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بررسی رابطه روابط انسانی معلمان برعزت نفس تحصیلی و اجتماعی دانش آموزان دختر 

 خاشدبیرستان شهرستان 
 ،حسین عباسرادهجهانتیغ فاتحی  عبدالخالق شهنوازی خالقدادی،حسین فرزانه میربلوچ ، داود براهویی،

 دانشگاه آزاد اسالمی واحد خاش

Davod_barahoyie@yahoo.com 
 

 چکیده:

ی رفتار کردن و احترام گذاردن به موقعیت های اجتماعی و افراد یا گروه از شیوهرا می تون روابط انسانی 

ر بررسی روابط انسانی معلمان ب، نعریف کرد هدف از این پژوهش هایی که سبب خلق این موقعیت ها شده اند

ز لحاظ اپژوهش حاضر  باشد.میآموزان دختر دبیرستان شهرستان خاش عزت نفس تحصیلی و اجتماعی دانش

پیمایشی می باشد، جامعه آماری در این پژوهش  -و از نظر روش پژوهش، توصیفی کاربردی  پژوهشنوع 

-31که در سال تحصیلی  خاشنفر از دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان  121نفر و نمونه آماری  171تعداد 

 هش از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است.مشغول به تدریس بوده، می باشند. در این پژو 32

مورد استفاده در این پژوهش محقق ساخت و که متغیرهای آن عبارتند از عزت نفس تحصیلی، عزت  پرسشنامه

درصد پایایی دریافت شده  112/0تا  771/0ضریب پایایی سوال ها پرسشنامه با نفس اجتماعی و روابط انسانی. 

و برای تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و  مورد تایید قرار گرفته است، از تک تک سوال ها

از تحلیل رگریسیون برای بررسی ارتباط بین روابط انسانی با عزت نفس تحصیلی و اجتماعی استفاده گردید. 

( با  R=  624/0« )  عزت نفس دانش آموزان»با « روابط انسانی معلمان»بین متغیر نتایج بدست آمده نشان داد 

های عزت درصد رابطه معنا داری وجود دارد، و بین روابط انسانی معلمان با مؤلفه 39سطح معناداری بیش از 

( وجود دارد اما بین =000/0sigآموزان رابطه معناداری بین رابطه انسانی با عزت نفس تحصیلی )نفس دانش

 ( رابطه معناداری وجود ندارد.=629/0sigروابط انسانی با عزت نفس اجتماعی )

 

 روابط انسانی، عزت نفس تحصیلی، عزت نفس اجتماعی کلید واژه:
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 مقدمه

است. روابط انسانی  1آنچه در حیات انسانی حائز اهمیت است نیاز به همزیستی با یکدیگر و روابط انسانی

محور آن قرار دارد، روابط انسانی از  هایی که انساندر تمام فعالیت وسرمنشأ رفع همه نیازهای انسانی است 

های گوناگون مورد توجه قرار های مختلف به صورتجایگاه مهمی برخوردار است، اما این موضوع در حوزه

(، معتقدند، روابط انسانی در یک 1114؛ نقل از نصر و عابدی و شریفیان،1334)2گرفته است. ریس و برندت

شود. ها را شامل میآمیز و روابط گروههای معاضدتها، کوششارضهای بین افراد، تعمفهوم کلی تعامل

دارد، روابط انسانی متوجه رابطه یا روابط مثبت و هدفداری ( در تببین این مفهوم اظهار می1112میرکمالی)

 است که بین دو یا چند انسان وجود دارد. 

