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نش آموزان دختر دبیرستان بررسی رابطه روابط انسانی معلمان بر پیشرفت تحصیلی دا

 شهرستان خاش

 ،عبدالرحمن کردی تمندانی،عبالشکور محمدیقاسم کوچکزاییفرزانه 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 شیوهاز را می تون روابط انسانی 

بررسی روابط انسانی عریف کرد هدف از این پژوهش ت، هایی که سبب خلق این موقعیت ها شده اند

از ضر پژوهش حا می باشد. خاشمعلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان شهرستان 

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

که در سال  خاشنفر از دانش آموزان دختر متوسطه شهرستان  821نفر و نمونه آماری  871پژوهش تعداد 

مشغول به تدریس بوده، می باشند. در این پژوهش از روش نمونه گیری تصادفی ساده  41-49تحصیلی 

مورد استفاده در این پژوهش محقق ساخت و که متغیرهای آن عبارتند از:سه  پرسشنامه اب شده است.انتخ

ایایی سوال ضریب پمؤلفه پیشرفت تحصیلی: اعتماد بنفس، انگیزه مشارکت، هدفمداری، و روابط انسانی. 

ایید قرار گرفته درصد پایایی دریافت شده از تک تک سوال ها مورد ت 112/0تا  712/0ها پرسشنامه با 

و برای تحلیل داده ها از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و از تحلیل رگریسیون برای بررسی ارتباط  است،

ین متغیر بهای پیشرفت تحصیلی استفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد بین روابط انسانی با مؤلفه

 49(  با سطح معناداری بیش از R=  992/0)« پیشرفت تحصیلی دانش آموزان»با « روابط انسانی معلمان»

درصد رابطه معنا داری وجود دارد، و در ادامه نتایج نشان داد بین روابط انسانی معلمان با مولفه های 

( وجود =667/0sigپیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه معناداری بین روابط انسانی با اعتماد به نفس )

( رابطه معناداری =000/0sig( و هدفمداری )=027/0sigانگیزه مشارکت ) بین روابط انسانی بااما ندارد، 

 وجود دارد.

 

 ، اعتماد به نفس، انگیزه مشارکت، هدفمداری روابط انسانی، پیشرفت تحصیلی کلید واژه:
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  -1 فصل

 مقدمه

ر در عمل کلیه علوم اجتماعی و سایر علوم را که می توانند در فهم و درک انسانها د 8روابط انسانی

هایی که انسان محور آن قرار دارد، روابط انسانی از در تمام فعالیت سازمان مفید باشند، به کار می گیرد

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

(، معتقدند، روابط انسانی 8116شریفیان،؛ نقل از نصر و عابدی و 8446)2قرار گرفته است. ریس و برندت

ها را شامل آمیز و روابط گروههای معاضدتها، کوششهای بین افراد، تعارضدر یک مفهوم کلی تعامل

دارد، روابط انسانی متوجه رابطه یا روابط مثبت و ( در تببین این مفهوم اظهار می8112شود. میرکمالی)می

 انسان وجود دارد. هدفداری است که بین دو یا چند 

(، بر این باور است که در حال حاضر، روابط انسانی، مهارت عملی سازگاری فرد با 8179)1گریفیث

ند. کمحیط خویش است. روابط انسانی به توانایی برقراری ارتباط با عقاید و احساسات دیگران اشاره می

های دیگر مفهوم روابط انسانی ویژگیی چنین ارتباطی پرورش خوی اجتماعی در افراد است. از ثمره

مطلوب آن است که در روابط انسانی سازمان یافته اختالفات نژادی، اخالقی، طبقات اجتماعی، اقتصادی، 

ای انسانی هفرهنگی و آموزشی مطرح نیست، بلکه احترام گذاشتن به شخصیت فرد و محترم شمردن ارزش

 افراد اهمیت دارد. 

ی سلسله مراتب نیازها، به اهمیت گرا در نظریه( روانشناس انسان9،8174یلر؛ نقل از م8416)9مازلو

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

 نپنج دسته نیازهای جسمانی، ایمنی، اجتماعی، عاطفی، حرمت و احترام و نیازهای خودآگاهی یا خویشت

اء شد تر ارضی بارز نظریه مازلو آن است که وقتی نیازهای پایینشناسی مورد توجه قرار داده است. نکته

شود. این امر به دلیل تمایل او به ارضای نیازهای واالتر است. فرد برای ارضای نیازهای باال برانگیخته می

وم یعنی نیازهای اجتماعی و عاطفی انسان، پس از رفع نیازهای سطح اول و دوم متوجه نیازهای سطح س

مند به ایجاد روابط عاطفی با دیگران است. در این مرحله، از انزوا، طردشدن شود. در این مرحله عالقهمی

 کند. در مرحله چهارم نیز فرد به احتراماز گروه و نداشتن ارتباط با افراد دیگر احساس ناراحتی و فشار می

                                                      
1 Human Relations 

2 -Reece & Berger 

3 -Griffiths 

4 -Maslow 
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مالت اجتماعی و روابط انسانی به وضوح در سطوح سوم و چهارم نطریه نیاز دارد. نقش و اهمیت تعا

 مازلو قابل مشاهده است. 

