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 چکیده 

 و صداقت صفا، خوبی، یاد به نامشان بردن با كه كسانی باشند باید مدیران پرورش، و آموزش نیروهای دربین

 اما متاسفانه این موضوع بالعکس است . افتاد اخالقی فضایل تمامی

 تعامل ودرستی صداقت متوجه همکاران كه در پایان زمانی اجرا كردم  پژوهش كه در این هایی حل با راه

 و. نداشت وجود گذشته سنگین هاس نگاه كردند ایجاد تغییرات برخوردشان نحوه در آرام آرام شدند  بنده

 تغییر و روابط بهبود در مهمی عامل مختلف شرایط در همکار واقعی درک.  شد می بهتری تعامل باعث

 گردید. مدرسه مدیر به نسبت دیدگاه

 میکرد برطرف را مشکل كه موردی هر یا كالس اداره میل كمال با بنده و مدآ می وجود به مشکلی كه زمانی

 ای خالصانه احترام و تواضع چه با همکار كه كردم می ه مشاهد بعدی های برخورد ،در میکردم قبول را

 . باشم اشته د را اثرگذاری و مثبت ارتباط بتوانم شد این به منجر موارد واین. نمود می برخورد

 ارتباط مثبت -تعامل -مدیردی : كلمات كلی
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 و پیشینه (بیان مساله )مقدمه

 جواب بدان خود تجارب و شخصیت تناسب به ما از هریک دهد؟ می معنی چه شما نظر در ارتباطات

  .داد خواهیم متفاوتی

 و ارتباط. كنند مى ایجاد زندگى براى انگیزه و نیاز رفع براى ها انسان كه است اى سویه دو رابطه تعامل،

 در اجتماعى تعامل و ارتباط نخستین. كند احساس را بیشترى آرامش و سالمتى انسان شود مى سبب تعامل

. باشند مضر و مفید جامعه حتى و خود اعضاى براى نندتوا مى ها خانواده و گیرد مى شکل خانواده بستر

 شناسى روان كریمى،.) باشد داشته اختالالت و ها آسیب انواع از پیشگیرانه نقش تواند مى تعامل و ارتباط

 (0381 اجتماعى،

 معلیه معصومین سیره و سنت در و كنند مى ظهور و بروز رابطه در كه دارند بسترهایى زیر تعامل و ارتباط 

 داریم، گوناگونى ارتباطات روزمره زندگى در ما.است شده نهى تعامل و ارتباط عدم و بودن قهر موكدا السالم

 داشته خوبى سازگارى طبیعت و محیط خود، با نتواند كه كسى. طبیعت و محیطمان خودمان، با ارتباط

 باشید، انتقادپذیر و پذیر عطافان: »فرماید مى كارگزاران به خطاب «ع» على حضرت. نیست سالمى فرد باشد

 قطع را دیگران حرف كنید، گوش دیگران حرف به احترام و آرامش با. نباشید گیر بهانه و جو عیب انتقامجو،

 اشاره تعامل و ارتباط تاكید به مختلف هاى بیان با «ع» معصومین همه.« باشید رازدار و امین و نکنید

 فضایل بینى، خوش قدردانى، و تشکر اخالق همدلى، احساس یم،تکر و احترام مثال طور به كه فرمودند

 دیگران، حقوق رعایت مدارا، و صبر و تحمل بودن، كارگشا مهربانى، و محبت صداقت، دارى، دین اخالقى،

( دارند بشر زندگى در ارتباط ایجاد و ها مهارت از حکایت دیگر بسیارى و بودن خوب شنونده امیدوارى،

  ) 0381اجتماعى، شناسى روان مولفان، از جمعى
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 وضعیت موجودبیان 

مدیر مدرسه مشغول به .............. در سال تحصیلی .............. در در مدرسه .................... به عنوان .......... اینجانب

. در حین مدیریتم تصمیم گرفتم با همکاران تعامل بسیار مناسبی داشته باشم تا به پیشرفت تدریس بودم 

 علمی مدرسه كمک بیشتری كرده باشم .

 با كه كسانی باشند، قافله این جلودار باید مدیران  پرورش، و آموزش نیروهای دربین كه است این هن مگر

 است؟آیا اینگونه آیا پرسید باید افتاد؟اما اخالقی فضایل تمامی و صداقت صفا، خوبی، یاد باید نامشان بردن

 یاد افتید؟آیا می چه یاد به برید یم را مدیر نام وقتی كه شود همکاران و آموزان دانش از جویی و پرس اگر

 آن از جوانان و نوجوان كه كاری زند، می «نق» اصطالح به كند می نهی و امر تنها اوقات گاهی كه شخصی

 و انگیزگی بی زدن، چرت پاگذاشتن، روی بر پا بیکاری، همچون كلماتی یاد به ناكرده خدای یا متنفرند

 تراكت چند چسباندن هنرش تنها و است عقب كیلومتری صد ندچ علم قافله از كه است شخصی گر تداعی

 یا است نداده انجامش یا كه مراسمی و فعالیت از گزارشی تهیه حال در یا و است آموزشگاه تابلوی روی بر

 مدرسه در همکارانم با كه صحبتی به توجه با. است بوده گزارش یک ارائه صرف هدف انجام صورت در

 از بعد پرورشی تمدیر پست در ام تجربه اولین در نیز من و. دادند قرار تائید مورد را وقف موارد اكثرا داشتم

