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چکیده
پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان مهارتهای انسانی و میزان رضایت شغلی مراکز فنی و حرفهای مناطق
 15و  16تهران میپردازد  .این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش توصییی ی میباشییو و در
حیطه پژوهشهای میوانی قرار میگیرد  .جامعه آماری پژوهش حاضییر را کارمنوان  ،مراکز آموزش فنی و
حرفه ای شهر تهران مناطق  15و  16که در سال  95 – 94مشغول به کار هستنو را تشکیل میدهنو و تعواد
آنها  70ن ر ا ست .از روش نمونهگیری ت صادفی مرحلهای ا ست اده شوه ا ست ،بر ا ساس جوول مورگان و
کرجیس نمونه آماری  60ن ر تعیین و برای گردآوری اطالعات از پرسییشیینامه محقق سییا ته که  41سییوال
دارد است اده شو .روایی پرسشنامه با است اده از نظر اساتیو راهنما و مشاور و دیگر صاحبنظران در امر تعلیم
و تربیت مورد تاییو قرار گرفت و پایایی آن با آزمون آل ای کرنباخ  0/784برای پرسییشیینامه  16سییوالی و
 0/914برای پرسییشیینامه  25سییوالی بوسییت آمو .به منظور تیزیه و تحلیل دادهها از آزمون غیر پارامتریک
دوجملهای ،آزمون تی مستقل ،ضریب همبستگی رتبهای اسپیرمن ،تحلیل رگرسیونی چنوگانه است اده شوه
اسییت .نتایج نشییان داد که بین مهارتهای انسییانی کارمنوان بر میزان رضییایت شییغلی آنان رابطه مثبت و
معنیداری وجود دارد .بین درک کارمنوان ن سبت به یکویگر بر میزان ر ضایت شغلی آنان رابطه معناداری
دیوه نشیییو ،به این صیییورت که بعو درک کارمنوان نسیییبت به یکویگر با میانگین  3.37دارای پائینترین
وضعیت را در مهارتهای انسانی از نگاه کارمنوان فنی وحرفه ای ،داشته است .بین انیام تصمیم گیری
مشییارکتی کارمنوان بر میزان رضییایت شییغلی آنان ارتباط معناداری دیوه شییو .ارتباط موثر و معناداری بین
اعتماد کارمنوان نسییبت به یکویگر بر میزان رضییایت شییغلی آنان وجود دارد .بین دوسییت داشییتن و عالقه
کارمنوان نسییبت به یکویگر بر میزان رضییایت شییغلی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .ارتباط مثبت و
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معناداری بین گوش دادن متقابل نسبت به همکاران که از مهارتهای شخصیتی است با رضایت شغلی آنان
دارد .در نهایت بر اساس یافتههای حاصل از آمار توصی ی و تحلیلی

میتوان این طور نتییه گرفت

که بین مهارتهای انسانی ناشی از شخصیت کارمنوان با رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

واژههای کلیدی :مهارتهای انسانی ،مهارتهای ارتباطی ،رضایت شغلی ،مرکز فنی و حرفهای
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مقدمه
بیشک دنیای کنونی  ،دنیای سازمانها است و متولیان این سازمانها انسانها هستنو؛ انسانهایی که در
کالبو سییازمان روح میدمنو ،آن را به حرکت درمیآورنو و اداره میکننو .سییازمانها بوون وجود
نیروی انسانی نه تنها م هومی نوارنو ،بلکه اداره آنها نیز میسر نخواهو بود .حتی با وجود فنآورشون
سیییازمانها و تبویل آنها به تودهای از سیییختافزار ،همچنان نقش انسیییان به عنوان عاملی حیاتی و
راهبردی در بقای سییازمان ،کامالم مشییهود اسییت .براین اسییاس مناب انسییانی ارزشییمنوترین منب
سازمانهای امروزی به شمار میآینو چراکه به ت صمیمات سازمانی شکل داده ،م سایل و م شکالت
سازمان را حل نموده و بهرهوری را عینیت میبخشنو.افزایش بهره وری سازمانها و توسعة روزافزون
آن ها ،مسیییتلزم رشییییو و بهرهوری کارک نان و نیز تقو یت نیروی انگیزش آ نان می باشییییو .بر ی
ا نویشیییم نوان دانش مویر یت ،از انگیزش به عنوان موتور محرک یا نیروی پیشبر نوه انسییییان،
یادکردهانو.موفقیت سازمانها تا حو زیادی به روحیات ،تالش ،انگیزش و رضایت مناب انسانی آنها
بستگی دارد .به عبارت دیگر کارآیی و اثربخشی سازمانها با کارآیی و اثربخشی نیروی انسانی آنها
وابس یتگی مسییتقیمی دارد .نیروی انسییانی برای ارائه رفتار مطلوم و موردپسیینو در راسییتای اهوا
سییازمان ،بایو هم انگیزه داشییته باشییو و هم درسییت برانگیخته شییود و این امر تحقق نمییابو مگر
ازطریق شیییناسیییایی چراهای رفتاری یا علل تمایل و دگیل انگیزه و رضیییایت کارکنان ،به منظور
هوایت رفتار آنها به سییوی تحصیییل اهوا
وشییایسییته باهو