انسانی، مهارت عملی سازگاری فرد با محیط (، بر این باور است که در حال حاضر، روابط 1176)1گریفیث

ی چنین . ثمرهکندخویش است. روابط انسانی به توانایی برقراری ارتباط با عقاید و احساسات دیگران اشاره می

های دیگر مفهوم روابط انسانی مطلوب آن است که ارتباطی پرورش خوی اجتماعی در افراد است. از ویژگی

یافته اختالفات نژادی، اخالقی، طبقات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و آموزشی مطرح در روابط انسانی سازمان 

 های انسانی افراد اهمیت دارد. نیست، بلکه احترام گذاشتن به شخصیت فرد و محترم شمردن ارزش

 بطی سلسله مراتب نیازها، به اهمیت رواگرا در نظریه( روانشناس انسان9،1173؛ نقل از میلر1314)6مازلو

انسانی و نیاز به برقراری روابط عاطفی با دیگران اشاره کرده است. او نیازهای انسان را در قالب پنج دسته 

نیازهای جسمانی، ایمنی، اجتماعی، عاطفی، حرمت و احترام و نیازهای خودآگاهی یا خویشتن شناسی مورد 

ضای تر ارضاء شد فرد برای اریازهای پایینی بارز نظریه مازلو آن است که وقتی نتوجه قرار داده است. نکته

شود. این امر به دلیل تمایل او به ارضای نیازهای واالتر است. انسان، پس از رفع نیازهای باال برانگیخته می

                                                      
1 Human Relations 
2 -Reece & Berger 

1 -Griffiths 

6 -Maslow 

9 -Miller 
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شود. در این مرحله نیازهای سطح اول و دوم متوجه نیازهای سطح سوم یعنی نیازهای اجتماعی و عاطفی می

وابط عاطفی با دیگران است. در این مرحله، از انزوا، طردشدن از گروه و نداشتن ارتباط با مند به ایجاد رعالقه

کند. در مرحله چهارم نیز فرد به احترام نیاز دارد. نقش و اهمیت تعامالت افراد دیگر احساس ناراحتی و فشار می

 مشاهده است. اجتماعی و روابط انسانی به وضوح در سطوح سوم و چهارم نطریه مازلو قابل 

روابط انسانی در یک سازمان آموزشی، از جمله مدرسه و کالس درس، فرایند برقراری، حفظ و گسترش 

ی پویا و متقابل بین اعضای یک سیستم اجتماعی است که از طریق تامین نیازهای مختلف فرد و گروه، رابطه

 (. 1171شود)میرکمالی، تفاهم، احساس رضایت و سودمندی متقابل ایجاد می

 هایترین مهارتشود مهارت انسانی از جمله مهماگر معلم به عنوان مدیر در نظر گرفته شود روشن می

مورد نیاز اوست. حتی ساید بتوان این گونه بیان کرد که در مؤسسات آموزشی، مهارت انسانی در مقایسه با 

شود. علت این امر آن است که به جهت وجود تعامالت تری مطرح میهای فنی و ادارکی در بعد وسیعمهارت

ریتی او های مدیانسانی بسیار زیاد در این سازمان، قدرت فرد در برقراری روابط انسانی مطلوب به سایر زمینه

(، اظهار داشته است که معلم باید به اهمیت روابط متقابل 1331)1یابد. لذا همانگونه که مورگانتنیز گسترش می

هایی را که در بهبود و ارتقا سطح تعامالت او با آموزان توجه داشته باشد و اقدامات و فعالیتا دانشخود ب

کنند که چرا یک (، این سؤال را مطرح می2001)2دانشجویان مؤثر است مورد نظر قرار دهد. کوپر و سیمونز

خاطر  ارند، اهمیت روابط انسانی بدیندمعلم باید به مسائل انسانی توجه داشته باشد و سپس در پاسخ اظهار می

برند، به این دلیل او در قبال های زیادی را در کنار معلم به سر میاست که افراد کالس، در طی روز، ساعت

معلم هر اندازه دارای رفتار انسانی مطلوبی باشد، ولی از نظر . افتد مسؤول استآنچه برای فراگیران اتفاق می

تلقی شود، مورد قبول شاگردان واقع نخواهد شد. شخصیت متعادل همراه با تسلط علمی علمی ضعیف و ناتوان 

سازد. معلمی از نظر علمی قوی است که به روشهای ارائه  معلم ، او را از نظر شاگردان با ارزش و اعتبار می