 لذا.ندارد وجود روابط در الزم اعتماد و صمیمت و كنند نمی راحتی احساس همکارانم كه شدم متوجه مدتی

 . نمایم برطرف را مشکل این كه هستم هایی كار راه دنبال به

 : واژگان تعریف

 : تعامل

 دیگری فعالیت وسیله به یک هر فعالیت كه طوری به( نوع هر از)  سیستم یا واحد سری دو بین موجود رابطه 

 .شود مشخص

 در ، بالعکس و كند می عمل دیگر  افراد یا فرد رفتار برای محرک عنوان به فرد یک رفتار اجتماعی تعامل در -

 (آفتاب سایتُ  تربیتی علوم توصیفی فرهنگ) دباشن می مالک مدرسه  یک در شاغل معلمالن پژوهش این
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 فرهنگ. )كند می كمک دیگران تربیتی تکامل و رشد به اینکه یا ، كند می تدریس كه است شخصی:  معلم

 (آفتاب سایتُ  تربیتی علوم توصیفی

 گزارش تخصصی :اهداف 

 اصلی :هدف 

 روابط و تعامل مناسب با همکاران مدرسهبرقراری 

 : جزئی ف اهدا

 راهکارهای تعامل دو طرفه و مناسب با همکارانبررسی  - 0

 روش هایی جهت تعامل مناسب با همکارانی بکارگیر - 1

 جهت تعامل مناسب بین همکاران در مدارس به سایر مدیران  پیشنهادات و راهکارهایی ارائه  – 3

 با شاخص :مقایسه 

مقایسه با شاخص ، باید تعامل مناسب بین مدیر و همکاران برقرار و سبب همکاری معلمان و عوامل در 

 گردند.مدرسه  مدرسه با مدیر در جهت پیشبرد اهداف آموزشی

 آوری اطالعات :جمع 

 چون؛ مراجعی و منابع از و بهمصاح و مشاهده روش دو از اطالعات یافتن جهت پژوهش از مرحله این در

  . است شده استفاده مدرسه كاركنان دیگر و مدیر ، همکاران

 : مشاهده

 بنده است افتاده اتفاق مشاهده گوییم كنیم توجه خود پیرامون رخدادهای و اتفاقات به منظم صورت به اگر

 شد می باعث كه شدم واردیم متوجه همکاران برخورد نوع به توجه با مدرسه محیط در پژوهش این در نیز
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 كه شود می ایجاد ذهنیت این و دهد جلوه نادرست را مدرسه مدیر به نسبت را آموزشی همکاران دیدگاه

 :  دهند نمی انجام مفیدی كار هیچ مدرسه مدیر

 . گذارند نمی میان در مدیر با را خود مسائل راحتی به  مدرسه دفتر در حضور هنگام در همکاران -0

 سنگینی نگاه مدرسه دفتر به ورود هنگام در همکار باشد تاخیری تفریح زنگ آمدن در صدا به در اگر  -1

 . دارد

 . ندارد توجیحی همکار نظر از آموزشگاه دفتر در مدیر حضور تفریح ساعات زمان در -3

 . میشویم مواجه همکار تفاوتی بی با شود تقدیر ینمدیر از اگر -4

 . دارد پی در را همکار واكنش نباشد برخوردار خوبی كیفیت از  مدرسه  مراسمات برگزاری اگر  -5

  

  :  مصاحبه 

 با توان می دران كه است دوطرفه گفتگوی یک مصاحبه شود می استفاده تحقیقات اكثر در مصاحبه از

 گوییگفت در نیز من.   بدست را نظر مورد اطالعات  صحبت حین در آن اصالح و ها شنیده تحلیل و تفسیر

  . دادند می قرار تایید مورد را جانبنای شده مشاهده موارد كه داشتم همکارانم با كه

 علمی های یافته 

 و دادن ربط و دادن پیوند معانی به مصدری معنای به گاهی. است شده استعمال معنا دو به فارسی در ارتباط

 واژه این. شود می برداشت آن از رابطه و پیوستگی پیوند، بستگی، معانی كه مصدری اسم معنای به هم گاهی

 شده، ذكر مفهوم این برای كه ای اولیه تعاریف. است متعددی تعاریف دارای ارتباطات نظران صاحب بیان در

 و دوسویگی ارتباط از جدید های سازی مفهوم كه حالی در اند؛ كرده تأكید گیرنده به منبع از خطی حركت بر

 اطالعات، اشتراک و مبادله آن در كه دانند می سویه دو فراگردی آنرا و دكنن می تکیه ادراک اشتراک

 (375ص اول، دیگرانچاپ و ویندال سون.)دهد می رخ عواطف یا و افکار ها، نگرش
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 ،"اجتماعی سازمان" خود معروف كتاب در كه( 0919)"كولی چارلز" تعریف عرصه، این نظران صاحب برخی

 تعریف به اینگونه كولی. اند كرده قلمداد مفهوم این برای تعریف ترین كامل و نتری جامع را است، كرده ارائه

 تمام و آید می بوجود آن وسیله به و اساس بر انسانی روابط كه است مکانیسمی ارتباط: »پردازد می ارتباط

 چهره، حاالت ،ارتباط. كند پیدا توسعه آن پایه بر زمان و مکان در آنها حفظ و انتقال وسایل و فکری مظاهر

 راه در اخیراً كه وسایلی تمام و تلفن تلگراف، آهن، راه چاپ، ها، نوشته كلمات، صدا، طنین حركات، رفتارها،