سییازمانی واسییت ادهبهنگام از آنها توسییم مویرانگیق

تحققمحیطیمطلوم ومناسییب.رضییایت شییغلی ،عالقه و وفاداری به سییازمان و

بالنوگی کارکنان منوط به اییاد محیطی اسییت که مویران متولی و مسییئولآن هسییتنو .شییناسییایی
عوامل اییاد رضایت و دگیل نارضایتی کارکنان و نیز ارزیابی رضایت شغلی آنان به عنوان اقوامی
کلیوی درجهت اهوا

یادشییوه ،نقشییی بسییزا و چشییمگیر دارد فارل  . )1997 ،توجه به پیاموهای

نار ضایتی از شغل نظیر :غیبت ،جابیایی ،ترک کار ... ،و تأثیر آنها بر سازمان و افزایش هزینههای
سییازمانی از یک سییو و اثرات روحی و جسییمی نارضییایتی بر سییالمت کارکنان و بهرهوری آنان از
سویی دیگر ما را به اهمیت مو ضوع رهنمون می سازد .نار ضایتی شغلی میتوانو زمینه ساز پیوایش
بخشییی از شییکایتها ،کارکردهای ناچیز ،کاهش تولیو ،کاگی نامرغوم ،دشییواریهای انضییباطی،
کمکاریها و دیگر مشکالت باشو.آنچه که در راستای توسعه مناب انسانی اهمیت دارد ،این است
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که بهبود مناب انسانی تنها با آموزشهای فنی و تخصصی حاصل نمیشود ،بلکه از طرق مختلف بایو
به تو سعة آن پردا ت .بنابراین اگر در مویریت مناب ان سانی سازمانها ،این مو ضوع مورد توجه قرار
نگیرد ،آن سازمان محکوم به فنا است  .در این راستا ،یکی از راهکارهای اساسی این است که مناب
انسانی به مثابة مهمترین سرمایه سازمانها درنظر گرفته شود و در ضمن برنامهریزی به منظور جذم،
تأمین و اعتالی سطح توانائیهای نیروی انسانی ازطریق شیوههای نوین علمی مویریت مناب انسانی
انیام گیرد  .نتییه اینکه جهت د ستیابی به بهرهوری پایوار درک شور و تولیو با کی یت باگ در سطح
کالس جهانی  ،رویکرد سیستمی به مناب انسانی و توجه استراتژیک به آن را میطلبو فور)2008 ،
 .انگیزه کاری یکی از مهم ترین و اسییاسییی ترین ویژگی های کی ی کارکنان اسییت که می توانو
موجب افزایش عملکرد آنان در انیام وظایف شان گردد ضمن آنکه در افزایش بهره وری سازمان
نقش اساسی دارد  .وجود انگیزه کاری می توانو عاملی جهت افزایش رضایتمنوی شغلی کارکنان
نیز باشو  .امانکته اساسی در بحث انگیزه کاری مقوله ای موسوم به انگیزش ا ست که فصل وسی و
گسییترده ای را در بحث رفتار سییازمانی و مویریت مناب انسییانی به ود ا تصییاس داده اسییت .
انگیزش کارکنان با مقوله ها و م اهیم دیگری چون احسیییاسیییات  ،اعتقادات  ،باورها و نیازهای
کارکنان در ارتباط می باشیییو  .اما آنچه که در تمام نظریات و تئوری های انگیزش مورد ات اق نظر
همگان اسییت همانا نقش مویر راهبر در ارتقاا انگیزه کاری کارکنان اسییت و در این بام م اهیمی
چون باور مویر  ،پیش فرض های مویر  ،نگرش مویریت  ،شیوه مویریت مویر و نوع نگاه مویریت
به ان سان و جایگاه وی در درون سازمان می توانو در ارتقاا سطح انگیزه های کاری کارکنان نقش
اسییاسییی داشییته باشییو بزاز جزایری ، 1382،س . )45اثربخشییی و کارآیی فرآینوهای سییازمانی را
میتوان دو رکن ا سا سی فرآینوهای سازمانی دان ست که در صورت تحقق یافتن آنها بهره وری
سییازمانها را تضییمین میکنو .آنچه در سییازمان نقش محوری را در اثربخشییی و کارآمو نمودن
فرآینوها ای ا می نمایو .تو سعه ی مناب ان سانی در ابعاد بعو نگر شی ،رفتاری ،شغلی و تخ ص صی،
ارتباطی ،ادراکی ،ت کر ،وجوان کاری و القیتی اسیییت که دراین صیییورت کارکنان میتواننو به
انیام کارهای صیییحیح « اثربخشیییی » و درسیییت انیام دادن کارها «کارآیی» را عملیاتی نماینو.
آموزش و تو سعه ی مناب ان سانی از طریق اییاد همب ستگی میان کارایی و اثربخ شی ،توانمنو سازی
افراد سیییازمانی ،آموزش کارکنان ،تعامل میان ارزشهای کلی سیییازمان و ارزشهای شیییخصیییی
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کارکنان ،فرآینو تصیییمیم و مشیییارکت گروهی ،مهارت تل یق نگرش فرآینوموارو نتییه موار در
سیییازمان ،رویکرد مبتنی بر مهنوسیییی ارزش در فرآینوهای کاری و سیییازمانی ،توجه به انگیزش نیروی
ان سانی ،توجه به این رویکردها در جهت فرآینوها به کارآیی و اثربخ شی فرآینوهای سازمانی کمک
می نمایو هاشمی و همکاران  ، 1392،س . )6