ول و پرورش اص محتوا و چگونگی برقراری ارتباط، آگاه و بر آنها مسلط باشد. روش تدریس باید متناسب با

                                                      
1 -Morganet 
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و خصوصیات شاگردان انتخاب شود. زیرا وظیفه اصلی معلم فقط درس دادن و پس گرفتن درس نیست، بلکه 

 .مهمترین وظیفه او همکاری و راهنمایی یکایک شاگردان برای رسیدن به هدفهای مطلوب تعلیم و تربیت است

تهای آموزشی آگاه باشد. او باید هدفهای آموزش معلم عالوه بر داشتن محتوای غنی علمی ، باید از فنون و مهار

و پرورش را بشناسد و با این شناخت به فعالیتهای آموزش خود جهت بدهد. معلم ، باید عالوه برداشتن محتوای 

 (1131)بیگدلی،  .ریزی طراحی آموزشی آشنا باشد غنی علمی و آشنایی با روشهای تدریس ، با برنامه

چه ب  در نحوه ارتباط نفس  در عزت نفس بچه ها اثر می گذارد. عزت متقابالهای مدرسه ای هم موقعیت

تمایل دارند که رابطه ای مثبت با   خوبی دارند ها با دیگران موثر است بچه هایی که در مورد خود احساس

نیز   یگراندبا   اغلب در ارتباط،  بیان دیگر بچه هایی که خود را دوست ندارند دیگر افراد داشته باشند . به

همچنین روابط معلمین با دانش آموزان و چگونگی برخورد آنها در عزت نفس دانش آموز موثر  .مشکل دارند

 .(1331، 1)اسپالدینگمی باشد 

نشان می دهند مدیرانی که اصول روابط انسانی را رعایت  (،1111پژوهش یزدانی و همکاران)های یافته

تمایل با انگیزش و همچنین فنون ارزیابی و سازگاری محیط، آشنا هستند،  کرده اند و به وضوح یا درك نقش،

ه وری بیشتری بهر ، حمایت سازمانی و اعتبار تصمیم گیری اهمیت می دهند،نسبت به مدیرانی که فقط به توان

 داشته اند.

نشان داد که بین مشارکت معلمان در امور  (، 1114)شاه حسینی پژوهش شریف و  های حاصل ازیافته

نشان داد که بین میزان مشارکت معلمان و  tمدارس با روحیه آنان رابطه وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون 

روحیه آن ها با توجه به جنسیت تفاوت وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون واریانس نشان داد که بین میزان 

 ارس و روحیه آن ها بر حسب مقطع آموزش تفاوت وجود دارد.مشارکت معلمان در امور مد

(، نشان داده 1116(، ناصح)1174(، هیکس و گولت)1174(، کوهستانی)1179تحقیقات هرسی و بالنچارد)

 گردد.های ارتباطی موجب بهبود روابط انسانی میکه مهارت

                                                      
1 Spalding 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

9 

 علمم ادراك باشد، داشته ارتباط آموز شبا دان معلم که شرایطی در ( نشان داد که1314) 1نتایج پژوهش بیلز

 بر معلم های نگرش و نظرها از ادراك در ظاهر و بود خواهد مشابه وی پنداری خود و آموز دانش از

 و پسران بین در چه گر دهدمی (، نشان1336) 2نتایج پژوهشی توسط مبویا.است موثر آموز دانش خودپنداری

 سجن دو هر اما شود، نمی دیده تفاوتی کلی یخودپنداره با آن یرابطه و معلم از رفتار ادراك در دختران

 و 1دهند این در حالی است که نتایج پژوهش بورسما می نشان خودپنداره های مجموعه در هایی راتفاوت

 کل ینمره و خواندن مدرسه، از رضایت خودپنداری، بین را داریتفاوت معنی دهد(، نشان می1373چپمن )

 می رمتاث معلم رفتارهای از پسران از بیش دختران که است شده مدعی و کرده پسران گزارش و دختران در

 شوند.