 (18ص معتمدنژاد؛.«)گیرد می بر در را همه اند؛ شده ساخته زمان و مکان بر غلبه

 با مناسب ارتباطی های نظام به تواقعی شناخت برای دیرباز از انسان و است انسانی جامعۀ بنای سنگ ارتباط

 اینکه تا خورد رقم شنیداری و دیداری نحوۀ به ارتباط اولیه دوران. است شده متوسل خود زمان مقتضیات

. گرفت بخود ای تازه شکل ارتباط و داد رخ عرصه این در عظیم انقالبی چاپ اختراع با میالدی 06 قرن در

 (00-01ص نهم، چاپ ،0385محمد، دادگران،)

 كه بود یونانی فیلسوف ارسطو پرداخت، بشری زندگی مهم عنصر این مفهومی تبیین به كه كسی نخستین

 برخی عقیده به. زد مفهوم این تبیین به دست ،(ریطوریقا)بیان معانی مطالعه كتاب در پیش سال 1311

 راد، محسنیان.)كرد ارائه مدل یک از شبحی ارتباط برای كه است دانشمندی اولین وی نظران صاحب

 (375ص

 ارتباط اقسام

 :كرد تقسیم مختلف اعتبارات به توان می را ارتباط

. 4 نوشتاری؛ ارتباط. 3 عمومی؛ یا جمعی ارتباط. 1 واسطه؛ بدون و خصوصی ارتباط. 0: محتوا اعتبار به -الف

 ارتباط. 9 غیركالمی؛ تباطار. 8 كالمی؛ ارتباط. 7 ملّی؛ فرا ارتباط. 6 ملّی؛ ارتباط. 5 غیرنوشتاری؛ ارتباط

 غیر ارتباط. 04 سازمانی؛ ارتباط. 03 غیرزمانی؛ ارتباط. 01 زمانی؛ ارتباط. 00 ماشینی؛ ارتباط. 01 انسانی؛

 .نمادین ارتباط.05 سازمانی؛
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 در ارتباط. 0: كند می تقسیم دسته سه به كاركردی بلحاظ را ارتباط «برلو دیوید: »كاركرد اعتبار به -ب

 خواه و فرد هویت خواه بقاء، و حفظ جهت در ارتباط. 3 ابداع؛ جهت در ارتباط. 1 كار؛ انجام و لیدتو جهت

 .افراد بین روابط حفظ

 .غیرمستقیم. 1 مستقیم؛. 0: ایجاد چگونگی اعتبار به -ج

 ص ،دادگران. )جمعی ارتباط. 3 غیرشخصی؛ ارتباط. 1 شخصی؛ ارتباط. 0: كننده مشاركت افراد اعتبار به -د

31-19)  

 ارتباط های مدل

 عناصر وسعت نظر از را آنها توان می كلی بطور كه است شده ارائه ارتباط فراگرد برای مختلفی های مدل

  :از عبارتند مدلها این از برخی. داد نشان پیچیده و ساده قالب دو صورت به دهنده تشکیل

 :كند می عنوان اساسی لسؤا پنج قالب در را خود ارتباطی مدل وی: السول مدل  -0

 .اثری چه با( هـ كسی؛ چه به( د كانالی؛ چه در( ج گوید؛ می چه( ب كسی؛ چه( الف

 مسیر از و منبع سوی از ها، نشانه صورت به رمزها مدل این در: "ویور وارن" و "شانون كلود" مدل  -1

 به تبدیل عالئم كه است مسیری نچنی در. كند می رمزگشایی را آنها پیامگیر و رسند می مخاطب به كانال،

 رمزگشای و رمزگذار بین ارتباطی فاصلۀ در پارازیت یا اختالل میان این در. شوند می ادراک قابل و شده پیام

 (38-39 ص دادگران،. )بگذارد اثر پیام روی و باشد داشته وجود تواند می

 

 حوزه ده كه كرد؛ تحصیل كالمی مدلی و كاركرد السول مدل روی بر تفصیل و دقت با گرنبر: گرنبر مدل -3

 .است السول مدل گسترش واقع در مدل این. دهد می نشان را ارتباطی پژوهش اصلی

 

 پیش تری  پیچیده مدل سوی به ساده ارتباطی مدل یک از اولیه های مدل از ای رشته در شرام: شرام مدل -4

 مدلی به سپس و آورد حساب به كنند برقرار رتباطا كوشند می كه را فردی دو متراكم های تجربه كه رود می
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 تانکارد و ورنر سورین. )گیرد می نظر در فرد دو میان متقابل كنش با را انسانی ارتباط كه رسد می

  (81 – 87 ص سوم، چاپ ،0386جیمز،

 ارتباط عناصر

 روشن ارتباط جریان برقراری طرز آنها تركیب به توجه با كه دارند وجود گوناگونی عناصر ارتباط هر در

 :متفاوتند ارتباط نوع به توجه با عناصر این. شود می

 پیام، گیرنده: عنصر سه شامل و داراست را ارتباطی جریان ترین ساده ارتباط این: مستقیم ارتباط  -0

 .باشد می پیام و پیام، فرستنده

 مستقیم ارتباط عنصر 3 به رتباطیا وسیله نام به جدیدی عنصر ارتباط نوع این در: غیرمستقیم ارتباط -1

 .شود می افزوده

 عناصری غیرمستقیم، و مستقیم ارتباط در موجود عناصر بر عالوه جمعی ارتباط در: جمعی ارتباط -3