بیان مسئله
انسییان،چه در درون انواده وچه دراجتماع ،درگیرشییبکه ی پیچیوه ای از ارتباطات مختلف اسییت
که بخش عموه ای ازذهن،فکرو انرژی او را مصیییرو

ود می دارد  .بااین توصییییف وقتی وارد

سیییازمان ها میشیییویم این کی یت ارتباطات و بهره وری آن نقشیییی بی بویل می یابو  .زمانی که
سییازمانها به عنوان یکی از واحوها ی اسییاسییی اجتماع بوجود آمونو بالتَب  ،بحث ارتباطات یکی از
مباحث مهم در سازمانها گردیو  .اهمیت سازمانها نیز بر هیچ کس پو شیوه نی ست .ان سانها درجامعه
ی امروز در یک سازمان به دنیا می آینو در سازمانهای مختلف زنوگی میکننو ودرسازمانی میمیرنو
و در سییازمانی دیگر به اک سییپرده می شییونو  .لذا ما درهمه ی مراحل زنوگی ود به نحوی با
سییازمانها و ارتباطات سییازمانی سییروکارداریم فرهنگی،1382،س  . )109به هرحال بحث ارتباط
سازمانی مسأله ای نیست که بتوانیم به راحتی ازکنارآن بگذریم .چون اثری مستقیم درکامیابی ها و
ناکامی های ما واهو داشت فرهنگی،1382،س .)112-110سازمانها ،تشکلهای انسانی هستنو
که به منظور انیام کار در راسیییتای اهوافی اس تحقق می یابنو .زیرا در جهان پویای امروز،
سیییازمانها با فناوریهای نوین مواجه هسیییتنو ،اما هنوز از انسیییان بینیاز نبوده و توسیییم انسیییانها
برنامهریزی شوه و اداره میشونو .از این رو این منب اساسی سازمان بایو اداره شود ،رشو و پرورش
یابو و امکانات و تسیییهیالت رفاهی او و انوادهاش فراهم آیو .از آغاز قرن بیسیییتم تاکنون جوام
بشییری دسییتخوش تحوگت تکاندهنوه و هییانآوری بودهانو؛ اما این ترقی و پیشییرفت عاری از
عیب و نقص نبوده است .مسایلی نظیر بهرهوری ،انگیزش ،کشمکش بین مویریت و کارکنان ،عوم
تعهو کارکنان به سازمان و ماننو آن از جمله مواردی ه ستنو که در ارتباط با مویریت مناب ان سانی
مطرح ه ستنو .این م سایل را فقم به مود مهارتهای فنی نمیتوان حل کرد؛ بلکه ،این کار م ستلزم
مهارتهای اجتماعی ا ست .ب سیاری از ح ساسترین م شکالت ما ،نه در حوزه چیزها بلکه در قلمرو
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انسییانها اسییت .بنابراین مطالعه نگرشها و رفتارهای افراد در سییازمانها ،با تأثیر بر عمکرد آنان به
عنوان مناب کلیوی سییازمان ،میتوانو بر کارآیی و اثربخشییی و در نهایت بقای سییازمانها اثرگذار
با شو .ر ضایت شغلی کارکنان یکی از م سایل رفتاری ب سیار مهم در حوزه ان سانی سازمان بوده که
ود تعیینکننوه بسیییاری از دیگر متغیرهای سییازمانی اسییت .مطالعات متعود نشییان داده اسییت که
رضیییایت شیییغلی از عوامل مهم افزایش بهرهوری ،دلسیییوزی کارکنان نسیییبت به سیییازمان ،تعلق و
دلبستگی آنان به محیم کار ،افزایش کمیت و کی یت کار ،برقراری روابم وم و انسانی در محل
کار و باگ بردن روحیه کارکنان ا ست .همچنین ر ضایت شغلی بر م سایل مهمی ماننو میزان تأ یر،
غیبت ،ترک ومت و همچنین بر کارایی و اثربخ شی فردی ماننو میزان تولیو و بهرهوری فرد تأثیر
میگذارد زیرک آبوارلو  ،علی . )1391 ،رضایت شغلی نشان دهنوه حوّی است که افراد از شغل
ود راضی هستنو و آن را دوست میدارنو .بر ی افراد از کار ود لذت میبرنو و آن را به عنوان
محور اصیییلی زنوگی ود تلقی می نماینو و بر ی از کار ود متن رنو و فقم به اطر این که
میبورنو ،آن را انیام میدهنو .مطالعه در زمینه علل و پیاموهای مهم نگرش کارکنان در صوس
رضایت شغلی یکی از جنبههای اصلی روان شناسی صنعتی  -سازمانی می باشو .مطالعات زیادی به
منظور شنا ت و درک عوامل موثر بر ر ضایت شغلی ن سبت به سایر متغیرهای سازمانی صورت
گرفته است .به عالوه ارزیابی نگرش کارکنان در این صوس ،به عنوان فعالیت عمومی و مشترک
در سییازمانهایی که مویران به دنبال رفاه و بهزیسییتی جسییمانی و روانی کارکنان ود می باشیینو،
قلمواد گردیوه اسییت .هو

