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به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می به لطف ايزد منان به اتمام رسيده بر خود الزم می    اقدام پژوهیاقدام پژوهیاقدام پژوهیاينك كه اين اينك كه اين اينك كه اين                
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   داشته اند متشكريم.داشته اند متشكريم.داشته اند متشكريم.   پژوهشپژوهشپژوهشروند هدايت روند هدايت روند هدايت 



ن اي ويرايش قابل و ورد فايل خريد براي. باشد مي مشاهده براي فقط فايل اين

 مراجعه آسمان پژوهشي علمي سايت به تومان 0222 فقط قيمت با  ياقدام پژوه

 www.asemankafinet.ir.  کنيد

3 
 

 مطالبفهرست 

 5 ................................................................................................................... دهيچك

 6 .................................................................................................................... مقدمه

 8 .............................................................................................................. مسئله انيب

 9 ................................................................................................ موجود وضعيت توصيف

 11 ...................................................................................... (1) شواهد) اطالعات يگردآور

 11 ........................................................................................................... : مشاهده

 11 ................................................................................................... یعلم يها افتهي

 11 ....................................................................................................... ارتباط اقسام

 11 ................................................................................................... ارتباط هاي مدل

 11 .......................................................................................................ارتباط عناصر

 11 ...................................................................................................... : قيتحق نهيشيپ

 11 .................................................................................... ها داده ريتفس و ليتحل و هيتجز

 18 .............................................................................. ؟ ميدار ازين ارتباط يبرقرار به چرا

 18 ......................................................................... ؟ ميكن يیشناسا را موثر ارتباط چگونه

 18 ................................................................................ ؟ دارد يموثرتر ارتباط یكس چه

 18 ......................................................................... شود یم يبهتر تعامل باعث یعامل چه

 18 .................................... ؟ ميا  كرده برقرار سازنده و ديمف ارتباط كه ميشو یم متوجه موقع چه

 19 .......................................................................... ؟ ميكن یم برقرار تعامل و ارتباط كجا



ن اي ويرايش قابل و ورد فايل خريد براي. باشد مي مشاهده براي فقط فايل اين

 مراجعه آسمان پژوهشي علمي سايت به تومان 0222 فقط قيمت با  ياقدام پژوه

 www.asemankafinet.ir.  کنيد

4 
 

 19 ............................................................................................. :يشنهاديپ يها حل راه

 11 ................................................................................ موقتی يحلها راه اي حل راه انتخاب

 11 ......................................................................................... :ها حل راه به بخشی اعتبار

 11 ............................................................................... ( 1 شواهد) مطلوب وضعيت توصيف

 11 ....................................................................... آموزشگاه در انسانی روابط برقراري ضرورت

 11 .................................................................... : یآموزش يسازمانها در سانیان روابط مديريت

 16 ........................................................................ : یآموزش مديريت در انسانی روابط اهداف

 16 ..................................................... : یآموزش يسازمانها در مطلوب انسانی روابط هاي شاخص

 16 ....................................... :رانيفراگ مشكالت و ازهاين ، عاليق ، ها ،استعداد ها توانمندي درك-1

 11 ................................................................................... : فردي هاي تفاوت پذيرش-1

 11 ...................................................................................... : ديگران داشتن دوست-  1

 18 ................................................................. : آموزشی طمحي در روانی بهداشت برقراري-5

 19 ........................................................................................................... يريگ جهينت

 19 .............................................................................................................. : منابع

 

 

 

 

 



ن اي ويرايش قابل و ورد فايل خريد براي. باشد مي مشاهده براي فقط فايل اين

 مراجعه آسمان پژوهشي علمي سايت به تومان 0222 فقط قيمت با  ياقدام پژوه

 www.asemankafinet.ir.  کنيد

5 
 

 چکیده 

 و صداقت صفا، خوبی، ياد به نامشان بردن با كه كسانی باشند بايد مديران پرورش، و آموزش نيروهاي دربين

ون فرهنگيان مشكالتی وجود دارد كه باعث می شود .ولی متاسفانه در جامعه كنافتاد اخالقی فضايل تمامی

كه در اين  هايی حل با راه ....... ........مدير آموزشگاه .............كاهی اين موضوع نتيجه عكس بدهد. اينجانب

  بنده تعامل ودرستی صداقت متوجه همكاراندانش آموزان و  كه در پايان زمانی اجرا كردم اقدام پژوهی

 باعث و. نداشت وجود گذشته سنگيني ها نگاه كردند ايجاد تغييرات برخوردشان نحوه در رامآ آرام شدند

 ديدگاه تغيير و روابط بهبود در مهمی عامل مختلف شرايط در همكار واقعی درك.  شد می بهتري تعامل

 گرديد. مدرسه مدير به نسبت

 ميكرد برطرف را مشكل كه موردي هر يا سكال اداره ميل كمال با بنده و آمد می وجود به مشكلی كه زمانی

 اي خالصانه احترام و تواضع چه با انهمكار كه كردم می مشاهده بعدي هاي برخورد ،در ميكردم قبول را

 .باشم اشته د را اثرگذاري و مثبت ارتباط بتوانم شد اين به منجر موارد واين. ندنمود می برخورد

ريت مدرسه نامرئی رسيدم. در مدرسه نامرئی بود كه توانستم ارتباط بنده به اين مهم از طريق ايجاد و مدي

بهتري با دانش آموزان و تعامل خوبی با همكارانم ايجاد كنم. و در جهت بهبود روابط انسانی در مدرسه كوشا 

در واقع هدف من از انجام اين اقدام .باشم داشته مدرسه در همكاران و آموزان دانش با خوبی تعامل و  

 مخاطب گروه سه بين ارتباطات وتسهيل انسانی روابط توانستم چگونهژوهی بررسی اين موضوع بود كه پ

 بخشم؟ بهبود را(  آموزان معلم،اوليا،دانش) مدرسه

 

 

 مثبت ارتباط-اقدام پژوهی-مديرکلمات کلیدی : 
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 مقدمه

 اساس بر. اند دانسته مديران موفقيت عامل ترين مهم را انسانی روابط برقراري دانشمندان، از بسياري

 كه آن از قبل مهندسان، موفقيت كه شد اين نتيجه گرفت، انجام مهندسان از اي عده روي كه هايی پژوهش

 اين معنی. هاست آن انسانی روابط برقراري توان به مربوط بيشتر باشد، آنان مهندسی تخصص از ناشی

 توانستند می كه بودند كسانی بيشتر بودند، موفق دخو كار در كه مهندسانی از دسته آن كه است آن سخن

 زياد آنقدر انسانی روابط برقراري ارزش و اثر. كنند برقرار مطلوب انسانی روابط خود مشتريان و همكاران با

 و خوش اخالق داشتن را( ص) محمد حضرت اسالم، پيامبر پيروزي داليل از يكی متعال خداوند كه است

 :فرمايد می و كند می اعالم مناسب رفتار
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 شاوِِر وَ لَهُم استَغفِر وَ عَنهُم فَاعفُ وَلَكَ، مِن نَفوضُاً ال القَلبِ غَليظَ فَظّاً كُنتَ لَو وَ لَهُم لِنتَ اللّهِ مِنَ رَحمَتهٍ فَبِما

 .المتَوَكّلينَ يِحُبُّ اللّه اِنَّ اللّهِ عَلَی فَتَوكَّل عَزَمتَ فَاذا االَمرِ، فِی هُم

 پراكنده دورت از آينه هر بودي، دل سخت بدخوي اگر و كردي نرمی( مردم) ايشان به خداوند مترح با پس

 تصميم چون و كن مشورت كارها در ها آن با و بخواه آمرزش ها آن براي و ايشان از گذر در پس شدند، می