. بازخورد و( رمزیاب)گیر ارتباط گیرنده، دستگاه ،(رمزگزار)گر ارتباط: از عبارتند كه دارند وجود نیز دیگری

 (43 – 46 ص معتمدنژاد،)

 ارتباط اهداف

 ها نگرش دادن تغییر راستای در را ارتباط و دانسته دیگران ترغیب و اقناع را فراگرد این از هدف «ارسطو»

 اهداف جملۀ از نیز دیگران به فهماندن و تفهیم آگاهی، و اطالع كردن، تفریح دادن، آموزش. كند می ارزیابی

 (174ص تانکارد، و سورین و 375ص شناسی، ارتباط. )اند شده شمرده

 (تهران دانشگاه مشاوره مركز كارشناس استوار، زهره) موثر ارتباط برقراری در اساسی گام هفت

 دادن گوش: اول گام 

 نتواند را دادن گوش فن شنونده اگر اما است، ساده بسیار دیگران به دادن گوش رسد می نظر به كه درحالی

 زبان به مقابل طرف كه كالمی شنیدن فقط دادن گوش. شود می لمشک دچار ارتباط ببندد كار به درستی به

 :است زیر شرح به موارد برخی شامل بلکه نیست، آورد می
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 كیست؟ گوینده اینکه -

 چیست؟ شده مطرح مسئله به نسبت او دیدگاه -

 دارد؟ ما از انتظاری چه و است چگونه احساساتش كند، می نگران را او مسائلی چه -

 نماید، برقرار غیركالمی و كالمی ارتباط بین الزم هماهنگی تواند می بخوبی موفق شنونده یک ینهاا به عالوه

 حاالت و ژستها از دادن گوش هنگام به نیز خود و كند توجه گوینده بدنی حاالت و ژستها كلیه به است قادر

 نگاه با یا و كشیدن خمیازه با هیچگاه او. كند استفاده مقابل طرف درک اعالم و تایید جهت مناسب بدنی

 چشمی تماس با تا است درصدد ”دائما و گیرد نمی گوینده از را خود نگاه اطراف، به و سرعت به كردن

 .دهد گوش او حرفهای به است عالقمند كه نماید منتقل گوینده به را موضوع این مناسب

 گوش خود درونی افکار به دیگران انسخن در دقت و تمركز جای به شما كه زمانی تا باشید داشته خاطر به

 .باشید خوبی شنونده بود نخواهید قادر دهید، می

 بودن صادق و صریح: دوم گام

 بازی نقش موثر بسیار اما نامحسوس شکل به انسانی ارتباطات در كه است فرایندی بودن صادق و صراحت 

 حس  را آن ارتباط، درگیر طرف دو بلکه .باشد نمی شیندن یا دیدن قابل فرآیند این میشود تاكید. كند می

  .كنند می

 و مبهم مخدوش، شکل به یا و شد خواهد قطع یا شک، بدون باشد، صداقت و صراحت فاقد ارتباطی اگر

 می اشتباه به مقابل طرف نماییم بیان صراحت با را خود منظور نخواهیم یا نتوانیم اگر. یابد می ادامه ناسالم

  .گردد می دور واقعیت از و شود می متوسل نگما و حدس به و افتد

 در مشکالت و مسائل از بسیاری سرمنشاء انسانی ارتباطات در صدات عدم و ابهام باشیم داشته خاطر به

 .است فردی ارتباطات
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 همدردی و همدلی: سوم گام

 خود ترسهای و نگرانیها تمایالت، ، آرزوها افکار، همواره كنیم می برقرار ارتباط یکدیگر با كه زمانی ما اغلب

 در ما با ”ثانیا و باشند داشته ما از درستی درک ”اوال دیگران كه داریم نیاز جهت بدین.  سازیم می آشکار را

 فهم و درک برای است تالشی همدردی. كنند همدردی و همدلی مشکالتمان و ترسها نگرانیها، زمینه

 نگاه آنها چشم دریچه از و بگذاریم دیگران جای را خود یمبتوان باید همدلی برای. مقابل طرف ذهنی دنیازی

 را او منظور شما كه بداند تا كنید تکرار را مقابل طرف سخن توانید می شما همدلی در. كنیم احساس و

 نمی وجه هیچ به است كرده خرد را من اعصاب ام اتاقی هم: گوید می شما به دوستتان: مثال. اید دریافته

 خیلی او دست از اینکه مثل: ) بگویید او به توانید می همدالنه رفتار طرز از استفاده با كنم، ملتح را او توانم

 ( نیست؟ طور این هستی، عصبانی

 حرف خود مقابل طرف با موفقیت جهت در نیستید مجبور همدالنه برخورد در كه باشید داشته خاطر به

 حرفهای مقابل در نیست الزم ضمن در. كنید صدیقت را احساساتش او تکرارصحبت با آن جای به. بزنید

 دارد، وجود تفاوت همدردی و همدلی میان اینکه ذكر قابل نکته. كنید گیری نتیجه و قضاوت مقابل طرف

 كه معنی بدین. باشد داشته همنوایی گوینده عواطف و احساسات با كند می سعی شنوندنه همدردی در

 در شد اشاره كه همانطور ولی شود می منجر او ناراحتی به شدن متاسف و او خوشحالی به شدن خوشحال

  .باشید نمی خود مقابل طرف با موافقت و تایید درصدد ”الزاما شما همدلی،

 