این مقاله بررسییی عوامل مبثر بر رضییایت شییغلی کارکنان با رویکرد

تو صی ی ییییی نظری ا ست که ضمن مروری بر مهمترین عوامل مبثر بر ر ضایت شغلی کارکنان به
سوابق و پی شینههای این مو ضوع پردا ته ،دیوگاه صاحب نظران مختلف را در این حوزه بیان می
نمایو درویش  . )1386 ،بنابر این هرانوازه ارتباطات موثر تری برقرار شیییود ،کارکنان به احتمال
کمتری دسییتخوش اسییترس می شییونو  .روابم بین افراد منب بالقوه ای برای مقابله با ناکامی های
شغلی به حسام می آینو  .پس می توان چنین روابطی را که میان کارکنان به وجود می آیو  ،برای
موا له دراسترس به کارگرفت  .نقش روابم میان فردی درحمایت اجتماعی آشکار است  .شایان
توجه اسییت که روابم میان همکاران از راه ارتباط های گوناگون شییکل می گیرد .ارتباطات میان
همکاران سرچ شمه ی حمایت عاط ی ا ست و موجب می شود تا افراد درکارها به یکویگر کمک
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کننو راس وآلتمایر. )1385 ،در این پژوهش مهارتهای ارتباطی به عنوان متغیر مسییتقل و رضییایت
شییغلی به عنوان متغیر وابسییته در نظر گرفته شییوه اسییت .پژوهش حاضییراهوا
ک نو،یکی ازا هوا

مختل ی رادنبال می

ان یام این پژوهش تبیین مبل ه های م هارت ها ی انسییییانی کارک نان مراکز

آموزش فنی و حرفه ای اسیییت  .این مبل ه ها ازطریق مطالعه مناب مختلف دا لی و ارجی وازدیو
صاحبنظران مشخص گردیو  .این پژوهش به دنبال آن است که با دقیق شون روی موضوع اسِ
مهارتهای انسییانی درآینوه زمینه بحث های بیشییتر و انیام پژوهش هایی دیگردراین موضییوع مهم
فراهم گردد  .به عالوه تالش براین است که سنیشی از وض موجود و مطلوم مهارت های انسانی
کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای صییورت گیرد .این سیینیش باتوجه به نقشییی که مهارت
های انسانی کارکنان دررضایت شغلی آنان ای ا می کننو  ،انیام می گیرد  .درنهایت  ،آنچه هو
اصییلی تحقیق راتشییکیل می دهو  ،سیینیش رابطه ی بین دو متغیر مهارت های انسییانی کارکنان و
رضایت شغلی آنان است  ،تا نوع و شوت ارتباط میان این دو مشخص شود .ازجمله گروههایی که
از انیام این پژوهش بهره می برنو و مهم ترین شان ود کارمنوان سازمان آموزش فنی و حرفه ای
ه ستنو که در صورت برر سی این ارتباط  ،توجه بی شتری به این مو ضوع مهم مهارت های ان سانی
واهنو داشت .