 .دارد دوست ار كنندگان توكل خداوند كه درستی به كن، توكل خداوند به گرفتی،

 بازرگانی، مديريت مانند ها مديريت همه در مديران موفقيت مهم عامل انسانی روابط كه آن بر عالوه

 ها مديريت ساير با و دارد ديگري جايگاه آموزشگاهی مديريت در اما است، غيره و نظامی و دولتی صنعتی،

 خود مدت بلند لحمصا تشخيص و شناخت براي كافی هاي تجربه تنها نه آموزان دانش. نيست مقايسه قابل

 از اهم افراد روابط و رفتار تأثير تحت خود، انديشه و قلب بودن زالل و صاف و انديشی ساده نظر از ندارند، را

 توان می قاطعيت با كه است زياد آنقدر تأثير اين. گيرند می قرار ظاهري رفتار و خالصانه و باطنی رفتار

 می آموزان دانش بر خود روابط و رفتار طريق از كه مثبتی يرتأث بدون توانند نمی معلمان و مديران گفت،

 .شوند موفق ها آن تربيت و تعليم يا رفتار تغيير در گذارند،

 گرفته قرار توجه مورد نيز پرورش و آموزش نظام بنيادي تغيير طرح در انسانی روابط اهميت خوشبختانه،

 .است آمده حساب به پرورش و آموزش ديدج نظام تعليمات اساس كه گفت توان می حدودي تا و است

 و كنش و تعامل و تعاون و ستد و داد جامعه با كه – بالطبع مدنی و اجتماعی است موجودي انسان اگر حال

 و ها برنامه اجراي در و درسی كتب محتواي تدوين در آموزش، و تربيتی ريزي برنامه در بايد  - دارد واكنش

 معلم مربی، محقق، مؤلف، ريز، برنامه و باشد جامعه نياز رفع براي برنامه يعنی. داشت ملحوظ را جهت اين... 

 و انديشه در اجتماعی همكاري و تعاون و باشند جامعه مشكل حالل و جامعه با جامعه، در آموز دانش و

 كه حال عين در متعلم كه باشد اين تربيت و تعليم جهت بايد كلی طور به و باشد نمايان همه كردار و گفتار

 اجتماعی صحيح قوانين پذيراي اجتماعی، فردي كند، می حفظ اصول چوب چهار در را خود فكري استقالل

 .كند شركت حساس و مهم تكليف يك عنوان به هم سياسی كارهاي در و شود گروهی كار براي آماده و
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 بیان مسئله

 يا دارد – هستند كه چنان آن  - را يگرد پذيرفتن توان آيا كه بپرسد خود از بايد اول درجه در مديري هر

 منحصر موجود يك انسانی هر كه داند می آيا است؟ قايل وجود اظهار و زيستن حق ديگران براي آيا خير؟

 يكديگر مانند صد در صد نفري دو هيچ و است برخوردار متفاوتی استعدادهاي و ها توانايی از و است فرد به

 و خود و بپذيرد هستند، كه گونه آن را خود كارمندان و آموزان دانش ان،معلم نتواند مديري اگر نيستند؟

 ديگران با تواند نمی هرگز دهد، قرار آنان پذيرش و مقايسه محور را خود شخصی خصوصيات و ها خواسته

 .كند برقرار سودمندي و مستمر ي رابطه

. پردازد می افراد رشد و زندگی براي ناسبم شرايط و ها زمينه ايجاد هاي راه مطالعه به انسانی روابط دانش 

 نيازهاي به يافتن دست طريق از بتوانند افراد آن در كه شود می اطالق وضعيتی به مناسب شرايط و محيط

 ي بالقوه هاي توانايی و استعداد نهايت، در و هاست آن فطرت راستاي در رشد اين. كنند رشد خود منطقی

 داشته سازگاري زنده موجود هاي ويژگی با كه است محيطی رشد، براي مناسب محيط. شود می شكوفا آنان

 زمين كه است دليل اين به شوند، می بارور و كنند می رشد خوب مناطق برخی در گياهان بعضی اگر. باشد

 و خشك كوير در. دارد تناسب گياهان آن نيازهاي با جغرافيايی محيط هوايی و آب و آن تركيبی مواد و

 .رويد نمی چيزي نادر گياهان برخی و خار از غير سوزان

 را استعدادي نوع هر بتواند كه باشد مهيا و مجهز قدر آن بايد كه است پروري انسان نهاد يا سازمان مدرسه، 

 بالقوه هاي توانايی يا و استعدادها پرورش براي آموزشی محيط سازي آماده شرايط. دهد پرورش خود در

 با مناسب روابط يا رفتارها ارائه و ها آن رفتاري و رشدي سرشتی، هاي ويژگی قدقي شناخت آموزان، دانش

 .است ها آن

 و ارتباط. كنند مى ايجاد زندگى براى انگيزه و نياز رفع براى ها انسان كه است اى سويه دو رابطه تعامل،

 در اجتماعى تعامل و ارتباط نخستين. كند احساس را بيشترى آرامش و سالمتى انسان شود مى سبب تعامل

. باشند مضر و مفيد جامعه حتى و خود اعضاى براى توانند مى ها خانواده و گيرد مى شكل خانواده بستر

 شناسى روان كريمى،.) باشد داشته اختالالت و ها آسيب انواع از پيشگيرانه نقش تواند مى تعامل و ارتباط

 1181) اجتماعى،
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 عليهم معصومين سيره و سنت در و كنند مى ظهور و بروز رابطه در كه ددارن بسترهايى زير تعامل و ارتباط 

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

 داشته خوبى سازگارى طبيعت و محيط خود، با نتواند كه كسى. طبيعت و محيطمان خودمان، با ارتباط

 باشيد، انتقادپذير و پذير انعطاف: »فرمايد مى كارگزاران به خطاب «ع» على حضرت. نيست سالمى فرد باشد

 قطع را ديگران حرف كنيد، گوش ديگران حرف به احترام و آرامش با. نباشيد گير بهانه و جو عيب انتقامجو،

 اشاره تعامل و ارتباط تاكيد به مختلف هاى بيان با «ع» معصومين همه.« باشيد رازدار و امين و نكنيد

 فضايل بينى، خوش قدردانى، و تشكر اخالق همدلى، احساس تكريم، و احترام مثال طور به كه فرمودند

 ديگران، حقوق رعايت مدارا، و صبر و تحمل بودن، كارگشا مهربانى، و محبت صداقت، دارى، دين اخالقى،

( دارند بشر زندگى در ارتباط ايجاد و ها مهارت از حكايت ديگر بسيارى و بودن خوب شنونده اميدوارى،

 ( 1181اجتماعى، شناسى روان مولفان، از جمعى

 

 توصیف وضعیت موجود  

سال است كه در آموزش و پرورش در حال خدمت می  .............مدت  ............با كد پرسنلی  ...........اينجانب 

بنده در سال تحصيلی اخير تصميم گرفتم از طريق می باشم . ........شهرستان  .............باشم. و هم اكنون 

 و تعامل سازنده با همكاران و دانش آموزان در آموزشگاه به بهبود روابط انسانی حاكم بر مدرسه ام بپردازم.