 منطق نقش همدلی در كه تفاوت این با كنند، می بازی نقش ارتباط تداوم در دو هر همدردی و همدلی

 حل برای بتواند تا میدهد گوش گوینده حرفهای به خوبی به همدلی با شنونده و است احساس از تر قوی

  .كند می كمک او به منفی عواطف و هیجانات تخلیه با ”صرفا همدردی در ولی كند، كمک او به مسئله

 مقابل طرف به احترام و آرامش حفظ: چهارم گام

 و نظرات باید یا كنیم می فکر گاه و آییم برمی آنها ارزیابی درصدد دیگران با خود ارتباطات در اغلب ما

 آنها به را خودمات احساسات و نظرات( غیرمستقیم و مستقیم) نوعی به یا و كنیم رد را آنها احساسات
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 در درگیر طرف دو هر و یابد نمی تداوم ”غالبا  گیرد می شکل روش این پایه بر كه ارتباطاتی. نماییم تحمیل

 می برقرار ارتباط یکدیگر با دلیل بدین ما شد، اشاره نیز ”قبال كه همانطور. سازد می مشکل دچار را ارتباط

 بهتر درک ، اطالعات كردن بدل و رد تعارضات، و تضادها رفع مشکالت، و مسائل حل به آن طریق از تا كنیم

 نه باشد می آن اصلی عنصر((  دیگران ارزیابی))  كه روابطی در یابیم، دست اجتماعی نیازهای رفع و خود

 خاطر به باید. رود می بین از نیز انسانی ارتباطات در الزم آرامش بلکه یابد، نمی تحقق مذكور اهداف هاتن

 ما احساسات و افکار به حداقل یا و كنند  موافقت ما نظرات با دیگران خواهیم می ما همه باشیم داشته

 ارتباط در اگر ندارند، اهمیت ”كامال دماتخو برای ما نظرات و عقاید زیر كنند، تایید را آنها و بگذارند احترام

 را خود هدفمند و مناسب روند ارتباط گذاریم، نمی احترام آنها نظرات به كه آید پیش تصور این دیگران با

  .نماید نمی طی

 دنیا به خود روش به و كنند نمی احساس كنند، نمی فکر ما مانند مردم اغلب كه نکته این گرفتن نظر در

  .است اساسی بسیار ندكن می نگاه

 مناسب شیوه به نمودن مخالفت: پنجم گام

 كه آنها عقاید و نظرات با مناسب شیوه به توانیم می وقت آن نیستند ما مانند دیگران كه بپذیریم بتوانیم اگر

 بلند با همراه ”غالبا كه مخرب جدل و بحث بدون دیگر عبارت به. كنیم مخالفت نیستند صحیح ما نظر به

 ترین مناسب از یکی. یابیم دست مناسب نتیجه به توانیم می است غضب و خشم فریاد، و داد صدا، نكرد

 سخنان در فرد روش، این در. است سالح خلع روش دیگران عقاید و نظرات با كردن مخالفت برای ها شیوه

 مقام در پسس و(  نیست موافق او سخنان مجموعه با اگر حتی) كند می پیدا را حقیقتی مقابل طرف

  .گذارد می عجیبی بخش آرام تاثیر مقابل طرف بر روش این.. زند می حرف آن تایید و موافقت

 واقع در شیوه این با است، سرانجام بی همیشه و فایده بی جدل، ولی نپذیرد را سالح خلع روش است ممکن

 به بیشتری آمادگی با و كند می پیروزی احساس نیز مقابل طرف و شوید می خارج بحث از پیروز شما

  .دهد می گوش شما حرفهای
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 نباید همیشه ما باتوست، حق بله: شما پاسخ! ندارم قبول را تو حرفهای ”اصال: گوید می شما همکالسی: مثال

  .نپذیریم را دیگران حرفهای صددرصد صورت به و دربست

 را مطلوب اثر روش این باشد یزتحقیرآم پاسخ اگر. است مهم نیز شما پاسخ لحن كه داشت خاطر به باید

  .داشت نخواهد

 

 آگاهی افزایش و خودشناسی: ششم گام

 دیگران با ما بحثهای رسیدن نتیجه به یا و آنها با كردن همدردی و همدلی دیگران، ذهنی دنیای شناسایی

 زندگی محیط و دیگران شناسایی جهت خود آگاهیهای و اطالعات افزایش برای تالشی و خوشناسی نیازمند

  .است

 كند می كمک آنها، صادقانه پذیرش و خود نیازهای و آرزوها  امیال، ترسها، ضعف، و قوت نقاط از آگاهی

  .بپذیریم را آنها و ببینیم تر بینانه واقع را دیگران وخصوصیات و ویژگیها

 :است كننده زیركمک پرسشهای نظیر سئواالتی به دادن پاسخ خودشناسی در

 باشند؟ داشته ویژگیهایی چه دارم نزدیک ارتباط آنها با كه افرادی و وستاند دارم دوست-

 نمایم؟ برقرار دیگران با را شرط و قید بدون و صمیمانه رابطه توانم می آیا-

 میبرم؟ لذت چقدر دوستانه رابطه یک در شدن درگیر از-

 است؟ چقدر اجتماعی ارتباطات در من تعهد میزان-

 كنم؟ كمک دوستانم به توانم می رچقد ضروری مواقع در-

 شوم؟ می قدم پیش دیگران با ارتباط و دوستی در آیا-

 كنم؟ می عمل چگونه كنم می پیدا دیگران با ارتباط در مشکلی  یا مسئله كه زمانی-

 است؟ بینانه واقع دیگران از من انتظارات آیا-
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 تغییر جهت در تالشی و صبوری ،وقت صرف مستلزم آگاهی افزایش و خوشناسی داشت خاطر به باید

