل 

به نور و روشنایی سوق بخشیده است. تعلیم و تربیت امری 
دشوار و درعین حال مفید و پرثمر است که در آن معلمان به عنوان 
نقطه آغاز هر تحول آموزشی و پرورشی بیشترین و برترین 

چكیده
اهداف: هدف پژوهش حاضر شناخت میزان بکارگیری مهارت ارتباطی توسط معلمان و رابطه آن با اشتیاق شغلی و 

تعیین رابطه بین مهارت ارتباطی با اشتیاق شغلی معلمان مقطع متوسطه شهراردبیل بود.
روش بررسی: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری آن کلیه معلمان متوسطه ناحیه 
یک شهر اردبیل به تعداد 502 نفر در سال تحصیلی 96-95 که براساس روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و طبق 
جدول مورگان تعداد 217 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد که از این تعداد 210 نفر براساس پرسشنامه های جمع آوری 
شده مورد مطالعه قرار گرفت. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه مهارت ارتباطی بارتون جی، ای )1990( و پرسشنامه 
اشتیاق شغلی ساالنوا وشوفلی )2004( استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطالعات از آزمون همبستگی پیرسون، تحلیل 

واریانس یک راهه، وآزمون رگرسیون چندگانه استفاده شد.
 p< 0/01 یافته ها: نتایج نشان داد، بین مهارت ارتباطی و مولفه های آن با اشتیاق شغلی و مولفه های آن رابطه مثبت و معنادار
و r = 0/643 وجود دارد. همچنین نتایج استفاده از آزمون رگرسیون چندگانه نشان دادکه مولفه مهارت بازخورد و مهارت 

کالمی بیشترین تاثیر را به مقدار 34 درصد بر متغیر اشتیاق شغلی داشته است و مولفه مهارت شنود تاثیرنداشته است.
نتیجه گیری: درکل نتایج تحقیق حاضر در زمینه رابطه مهارت ارتباطی با اشتیاق شغلی و مولفه های آن با تحقیقات انجام 
گرفته هماهنگی دارد و می توان چنین برداشت کرد که در جامعه و نمونه تحت بررسی مهارت ارتباطی سهم بسیار زیادی 
در افزایش اشتیاق شغلی معلمان داشته است. لذا معلمان به منظور افزایش اشتیاق شغلی خود الزم است در شیوه های 
مهارت ارتباطی خود تجدید نظر نموده و از راه های ارتباطی موثرتر استفاده کنند. اگر مهارت های ارتباطی در مدرسه در 

تعامل با اشتیاق شغلی به کار گرفته شود، برارتقا اشتیاق شغلی معلمان تاثیر مثبت خواهد داشت.
کلمات کلیدی: اشتیاق شغلی، مهارت های ارتباطی، معلم، مقطع متوسطه.
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یافته های پژوهشی همواره نشان  نقش را عهده دار هستند. 
می دهد که معلمان مهم ترین متغیر در یادگیری دانش آموزان 
هستند. به عبارت دیگر مهم ترین عامل در نظام آموزشی، مواد 
آموزشی یا روش تدریس نیست، بلکه خود معلمان هستند؛ و 
با توجه به همین اهمیت نقش مهم معلمان، در طول سال های 
متوالی محققان عوامل درونی و بیرونی را که بر عملکرد معلمان 
و به سبب آن عملکرد دانش آموزان تأثیرگذار بوده است را 
موردبررسی قرار داده اند که تجارب تعداد زیادی از معلمان 
بیان کننده استرس و فرسودگی بوده است. که اخیراً مفهوم 
روانشناسی مثبت نگر و شاخه های آن شامل اشتیاق شغلی 
بیان گردیده است )1(. مفهوم اشتیاق شغلی اولین بار توسط 
کان (Kahn) )1990( به عنوان درگیری اعضای سازمان با نقش 
شغلی  خود تعریف شده است. درواقع اشتیاق شغلی به یک 
حالت ذهنی مثبت افراد نسبت به شغل خود اشاره دارد که با 
ویژگی های شوق داشتن به کار )تالش بیشتر فرد در هنگام 
کار و مقاومت بیشتر او در مواجهه با دشواری  های کاری(؛ 
همچنین  و  کار  انجام  معناداری  )احساس  کار شدن  وقف 
داشتن احساس غرور و اشتیاق از انجام کار( و جذب در کار 
شدن )تمرکز عمیق فرد نسبت به کار، گذشت سریع زمان و 
همچنین فراموش کردن همه چیزهای اطراف حین کار( توصیف 
می شود و به جای یک حالت موقتی و خاص، به یک حالت 
روان شناختی ثابت و فراگیر اشاره می کند )2(. اشتیاق شغلی 
معلمان به چگونگی درگیریشان در کار و عالقه ای که به شغل 
خوددارند مربوط می باشد )3(. مطالعات زیادی نشان می دهند 
که اشتیاق شغلی با متغیرهای مهمی همچون خروجی های 
هر سازمان؛ ترک سازمان و تعهد نسبت به سازمان؛ عملکرد 
عملکرد  مشتریان؛  با  ارتباط  در  کیفیت خدمات  تحصیلی؛ 
شغلی ارتباط معناداری دارد که این موارد گویای اهمیت آن 
در سازمان ها و باألخص سازمان آموزش وپرورش می باشد. 
بنابراین با توجه به اهمیت اشتیاق شغلی و نقش مهم آن در 
بهره وری فردی و سازمانی، لزوم بررسی دقیق و موشکافانه 