اهداف پژوهش :
هدف اصلی
 -1نقش مهارتهای انسانی کارمنوان بر میزان رضایت شغلی آنان در مراکز آموزش فنی و حرفه
ای
اهداف فرعی
-1نقش درک کارمنوان نسبت به یکویگر بر میزان رضایت شغلی آنان در مراکز آموزش فنی و
حرفه ای
-2نقش انیام تصمیم گیری مشارکتی کارمنوان بر میزان رضایت شغلی آنان در مراکز آموزش
فنی و حرفه ای
-3نقش اعتماد کارمنوان نسبت به یکویگر بر میزان رضایت شغلی آنان در مراکز آموزش فنی و
حرفه ای
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-4نقش دوسییت داشییتن و عالقه کارمنوان نسییبت به یکویگر بر میزان رضییایت شییغلی آنان در
مراکز آموزش فنی و حرفه ای
 -5نقش گوش دادن متقابل نسییبت به همکاران بر میزان رضییایت شییغلی آنان در مراکز آموزش
فنی و حرفه ای
سوال اصلی پژوهش
آیا مهارتهای انسانی کارمنوان بر میزان رضایت شغلی آنان در مراکز آموزش فنی و حرفه ای موثر
است؟
سوال های فرعی پژوهش
-1آیا درک کارمنوان ن سبت به یکویگر بر میزان ر ضایت شغلی آنان در مراکز آموزش فنی و
حرفه ای موثراست؟
-2آیا ا نیام ت صمیم گیری م شارکتی کارمنوان بر میزان ر ضایت شغلی آنان در مراکز آموزش
فنی و حرفه ای موثراست؟
-3آیا اعتماد کارمنوان ن سبت به یکویگر بر میزان ر ضایت شغلی آنان در مراکز آموزش فنی و
حرفه ای موثراست؟
-4آیا دوست داشتن و عالقه کارمنوان نسبت به یکویگر بر میزان رضایت شغلی آنان در مراکز
آموزش فنی و حرفه ای موثراست؟
 -5آیا گوش دادن متقابل نسبت به همکاران بر میزان رضایت شغلی آنان در مراکز آموزش فنی
و حرفه ای موثراست؟
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شکل شماره  : 1تاثیر ارتباطات بر رضایت شغلی ویسر)2005 ،

روش پژوهش
پژوهش حا ضر بر ا ساس تعمیم نتایج در حیطه پژوهش های کاربردی ا ست چرا که نتایج آن فقم
به همان جامعه قابل تعمیم اسیییت جامعه پژوهش کارمنوان مراکز آموزش فنی و حرفه ای)  .بر
اسیییاس گردآوری داده ها پژوهش حاضیییر در حیطه پژوهش های میوانی قرار می گیرد زیرا که
اطالعات را محقق با است اده از ود نمونه بوست می آورد .

جامعه آماری
جامعه آماری پژوهش حاضر را کارمنوان مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی  ،شهر تهران مناطق
 15و  16که در سال  1395مشغول به کار هستنو را تشکیل می دهنو و تعواد آنها  70ن ر است .
حجم نمونه
نظر به این که حیم جامعه را تعواد  70ن ر ت شکیل می دهنو  ،کل شماری شوه و پر س شنامه میان
تمام افراد پخش شو و تعواد پرسشنامه هایی که توسم پاسخگویان به طور کامل پر شوه بود مورد
بررسی قرار گرفت.
ابزار اندازه گیری
ابزار انوازه گیری در پژوهش حاضر  ،پرسشنامه است .
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یافته های پژوهش
سوووال اول پژوهش  :آیا مهارتهای انسییانی کارمنوان بر میزان رضییایت شییغلی آنان در مراکز
آموزش فنی و حرفه ای موثر است؟
در پا سخ به سوال  1پژوهش که مهارت های ان سانی کارمنوان بر میزان ر ضایت شغلی آنان در
مراکز آموزش فنی و حرفه ای را مورد بررسییی قرار می دهو  ،نتایج نشییان داد که بین مهارت های
انسانی کارمنوان بر میزان رضایت شغلی آنان رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد  Sigکوچکتر
از . )0.05
این نتایج با یافته های مرادی  ،جلیلیان  1394 ،؛ محرابی  ،عطایی  ،کاظمی در سیییال  2014؛
وادادی  ،ابراهیمی  ،مقو سیان  ،باباپور 2013 ،؛ مقیمی  ،ر ضوانی چمن زمین  ،م سعودی شقاقی ،
 2013؛ عبوالملکی ،قان سنگ آتش ،کریمی  1392 ،؛ فتحی  ،دگور فرد  ،تبا شیر ،ان صاری،
افروغی  ،نا صری  1392 ،؛ جع ری  ،ن سرین  ،میر کمالی  ،سیو محمو  ،صالح صوق پور  ،بهرام ،
 1392؛ مردانی  ،ن صیری پور  ،نیکو مرام  ،ح سن بهزادی  ،مردانی  1392 ،؛ ر ضایی دهاقانی ،
احموی آکورمه  ،محرابی  2012 ،؛ اسیییماعیلی  ،مریم  ،رحیمی  ،عابوی  ،کالنتری  ،اسیییماعیلی ،
لیال  1391 ،؛ محمودی ،سیییوری لکی ،بوالحسییینی ،سیییپهونو  1391 ،؛ بوری گرگری  ،گل
مح مونژاد  ،ع باس پور  1391 ،؛ ای مانی  1391 ،؛ توره  ،قادری  ،علی زاده  1388 ،؛ ظهوری،
ر ضائی ،جرفی  1387 ،؛ چهار سوقی امین  1381 ،؛ ح سن زاده و اعت صامی در سال 1380؛ روگنوا
رائول گپنا  ،لوئیز سیییبانال  ،لورتو ماسیییا  ،ایزابل اورتس  ،آزوسیینا پوراز مارکوس 2015 ،3؛ اینس
الگرا  ،ماترا ماس ماچوکا  ،جاسییمینا بربگال میرابنت 2015 ،4؛ پاناگوتیس تری وگسییا  ،زو آکری
ولیب  ،اودوکا ت سی رام  ،پارا سکوی ت سو سام 2015 ،5؛ تولن سانر  ،سریف زیحنی یوپاگلوم،6
3