 آنها عدیب تحصیلی عملکرد بر آموزان دانش تحصیلی یخودپنداره سطوح تنها نه که (، دریافت1330مارش)

 تحصیلی یودپندارهخ بین یرابطه است؛ یعنی موثر آنها یخودپنداره بر نیز تحصیلی پیشرفت بلکه است موثر

  است سویه دو ایرابطه تحصیلی پیشرفت و

در آموزش و پرورش کشورمان در سال های اخیر بر ایجاد تعامل معلمان با دانش آموزان بیش از گذشته 

مورد تاکید قرار گرفته است بطوری که در فرآیند تدریس معلمان، دانش آموزان محور اصلی در مشارکت و 

ائه درس می باشند. اگرچه تالش هایی از سوی آموزش و پرورش در سالهای اخیر در خصوص تاثیر روابط ار

انسانی معلمان برای ایجاد انگیزه و پیشرفت علمی و آموزشی دانش آموزان صورت گرفته است ولی هنوز در 

رش صورت گیرد. از همین رو ابتدا راه هستیم و می طلبد تا پژوهش های متعدد در این زمینه در آموزش و پرو

یشرفت پپژوهشگر با توجه به عالقه مندی و مطالعات انجام داده در صدد بررسی تاثیر روابط انسانی معلمان بر 

برآمده تا بر اساس نتایج حاصله از این پژوهش پیشنهادات علمی و عملی به دست  تحصیلی دانش آموزان

 ئه نماید.اندرکاران آموزش و پرورش بویژه معلمان ارا

                                                      
1 bils 

2 mboya 

1 boresma 
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 روش پژوهش

نفر از دانش  171باشد.جامعه آماری در این پژوهش تعداد همبستگی می –پژوهش حاضر از نوع توصیفی 

مشغول به تدریس بوده، می باشند. به منظور  31-36که در سال تحصیلی  خاشآموزان دختر متوسطه شهرستان 

( استفاده می شود. با توجه به حجم 1374)2و مورگان 1تعیین حجم نمونه از روش تعیین حجم نمونه کرجسی

باشد. در این پژوهش از روش نمونه می 121جامعه آماری حجم نمونه )طبق جدول مورگان( برای این پژوهش 

 گیری تصادفی ساده انتخاب شده است.

 ابزار پژوهش

رح شده تمامی سواالت مط با توجه به اینکه در رابطه با این موضوع پرسشنامه استانداردی که پاسخگوی

باشد، وجود ندارد، لذا پژوهشگر ناچار بوده ضمن مطالعه مقاالت و تحقیقات مرتبط، پرسشنامه محقق ساخته 

ای تنظیم کند و در نهایت پس از اصالحات و ارزیابی ها و تایید اساتید راهنما و مشاور جهت اجرا مورد استفاده 

 قرار گیرد. 

پرسشنامه دارای باشد. این گزینه ای می 9پرسشنامه نگرش سنج بر طیف لیکرت پرسشنامه مذکور از نوع 

شده و سوال ها با طیف ست، اجرا میاسوال بوده که پس از توزیع در نمونه آماری که شامل دانش آموزان  11

 ته است.فاست که با استفاده از پرسشنامه که توسط پژوهشگر تهیه و مورد استفاده قرار گر 1-9لیکرت مقیاس 

 6مورد استفاده در این پژوهش شامل شش مولفه می باشد که عبارتند از:عزت نفس تحصیلی ) پرسشنامه

 سؤال(. 6سؤال( و روابط انسانی )  9سوال(، عزت نفس اجتماعی )

باشد برای با توجه به اینکه پرسشنامه ساخته شده و مورد استفاده در این پژوهش از نوع محقق ساخته می

روایی پرسشنامه از تجربیات مدیران و اساتید رشته مدیریت آموزشی و در نهایت با کمک اساتید راهنما  تعیین

 سوال مورد تایید قرار گرفته است. 11و مشاور از نظر صوری و محتوایی تعداد 
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شد  و روش آلفای کرونباخ محاسبه spssضریب پایایی سوال های پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری 

 112/0و برای متغیر روابط انسانی   771/0که ضریب پایایی سوال ها پرسشنامه در مورد متغیر عزت نفس برابر با 

درصد پایایی دریافت شده از تک تک سوال ها مورد تایید قرار گرفته است، در نتیجه پرسشنامه از مطلوبیت 

 قابل قبولی برخودار است.