این متغیر و شناسایی پیشایندها و عوامل ایجادکننده آن در 
جهت تحقق اهداف سازمانی بیش از پیش احساس می شود 
)4(. به صورت کلی اهمیت باالی اشتیاق شغلی را می توان تأثیر 
باالی آن بر متغیرهای مهم سازمانی هم چون عملکرد شغلی، 
خشنودی شغلی، رفتارهای مدنی سازمانی، تعهد سازمانی، 
عملکرد سازمانی، خالقیت و ابتکار، بهبود مدیریت دانش، 
بهبود روحیه کارکنان، کاهش غیبت کارکنان، قابلیت استفاده 
بیشتر از داوطلبان داخلی با استفاده از برنامه های جانشین سازی، 
افزایش ایمنی، کاهش جابه جایی کارکنان و افزایش انگیزه ی 
آنان، افزایش حاشیه سود و درآمد، افزایش بهره وری، افزایش 
سطح وفاداری مشتریان و افزایش توانایی جذب کارکنان با 
استعداد خارج از سازمان دانست )5(.مهارت ارتباطی دیگر 
متغیر موردبحث پژوهش به عنوان یکی عوامل مؤثر بر اشتیاق 
شغلی معلمان می باشد. از نگاه جامعه شناختی نیز ارتباطات 
یکی از مهم ترین مباحث می باشد که توسط دانشمندان این 
حوزه مطرح شده و موردبحث قرار می گیرد. دانشمندان علوم 
اجتماعی ارتباط را به معنای تعامل اجتماعی به کاربرده اند و 
آن رامنها فرهنگ و عامل ارتقای انسان دانسته اند و فقدانش را 
به معنای سکون نسبی در حیات انسانی و مانع هر نوع تعامل 
اجتماعی ذکر کرده اند. ارتباطات را می توان عنصر الزام آور 
توفیق در تمام سیستم های اجتماعی تلقی نمود. مدیران نیز 
دریافته اند که ارتباطات مؤثر با منابع انسانی و درک انگیزه های 
ارتباطی کارکنان در توفیق آنان برای دستیابی به اهداف سازمان 
عامل مؤثری است. بخش مهمی از روابط در سازمان، مربوط 
به ارتباط بین مدیران و کارکنان می باشد بر این اساس مدیران 
سطوح مختلف، مسئول ایجاد ارتباطات صحیح در سازمان 
هستند. بنابراین باید از کم و کیف فرایند ارتباطی آگاه باشند 
و نحوه ی برقراری ارتباط مؤثر را بدانند. ارتباطات باراهنمایی 
کارکنان در مورد کارشان و نحوه ی انجام دادن کار به بهبود 
عملکرد فرد منجر می شود همچنین موجبات افزایش انگیزه 
را فراهم می کنند و همچنین تسهیل تصمیم گیری را باعث 
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می شود )6(. مهارت های ارتباطی (Ommunication skill) به 
رفتارهایی اطالق می شود که شخص می تواند از آن طریق با 
دیگران به نحوی ارتباط برقرار کند که به بروز پاسخ های مثبت 
و پرهیز از پاسخ های منفی منتهی شود )7(. قلمرو ارتباطات به 
 (Verbal skill) سه دسته تقسیم می شود که شامل مهارت کالمی
)مجموعه روابطی است که از طریق گفت وگو برقرار می شود. 
هر کلمه ای احساسات، عواطف خاص و عملکرد متفاوتی را در 
افراد برمی انگیزد که اگر در جا و مکان مناسب خود به کاربرده 
شوند، به سرعت بر جسم و روح افراد اثر می گذارند )8(، مهارت 
شنود )گوش کردن ازجمله مهارت هایی است که معموالً مورد 
بی توجهی قرار می گیرد. و مهارتی است که در دوران تحصیل 
رسمًا آموزش داده نمی شود. گوش کردن نقش تعیین کننده ای 
در حفظ سالمت جسمی و حتی تعیین مرگ وزندگی ایفا 
می کند. مهارت بازخورد )بازخورد یعنی ادراک رفتار گیرنده، 
به وسیله ی انتقال دهنده، در رابطه با پیامی که سعی دارد بفرستد 
)9(.عزیززاده، ملک آبادی، سمیعی )1393( در پژوهش خود 
ارتباطی  با مهارت های  اشتیاق شغلی  بین  به بررسی رابطه 
و حمایت سازمانی اداراک شده در کارکنان سازمان تامین 
اجتماعی گلستان پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین کلیه 
ابعاد اشتیاق شغلی با مهارت های ارتباطی وحمایت سازمانی 
ادراک شده در سازمان تامین اجتماعی رابطه مثبت ومعناداری 
وجود دارد. مظفری و ایران دوست )1395( درپژوهش خود به 
این نتیجه دست یافتندکه بین ابعاد اثربخشی ارتباطات سازمانی 
و اشتیاق شغلی ارتباط معناداری وجوددارد. نظری )1394( بین 
مهارتهای ارتباطی با رضایت شغلی وتعهدسازمانی و نیز بین 
رضایت شغلی و تعهدسازمانی ارتباط مثبت و معنی داروجود 
دارد. در پژوهشی که توسط بخشیان انجام گرفت به این نتیجه 
دست یافت بین مهارتهای ارتباطی مدیران ورضایت شغلی 
کارکنان رابطه مستقیم و معنی داری وجوددارد، یعنی هرچه 
مهارتهای ارتباطی بیشترباشد رضایت شغلی نیز بیشتراست 
)10(.با توجه به اهمیت باالی مطالبی که مطرح شد تالش 