Yolanda Raquel Lapeña-Moñux, Luis Cibanal-Juan, Loreto Maciá-Soler, Isabel

Orts-Cortés, Azucena Pedraz-Marcos
4
Inés Alegre, Marta Mas-Machuca , Jasmina Berbegal-Mirabent
5

Panagiotis Trivellasa, Zoe Akrivoulib, Evdokia Tsiforab, Paraskevi Tsoutsab

6

Tulen Sanera, Serife Zihni Eyupoglub
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 2015؛ پاسییپیتا سییاری  ،سییوییت  ،جاتی 2014 ،7؛ مانور کتین  ،ملیسییا اردیلیک کارا بی  ،مهمت
نا سی افی8در سال  2012؛ کالیت کانو  ،کاترا آکاترینی  ،کامونوروجورجیا9در سال  2011؛ ماری
آنه آموس  ،جی هو  ،شارلوت هریک  2005 10،؛ دیویو پینکاس11در سال  1986همسویی دارد .
به تعبیر دیگر :نتییه این که بین مهارت های انسیییانی با میزان رضیییایت شیییغلی ارتباط مثبت و
معناداری وجود دارد .
سوال دوم پژوهش  :آیا درک کارمنوان نسییبت به یکویگر بر میزان رضییایت شییغلی آنان در
مراکز آموزش فنی و حرفه ای موثراست؟
در پا سخ به سوال  2پژوهش گ ته می شییود که پس از بررسییی سییواگت اصییلی و فرعی این
پژوهش و بر اساس نتایج حاصل از این سواگت می توان به این سوال این گونه پاسخ داد که  :بین
درک کارمنوان ن سبت به یکویگر بر میزان ر ضایت شغلی آنان رابطه معناداری دیوه ن شو  ،به این
صورت که بعو درک کارمنوان ن سبت به یکویگر با مینگین  3.37دارای پائین ترین و ضعیت را
در مهارت های انسانی ازنگاه کارکنان فنی وحرفه ای ،داشته است.
این نتایج با یافته های محرابی  ،عطایی  ،کاظمی در سال  2014؛ مقیمی  ،ر ضوانی چمن زمین ،
مسعودی شقاقی  2013 ،؛ توره  ،قادری  ،علی زاده  1388 ،؛ حسن زاده و اعت صامی در سال 1380
؛ روگنوا رائول گپنا  ،لوئیز سیبانال  ،لورتو ما سیا  ،ایزابل اورتس  ،آزو سنا پوراز مارکوس 2015 12،
 ،پاسپیتا ساری  ،سوییت  ،جاتی  2014 13،همسویی نوارد .
به تعبیر دیگر  :این محققان به این نتییه رسیو که بین درک کارمنوان نسبت به یکویگر بر میزان
رضایت شغلی آنان ارتباط معناداری وجود دارد .
7

Puspita sari, Niki, Thoyib, Armanu, jati, Noermi
MunevverÇetin,MelisaErdilekKarabay , Mehmet NaciEfe

8

KalliopeKounenou, KoutraAikaterini&Koumoundourou Georgia

9

10

Mary Anne Amos, Jie Hu, Charlotte A. Herrick

11

David,pincus

12

Yolanda Raquel Lapeña-Moñux, Luis Cibanal-Juan, Loreto Maciá-Soler, Isabel

Orts-Cortés, Azucena Pedraz-Marcos
13
Puspita sari, Niki, Thoyib, Armanu, jati, Noermi
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سوال سوم پژوهش  :آیا انیام تصمیم گیری مشارکتی کارمنوان بر میزان رضایت شغلی آنان
در مراکز آموزش فنی و حرفه ای موثراست؟
در پاسخ به سوال  3پژوهش که انیام تصمیم گیری مشارکتی کارمنوان بر میزان رضایت شغلی
آنان را نشییان می دهو می توان این طور گ ت که بین انیام تصییمیم گیری مشییارکتی کارمنوان بر
میزان رضایت شغلی آنان ارتباط معناداری دیوه شو .
این نتایج با یافته های پاناگوتیس تری وگ سا  ،زو آکری ولیب  ،اودوکا ت سی رام  ،پارا سکوی
تسیییوسیییام  2015 14،؛ ظهوری ،رضیییائی ،جرفی  1387 ،و ماری آنه آموس  ،جی هو ،شیییارلوت
هریک  2005 15،همسویی دارد .
به تعبیر دیگر :این محققان در پژوهش ود ارتباط بین انیام ت صمیم گیری م شارکتی کارمنوان
بر میزان رضایت شغلی آنان را دارای ارتباط معنادار می داننو .
سوال چهارم پژوهش  :آیا اعتماد کارمنوان ن سبت به یکویگر بر میزان ر ضایت شغلی آنان در
مراکز آموزش فنی و حرفه ای موثراست؟
در پاسخ به سوال  4پژوهش که اعتماد کارمنوان نسبت به یکویگر بر میزان رضایت شغلی آنان
مورد برر سی قرار می دهو ارتباط موثر و معناداری بین اعتماد کارمنوان ن سبت به یکویگر بر میزان
رضایت شغلی آنان وجود دارد .
این نتییه با یافته ی پاسپیتا ساری  ،سوییت  ،جاتی  2014 16،همسویی دارد .
به تعبیر دیگر  :این محقق به این نتییه رسییییو که تعهو و اعتماد بین همکاران در سیییازمان رفتار
فردی و حمایت و پشتیبانی سازمانی بر تعهو سازمانی و رضایت شغلی تاثیر می گذارد .
سوال پنجم پژوهش  :آیا دوست داشتن و عالقه کارمنوان نسبت به یکویگر بر میزان ر ضایت
شغلی آنان در مراکز آموزش فنی و حرفه ای موثراست؟