 موفقيت  با  را1196-91 تحصيلی درسال كاركنان درخالقيت آن نقش و مديران مشاركتی مديريت سبك

 باشند، قافله اين جلودار بايد مديران  پرورش، و آموزش نيروهاي دربين كه است اين نه مگر  اجرا كنم

 آيا پرسيد بايد افتاد؟اما اخالقی فضايل تمامی و صداقت صفا، خوبی، ياد بايد نامشان بردن با كه كسانی

 چه ياد به بريد می را يرمد نام وقتی كه شود همكاران و آموزان دانش از جويی و پرس اگر است؟آيا اينگونه

 نوجوان كه كاري زند، می «نق» اصطالح به كند می نهی و امر تنها اوقات گاهی كه شخصی ياد افتيد؟آيا می

 بی زدن، چرت پاگذاشتن، روي بر پا بيكاري، همچون كلماتی ياد به ناكرده خداي يا متنفرند آن از جوانان و
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 چسباندن هنرش تنها و است عقب كيلومتري صد چند علم هقافل از كه است شخصی گر تداعی و انگيزگی

 انجامش يا كه مراسمی و فعاليت از گزارشی تهيه حال در يا و است آموزشگاه تابلوي روي بر تراكت چند

 در همكارانم با كه صحبتی به توجه با. است بوده گزارش يك ارائه صرف هدف انجام صورت در يا است نداده

 پرورشی مديرت پست در ام تجربه اولين در نيز من و. دادند قرار تائيد مورد را فوق موارد اكثرا داشتم مدرسه

 وجود روابط در الزم اعتماد و صميمت و كنند نمی راحتی احساس همكارانم كه شدم متوجه مدتی از بعد

 . نمايم برطرف را مشكل اين كه هستم هايی كار راه دنبال به لذا.ندارد

 (1) شواهد) اطالعات گردآوری

 چون؛ مراجعی و منابع از و مصاحبه و مشاهده روش دو از اطالعات يافتن جهت پژوهش از مرحله اين در

  . است شده استفاده مدرسه كاركنان ديگر و  همكاران

 : مشاهده

 بنده است افتاده اتفاق مشاهده گوييم كنيم توجه خود پيرامون رخدادهاي و اتفاقات به منظم صورت به اگر

 شد می باعث كه شدم مواردي متوجه همكاران برخورد نوع به توجه با مدرسه محيط در پژوهش اين در نيز

 كه شود می ايجاد ذهنيت اين و دهد جلوه نادرست را مدرسه مدير به نسبت را آموزشی همكاران ديدگاه

 :  دهند نمی انجام مفيدي كار هيچ مدرسه مدير

 . گذارند نمی ميان در مدير با را خود مسائل راحتی به  مدرسه تردف در حضور هنگام در همكاران -1

 سنگينی نگاه مدرسه دفتر به ورود هنگام در همكار باشد تاخيري تفريح زنگ آمدن در صدا به در اگر  -1

 . دارد

 . ندارد توجيحی همكار نظر از آموزشگاه دفتر در مدير حضور تفريح ساعات زمان در -1

 . ميشويم مواجه همكار تفاوتی بی با شود تقدير مديران از اگر -1
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 . دارد پی در را همكار واكنش نباشد برخوردار خوبی كيفيت از  مدرسه  مراسمات برگزاري اگر  -5

  :  مصاحبه  

 با توان می دران كه است دوطرفه گفتگوي يك مصاحبه شود می استفاده تحقيقات اكثر در مصاحبه از

 گفتگويی در نيز من.   بدست را نظر مورد اطالعات  صحبت حين در آن اصالح و اه شنيده تحليل و تفسير

  . دادند می قرار تاييد مورد را جانبناي شده مشاهده موارد كه داشتم همكارانم با كه

 علمی های یافته 

 و دادن طرب و دادن پيوند معانی به مصدري معناي به گاهی. است شده استعمال معنا دو به فارسی در ارتباط

 واژه اين. شود می برداشت آن از رابطه و پيوستگی پيوند، بستگی، معانی كه مصدري اسم معناي به هم گاهی

 شده، ذكر مفهوم اين براي كه اي اوليه تعاريف. است متعددي تعاريف داراي ارتباطات نظران صاحب بيان در

 و دوسويگی ارتباط از جديد هاي سازي مفهوم هك حالی در اند؛ كرده تأكيد گيرنده به منبع از خطی حركت بر

 اطالعات، اشتراك و مبادله آن در كه دانند می سويه دو فراگردي آنرا و كنند می تكيه ادراك اشتراك

 (115ص اول، ديگرانچاپ و ويندال سون.)دهد می رخ عواطف يا و افكار ها، نگرش

 ،"اجتماعی سازمان" خود معروف كتاب در كه( 1919)"كولی چارلز" تعريف عرصه، اين نظران صاحب برخی

 تعريف به اينگونه كولی. اند كرده قلمداد مفهوم اين براي تعريف ترين كامل و ترين جامع را است، كرده ارائه

 تمام و آيد می بوجود آن وسيله به و اساس بر انسانی روابط كه است مكانيسمی ارتباط: »پردازد می ارتباط

 چهره، حاالت ارتباط،. كند پيدا توسعه آن پايه بر زمان و مكان در آنها حفظ و انتقال وسايل و فكري مظاهر

 راه در اخيراً كه وسايلی تمام و تلفن تلگراف، آهن، راه چاپ، ها، نوشته كلمات، صدا، طنين حركات، رفتارها،

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

 با مناسب ارتباطی هاي نظام به واقعيت شناخت براي ديرباز از انسان و است انسانی جامعۀ بناي سنگ رتباطا

 اينكه تا خورد رقم شنيداري و ديداري نحوۀ به ارتباط اوليه دوران. است شده متوسل خود زمان مقتضيات
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. گرفت بخود اي تازه شكل ارتباط و داد رخ عرصه اين در عظيم انقالبی چاپ اختراع با ميالدي 16 قرن در

 (11-11ص نهم، چاپ ،1185محمد، دادگران،)

 كه بود يونانی فيلسوف ارسطو پرداخت، بشري زندگی مهم عنصر اين مفهومی تبيين به كه كسی نخستين

 برخی عقيده به. زد مفهوم اين تبيين به دست ،(ريطوريقا)بيان معانی مطالعه كتاب در پيش سال 1111

 راد، محسنيان.)كرد ارائه مدل يك از شبحی ارتباط براي كه است دانشمندي اولين وي اننظر صاحب

 (115ص

 ارتباط اقسام

 :كرد تقسيم مختلف اعتبارات به توان می را ارتباط

. 1 نوشتاري؛ ارتباط. 1 عمومی؛ يا جمعی ارتباط. 1 واسطه؛ بدون و خصوصی ارتباط. 1: محتوا اعتبار به -الف

 ارتباط. 9 غيركالمی؛ ارتباط. 8 كالمی؛ ارتباط. 1 ملّی؛ فرا ارتباط. 6 ملّی؛ ارتباط. 5 شتاري؛غيرنو ارتباط

 غير ارتباط. 11 سازمانی؛ ارتباط. 11 غيرزمانی؛ ارتباط. 11 زمانی؛ ارتباط. 11 ماشينی؛ ارتباط. 11 انسانی؛

 .نمادين ارتباط.15 سازمانی؛

 در ارتباط. 1: كند می تقسيم دسته سه به كاركردي بلحاظ را اطارتب «برلو ديويد: »كاركرد اعتبار به -ب

 خواه و فرد هويت خواه بقاء، و حفظ جهت در ارتباط. 1 ابداع؛ جهت در ارتباط. 1 كار؛ انجام و توليد جهت

 .افراد بين روابط حفظ

 .غيرمستقيم. 1 مستقيم؛. 1: ايجاد چگونگی اعتبار به -ج

 ص دادگران،. )جمعی ارتباط. 1 غيرشخصی؛ ارتباط. 1 شخصی؛ ارتباط. 1: ندهكن مشاركت افراد اعتبار به -د

11-19)  
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 ارتباط های مدل

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

  :از بارتندع مدلها اين از برخی. داد نشان پيچيده و ساده قالب دو صورت به دهنده تشكيل

 :كند می عنوان اساسی سؤال پنج قالب در را خود ارتباطی مدل وي: السول مدل  -1

 .اثري چه با( هـ كسی؛ چه به( د كانالی؛ چه در( ج گويد؛ می چه( ب كسی؛ چه( الف

 

 مسير از و منبع سوي از ها، نشانه صورت به رمزها مدل اين در: "ويور وارن" و "شانون كلود" مدل  -1