جهت بهبود اشتیاق شغلی، مهارت ارتباطی از برنامه های حیاتی 
سازمان ها ازجمله آموزش و پرورش محسوب می گردد؛ دغدغه 
اصلی محققان این است که نشان دهند چه ارتباطی بین مهارت 
ارتباطی با اشتیاق شغلی معلمان متوسطه شهر اردبیل وجود 
این  به  با پاسخ  تا  ارتباط چگونه است؟  این  دارد و میزان 
پرسش پیشنهادهایی برای بهبود مهارت ارتباطی و اشتیاق 

شغلی معلمان ارائه نماید.

روش پژوهش
پژوهش حاضراز نظر هدف کاربردی و به لحاظ شیوه گردآوری 
اطالعات توصیفی- همبستگی است. فرضیه پژوهش به بررسی 
رابطه بین مهارت ارتباطی با اشتیاق شغلی می پردازد. دراین 
پژوهش متغیر اشتیاق شغلی، به عنوان متغیر وابسته و متغیر 
مهارت های ارتباطی به عنوان مستقل در نظرگرفته شده است. 
در این پژوهش جامعه مورد مطالعه را کلیه ی معلمان مقطع 
متوسطه ناحیه 1 شهرستان اردبیل در سال تحصیلی 1395-96 
به تعداد 502 )شامل 238 نفر مرد و 264 نفر زن( می باشد.