14

Panagiotis Trivellasa, Zoe Akrivoulib, Evdokia Tsiforab, Paraskevi Tsoutsab

15

Mary Anne Amos, Jie Hu, Charlotte A. Herrick

16

Puspita sari, Niki, Thoyib, Armanu, jati, Noermi

رابطه میان مهارت های ارتباطی و میزان رضایت شغلی53 / ...

در پا سخ به سوال  5پژوهش که دو ست دا شتن و عالقه کارمنوان ن سبت به یکویگر بر میزان
رضییایت شییغلی آنان مورد بررسییی قرار می دهو می توان گ ت که بین دوسییت داشییتن و عالقه
کارمنوان نسبت به یکویگر بر میزان رضایت شغلی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد .
بر این اساس این نتییه با نتایج یافته ی عبوالملکی ،قان سنگ آتش ،کریمی  1392 ،همسویی
دارد .
به تعبیر دیگر  :عبوالملکی ،قان سییینگ آتش ،کریمی  1392 ،در تحقیق ود به این نتییه
رسیییوه انو که ارتباط معناداری بین دوسییت داشییتن و عالقه کارمنوان نسییبت به یکویگر بر میزان
رضایت شغلی آنان وجو دارد .
سوال ششم پژوهش  :آیا گوش دادن متقابل نسبت به همکاران بر میزان رضایت شغلی آنان در
مراکز آموزش فنی و حرفه ای موثراست؟
در پا سخ به سوال  6پژوهش که گوش دادن متقابل ن سبت به همکاران بر میزان ر ضایت شغلی
آنان مورد بررسی قرار می دهو می توان این گونه پاسخ داد که ارتباط مثبت و معناداری بین گوش
دادن متقابل نسبت به همکاران که از مهارت های شخصیتی است با رضایت شغلی آنان دارد .
این نتییه با نتایج پژوهش چهارسوقی امین  1381 ،همسویی نوارد .
به تعبیر دیگر :چهارسییوقی امین  ،1381 ،نشییان داد که به دلیل فراگیری آموزش مهارت گوش
دادن موثر ،بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوم ت اوت وجود دارد.

بحث و نتیجه گیری
پژوهش حاضیییراهوا

مختل ی رادنبال می کنو،یکی ازاهوا

انیام این پژوهش تبیین مبل ه های

مهارت ها ی انسیییانی کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای اسیییت  .این مبل ه ها ازطریق مطالعه
مناب مختلف دا لی و ارجی وازدیو صیییاحب نظران مشیییخص گردیو  .این پژوهش به دنبال آن
است که با دقیق شون روی موضوع اسِ مهارتهای انسانی درآینوه زمینه بحث های بیشتر و انیام
پژوهش هایی دیگردراین موضییوع مهم فراهم گردد  .به عالوه تالش براین اسییت که سیینیشییی از
وض موجود و مطلوم مهارت های انسانی کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای صورت گیرد .
این سنیش باتوجه به نقشی که مهارت های انسانی کارکنان دررضایت شغلی آنان ای ا می کننو ،
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انیام می گیرد  .درنهایت  ،آنچه هو