 به تبديل عالئم كه است مسيري چنين در. كند می رمزگشايی را آنها پيامگير و رسند می مخاطب به انال،ك

 رمزگشاي و رمزگذار بين ارتباطی فاصلۀ در پارازيت يا اختالل ميان اين در. شوند می ادراك قابل و شده پيام

 (18-19 ص دادگران،. )بگذارد اثر پيام روي و باشد داشته وجود تواند می

 

 حوزه ده كه كرد؛ تحصيل كالمی مدلی و كاركرد السول مدل روي بر تفصيل و دقت با گرنبر: گرنبر مدل -1

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

 

 پيش تري  يدهپيچ مدل سوي به ساده ارتباطی مدل يك از اوليه هاي مدل از اي رشته در شرام: شرام مدل -1

 مدلی به سپس و آورد حساب به كنند برقرار ارتباط كوشند می كه را فردي دو متراكم هاي تجربه كه رود می

 تانكارد و ورنر سورين. )گيرد می نظر در فرد دو ميان متقابل كنش با را انسانی ارتباط كه رسد می

  (81 – 81 ص سوم، چاپ ،1186جيمز،

 ارتباط عناصر

 روشن ارتباط جريان برقراري طرز آنها تركيب به توجه با كه دارند وجود گوناگونی عناصر طارتبا هر در

 :متفاوتند ارتباط نوع به توجه با عناصر اين. شود می
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 پيام، گيرنده: عنصر سه شامل و داراست را ارتباطی جريان ترين ساده ارتباط اين: مستقيم ارتباط  -1

 .باشد می پيام و پيام، فرستنده

 مستقيم ارتباط عنصر 1 به ارتباطی وسيله نام به جديدي عنصر ارتباط نوع اين در: غيرمستقيم ارتباط -1

 .شود می افزوده

 عناصري غيرمستقيم، و مستقيم ارتباط در موجود عناصر بر عالوه جمعی ارتباط در: جمعی ارتباط -1

. بازخورد و( رمزياب)گير ارتباط گيرنده، ستگاهد ،(رمزگزار)گر ارتباط: از عبارتند كه دارند وجود نيز ديگري

 (11 – 16 ص معتمدنژاد،)

 

 : تحقیق پیشینه

 : گرديد مشاهده زير موارد  دادم انجام اينجانب كه هايی بررسی با

 مديريت  موضوع با(   1186، صفحه 185 ، تهران امرود نشر ،)  است مدير يك مدير كتاب از دربخشی

 كاركرد چهار توانيم می چگونه اينكه مورد در مطالبی ، همكاران با مناسب انسانی ارتباطات اعمال و ايجاد

 مورد در را ، انسانی منابع مديريت نظام اصلی اجزاي عنوان به را كاربرد و نگهداري ، بهسازي ، جذب

  .دبو شده ارائه هايی حل راه مراحل از هريك براي خصوص اين در كه داشت وجود  كنيم اعمال همكاران

 برخورد در مهارت داشتن طريق از مؤثر مديريت عنوان تحت تحقيقی( 1911)  كاكابادسه و مارگريسون

 انجام براي صحيح برخورد در مهارت ميزان بررسی تحقيق اين اصلی هدف. اند داده انجام افراد با صحيح

 مسؤول شامل( ارشد مقامات از نفر 11 تحقيق اين آماري نمونه.  بود ارشد مديران سوي از مؤثر كار دادن

 به پژوهش اين از زير نتايج. بود زيمبابوه) وزارتخانه 16 در خدماتی سازمانهاي اول انمدير تا ها وزارتخانه

 :است آمده دست
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 خود نقش از و گيرد می را آنها وقت بيشترين افراد اداره كه بودند القول متفق باال سطح مديران اكثريت  -1

 .داشتند آگاهی افراد ميان روابط مديريت زمينۀ در

 اصلی معيار عنوان به آنها در انگيزه ايجاد و افراد با صحيح برخورد در مهارت و لياقت بر ارشد، مقامات  -1

 .داشتند تأكيد سريع شغلی پيشرفت نتيجه در و اثربخشی افزايش براي

 از را اليق مدير كه است افراد اب صحيح برخورد در مهارت كه بودند معتقد(درصد1/11) گويان پاسخ  -1

 .سازد می جدا نااليق مدير

 مورد مديريت آموزشی هاي دوره در را بهبودي خود شيوه آموزش درصد 11 پاسخگويان، مجموع از   -1

 و دانستند ضروري آموزشی هاي نامه بر در را افراد با صحيح برخورد رتهاي مها آموزش آنها درصد 11 و نياز

 .داشتند تأكيد فنی مسائل وزشآم بر درصد 19

 چگونگی اولويت ترتيب به پاسخگويان نظر از مؤثرند ارشد مديران افزايش در كه مهارتهايی مهمترين  -5

 و همكاران مافوق، افراد با مؤثر ارتباطات آنها، در صحيح انگيزه ايجاد و نيازها درك طريق از افراد ادارۀ

 .است سازمان مالی امور اداره در كار اثربخشی به بخشيدن بهبود و زيردستان

 اين در.  دادند انجام سازمانها در موفق و مؤثر مديران شناسايی عنوان تحت پژوهشی(1981) كامرون و وتن 

 كه شد مشخص آنان از آمده عمل به هاي مصاحبه طريق از كه داشتند مديرشركت 111 پژوهش

 آنها به موارد ساير از بيش كه ويژگی11موارد اين از. اند برشمرده موفق مديران براي ويژگی 61 پاسخگويان

 شفاهی، ارتباط:  از عبارتند كه اند برده نام مديران موفقيت در مؤثر عوامل عنوان به است شده اشاره

 اختيار، تفويض ديگران، در نفوذ و برانگيختن مسئله، حل و تعريف شناخت، فردي، تصميمات زمان، مديريت

 .تضاد مديريت و سازي تيم آگاهی،خود گذاري، هدف

 مهارتهاي به نسبت معلمان و مديران ادراكات بررسی عنوان تحت نيز پژوهشی(1996)  موراي و كوچمبا 

 ادراكات ميان تفاوت بررسی پژوهش اين هدف.  دادند انجام 1 جنوبی كاروليناي مدارس در انتقادي رهبري
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 تحقيق نتايج. بود( انتقالی و ادراكی انسانی، فنی،روابط) نتقاديا رهبري مهارتهاي به نسبت معلمان و مديران

 :دهد می نشان

 .دارد وجود معنادار تفاوت آماري نظر از معلمان و مديران ادراكات ميان -1

 در اند داده قرار اهميت رتبه باالترين در را انتقالی ي مهارتها رهبري، مهارتهاي بندي رتبه در مديران -1

 .هاند داد انسانی روابط مهارتهاي به را اهميت رتبه باالترين انمعلم كه حالی

 .است شده شناخته انسانی روابط در مهارت معلمان سوي از كاركنان باالي انگيزش و روحيه ارتقاي -1

 در را انسانی روابط اهميت با نقش كه يافت انتشار بسيار مقاالت انسانی، روابط زمينه در ، 1951 سال در 

 لزوم بود، پژوهشگران از يكی مطالعات حاصل كه مقاالت اين.  رساند ثبوت به پرورش و آموزشی مديريت

 كه بود زمينه اين در پژوهشگران، از يكی مطالعات. دهد می نشان نيز را انسانی و فنی مهارتهاي ميان ارتباط

 :كه گيرد می نتيجه مطالعات اين از او. شود می انسانی مسائل حل صرف مديران اوقات از ميزان چه

 انجام صرف اوقات« بقيه درصد 11 فقط و شود می افراد با كردن كار صرف آموزشی مديران اوقات درصد 91

 با كاركردن در آنان توانايی فقدان در بايد را آموزشی مديران شكست بنابراين شود، می امور ساير دادن

 (111 ص 1165 توتونچيان، و رحيمی) فنی مهارت از برخورداري عدم نتيجه در نه دانست مراجعان