ضریب همبستگی پیرسون و از تحلیل رگرسیون  و آزمون  tاستفاده از آزمونها با برای تجزیه و تحلیل داده

برای بررسی ارتباط بین روابط انسانی با مؤلفه های عزت نفس)تجصیلی و اجتماعی(، استفاده گردید و برای 

 استفاده  شده است. SPSSسهولت در امر محاسبات آماری از نرم افزار 

 هایافته

روابط انسانی معلمان بر عزت نفس دانش آموزان دختر دبیرستان سوال اصلی: آیا بین 

 شهرستان خاش رابطه ای وجود دارد؟

 «عزت نفس»و « روابط انسانی معلمان» . آزمون همبستگی پیرسون بین دو متغیر1 جدول

 متغیرها
روابط انسانی 

 معلمان
 عزت نفس پیشرفت تحصیلی

روابط انسانی 

 معلمان
R 

Sig 
1 

662/0 

000/0 

624/0 

000/0 

 R عزت نفس

Sig 

624/0 

000/0 

407/0 

000/0 
1 

 

با « روابط انسانی معلمان»( نشان می دهد بین متغیر gis= 0/ 000باتوجه به سطح معناداری )  1نتایج جدول 

 درصد رابطه معنا داری وجود دارد.  39( با سطح معناداری بیش از  R=  624/0« ) عزت نفس دانش آموزان»

 آیا بین روابط انسانی معلمان و عزت نفس تحصیلی دانش آموزان رابطه ای وجود دارد؟  -1: فرعیسواالت 
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 آیا بین روابط انسانی معلمان و عزت نفس اجتماعی دانش آموزان رابطه ای وجود دارد؟  -2

نفس  عزت نفس تحصیلی و عزتبرای پاسخگویی به رابطه بین روابط انسانی با مولفه های عزت نفس)

 نشان داده شده است. 2 ( از رگرسیون ساده استفاده شد که نتایج آن در جدول شمارهجتماعیا

تحلیل رگرسیون برای رابطه  -Error! No text of specified style in document.2 جدول

 بین روابط انسانی با مولفه های عزت نفس

 
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fمیزان

سطح معنی 

 داری

 000/0 136/24 319/24 2 110/91 رگریسیون

   020/1 171 619/174 باقیمانده

    179 266/210 کل

 

بررسی ضرایب روابط  -Error! No text of specified style in document.3 جدول

 انسانی با مولفه های عزت نفس

 

ضرایب              ضرایب استاندارد  

 غیراستاندارد
  

B 
خطای 

 استاندارد
 tمیزان  بتا

معنی 

 داری

 411/0 611/0 - 462/0 246/0 روابط انسانی

عزت نفس 

 تحصیلی
736/0 114/0 641/0 121/4 000/0 

عزت نفس 

 اجتماعی
107/0 116/0 099/0 733/0 629/0 
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معناداری بین روابط انسانی با عزت نفس تحصیلی و نتایج بدست آمده رابطه  1با توجه به جدول 

(000/0sig=( وجود دارد اما بین روابط انسانی با عزت نفس اجتماعی )629/0sig= رابطه معناداری وجود )

 ندارد.