ا صلی تحقیق رات شکیل می دهو  ،سنیش رابطه ی بین دو

متغیر مهارت های انسانی کارکنان و رضایت شغلی آنان است  ،تا نوع و شوت ارتباط میان این دو
مشیییخص شیییود .ازجمله گروههایی که از انیام این پژوهش بهره می برنو و مهم ترین شیییان ود
کارمنوان سازمان آموزش فنی و حرفه ای ه ستنو که در صورت بررسی این ارتباط  ،توجه بی شتری
به این موضوع مهم مهارت های انسانی واهنو داشت  .به ویژه مویران مناب انسانی این سازمان ها
با انیام پژوهش حاضر و برجسته شون این موضوع توجه بیشتری به بحث مهارتهای انسانی نموده و
در گزینش  ،انتخام  ،کارمنو یابی و درنهایت آموزش کارکنان به این مبل ه ی مهم توجه بیش
ازپیش واهنو دا شت و درنهایت با انیام این تحقیق و رو شن شون بع ضی از زوایای این بحث ،
پیشییینهاد هایی به محققین بعوی ارائه واهو شیییوکه زمینه گزم برای دیگر محققین درجهت انیام
تحقیقات بعوی در این موضوع را فراهم واهوکرد .
نتایج ن شان داد که بین مهارت های ان سانی کارمنوان بر میزان ر ضایت شغلی آنان رابطه مثبت
و معنی داری وجود دارد  .بین درک کارمنوان نسبت به یکویگر بر میزان رضایت شغلی آنان رابطه
معناداری دیوه نشیییو  ،به این صیییورت که بعو درک کارمنوان نسیییبت به یکویگر با میانگین 3.37
دارای پائین ترین وضعیت را در مهارت های انسانی ازنگاه کارکنان فنی وحرفه ای ،داشته است
 .بین انیام تصیمیم گیری مشییارکتی کارمنوان بر میزان رضییایت شییغلی آنان ارتباط معناداری دیوه
شو  .ارتباط موثر و معناداری بین اعتماد کارمنوان ن سبت به یکویگر بر میزان ر ضایت شغلی آنان
وجود دارد  .بین دوست داشتن و عالقه کارمنوان نسبت به یکویگر بر میزان رضایت شغلی ارتباط
مثبت و معناداری وجود دارد  .ارتباط مثبت و معناداری بین گوش دادن متقابل نسیییبت به همکاران
که از مهارت های شخصیتی است با رضایت شغلی آنان دارد  .در نهایت بر اساس یافته های حاصل
از آمار توصیییی ی و تحلیلی می توان این طور نتییه گرفت که بین مهارت های انسیییانی ناشیییی از
شخصیت کارمنوان با رضایت شغلی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

محدودیت های پژوهش
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-1پژوهش حاضییر در سییطح کل مناطق آموزش فنی و حرفه ای شییهر تهران مورد بررسییی قرار
نگرفته اسییت  ،لذا از قابلیت تعمیم نتایج به دیگر مناطق آموزش فنی و حرفه ای در شییهر تهران می
کاهو .
-2همکاری نکرد ن بر ی از همکاران و رئسیییای مراکز با محقق  ،باعث شیییو تا محقق وقت
بیشتری را صر

کارهای اداری ماننو گرفتن میوز از اداره کل آموزش فنی و حرفه ای بگذارد.

 -3این پژوهش در مراکز صو صی سازمان آموزش فنی و حرفه ای مورد برر سی قرار نگرفته
است لذا از گستردگی این پژوهش می کاهو .

پیشنهادها
-1می توان در زمینه ارتباطات ان سانی به صوس مهارت های ارتباطی نظیر گوش دادن  ،تعهو
و اعتماد آموزش های تحت عنوان ضمن ومت برای کارمنوان آموزش فنی و حرفه ای گذا شت
و برای آنهایی که در این آموزش ها شیییرکت می کننو و در آزمون پایان دوره نیز نمره مطلوبی
کسب می کننو امتیازاتی قائل شو .
-2کارگروهی از نظر کارمنوان در این پژوهش دارای بیشیییترین فراوانی بوده که می توان آن را
با برگزاری دوره های مختلف یا نمایشگاه ها تقویت کرد .
-3درک متقابل در میان کارمنوان فنی و حرفه ای دارای کمترین میزان بوده این امر نشان دهنوه
این ا ست که کارمنوان ن سبت به این امر بی ت اوت بوده انو که روئ سای مراکز فنی و حرفه ای بایو
به این امر توجه ویژه ای داشته باشنو .
 -4با افزایش میزان حقوق و مزایا کارمنوان آموزش فنی و حرفه ای می توان رضیییایت آنان را
افزایش داد .

پیشنهادهایی به محققان دیگر:
-1با توجه به اینکه این تحقیق در مناطق  15و  16مورد بررسی قرار گرفته شوه است لذا پیشنهاد
می شود تا این پژوهش در مناطق دیگر نیز صورت گیرد .
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 -2این پژوهش در مراکز صو صی سازمان آموزش فنی و حرفه ای مورد برر سی قرار نگرفته
است لذا به محققان بعوی پیشنهاد می شود تا این موضوع را مورد بررسی قرار دهنو .
-3پیشیینهاد می شییود تا تحقیقی درباره تاثیر آموزش های مهارت انسییانی بر رضییایت شییغلی در
مراکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی و مقایسیییه آن با مراکز آموزش فنی و حرفه ای صیییوصیییی
انیام شود .
-3محققان در این پژوهش به این نتییه دسیییت یافت که درک متقابل در بین همکاران کمتر
اهمیت داده می شییود  ،می توان با توجه به این نتییه به محققان دیگر پیشیینهاد کرد که علت این را
مورد بررسی قرار دهنو .

رابطه میان مهارت های ارتباطی و میزان رضایت شغلی57 / ...
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