روش نمونه گیری در این پژوهش خوشه ای چند مرحله ای 
 (Krejcic & morgan) می باشد و بر اساس جدول مورگان
نمونه ای به حجم 217 نفر )شامل 103 نفر مرد و 114 نفر 
زن( به عنوان نمونه انتخاب شده است که از این تعداد 210 
نفر )شامل 110 نفر زن و 100 نفر مرد( براساس پرسشنامه های 
جمع آوری شده مورد بررسی قرار گرفت. برای جمع آوری 
بارتون  ارتباطی  مهارت های  استاندارد  پرسشنامه  از  داده ها 
)1990( و پرسشنامه اشتیاق شغلی ساالنوا وشوفلی )2004( 
استفاده گردید.پرسشنامه مهارت های ارتباطی در سال 1990 
توسط بارتون (Barton) تهیه و تنظیم شد.این پرسشنامه 18 
سؤال را در برگرفته و دارای سه مؤلفه می باشد، در قالب 
مقیاس پنج گزینه ای لیکرت از یک به معنای کاماًل مخالفم تا 
پنج به معنای کاماًل موافقم تنظیم شده است. سؤال های 5-1-
9-11-13-16 مربوط به بعد مهارت بازخورد و سؤال های 
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و سؤال های  مهارت شنود  به  مربوط   18-14-10-8-6-2
3-4-7-12-15-17 مربوط به مهارت کالمی است. پایایی و 
روایی مهارت ارتباطی مدیر در تحقیق رییسی و همکاران تائید 
شده است.همچنین پایایی آن در تحقیق علیزاده سامع )1387( 
9% به دست آمد که نشانگر پایایی باالست.برای سنجش اشتیاق 
شغلی به وسیله پرسشنامه 17 ماده ای که توسط سالنوا وشوفیلی 
)2001( ساخته شده ودارای 3 بعد نیرومندی )6 ماده(، وقف 
خود )5ماده( و جذب )6ماده( می باشد، سنجیده شده است. 
تا  مخالفم(  )کامال  از  مقیاس  این  ماده های  درتمام  پاسخ ها 
)کامالموافقم( درجه بندی شده اند. پایایی پرسشنامه از ضریب 
آلفای کرونباخ برای اشتیاق شغلی 0/95 به دست آمده.برای 
توصیف داده ها از تکنیک های آمار توصیفی مانند شاخص های 
مرکزی و پراکندگی فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار 
ورود تحلیل استنباطی با استفاده از نرم افزار SPSS21 ابتدا 
از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف برای بررسی شرایط الزم 
داده ها جهت استفاده از روش های آمار پارامتریک اجرا گردید 
و نتایج آزمون فوق نشان داد که داده های مربوط به متغیرهای 
پژوهش شرایط الزم را برای استفاده از آمار پارامتریک را دارا 
هست. بنابراین برای آزمون فرضیه های پژوهش و همچنین 
پیرسون  همبستگی  آزمون ضریب  از،  فرضیه ها  معنی داری 
و رگرسیون چندگانه به شیوه گام به گام و همچنین تحلیل 

واریانس یک راهه استفاده گردید.

یافته ها
فرضیه اول: بین مهارت های ارتباطی با اشتیاق شغلی رابطه 

معناداری وجود دارد.
با توجه به جدول 1 از آنجایی که متغیر مهارت ارتباطی و 
اشتیاق شغلی فاصله ای هستند از ضریب همبستگی پیرسون 
استفاده شده است. ضریب همبستگی پیرسون به دست آمده 
 p< 0/01 معناداری در سطح   r= 0/643 اشتیاق شغلی برای 
معنادار می باشد. لذا، بین مهارت ارتباطی با اشتیاق شغلی رابطه 

مثبت معناداری وجود دارد. در این پژوهش مقدار رگرسیون 
R2( 52( درصد شده است به این معنا که مهارت ارتباطی 52 

درصد توانایی پیش بینی اشتیاق شغلی را داشته است.
فرضیه دوم: بین مولفه های مهارت ارتباطی با مولفه های اشتیاق 

شغلی رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج جدول ضریب همبستگی پیرسون نشان می دهد که همه 
خرده مقیاس های مهارت ارتباطی با مولفه های اشتیاق شغلی 
رابطه مثبت و معنی داری در سطح p< 0/01 دارد. از بین ابعاد 
مهارت ارتباطی باالترین ضریب همبستگی با مولفه های اشتیاق 
 r= 0/546 شغلی مربوط به بعد مهارت بازخورد با وقف خود
و پایین ترین ضریب همبستگی مربوط به بعد مهارت شنود با 
نیرومندی می باشد. سایر نتایج ماتریس همبستگی در جدول 

2 آمده است.
اشتیاق شغلی را  ارتباطی،  مولفه های مهارت  فرضیه سوم: 

پیش بینی می کنند.
برای پیش بینی اشتیاق شغلی براساس متغیرهای پیش بین 
)مهارت بازخورد، مهارت شنود، مهارت کالمی( از رگرسیون 
گام به گام استفاده شد که نتایج آن در جدول 3 ارائه شده است.
در جدول فوق مقادیر R، مجذور R2، مجذور R تعدیل شده 
و خطای استاندارد برآورد ارائه شده است. چنانچه در جدول 
مشاهده می شود که در گام اول متغیر مهارت بازخورد وارد 
معادله پیش بینی شده و به تنهایی26 درصد از تغییرات اشتیاق 
شغلی را تبیین می کند که این مقدار در سطح p< 0/01 معنادار 
است. در گام دوم متغیر مهارت کالمی وارد معادله پیش بینی 
شده است که با وارد شدن این متغیر میزان ضریب تعیین از 26 