 «عزت نفس». بررسی ضریب همبستگی بین مولفه های 4 جدول

 عزت نفس تحصیلی متغیر

 دانش آموزان

عزت نفس اجتماعی 

 دانش آموزان

عزت نفس 

دانش تحصیلی 

 آموزان

R 

Sig 
1 

261/0 

001/0 

عزت نفس 

اجتماعی دانش 

 آموزان

R 
Sig 

261/0 

001/0 
1 

 

تحصیلی  عزت نفس»، بین مولفه «عزت نفس»بررسی ضریب همبستگی بین مولفه های  6با توجه به نتایج  جدول 

( رابطه معناداری وجود دارد. R=  261/0«)عزت نفس اجتماعی دانش آموزان »با  مولفه « دانش آموزان 

(000/0=gis.) 

 بحث

آیا بین روابط انسانی معلمان بر عزت نفس دانش آموزان دختر دبیرستان شهرستان خاش "در رابطه با سوال 

( نشان می gis= 0/ 000با توجه به مقدار به )  این پژوهش نشان می دهدنتایج حاصل از  "رابطه ای وجود دارد؟

( با سطح معناداری بیش از  R=  624/0« ) عزت نفس دانش آموزان » »با « روابط انسانی معلمان»دهد بین متغیر 

ای بررسی میزان مهارت ه( 1116درصد رابطه معنا داری وجود دارد نتایج با مطالعه ستاری و واعظی ) 39
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مدیران از نظر معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستان های پسرانه دولتی شهر تهران 

تحقیق حاضر با هدف بررسی میزان مهارت های مدیران از نظر معلمان و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی دانش 

ج نشان می دهد که اکثر مدیران مدارس آموزان دبیرستان های پسرانه دولتی شهر تهران انجام شده است. نتای

از نظر معلمان دارای مهارت های مدیریتی در حد زیاد هستند، و همچنین بین مهارت های مدیران و پیشرفت 

 تحصیلی دانش آموزان رابطه معنی داری مشاهده نگردید, همسو نیز می باشد.

 "حصیلی دانش آموزان رابطه ای وجود دارد؟آیا بین روابط انسانی معلمان و عزت نفس ت "در رابطه با سوال 

( وجود =000/0sigرابطه معناداری بین روابط انسانی با عزت نفس تحصیلی )نتایج بدست آمده نشان داد 

آیا بین روابط انسانی معلمان و عزت نفس اجتماعی دانش آموزان رابطه ای وجود "در رابطه با سوال دارد و 

( رابطه معناداری =629/0sigبین روابط انسانی با عزت نفس اجتماعی )داد نتایج بدست آمده نشان  "دارد؟

ساختار شخصیتی معلم و  "( تحت عنوان 1314بیلز )وجود ندارد. نتایج بدست آمده این دو فرضیه با مطالعات 

انجام شده  معلم ی وسیله به آموزان دانش دهی خود گزارش ی مقایسه با هدف "خودپنداری دانش آموزان 

 اشتهد ارتباط آموز با دانش معلم که شرایطی در که است رسیده نتیجه است . محقق در این پژوهش به این

 نگرش و نظرها از ادراك در ظاهر و بود خواهد مشابه وی پنداری خود و آموز دانش از معلم ادراك باشد،

و ( 1331)است همسو می باشد  و همچنین با مطالعه و مارش  موثر آموز دانش خودپنداری بر معلم های

 بر موزانآ دانش تحصیلی ی خودپنداره سطوح تنها نه که همکارانش در یک راستا می باشد, که دریافتند

 رابطه است؛ یعنی رموث آنها ی خودپنداره بر نیز تحصیلی پیشرفت بلکه است موثر آنها بعدی تحصیلی عملکرد

ها و معلمان باید دارای توانایی است سویه دو ای رابطه تحصیلی پیشرفت و تحصیلی ی هخودپندار بین ی

سپرد.  اارتباطی باشند تا بتوان با کمال اطمینان سرنوشت تربتی کودکان و نوجوانان را به دست آنه هایمهارت

های مهارتهای آن دسته از مدیرانی که دارای ء یابد و مهارتهای معلمان ارتقاباید به طور مداوم مهارت

 ارتباطی کمتری هستند با برنامه ریزی صیحیح و اصولی ارتقا یابد.