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

فرد و  فی پویا و متقابل بین اعضای یک سیستم اجتماعی است که از طریق تامین نیازهای مختلرابطه

 (. 8171شود)میرکمالی، گروه، تفاهم، احساس رضایت و سودمندی متقابل ایجاد می

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

قایسه در ممورد نیاز اوست. حتی ساید بتوان این گونه بیان کرد که در مؤسسات آموزشی، مهارت انسانی 

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

ای هتعامالت انسانی بسیار زیاد در این سازمان، قدرت فرد در برقراری روابط انسانی مطلوب به سایر زمینه

(، اظهار داشته است که معلم باید به 8448)8یابد. لذا همانگونه که مورگانتمدیریتی او نیز گسترش می

هایی را که در بهبود و آموزان توجه داشته باشد و اقدامات و فعالیتاهمیت روابط متقابل خود با دانش

(، این سؤال را 2001)2ارتقا سطح تعامالت او با دانشجویان مؤثر است مورد نظر قرار دهد. کوپر و سیمونز

ارند، دلم باید به مسائل انسانی توجه داشته باشد و سپس در پاسخ اظهار میکنند که چرا یک معمطرح می

های زیادی را در کنار معلم به اهمیت روابط انسانی بدین خاطر است که افراد کالس، در طی روز، ساعت

 افتد مسؤول است.برند، به این دلیل او در قبال آنچه برای فراگیران اتفاق میسر می

دارای رفتار انسانی مطلوبی باشد، ولی از نظر علمی ضعیف و ناتوان تلقی شود، مورد  معلم هر اندازه

قبول شاگردان واقع نخواهد شد. شخصیت متعادل همراه با تسلط علمی معلم ، او را از نظر شاگردان با 

ری راسازد. معلمی از نظر علمی قوی است که به روشهای ارائه محتوا و چگونگی برق ارزش و اعتبار می

ارتباط، آگاه و بر آنها مسلط باشد. روش تدریس باید متناسب با اصول و پرورش و خصوصیات شاگردان 

انتخاب شود. زیرا وظیفه اصلی معلم فقط درس دادن و پس گرفتن درس نیست، بلکه مهمترین وظیفه او 

معلم عالوه  .است همکاری و راهنمایی یکایک شاگردان برای رسیدن به هدفهای مطلوب تعلیم و تربیت

بر داشتن محتوای غنی علمی ، باید از فنون و مهارتهای آموزشی آگاه باشد. او باید هدفهای آموزش و 

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

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

8148) 

شیوه برخورد معلم با دانش آموزان و همچنین محیط های مناسب برای دانش آموزان باعث افزایش 

انگیزش یادگیری آنان می شود از این رو معلمان باید زمان زیادی را جهت آموختن شیوه های آماده سازی 
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زیرا این عمل بسیار پیچیده است معلمانی که با تغییر پی در محیط مناسب برای دانش آموزان صرف کنند،

های تربیتی خود سعی در ایجاد تقویت و پیشبرد انگیزش تحصیلی هستند توصیه می شود که پی روش

این عمل را بتدریج انجام دهند زیرا ایجاد تغییرات پی درپی حالتی از شوک در افراد ایجاد می 

 (.8441، 8کند)اسپالدینگ

مطالعات اخیر روی رفتار معلم و پیشرفت "( تحت عنوان 8476) 1روسنشین 2پژوهشی توسط باراک

با هدف تاثیر رفتار معلم بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان انجام شده است. نتایج  "تحصیلی دانش آموز

گزارش شده  8490از سال  معلم و اثرات رفتار معلم دربارهاین تحقیق نشان می دهد که اگر چه مطالعات 

شروع شده است.  9میتزل مدلیو، 9فالندر؛ کار محققان با 8497در سال  این تحقیق دوران مدرنولی  است،

 مطالعات بعدی محدود بوده و تنها یک یا دو صفت را مورد بررسی قرار می دهد.

ارهای نشان داده است که از میان رفت (،8116، عابدی و تاجی )عریضی سامانی پژوهش  یافته های

و از  (،28/0) و دانش زیربنایی( 27/0) حمایت استقاللی (،18/0) مرتبط با سرزندگی معلم، اشتیاق معلم

بیش از دیگر (، 24/0) و تنوع روش(، 98/0) میان رفتارهای مرتبط با انگیزش درونی معلم، اشتیاق معلم

 .هستندرفتارهای معلم تبیین کننده سرزندگی و انگیزش درونی دانش آموزان 

که بین مشارکت معلمان در امور مدارس  (، نشان داد8116پژوهش شریف و شاه حسینی ) یافته های

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

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

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

نشان می دهد که اکثر مدیران مدارس از نظر معلمان  (، 8119های پژوهش ستاری و واعظی )یافته

ن و پیشرفت تحصیلی دارای مهارت های مدیریتی در حد زیاد هستند، و همچنین بین مهارت های مدیرا

 دانش آموزان رابطه معنی داری مشاهده نگردید.