 در متوسطه آموزش جديد نظام مديران كاميابی ميزان بررسی عنوان با كه تحقيقی در(  1116)  كوهستانی 

 نتايج به داد، انجام مشهد شهر در كاركنان و مشاوران دبيران، ديدگاه از آموزشگاه در انسانی روابط برقراري

 :يافت دست زير

 

 موفق انسانی روابط تقويت و نگهداري برقراري، در را مدير( درصد 1/61)نمونه افراد از نيمی زا بيش  .1 

 .اند دانسته
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 جديد نظام مديران احساسات و تمايالت روحيات، شناسايی در را مدير( درصد6/68)افراد از نيمی از بيش . 1

 .اند دانسته موفق انسانی روابط مديريت در متوسطه آموزش

 موفق افراد احساسات و تمايالت و روحيات شناسايی در را مدير%(  51)  نمونه افراد از نيمی از شبي  .1 

 .اند دانسته

 دادن گوش غيركالمی ارتباطی مهارتهاي كاركردهاي بررسی "عنوان تحت پژوهشی در ( 1181ولی شاه)  

 بهبود در را ارتباطی قابليتهاي أثيرت و نقش " سازمان در انسانی روابط بهبود و وظايف يافتن تحقق در مؤثر

 بوده گروه يك و نهايی آزمون طرح و تجربی نيمه تحقيق، اين روش.  داد قرار بررسی مورد انسانی روابط

 كاركردهاي پيرامون مكتوب پرسشهاي به آموزشی كارگاه سه در كردن شركت از پس نيها آزمود و است

 تحقيق اين نتايج. اند داده پاسخ انسانی روابط بهبود و مانیساز وظايف يافتن تحقق در دوگانه مهارتهاي

 نقش همچنين.  دارد معنادار تفاوت آن از پس و كارگاه برگزاري از پيش انسانی روابط  وضعيت كه داد نشان

 روابط بود به و سازمانی وظايف يافتن تحقق در غيركالمی مهارتهاي به نسبت مؤثر دادن گوش مهارت و

 .است داشته مساعدتر نقش انسانی

 

 ها داده تفسیر و تحلیل و تجزیه

 تجزيه مورد فرايند اين از حاصل اطالعات مورد اين در چند ي مطالعه و محترم همكاران نظر بررسی از پس

 تجزيه هاي يافته خالصه كهشود  استفاده پرسش شش روش از شد سعی مرحله اين در گرفت قرار تحليل و

   . است زير شرح به وتحليل
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 ؟ داریم نیاز ارتباط برقراری به چرا

 در كنيم برقرار ارتباط ديگران با كه است الزم انها به دستيابی و اهداف پيشبرد براي اي جامعه هر در

 مسائل بخشی كيفيت و بهبود باعث همكاران با تعامل داشتن است كوچك جامعه يك كه هم مدرسه

 . شد خواهد پرورشی و آموزشی

 ؟ كنیم شناسایی را موثر ارتباط چگونه

 ارتباط يك در كه اهدافی است اي پيچيده فرايند يك ارتباط شد گفته قبلی هاي بخش در كه طور همان 

 يك اثرگذاري تشخيص براي خوبی مالك تواند می هدفها اين به يابی دست ميزان و شود می مشخص

 . باشد ارتباط

 ؟ دارد موثرتری ارتباط كسی چه

 نقش تواند می گردد می ارتباط يك از خاصی هدف دنبال كه شخصی است دوطرفه فرايند يك ارتباط

 هر كه است الزم باشد می مدرسه همكاران ميان ارتباط چون پژوهش اين در ولی باشد داشته تري پررنگ

 .باشند داشته هم با موثري رابطه دوطرف

 ؟شود می بهتری تعامل باعث عاملی چه

 هستند ارزشمندي عوامل...شخصی،و هاي حريم و ها حرمت مثبت،حفظ ايه ،نگرش صميمانه روابط داشتن

 . دارند تاثير موثر ارتباط برقراري در كه

 ؟ ایم  كرده برقرار سازنده و مفید ارتباط كه شویم می متوجه موقع چه

 همچنين و نادرست هاي برداشت  گونه هر از دور به و دوستانه كامال فضاي يك در تعامل كه مواقعی

 . داريم خوبی تعامل كه گفت ميتوان باشد ، ارتباط اهداف بودن خصمش
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 ؟ كنیم می برقرار تعامل و ارتباط كجا

 در و مدرسه فضاي در تعامل حاضر پژوهش در.  است پذير امكان ارتباط يك ايجاد  مكانی و زمان هر در

 . است نظر مورد تحصيل زمان

 راه حل های پیشنهادی:

 كسب و دانش تحصيل ضمن آموزان دانش و همكاران با بخش اثر اي رابطه جاداي براي آموزشگاه مدير

 آنها پايه بر و نمايد كافی توجه وجه چند به بايد فردي ميان و گروهی روابط ايجاد به مربوط هاي مهارت

 و باري برد ، فكري و عاطفی گشودگی نيز عواملی به توجه جمله از  كند اقدام ارتباط ايجاد به نسبت

 نظرهاي نقطه دريافت منظور به  موثر و فعال دادن گوش  ديگران تفكرات و ها آرا با برخورد در كيبايیش

 دادن نشان ، صميميت و صداقت وبر مبتنی جوّ ايجاد و گرانه حمايت رفتار گيري كار ،به مقابل طرف

 ، منصفانه.  طرفانه بی خورد بر طرز و آنها اعتقادات و افراد به مثبت نگرش داشتن و همدردي و همدلی

 اعضاي و افراد بار مديران ارطباتاط بخشی اثر افزايش و اعتماد و تفاهم جو غناي تواند می كه است روشهايی

 عبارت شد خواهد مديريتی و فردي ارتباط تقويت باعث آنچه بنابراين.  كند كمك مؤثر صورتی به سازمان

 :  از است

  بخش اثر انسانی روابط ايجاد به مربوط هاي مهارت و العاتاط ، ها دانسته بيشتر چه هر كسب-1

 صميمانه زمينه در الزم هاي ظرافت كه طوري به.  گويا زبان تا باشد داشته شنوا گوش بيشتر بايد مدير-1

 .  نمايد كسب را  كردن گوش

  آنها با خورد بر در ديگران رفتار ضمنی و صريح داليل درك جهت در تالش-1

 را ها پيام ضمنی و احساسی و عاطفی نكات كه نمايد سعی بايد ، ها پيام اصلی ي محتوا دريافت بر عالوه-1

 .  نمايد دريافت  نيز

 .  باشد آگاه ديگران كرد عمل و رفتار بر آن تأثير و مدرسه در خودش اساسی نقش از بايد مدير-5
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 .  نمايد استفاده رسهمد هدفهاي تحقق جهت در خود اختيارات با نمايد سعی بايد مدير-6

  نمايد استفاده مقتضی هاي موقعيت در ارتباطی مناسب هاي الگو از -1

 .  نمايد استفاده مناسب هاي موقعيت در كالمی ارتباطات بهبود براي كالمی غير ارتباطات از بايد مدير-8

 .  كند اماقد موانع تقليل يا رفع براي و بشناسد را  مناسب ارتباطات موانع بايد مدير -9

 .  نمايد ايجاد انسانی روابط بر مبتنی جانبه دو ارتباطی كاركنان با كه نمايد تالش بايد مدير -11

  نمايد ايجاد كاركنان و  آموزان دانش براي را نظر تبادل و شور هاي زمينه بايد آموزشی محيط در مدير -11

 آرامش با تا  نمايد جلوگيري آموزشی هايسازمان در سرد و خشك محيط آمدن وجود به از بايد مدير -11

 .    شوند مشغول دارند عهده به كه رسالتی و وظيفه و كار انجام به خاطر

 