 مشاوران و روانشناسان نظیر متخصص افراد از گرفتن كمک فوق عوامل بر عالوه. است خود منفی ویژگیهای

  .است ضروری نیز

 شده تحریف افکار شناسایی: هفتم گام

 رفتار خود ای كلیشه و شده تعیین پیش از احساسات و خود افکار چارچوب در دیگران با ارتباط در ما اكثر

 فرآیند در ما كه معنی بدین. باشد نمی موجود واقعیتها از صحیحی تصویر افکار، این از بسیاری در. كنیم می

 شدن تر روشن برای. شویم می شناختی خطای دستخوش داریم دیگران به نسبت كه اطالعاتی پردازش

 :كنیم می بیان مثالی مطلب

 را ریسمانی یا بلند و باریک چوب تکه یک مثل شیء یک سایه كه است آمده پیش شما برای تاكنون آیا

 این به ایم داشته دست این از تجربیاتی بارها زندگی طول در ما همه ”مطمئنا ببینید؟ مار شکل به دیوار روی

 .میشود گفته((  حسی خطای))  ادراک، و احساس روانشناسی علم در تجربیات قبیل

 تحریف))  شناختی روانشناسان را خطاها این. میشود تحریف و خطا دچار ”بعضا نیز ما شناختی سیستم

 به را اشکال كه هستند دوربینی یا و آینه مثل شناختی تحریفهای. نامند می((  شناختی خطای یا شناختی

  .دهند می نشان را نادرستی و غریب و عجیب شکلهای بلکه كنند، نمی بازنمایی هستند كه گونه همان

 جهت در و شناخت را آنها باید لذا كنند، می ایجاد فراوانی مشکالت انسانی ارتباطات در شناختی یتحریفها

  .كنیم می اشاره مثال با همراه شناختی تحریفهای مهمترین از برخی به اینجا در. برداشت گام آنها تصحیح

 بی و دهد نمی را شما سالم جواب وا اما كنید، می سالم و بینید می دانشکده در را ها همکالسی از یکی: مثال

  .گذرد می شما كنار از تفاوت

 رفتار این زیر های شیوه از یکی به دارد امکان است، شناختی خطای و تحریف دچار كه ذهنی: حادثه این در

  .نماید تفسیر و تعبیر را

  ( داوری پیش)  است شده مغرور و خودخواه چقدر او-
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 ( سازی شخصی ) ام كرده كاری من ”حتما-

 (آمیز مبالغه تعمیم)  گیرد می نادیده را دیگران همیشه-

  ( شتابزده گیری تصمیم یا و گیری نتیجه)  كنم قطع او با باید را ام رابطه-

 با ما ارتباط شدن مخدوش یا قطع به منجر نوعی به مذكور های شیوه از كدام هر بینید، می كه همانطور

 بر مبتنی و صحیح اطالعات پردازش در ما توان عدم اساسی، مسئله شاید كه حالی در میشود، دیگران

  .است شده مسئله این آمدن بوجود باعث كه باشد، واقعیت

 

 باورها دسته این شناسایی برای. است غیرمنطقی باورهای شناختی تحریفهای بنای زیر داشت خاطر به باید

 كمک بسیار روانشناسان نظیر متخصص افراد از گرفتن كمک ،آگاهی بر عالوه شناختی تحریفهای با مبارزه و

  .است كننده

 مستحکم و موثر اجتماعی روابط بتوانیم تا بندیم كار به را آنها بسپاریم، خاطر به را گامها این كنیم می سعی

 كنیم برقرار دیگران با تری

 : تحقیق پیشینه

 : گردید مشاهده رزی موارد  دادم انجام اینجانب كه هایی بررسی با

 مدیریت  موضوع با(   0386، صفحه 085 ، تهران امرود نشر ،)  است مدیر یک مدیر كتاب از دربخشی

 كاركرد چهار توانیم می چگونه اینکه مورد در مطالبی ، همکاران با مناسب انسانی ارتباطات اعمال و ایجاد

 مورد در را ، انسانی منابع مدیریت نظام لیاص اجزای عنوان به را كاربرد و نگهداری ، بهسازی ، جذب

  .بود شده ارائه هایی حل راه مراحل از هریک برای خصوص این در كه داشت وجود  كنیم اعمال همکاران

 برخورد در مهارت داشتن طریق از مؤثر مدیریت عنوان تحت تحقیقی( 0973)  كاكابادسه و مارگریسون

 انجام برای صحیح برخورد در مهارت میزان بررسی تحقیق این اصلی هدف. اند داده انجام افراد با صحیح

 مسؤول شامل( ارشد مقامات از نفر 70 تحقیق این آماری نمونه.  بود ارشد مدیران سوی از مؤثر كار دادن
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 به پژوهش این از زیر نتایج. بود زیمبابوه) وزارتخانه 06 در خدماتی سازمانهای اول انمدیر تا ها وزارتخانه

 :است آمده دست

 خود نقش از و گیرد می را آنها وقت بیشترین افراد اداره كه بودند القول متفق باال سطح مدیران اكثریت  -0