ای هصاب معلمان مدارس به میزان مهارتشود که در انتخاب و انتبا توجه به نتایج بدست آمد پیشنهاد می

ین ها تأثیر دارد. و همچنت نفس  تحصیلی آنانسانی آنان توجه شود, زیرا میزان مهارت انسانی معلمان بر عز
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زان در سایر آموهای آتی نیز به بررسی رابطه روابط انسانی با عزت نفس اجتماعی و تحصیلی دانشدر پژوهش

ای هدر حالی که عدم وجود پژوهش مشابه از محدودیتمقاطع تحصیلی و نیز بر حسب جنسیت انجام گردد. 

کرد این پژوهش بر روی دانش آموزان منطقه خاش بوده است و نتایج حاصله  توان بیانباشد؛ میپژوهش می

 محدود به گروه نمونه خاص است.

 منابع فارسی

(.زمینه روانشناسی هیلگارد. محمدنقی براهنی و همکاران ،تهران: 1111اتیکنسون رتیال و همکاران، ) -

 انتشارات رشد.

 تهران: انتشاراتخوش لسان رجیا ی،عقوبیمترجمان : حسن . در کالس زشیانگ(. 1117، )نگیاسپالد . 

 جهاد دانشگاهی.

 ( .تاثیر روابط انسانی بر یادگیری دانش آموزان.1131بیگدلی، حسین .)  فصلنامه مدیریت در آموزش

 و پرورش.

  بررسی میزان مهارت های مدیران از نظر معلمان و (. 1116. )ستاری صدرالدین,واعظی مظفرالدین

انشناسی و علوم رو ن.رستان های پسرانه دولتی شهر تهراه آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرابط

 .174-141(:1)19 ;بهار و تابستان تربیتی

 تحلیلی بر رابطه بین مشارکت معلمان در تصمیم گیری  (.1114. )شریف سیدمصطفی,شاه حسینی افسر

روانشناسی و علوم . شهرضا و دهاقان(ها )مطالعه موردی شهرستان های و روحیه آن

 .100-11(:6)17 ;زمستان تربیتی

 ( .نقش معلم و مربی در توسعه ی روابط انسانی. رشد معلم. شماره 1113شعاری نژاد، علی اکبر .)291. 

 ( .6731کوهستانی، حسن « .)های آموزشیتأثیر مدیریت در ایجاد روابط انسانی در سازمان .»

 آموزش و پرورش. فصلنامه مدیریت در 
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 ( .روابط انسانی در مدیریت آموزشی. ترجمه خداد بخشی، تهران: 6731گریفیث، دانیل .)

 مارلیک.

 ( .روابط انسانی در آموزشگاه. تهران: یسطرون. 6731میرکمالی، سیدمحمد .) 

 ( .روابط انسانی در مدرسه. فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش. 6711میرکمالی،سیدمحمد .)

3 ،1-61. 

 ( .بررسی مهارت6711ناصح، غالمرضا .)های های روابط انسانی در بهبود مدیریت، آموزشگاه

راهنمایی و متوسطه شهرستان کاشان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسالمی واحد 

 خوارسگان.

 ( .نقش روابط انسانی در 6711نصر، احمدرضا؛ عابدی، لطفعلی و شریفیان، فریدون .) اثریخشی

های تربیت اسالمی. مجله علوم اجتماعی تدریس اعضای هیات علمی دانشگاه با تاکید بر داللت

 .691-611و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و ششم، شماره سوم، پاییز، صص:

 ( .مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه؛ قاسم کبیری.تهران: 6731هرسی، پال و بالنچارد.، کیت .)

 جهاد دانشگاهی.انتشارات 

 ( .تئوری6731هیکس، هری و گولت .) ،های سازمان و مدیریت، عناصر و فرایندها. جلد دوم

 ترجمه گوئل کهن. تهران: انتشارات دوران.

 Borsma.F.JS Chapman, J.W. (1979). The student,s percepyion of ability 

scale.Edmonton,Alberto Canada Univercity of Alberta. 
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