  متغير
  شاخص آماري

  R(  2R p-valueضريب همبستگي (
  مهارت ارتباطي
  اشتياق شغلي

643/0** 52/0**  000/0  

 

جدول 1- آزمون همبستگی پیرسون بین مهارت ارتباطی با اشتیاق شغلی

p<0/05*  p<0/01**
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درصد به 40/4 درصد افزایش یافته است. ضرایب استاندارد 
هردو متغیر پیش بین در سطح p< 0/01 معنادار است. متغیر 
مهارت شنود معنادار نشد و درنهارت از مدل خارج شد. نتایج 
تحلیل واریانس برای معناداری مدل های پیش بین نشان داده 
شده است با توجه به معناداری مقدار آزمون f )45/635( و 
سطح معناداری 0/000 می توان نتیجه گرفت که مدل رگرسیون 
مدل خوبی برای پیش بینی متغیر وابسته )اشتیاق شغلی( مدل 
خوبی بوده است.در اولین مدل متغیر مهارت بازخورد وارد 
مدل شده است و درگام دوم عالوه بر مهارت بازخورد، متغیر 
مهارت کالمی هم وارد معادله پیش بینی شده است. هم چنیین 

متغیر مهارت شنود از مدل خارج شد.

بحث
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی با 
اشتیاق شغلی در بین معلمان مقطع متوسطه شهر اردبیل بوده 

است. براین اساس رابطه میان مهارت ارتباطی و مولفه های آن 
با اشتیاق شغلی و مولفه های آن بررسی گردید در گام نخست 
به بررسی رابطه بین مهارت ارتباطی با اشتیاق شغلی پرداخته 
شد. نتیجه ضریب همبستگی پیرسون حاکی از رابطه مثبت 
 .)r = 0/64 و p< 0/01( بین مهارت ارتباطی با اشتیاق شغلی بود
کلیه مولفه های مهارت ارتباطی با مولفه های اشتیاق شغلی 
رابطه مثبت و معناداری داشتند )p< 0/01(. نتایج بدست آمده 
با یافته ها ونتایج محققانی مانند: )خدابخشیان 1393؛ زارعی 
متین و یوسف زاده 1389، کشتکاران، حیدری و باستانی1390( 
که می گویند مهارت های ارتباطی نقش اساسی در افزایش 
اشتیاق شغلی معلمان دارد همسو وهماهنگ بود. در تبیین و 
تفسیر یافته های مربوط به فرضیه فوق می توان اذعان نمود که 
در واقع زمانی که فرد قادر باشد بین جنبه های مختلف یک 
سازمان با خود ارتباط برقرار کند نوعی احساس دلبستگی و 
اشتیاق نسبت به شغل خود و رویه هایش در او پیدا می شود 
که آنگاه تجربه های کاری برایش لذت بخش خواهد بود و 
حاضر به پرداخت هر بهایی برای قرار گرفتن در آن شرایط 
خواهد بود و درواقع نسبت به کار خود اشتیاق باالیی خواهد 
ارائه شده  گوناگونی  مدل های  شغلی  اشتیاق  برای  داشت. 
است و رضایت از شغل زیر بنای اشتیاق شغلی می گردد و 
در هر یک از این مدل ها نیز به فراخور، شاخص هایی چند 
برای رضایت شغلی برشمرده شده است. که از جمله ی آنها 

    مولفه اشتياق شغلي
  مولفه مهارت ارتباطي

  مهارت كالمي  مهارت شنود  مهارت بازخورد

  نيرومندي
R 

p-value  
261/0** 
002/0 

152/0* 
041/0  

360/0**  
000/0  

  وقف خود
R 

p-value  
546/0**  
000/0  

60/0** 
000/0  

246/0** 
000/0  

  جذب
R 

p-value  
342/0**  
000/0 

248/0** 
000/0  

278/0** 
000/0  

 

جدول 2- آزمون همبستگی پیرسون بین مولفه های مهارت ارتباطی با مولفه های اشتیاق شغلی

p<0/05*  p<0/01**

  SE  تعديل شده Rمجذور  R  2R  مدل
1  a 534/0  260/0  331/0  38152/0  
2  b 72/0  404/0  347/0  36445/0  