 .داشتند آگاهی افراد میان روابط مدیریت زمینۀ در

 اصلی ارمعی عنوان به آنها در انگیزه ایجاد و افراد با صحیح برخورد در مهارت و لیاقت بر ارشد، مقامات  -1

 .داشتند تأكید سریع شغلی پیشرفت نتیجه در و اثربخشی افزایش برای

 

 از را الیق مدیر كه است افراد با صحیح برخورد در مهارت كه بودند معتقد(درصد1/73) گویان پاسخ  -3

 .سازد می جدا ناالیق مدیر

 مورد مدیریت آموزشی های دوره در را بهبودی خود شیوه آموزش درصد 37 پاسخگویان، مجموع از   -4

 و دانستند ضروری آموزشی های نامه بر در را افراد با صحیح برخورد رتهای مها آموزش آنها درصد 34 و نیاز

 .داشتند تأكید فنی مسائل آموزش بر درصد 19

 چگونگی اولویت ترتیب به پاسخگویان نظر از مؤثرند ارشد مدیران افزایش در كه مهارتهایی مهمترین  -5

 و همکاران مافوق، افراد با مؤثر ارتباطات آنها، در صحیح انگیزه ایجاد و نیازها درک طریق از افراد ادارۀ

 .است سازمان مالی امور اداره در كار اثربخشی به بخشیدن بهبود و زیردستان

 در متوسطه آموزش جدید نظام مدیران كامیابی میزان بررسی عنوان با كه تحقیقی در(  0376)  كوهستانی 

 نتایج به داد، انجام مشهد شهر در كاركنان و مشاوران دبیران، دیدگاه از آموزشگاه در انسانی روابط برقراری

 :یافت دست زیر

 موفق انسانی روابط تقویت و نگهداری برقراری، در را مدیر( درصد 1/63)نمونه افراد از نیمی از بیش  .0 

 .اند دانسته

 جدید نظام مدیران احساسات و تمایالت روحیات، شناسایی در را مدیر( درصد6/68)افراد از مینی از بیش . 1

 .اند دانسته موفق انسانی روابط مدیریت در متوسطه آموزش
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 موفق افراد احساسات و تمایالت و روحیات شناسایی در را مدیر%(  54)  نمونه افراد از نیمی از بیش  .3 

 .اند دانسته

 ها داده تفسیر و تحلیل و تجزیه

 تجزیه مورد فرایند این از حاصل اطالعات مورد این در چند ی مطالعه و محترم همکاران نظر بررسی از پس

  . است زیر شرح به وتحلیل تجزیه های یافته خالصه كه گرفت قرار تحلیل و

 :شود استفاده پرسش شش روش از شد سعی مرحله این در:  اولیه های یافته خالصه 

 ؟ داریم نیاز ارتباط ریبرقرا به چرا

 در كنیم برقرار ارتباط دیگران با كه است الزم انها به دستیابی و اهداف پیشبرد برای ای جامعه هر در

 مسائل بخشی كیفیت و بهبود باعث همکاران با تعامل داشتن است كوچک جامعه یک كه هم مدرسه

 . شد خواهد پرورشی و آموزشی

  ؟ کنیم شناسایی را موثر ارتباط چگونه

 ارتباط یک در كه اهدافی است ای پیچیده فرایند یک ارتباط شد گفته قبلی های بخش در كه طور همان

 یک اثرگذاری تشخیص برای خوبی مالک تواند می هدفها این به یابی دست میزان و شود می مشخص

 . باشد ارتباط

 ؟ دارد موثرتری ارتباط کسی چه

 نقش تواند می گردد می ارتباط یک از خاصی هدف دنبال كه شخصی است دوطرفه فرایند یک ارتباط

 هر كه است الزم باشد می مدرسه همکاران میان ارتباط چون پژوهش این در ولی باشد داشته تری پررنگ

 .باشند داشته هم با موثری رابطه دوطرف

 شود؟ می بهتری تعامل باعث عاملی چه

 هستند ارزشمندی عوامل...شخصی،و های حریم و ها حرمت حفظمثبت، های ،نگرش صمیمانه روابط داشتن

 . دارند تاثیر موثر ارتباط برقراری در كه
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 ؟ ایم  کرده برقرار سازنده و مفید ارتباط که شویم می متوجه موقع چه

 همچنین و نادرست های برداشت  گونه هر از دور به و دوستانه كامال فضای یک در تعامل كه مواقعی

 . داریم خوبی تعامل كه گفت میتوان باشد ، ارتباط اهداف بودن مشخص

 ؟ کنیم می برقرار تعامل و ارتباط کجا

 در و مدرسه فضای در تعامل حاضر پژوهش در.  است پذیر امکان ارتباط یک ایجاد  مکانی و زمان هر در

 . است نظر مورد تحصیل زمان

  موقتی حلهای راه یا حل راه انتخاب

 آنان نظر اظهار و كردن صحبت هنگام همکاران به گذاشتن احترام . 0

 در زحماتشان از سپاسگزاری نیز و شوند می مدرسه وارد كه ای لحظه در آنان از روزه هر پرسی احوال . 1

 خالصانه گفتن و روز پایان

 معلمان شورای هدفمند جلسات برگزاری. 3

    مدرسه از خارج های نشست و آموزشی های كارگاه ، ها دوره در همکاران حضور شرایط ساختن فراهم. 4