  موقتی حلهای راه یا حل راه انتخاب

پس از بررسی هاي مختلفی كه به عمل آوردم راهكار هاي زير را به صورت عملی در آموزشگاه به اجرا در 

 آوردم:

 آنان نظر اظهار و كردن صحبت هنگام همكاران به نگذاشت احترام . 1

 در زحماتشان از سپاسگزاري نيز و شوند می مدرسه وارد كه اي لحظه در آنان از روزه هر پرسی احوال . 1

 خالصانه گفتن و روز پايان

 معلمان شوراي هدفمند جلسات برگزاري. 1

    مدرسه از خارج هاي نشست و آموزشی هاي كارگاه ، ها دوره در همكاران حضور شرايط ساختن فراهم. 1

  ها آن دادن قرار اختيار در و آموزشگاه محيط به خواندنی مناسب منابع و ها كتاب ، نشريات آوردن. 5

 . گوناگون هاي مناسبت در پيامك ارسال يا و همكاران يا  منزل نشانی به تشكر يا تبريك كارت فرستادن .6

 .ها آن بستن كار به و مدرسه مسائل با ارتباط در ارانهمك پيشنهادهاي به توجه .1
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 . همكاران از آموزان دانش و اولياء ، جمع در تشكر و تقدير ..8

 .آغازين مراسم و پرورشی هاي فعاليت در همكاران تخصص از استفاده.9

 . خدمت ضمن هاي دوره مانند دارد همكار براي نفعی كه مواردي و ها بخشنامه موقع به رسانی اطالع .11

 . آيد می وجود به همكار براي مشكلی كه مواقعی در كمك و درك.11

 . خود هاي خواسته به نسبت معلمان هاي خواسته دادن قرار اولويت. 11

 هاي برگه كردن ،اماده سواالت تايپ مانند ، معلم پرورشی و آموزشی هاي فعاليت روند به رسانی كمك .11

 ....و امتحانی

 . رفتار و وگفتار عمل در داقتص داشتن .11

 

  :ها حل راه به بخشی اعتبار

 و مديران  با موضوع اين به بردن پی براي باشد عملياتی و اعتبار داراي بايد شده تخابنا هاي حل راه

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

 . كردم پيدا دست فوق بندي جمع به  موضوع با مرتبط مطالب مطالعه با ينهمچن.  دادند

 

 ( 2 شواهد) مطلوب وضعیت توصیف

 نموديم اجرا بود مانده باقی تحصيلی سال از كه زمانی مدت در بوديم كرده انتخاب كه را هايی حل راه

 آرام شدند  بنده تعامل ودرستی صداقت متوجه همكاران كه زمانی. داشتند اجرايی قابليت ها حل راه تمامی

 ها بخشنامه اينكه از.نداشت وجود گذشته سنگين هاس نگاه كردند ايجاد تغييرات برخوردشان نحوه در آرام

 باعث و گرفتم می قرار تشكر و تقدير مورد كردم می رسانی اطالع موقع به را خدمت ضمن هاي دوره و

 ديدگاه تغيير و روابط بهبود در مهمی عامل مختلف ايطشر در همكار واقعی درك.  شد می بهتري تعامل
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 هر يا كالس اداره ميل كمال با بنده و آمد می وجود به مشكلی كه زمانی گرديد مدرسه مدير به نسبت

 با همكار كه كردم می ه مشاهد بعدي هاي برخورد ،در ميكردم قبول را ميكرد برطرف را مشكل كه موردي

 و مثبت ارتباط بتوانم شد اين به منجر موارد واين. نمود می برخورد اي نهخالصا احترام و تواضع چه

 تغيير مدرسه مدير به نسبت آنان منفی نگرش به نسبت را همكاران ذهنيت و باشم اشته د را اثرگذاري

 . بدهم

 

     آموزشگاه در انسانی روابط برقراری ضرورت

 در ها انسان كه شود می سبب ارتباط  برقراري حصحي هاي شيوه از آگاهی فقدان گرديد بيان  چنانكه

 می آنان بين در  اختالف بروز اصلی عامل خود اين و ننمايند درك درستی به را يكديگر مختلف هاي محيط

 ارتباط ايجاد در ها انسان ناتوانی بدليل جهانی مشكالت تمامی معتقدند نظران صاحب برخی چنانكه.  گردد

 هاي مالك كه  دهد می نشان ما مدارس در مديريتی نظر از موجود وضعيت بررسی.  است ديگر يك با

 رعايت و  انسانی روابط در يعنی.  است اداري« هاي بايد» مشكالت و مسائل با برخورد در مديريت عمده

 می ديگر عبارتی به دارد  وجود زيادي هاي كاستی آموزشی محيط ايجاد كلی بطور و كار انسانی جوانب

 يعنی اصلی امر به پرداخت فرصت و هستند اداري جزئی مسائل گرفتار  غالباً ها آموزشگاه مديران تگف توان

 مساعد راستاي در گذاري سرمايه رو اين از.  ندارند را آن پيچيده و حساس جوانب و پرورش و آموزش

 هاي برنامه اجراي و طراحی و كند گرم دل خود كار به را معلم كه شرايطی ايجاد و تربيتی محيط ساختن

 حاد مشكالت نظران صاحب عقيده به.  است اساسی امري آنان به مربوط مشكالت حل جهت مناسب

 معلمان نگهداري و حفط زيرا گذارد می كشور مدارس در آموزشی كيفيت بر سوئی اثر كار محيط در معلمان

 حال هر به.  گردد می منتهی معلمان بخش رضايت كرد عمل به كه  است مطلوبی شرايط ايجاد مستلزم ،
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 از و  دهند می قرار يابی ارز مورد گروهايی و افراد را رفتار غالباً كه هستند غافل    مسئله اين از ،مديران

 .  هستند معلمان دارند كار و سر مديران باً  مستقيما كه كسانی جمله

 تأمين با كه آموزشی سازمانهاي اعضاي بين جانبه دو و پويا ، قرار رابطه گسترش و حفظ ، برقراري فرايند

 آمدن بوجود و متقابل مندي سود و رضايت احساس ، تفاهم سبب گروه و فرد روانی و منطقی ي ها نياز

 بر فوق تعريف بر بنا.  شود می پرورش و آموزش عاليه اهداف به نيل در تحصيل و ،رشد انگيزش هاي زمينه

 دانش و او يا همكارانش و او بين كاري محيط در اگر كه ستا فرض آن مسئول بعنوان و مدرسه مديريت

 به را رابطه اين ندارد وجود سازندگی هدف با و زنده جانبه دو رابطه آموزان دانش و همكاران بين يا آموزانش

 براي بايد رابطه اين حال عين در.  بخشد توسعه آنرا است محدوديت ارتباط ميزان كه اين يا و آورد وجود

 روانی و اجتماعی هاي نياز تأمين به منجر مطلوب انسانی رابطه ، باشد بخش سود و استفاده قابل طرفين

 آن انسانی عوامل ساير در را رشد و انگيزش  هاي زمينه موجب مدرسه در انسانی روابط.  شود می طرفين

 به ميل خود كه گردند می ادافر روحيه ارتقاي و بهبود ساز زمينه حاالت اين تمام و نمايد می تقويت و ايجاد

 مسئوليت حسن پرورش به منجر نهايتاً و دهند می افزايش را آموزان دانش و معلمان بين در تالش و كار

 مدرسه در انسانی روابط.  گردد می محوله وظايف انجام راه در فرد بخش پمره فعاليت و مشاركت ، پذيري

 از فراتر و.  ست انسانها واقعی  داشتن دوست انسانی وابطر.  نيست آموزشی محيط در ظاهري ط ارتبا صرفاً

 و فردي زندگی در آموزان دانش اولياء حتی و اموزان دانش ، معلمان.  است جسمی و مادي ارتباطات