 

جدول 3- لیست متغیرهای وارد شده، خالصه مدل وضرایب رگرسیون برای 
متغیرهای پیش بینی کننده که در تحلیل رگرسیون باقی مانده اند.

a مهارت بازخورد؛ b مهارت بازخورد، مهارت کالمی، متغیر وابسته: اشتیاق 
شغلی
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می توان به ماهیت کار، ترفیعات، روابط با همکاران و مدیریت، 
امنیت شغلی، مشارکت در سازمان و... اشاره کرد. روابط و 
مناسبت های همکاران مهم ترین عامل در تعیین رضایتمندی 
شغلی است. در مطالعه ای، هنگامی که مستخدمان اجازه یافتند 
همکاران خودرا انتخاب کنند، رضایتمندی شغلی افزایش یافت 
و درعوض هزینه کارکاهش پیدا کرد. از طرف دیگر به طور 
سنتی مدیریت به عنوان یک بعد مهم شغلی مطرح شده است. 
اما به طور کلی اگر بخواهیم در خصوص رضایت شغلی حاصل 
از ارتباطات صحبت کنیم، باید متذکر شویم که رضایت ناشی 
از نظام ارتباطی سازمان، به تفاوت های موجود بین اینکه فرد 
چه چیزی را از طریق ارتباطات در سازمان می خواهد بدست 
آورد و چه چیزی را در این فرایند کسب نموده وابسته است. 
برقراری روابط مطلوب و مناسب در سالمت روحی و روانی 
افراد ودر نهایت احساس رضایت از زندگی و کار نقش بسیار 
و  برقراری روابط مطلوب  از  فرد  لذا چنانچه  دارد؛  مهمی 
مناسب و یا حتی روابط عادی با دیگران عاجز و ناتوان باشد، 
این امر سالمت روانی فرد و رضایت خاطر وی را از شغل، 
زندگی، همکاران و حتی رضایت شغلی زیردستان خود به 
خطر می اندازد. بنابراین ضروری است سازمان های آموزشی 
به این نکته توجه ویژه کنند و در گزینش مدیران و کارکنان 

مهارتهای ارتباطی را مدنظر قرار دهند )11(.
پژوهش نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نیز نشان دادکه 
مولفه های مهارت ارتباطی توانسته است به تنهایی 72 درصد 
از واریانس اشتیاق شغلی معلمان مدارس متوسطه شهر اردبیل 
بینی کند. الزم به ذکر است که  را به طور معناداری پیش 
وجود همبستگی چندگانه بین مهارت های ارتباطی و اشتیاق 
شغلی در این پژوهش با نتایج پژوهش های )مظفری، ایران 
دوست 1395، نظری 1394( مطابقت داشت. در تبیین این 
یافته می توان گفت، مشارکت و بازخورد سبب می شود که 
کارکنان کارخود را مهم و معنادار تلقی نموده و متعاقبًا آن را 
به طور ذاتی پرجاذبه بیابند. احساس معناداری که کارکنان 

در محیط کار تجربه می کنند میزان رضایت شغلی را افزایش 
می دهد، زیرا امکان ارضای نیازهای سطح باالتر، نظیر عزت 
نفس و خودشکوفایی را برای کارکنان فراهم می آورد. هم 
چنین مشارکت موثر نیازمند آن است که با کارکنان در ارتباط 
با انتظارات و عملکرد شغلی شان ار تباط برقرار شود. چنین 
ارتباطاتی نه تنها باعث می شود که تنش مربوط به ابهام نقش 
کاهش یابد، بلکه بازخوردهای مهمی برای کارکنان فراهم 
می شود که آنها را در مسیر رشد و توسعه راهنمایی می کند 
و موجب افزایش رضایت واشتیاق شغلی آنان می شود )12(.