  ها آن دادن قرار اختیار در و آموزشگاه محیط به خواندنی مناسب منابع و ها كتاب ، نشریات آوردن. 5   

 . گوناگون های مناسبت در پیامک ارسال یا و همکاران یا  منزل نشانی به تشکر یا تبریک كارت فرستادن .6

 .ها آن بستن كار به و مدرسه مسائل با ارتباط در همکاران پیشنهادهای به توجه .7

 . همکاران از آموزان دانش و اولیاء ، جمع در تشکر و تقدیر ..8

 .آغازین مراسم و پرورشی های فعالیت در همکاران تخصص از استفاده.9

 . خدمت ضمن های دوره مانند اردد همکار برای نفعی كه مواردی و ها بخشنامه موقع به رسانی اطالع .01

 . آید می وجود به همکار برای مشکلی كه مواقعی در كمک و درک.00

 . خود های خواسته به نسبت معلمان های خواسته دادن قرار اولویت. 01
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 های برگه كردن ،اماده سواالت تایپ مانند ، معلم پرورشی و آموزشی های فعالیت روند به رسانی كمک .03

 ....و انیامتح

 . رفتار و وگفتار عمل در صداقت داشتن .04

  :ها حل راه به بخشی اعتبار

 و مدیران  با موضوع این به بردن پی برای باشد عملیاتی و اعتبار دارای باید شده تخابنا های حل راه

 قرار تایید مورد را فوق موارد نظر اتفاق با همه و. شد صحبت مختلف مدارس معلمان و تجربه با ینمدیر

 . كردم پیدا دست فوق بندی جمع به  موضوع با مرتبط مطالب مطالعه با همچنین.  دادند

 قوت نقاط 

 نمودیم اجرا بود مانده باقی تحصیلی سال از كه زمانی مدت در بودیم كرده انتخاب كه را هایی حل راه

 آرام شدند  بنده تعامل ودرستی صداقت متوجه همکاران كه یزمان. داشتند اجرایی قابلیت ها حل راه تمامی

 و ها بخشنامه اینکه از.نداشت وجود گذشته سنگین یها نگاه كردند ایجاد تغییرات برخوردشان نحوه در آرام

 تعامل باعث و گرفتم می قرار تشکر و تقدیر مورد كردم می رسانی اطالع موقع به را خدمت ضمن های دوره

 به نسبت دیدگاه تغییر و روابط بهبود در مهمی عامل مختلف شرایط در همکار واقعی درک.  شد می بهتری

 كه موردی هر یا كالس اداره میل كمال با بنده و آمد می وجود به مشکلی كه زمانی گردید مدرسه مدیر

 و تواضع چه با همکار كه كردم می ه مشاهد بعدی های برخورد ،در میکردم قبول را میکرد برطرف را مشکل

 اشته د را اثرگذاری و مثبت ارتباط بتوانم شد این به منجر موارد واین. نمود می برخورد ای خالصانه احترام

 . بدهم تغییر مدرسه مدیر به نسبت آنان منفی نگرش به نسبت را همکاران ذهنیت و باشم

 ضعف :نقاط 

 از معلم ها همکاری الزم را نمی كردند .بعضی 
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 گیری :نتیجه 

مدیر با دبیران و همکاران مدرسه ، سبب یک نوع همدلی مناسب بین آنها می شود  برقراری تعامل مناسببا 

 رسه و دانش آموزان می شود .و این سبب پیشرفت علمی و حل مشکالت مد

 :پیشنهادات 

 برقراری ارتباط مناسب بین مدیر و همکاران راه های زیر پیشنهاد می شود :جهت 

 آنان نظر اظهار و كردن صحبت هنگام همکاران به گذاشتن احترام . 0

 در زحماتشان از سپاسگزاری نیز و شوند می مدرسه وارد كه ای لحظه در آنان از روزه هر پرسی احوال . 1

 خالصانه گفتن و روز پایان

 معلمان شورای هدفمند جلسات برگزاری. 3

    مدرسه از خارج های نشست و آموزشی های كارگاه ، ها دوره در همکاران حضور شرایط ساختن فراهم. 4

  ها آن دادن قرار اختیار در و آموزشگاه محیط به خواندنی مناسب منابع و ها كتاب ، نشریات آوردن. 5   

 . گوناگون های مناسبت در پیامک ارسال یا و همکاران یا  منزل نشانی به تشکر یا تبریک كارت فرستادن .6

 .ها آن بستن كار به و مدرسه مسائل با ارتباط در همکاران پیشنهادهای به توجه .7

 . همکاران از آموزان دانش و اولیاء ، جمع در تشکر و تقدیر ..8

 .آغازین مراسم و پرورشی های فعالیت در همکاران تخصص از استفاده.9

 . رفتار و وگفتار عمل در صداقت داشتن .01

 : منابع

 

 0381 آگاه، انتشارات اجتماعى، شناسى روان یوسف، كریمى، -7

 

  0381 ، قم دانشگاه حوزه پژوهشى موسسه انتشارات اجتماعى، شناسى روان مولفان، از جمعى -8
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 ناصر و دهقان علیرضا ،(ارتباطات مکاتب و ها نظریه)ارتباطات های نظریه كاربرد دیگران؛ و ویندال سون -9

 دانش، كنکاش مشهد، همان، و. 375ص اول، چاپ  ،0376 ها، رسانه تحقیقات مركز تهران، ضرونچی،

 .59ص اول، چاپ ،0384
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