 را آنها تحصيلی و شغلی زندگی حدودي تا است ممكن كه شوند می روبرو  مشكالتی با  خويش اجتماعی

 چه.  نمود حل را معلم يا آموز دانش  مشكل تواند می  توجه و مالحظه اندكی با اوقات گاهی.  نمايد مختل

 بی به را فرد حتی و كنند می مطرح را بيشتري ي ها خواسته و توقعات شرايط اين در كه مديرانی بسا

 ممحكو را فرد خود مناسب حل راه ارائه و و مشكل بررسی جاي به اينان كنند می  متهم كوتاهی و كفايتی

  كه اين انسانی روابط هدف كه است ضروري و مهم نكته اين ذكر.  افزايد می او مشكالت بر و  نمايد می
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 در سازمانی  كه آن براي يعنی يابد تحقق نيز سازمان اهداف ، سازمان اعضاء ي ها نياز ارضاي ضمن

 تحقيقات.   يابند دست خود هاي نياز به كه كند كمك كاركنانش به بايد شود موفق اهدافش به دستيابی

 .  نمايد می  تسهيل را سازمان  اهداف تحقق امكان سازمان در انسانی روابط وجود كه دهد می نشان

 

 : آموزشی سازمانهای در انسانی روابط مدیریت

 و مهربانی از را خود قلب مالك اي»  نمايد می توصيه اشتر مالك به خود تاريخی فرمان در(  ع) علی امام

 «  باشند داشته عنايت و لطف آنها به و كن پر رعايا يا دستان زير به گذشت

 نمی باشد نداشته دوست را آموزان دانش مديري اگر.   دارد ژرف معناي آموزشی مديريت در داشتن دوست

 منظر خوش و آيند خوش آنچه به و  گريزانند وغريبه بيگانه افراد از اندانش آموز.  كند نفوز آنها در تواند

 .  آورند می روي باشد

 هم و ظاهري جنبه هم دوستی اين و.  باشند داشته دوست را آنها كه گرايند می كسی به اندانش آموز

 هستند كه آنچنان – را ديگران پذيرفتن توان آيا كه بپرسد خويشتن از بايد مديري هر..  دارد باطنی جنبه

 يك انسانی هر كه  داند می آيا ؟ است قايل نظر اراضه و زيستن حق ديگران براي آيا ؟ خير يا دارند –

 اي مدرسه مدير اگر.  است برخوردار اي ويژه هاي استعداد و هاي توانمندي از و است فرد به منحصر موجود

 خصوصيات و هاي وخواسته خود و بپذيرد هستند كه آنگونه را خود كاركنان و آموزان ،دانش معلمان نتواند

 مندي سود و مستمر رابطه ديگران با تواند نمی هرگز دهد قرار آنان پذيرش و قايسهم محور را خود شخصی

 انسان نهاد يا سازمان مدرسه ، بشناسد را موجود انسانی ،عوامل همه از پيش بايد مدرسه مدير.   كند قرار بر

 شرط.  دهد ورشپر خود رادر استعدادي نوع هر بتواند كه باشد مهيا و مجهز آنقدر بايد كه است  پروري

.  است آموزان دانش رفتاري و شناختی ، رشدي هاي ويژگی دقيق شناخت ، آموزشی محيط سازي آماده

  تحصيلی مقطع  مرحلهً  مخصوصا و انسان زندگی مختلف مراحل  مشترك نيازهاي  مطلوب مديرآموزشی
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 تأمين لوازم و امكانات ، وسايل ديگر طرف از و.  شناسد می را افراد خاص هاي استعداد و خود مديريت تحت

 است چشمگير و هم م حساس بسيار آموزشی مدير  نقش.  سازد می فراهم را آنها  شكوفايی و گيري شكل ،

 شكست و موفقيت و.  دارد دوش بر را مدرسه ،نظام آوردن در چرخش به و ليتها مسئو كليه كه اوست. 

 و تر سنگين بسيار  مدارس در مديريت ظيفهو  اوست شايستگی به منوط پرورش و آموزش دستگاه

 گيري چشم و عمده نقش ،انسان مدرسه عمليات فرايند در كه چرا باشد می ها سازمان ساير از تر محسوس

 عينی در و.  نمايد ايجاد همكاري و ، صميمی ، دوستی محيط معلمان ميان در كه است موظف او.  دارد

 از و.  نمايد هدايت پرورش و آموزش مسايل حل سمت به را آنان تاررف و روابط كه نمايد  تالش بايد حال

 .  نمايد اقدام مدرسه در  تخصصی و  عمومی افكار تبادل برقراري به نسبت طريق اين

  است انسان براي و انسان با و انسان از آن وجودي ابعاد تمام و است انسانی معنا تمام به سازمان يك مدرسه

 بايد مدارس مديران اينرو از و.  انسانی روابط در مهارت يعنی آموزش مديريت گفت انتو می خاطر بهمين و

 هر باقوه ها استعداد پرورش در صميمانه و باشند داشته عميق ايمان مدرسه در فرد هر شخصيت ارزش به

 آن در كه شد خواهد محيطی آمدن وجود به وسيله ايمانی چنين ، آورند در عمل به را الزم كوشش فرد

 يداراي آموز دانش يا و ،مربی معلم هر كه باشد معتقد بايد او  كنند می رشد و يابند می پرورش همگان

 ناتوانی علت به شود قصور فردي خدمت در اگر.  گردد مدرسه در خدماتی منشأ تواند می و است ارزشی

 احترام ديگران شخصيت به فرد هر آن در كه محيطی ايجاد جهت ديگران ارزش به اعتقاد.    است مديريت

 رهبري هاي كوشش ، باشد داشته ايمان افراد بالقوه هاي توانايی به مديري اگر.  است ضروري و ،الزم بگذارد

 آنها از ديگران كه توقعی حسب بر كه اند مايل اشخاص زيرا.  شد خواهد آنان شغل رشد و پرورش سبب او

 محيط ايجاد موجب آنان از شناسی قدر و معلمان فردي ارزش به داعتقا با مدرسه مدير.  نمايند رفتار دارند

 .  گردد می بيشتري توفيق نهايتاً و مطلوبتر
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 : آموزشی مدیریت در انسانی روابط اهداف 

 :  است نظر مورد اساسی و عمده هدف دو آموزشی هاي واحد در انسانی روابط به توجه در

  كار يطمح در انسانی مقام شان و حرمت حفظ:  الف

  انسانی منابع از بهتر و اصولی استفاده طريق از سازمان وري بهره افزايش: ب

 دميده و خير به مايل ، پاك بالفطره را انسان اسالم است متفاوت مختلف هاي ديدگاه در انسان به نگاه نوع

 روي بر خدا يفهخل ،  مخلوقات اشرف  عنوان به را آدمی نگرش اين.  داند می خدايی روح وسيله به شده

 آموز دانش كه بداند بايد مدرسه مدير.  داند می او خدمت در را مخلوقات جميع و آورد می حساب به زمين

 مدير.  نمايد فراهم را آنها رشد هاي زمينه  انسانی جنبه رعايت با بايد و  دارد كرامت معلم يا ،مربی

 می بيشتر دهی بهره نهايتاً و آنان روحی ارتقاء و انگيزش موجب افراد كرامت حفظ كه بداند بايد آموزشگاه

 .  باشد می سازمان بري بهره افزايش ماحصلش كه گردد

 

 : آموزشی سازمانهای در مطلوب انسانی روابط های شاخص 

 :فراگیران مشکالت و نیازها ، عالیق ، ها ،استعداد ها توانمندی درک-1

 تأمين به آنها سالمت كه هستند هاي نياز داراي انسان عنوان به ء اوليا حتی و آموزان دانش و، معلمان همه

.  دارد مستقيم رابطه آنها نيازهاي با انسانها پذيري مسئوليت و كار انجام به ميل و انگيزه.  دارد بستگی آنها