نتیجه گیری
به طور کلی می توان گفت مهارت های ارتباطی به عنوان یکی از 
مهارت های اساسی معلمان می تواند بر اشتیاق شغلی تاثیر گذار 
باشد، لذا در سازمان های آموزشی در فرآیند بکارگیری افراد در 
پستهای مختلف مهارتهای بنیادی ارتباطی افراد به عنوان عاملی 
اثرگذار بر فرآیندهای سازمانی باید مدنظر متولیان قرار گیرد. 
باتوجه به نتایج این تحقیق که نشان داد داشتن مهارت های 
افزایش اشتیاق شغلی خواهد شد،  ارتباطی مناسب، باعث 
در یک نتیجه گیری کلی می توان اظهار داشت که با توجه به 
یافته های پژوهش بین جامعه پذیری سازمانی و اشتیاق شغلی 
با میانجی گری مهارت های ارتباطی معلمان دوره ابتدایی و 
متوسطه اول شهر خرم آباد رابطه معناداری وجود دارد. و 
درنهایت نیز می توان بیان کرد که جامعه پذیری سازمانی بر 
اشتیاق شغلی و مهارت ارتباطی اثر ساختاری معناداری دارد و 
هم به صورت مستقیم و هم غیرمستقیم با میانجیگری مهارت 
ارتباطی می تواند اشتیاق شغلی معلمان را تحت تأثیر قرار 
دهد. همانطور که عنوان شده در چند دهه اخیر پیشرفت ها 
و موفقیت های علمی قابل توجهی در پرتو سرمایه گذاری در 
تعلیم و تربیت و توجه فزاینده به اهمیت و جایگاه آن صورت 
گرفته است واز این طریق بسیاری از کشورها از مرحله توسعه 
نیافتگی عبور کرده و استانداردهای زندگی را به طور مداوم 
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افزایش داده اند. از این رو توقع از آموزش و پرورش به عنوان 
یک دستگاه بستر ساز فرهنگ و دانش آفرین بیش از پیش 
توسعه یافته است. آموزش و پرورش به عنوان یک نهاد تربیتی 
یکی از ارکان مهم توسعه و پیشرفت جوامع بشری است و در 
آموزش و پرورش تغییر وتحول علمی و نوآوری مطلوب تحقق 
نمی یابد مگر اینکه تغییرات مناسب در تفکر و شیوه های کاری 
معلمان به عنوان کارکنان و کارشناسان یادگیری اثربخش به 
وجود آید )13(. در این راستا افزایش و بهبود سه مولفه مورد 
بحث در این پژوهش )مهارت ارتباطی، جامعه پذیری سازمانی، 
اشتیاق شغلی( می تواند راهگشای رفع بسیاری از مشکالت 
موجود در نظام آموزشی کشور بخصوص در دوره ابتدایی 
ومتوسطه اول گردد. اشتغال امری ضروری و اجتناب ناپذیر در 
زندگی فردی و اجتماعی است. بدین معنی که هر انسانی برای 
گذران زندگی اش باید کار کند و چنان چه انسان به شغلش 
اشتغال ماللت آور و حتی غیرممکن  ادامه  نباشد  عالقه مند 
است )14(. به همین سبب بررسی عوامل و متغیرهای مثبت 
کاری مانند اشتیاق شغلی مهم می باشد. بررسی این متغیر از آن 
بابت دارای اهمیت می باشد که در سال های اخیر واژه هایی با 
رویکرد منفی مانند برد باخت، نارضایتی شغلی، غیبت از کار 
و... رشد چهار برابری نسبت به واژه های مثبت مانند شفقت، 
پرهیزکاری، اشتیاق و...داشته اند )1(. جامعه پذیری سازمانی 
دیگر متغیر موردبررسی در این پژوهش نیز عالوه بر اینکه یکی 
از عوامل مؤثر بر اشتیاق شغلی می باشد )15(، در سازگاری 
افراد تازه وارد و تأثیرات پاینده این سازگاری اولیه در کمیت 
و کیفیت کار افراد در آینده؛ یادگیری مهارت ها، دانش ها و 
رفتارهای موردنیاز محیط کاری خود و همچنین فرهنگ آن؛ 
افزایش رضایت شغلی، تعهد سازمانی و عملکرد شغلی افراد 
و ایجاد احساس امنیت شغلی و کاری و به طبع آن رشد و 
پیشرفت کارکنان )16( تأثیر به سزایی دارد. افراد برخوردار از 
مهارت اجتماعی معموال دایره ی وسیعی از آشنایان را به دور 
خود دارند و دارای شم قوی برای پیدا کردن زمینه های مشترک 