 دباي مدرسه مدير.  بود خواهد بيشتر او تحرك باشد بيشتر او كار و فرد ي نيازها بين خوانی هم ميزان هر

 سعی و.  گردد آگاه اش مجموعه زير افراد هاي نياز  همينطور و ها واستعداد ها توانمندي بر تا نمايد تالش

 اهداف تحقق به شدن نزديك موجبات آنان هاي نياز تأمين و بالقوه هاي توانمندي آوردن در فعليت در به

 ، خانوادگی ، فردي مختلف يها ريشه  آموزان دانش مشكالت.  سازد می فراهم را  پرورش و آموزش

  معلمان و مشاوران كمك با بايد مدير.  دارد آنها از برخی از ي تركيب يا ،جسمی ،فرهنگی ،روانی اجتماعی
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 مشكل شناخت كه آن بويژه نمايد اقدام آنان مشكل حل به سپس و كند درك را مشكل هاي ريشه اولياء و

 . است تجربه با افراد با از تر مشكل دارند كمتري تجربه و سن كه آموزي دانش

 :  فردی های تفاوت پذیرش-2 

 به ها آموزش بيشت چه اگر.  است آموزان هايدانش استعداد  پرورش و شكوفايی مكان آموزش سازمان

 هاي كالس.  رود می پيش فردي آموزش سوي به امروز  تربيت و تعليم اما پذيرد می انجام گروهی صورت

 استعداد به توجه با افراد يكايك براي مناسبی هاي برنامه كه دارد كاراي و بخش ثرا قعی مو مدارس درسی

 مدير.  است حساس بسيار مدير نقش مقصود اين به نيل براي شود ء اجرا و بينی پيش آنها از يك هر

 شتريبي توانايی مدير چه هر.  بپذيرد فرد به منحصر و مستقل موجود يك عنوان به را فرد هر بايد آموزش

 .  دارد انسانی روابط برقراري به بيشتري توانايی حقيقت در باشد داشته فردي هاي تفاوت پذيرش در

 : دیگران داشتن دوست-  3

 دوست مهارت با توان مسله آموزشی مديريت بويژه و ها مديريت همه در حساس بسيار موضوعات از يكی

 با  كه هايی نيرو و كل در ها انسان به نسبت مثبتی نگرش كسی اصوالً.  است   مجموعه زير افراد داشتن

 شدن موفق مدريت در  موفقيت رمز كه گونه همان.  بود نخواهد خوبی مدير باشد نداشته كند می كار آنها

 است ي انسانها  و همكاران داشتن دوست نيز ها انسان با كارها در پيروزي ،رمز انسانهاست با كردن كار در

 و.  باشد داشته خواهی خير و عالقه خود همكاران به نسبت بايد مدير.  گيرد می انجام آنان توسط كار كه

 توانيم نمی باشيم نداشته ست.دو داليلی به را كسی ما كه زمانی تا.  باشد داشته دوست قلب صميم از را آنها

 اگر.  آنهاست براي شدن قائل ارزش ديگران داشتن دوست بناي زير سنگ  كنيم قرار بر حسنه رابطه او با

 هيچ ، بنگرد توان فاقد يا و كفايت بی ، ناتوان افرادي چون خود همكاران و دست زير ي انسانها به مديري

 دوست را  فراگيران  مدير اگر آموزشی محيط در كند نمی پيدا آنها به احترام و داشتن دوست براي دليلی

 . دارد دوستشان كه بفهماند آنان به بايد البته و بگذارند تآثيري آنها در تواند نمی باشد نداشته
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 :  افراد پذیرفتن و دادن گوش خوب-1

 از بسياري.  است انسانی روابط قراري بر و ارتباط عوامل ترين مهم از شنيدن خوب و دادن گوش خوب

 شود می حل افراد مشكالت و ها دل و درد به دادن گوش خوب با ها عصبانيت و ها سازمان مشكالت

 آموزان دانش و همكاران هاي حرف به بردباري با نتواند و باشد نداشته را ديگران تحمل توانايی كه مديري

 خود و حقارت هاي عقده ، ها افسردگی از بسياري شايد.  بود نخواهد موفق ارتباط قراري بر ،در دهد گوش

 .  يابد می بهبود يا كاهش كردن گوش خوب با ها نمايی

 : آموزشی محیط در روانی شتبهدا برقراری-5

 ، آور ،ترس اعتماد قابل غير سرد،خشك، را محيط آن است ممكن كه است جوي  داراي آموزشی محيط هر

 تر مثبت  سازمان جو چه هر.  سازد تر كننده حمايت و اعتماد قابل ، انعطاف قابل ، صميمی ، گرم يا و

 بی سبب منفی يا و آور ترس ، بسته هاي ،جو العكسب.  بود خواهد تر آسان انسانی روابط باشد،برقراري

 طور به فرد كه است محيطی ، رشد مناسب ،محيط گردد می هم از افراد نفرت و دوري ، ترس ، اعتمادي

.  بپذيرد را خود انتخاب از ناشی هاي ليت مسئو و كند انتخاب را خود راه بتواند نسبی آزادي با و آگاهانه

 با كه هاي محيط.  دارند آموزشی محيط بر فراوانی تأثير معلمان و مديران آموزشی رهبري و مديريت

 از شود می اداره گيري تصميم اختيار و مسوليت دادن ، متقابل اعتماد ، مثبت و گرم ،احساسات همكاري

 و ترس ، تهديد با همراه كه مستبد و كامه خود هاي روش  مقابل در و  برخوردارند بهتري روانی بهداشت

 حالت روانی بهداشت حقيقت در.  رساند می آسيب كاركنان و آموزان دانش روانی بهداشت به باشد اجبار

 روانی بهداشت حقيقت درز.  شود می سازمان در افراد شخصيت كمال و رشد سبب كه است روان از ويژهاي

 . ستا جامعه يا سازمان در فرد رشد و زيست براي شرايط و ها زمينه بودن مساعد حاصل
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 نتیجه گیری

 با زندگيشان مختلف هاي موقعيت در انسانها كه شود می باعث ارتباط برقراري مهارت از آگاهی فقدان

 از ناشی جهانی مشكالت تمامی معتقدند نظران صاحب از عدهاي چنانكه شوند مواجه اي عديدي مشكالت

 هاي فعاليت زنجيره در حياتی اي حلقه ارتباطات.  است ديگر يك با ارتباط برقراري در ها انسان ناتوانی

 حدود تا اعضاء تخصّص و ها توانمندي از  وري بهره  توانايی هماهنگی ،درجه است انسانی روابط و سازمانی

 ، ها ايده ، حقايق  ،  احساسات دهنده انتقال ارتباطات.  است  ارتباطات فرايند كيفيت از متاخر زيادي

 اين در و.  اند نهاده ارتباطات جهان را كنيم می زندگی آن در ما كه جهانی امروز.  ارزشهاست و اطالعات

 نمی انسانی ارطباطات بدون بويژه ها سازمان و است متأثر مختلف هاي سازمان از   كامالً ما زندگی ، جهان

 داشته جودو توان نمی سازمان ارتباطات بدون گفت توان می بطوريكه ببخشند تداوم  شان فعاليتها به توانند

 مهم اين و است برخوردار ويژهاي اهميت از پرورشی و  آموزشی هاي فعاليت در ارتباطات پديده.  باشد

 همكاران و  و مدير تربيتی هاي فعاليت بين هماهنگی و تفاهم بر مبنی انسانی ي رابطه برقراري  مستلزم

  گرفتن قرار محور با تربيت امر تحقق استاير در بويژه امر اين و بود خواهد فراگيران يادگيري ي ها فعاليت

  يابد می چندان دو  اهميتی محوري آموزشگاه و مدرسه سياست بر مبتنی آموزشی سازمانهاي اداره و فراگير
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