با افراد مختلف و استعداد های برای ایجاد تفاهم و رابطه نزدیک 
هستند. مهارت های ارتباط با افراد براین پایه بنا می شود. این 
مهارت ها صالحیت های اجتماعی هستند که در کنار آمدن با 
دیگران موثر واقع می شوند، کاستی دراین زمینه به ناشایستگی 
در دنیای اجتماعی یا بروز مصائب مکرر در ارتباط های بین 
فردی می انجامد. در واقع فقدان مهارت های ارتباطی می تواند 
باعث شود که حتی با هوش ترین افراد، در ارتباط های خود 
احساس عجز و خودکم بین، زیانکار یا بدون احساس به نظر 
آیند. این مهارت های اجتماعی به فرد کمک می کنند که با 
دیگران ارتباط برقرار کنند، احساسات دیگران را برانگیزد و 
الهام بخش آنان واقع شود، در ارتباط های صمیمانه پیشرفت 
کنند، افراد را قانع کند و برآن تاثیر بگذارد، و به دیگران اطمینان 
خاطر دهد. در نتیجه در جهت افزایش اشتیاق شغلی بخصوص 
در میان معلمان دوره ابتدایی و متوسطه پژوهشگران در پی 
بررسی نقش میانجی متغیر مهارت ارتباطی بر جامعه پذیری 
سازمانی و اشتیاق شغلی برآمدند زیرا با افزایش مهارت های 
ارتباطی و جامعه پذیری سازمانی می توان میزان وسطح اشتیاق 
شغلی را در میان معلمان افزایش داد. معلمان نقش موثری در 
بهبود و پرورش نسل آینده دارند. در نتیجه با توجه بیش ار 
پیش به این اقشار و با توجه به عواملی مانند بهره مند شدن 
از ویژگی های روانی و اخالقی و کسب دانش و اطالعات 
کافی برای اشتغال به تدریس در هر مقطع تحصیلی، کسب 
مهارت ها و آمادگی برای به کار گرفتن روش مطلوب عرضه 
و انتقال اطالعات و مهارت ها به صورتی که کالس درس 
آموختن و یادگیری را برای آموزنده سهل و آسان کند، آشنایی 
با اصول روان شناسی تربیتی، توجه به شان و کرامت انسان ها 
در تدریس و ساختن انسان های توانمند، می توان فراگیران 
را به جایگاه مد نظر آموزش و پرورش رساند )16(. در این 
بخش به ذکر محدودیت ها و پیشنهاداتی خواهیم پرداخت که 
محقق در طی فرایند پژوهش با آنها مواجه شده و می تواند 
زمینه ای برای پژوهش های آینده توسط محققان دیگر شود: 
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از محدودیت های این پژوهش می توان به محدود بودن به 
جامعه آماری معلمان محدود بودن به روش جمع آوری از 

طریق پرسشنامه اشاره کرد.

پیشنهادات
به منظور افزایش مهارت های ارتباطی معلمان دوره ها و  ـ 

کالس های آموزش مهارت های ارتباطی در برنامه آموزش 
مداوم و آموزش حین خدمت مد نظر قرار گیرد.

انجام پژوهش کیفی در رابطه با مهارت های ارتباطی و  ـ 
اشتیاق شغلی

انجام پژوهشی با عنوان بررسی رابطه بین سطح تحصیالت  ـ 
معلمان با ادراک از مهارت ارتباطی
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The Relationship between Communication Skills and Job 
Satisfaction of High School Teachers in Ardabil

Teymoriyan A1*, Dolatshah Z2, Malekshahi M3

Abstract

Aims: The purpose of this study was to determine communication skills and its relationship with job 

satisfaction in high school teachers in Ardabil.

Method: In this descriptive-correlational study, 217 out of 502 high school teachers of district 1 in Ardabil 

in the academic year of 1395-96 based on multi-stage cluster sampling method and Morgan table were 

selected. 210 samples were studied based on the collected questionnaires, questionnaire of communication 

skills of Barton J, E (1990) and questionnaire of job satisfaction of Salanova and Schaufeli (2004). Pearson 

correlation test, one way analysis of variance and multiple regression tests were used to analyze the data.

Results: The results showed that there is a positive and significant relationship between communication 

skills and its components and job satisfaction and its components (p <0.01 and r = 0.643). Also, the results of 

using multiple regression tests indicated that components of feedback and verbal skill had the highest effect 

of 34 percent on the job satisfaction variable while listening skill component was not significant.

Conclusion: In general, the results of this research indicate that communication skills and job satisfaction 

and their components are in agreement and it can be concluded that in the very sample, communication skills 

have greatly contributed to the increase of teachers’ job satisfaction. Therefore, teachers need to revise their 

communication skills and use effective communication methods in order to increase their job satisfaction. If 

communication skills at schools are applied to job satisfaction, teachers’ job satisfaction will improve positively.

Keywords: Job satisfaction, Communication Skills, Teacher, High school
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