(، نشان داده 8119(، ناصح)8176(، هیکس و گولت)8176(، کوهستانی)8179تحقیقات هرسی و بالنچارد)

 گردد.های ارتباطی موجب بهبود روابط انسانی میکه مهارت

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

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

مشارکت و ارائه درس می باشند. اگرچه تالش هایی از سوی آموزش و پرورش در سالهای اخیر در 

                                                      
1 Spalding 
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پیشرفت علمی و آموزشی دانش آموزان صورت  خصوص تاثیر روابط انسانی معلمان برای ایجاد انگیزه و

گرفته است ولی هنوز در ابتدا راه هستیم و می طلبد تا پژوهش های متعدد در این زمینه در آموزش و 

پرورش صورت گیرد. از همین رو پژوهشگر با توجه به عالقه مندی و مطالعات انجام داده در صدد بررسی 

ن برآمده تا بر اساس نتایج حاصله از ای آموزانفت تحصیلی دانشپیشر تاثیر روابط انسانی معلمان بر 

 پژوهش پیشنهادات علمی و عملی به دست اندرکاران آموزش و پرورش بویژه معلمان ارائه نماید.

 روش پژوهش

نفر از  871باشد. جامعه آماری در این پژوهش تعداد همبستگی می –پژوهش حاضر از نوع توصیفی 

مشغول به تدریس بوده، می  41-49که در سال تحصیلی  خاشدانش آموزان دختر متوسطه شهرستان 

( استفاده می 8476باشند. به منظور تعیین حجم نمونه از روش تعیین حجم نمونه مورگان و کرجسی )

باشد که  می 821مونه )طبق جدول مورگان( برای این پژوهش شود. با توجه به حجم جامعه آماری حجم ن

 گیری تصادفی ساده انتخاب شده است.از روش نمونه

 ابزار پژوهش

با توجه به اینکه در رابطه با این موضوع پرسشنامه استانداردی که پاسخگوی تمامی سواالت مطرح 

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

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

گزینه ای  9مورد استفاده قرار گیرد. پرسشنامه مذکور از نوع پرسشنامه نگرش سنج بر طیف لیکرت 

ست، ال بوده که پس از توزیع در نمونه آماری که شامل دانش آموزان سوا 87پرسشنامه دارای باشد. این می

است که با استفاده از پرسشنامه که توسط پژوهشگر  8-9شده و سوال ها با طیف لیکرت مقیاس اجرا می

مورد استفاده در این پژوهش شامل چهار مؤلفه مولفه  پرسشنامه تهیه و مورد استفاده قرار گرفته است.

سؤال(، روابط  9سؤال(، هدفمداری ) 9سؤال(، انگیزه مشارکت )1عبارتند از:اعتماد بنفس ) باشد کهمی

با توجه به اینکه پرسشنامه ساخته شده و مورد استفاده در این پژوهش از نوع محقق  سؤال(. 9انسانی)

شی و در زباشد برای تعیین روایی پرسشنامه از تجربیات مدیران و اساتید رشته مدیریت آموساخته می

سوال مورد تایید قرار گرفته  87نهایت با کمک اساتید راهنما و مشاور از نظر صوری و محتوایی تعداد 

و روش آلفای کرونباخ  spssضریب پایایی سوال های پرسشنامه با استفاده از نرم افزار آماری  است.

درصد  112/0شرفت تحصیلی و برای متغیر پی 712/0محاسبه شد که ضریب پایایی سوال ها پرسشنامه با 

پایایی برای متغیر روابط انسانی؛  دریافت شده از تک تک سوال ها مورد تایید قرار گرفته است، در نتیجه 

 پرسشنامه از مطلوبیت قابل قبولی برخودار است.
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ضریب همبستگی پیرسون و از تحلیل رگرسیون برای بررسی و  tها از آزمون برای تجزیه و تحلیل داده

های پیشرفت تحصیلی استفاده گردید و برای سهولت در امر محاسبات ارتباط بین روابط انسانی با مؤلفه

 استفاده  شده است. SPSSآماری از نرم افزار 

 هایافته

 در پژوهش« پیشرفت تحصیلی»برای اهمیت مولفه های متغیر های  tآزمون  . 1 جدول

 tمقدار  متغیر
درجه 

 آزادی

سطح 

 معناداری

اختالف 

 میانگین ها

حد 

 پایین
 حد باال

اعتماد به 

 نفس
124/41 877 000/0 48760/1 1191/1 0009/9 

انگیزه 

 مشارکت
119/91 877 000/0 90189/1 1719/1 6171/1 

هدف 

 مداری
068/882 877 000/0 12022/9 2998/9 1461/9 

 

( از آنجایی  gis=  000/0با توجه به جدول فوق و سطح معنا داری بدست آمده )   8  .8 جدولنتایج 

اعتماد به » شامل« پیشرفت تحصیلی»که حد باال و حد پایین هر دو مثبت می باشند ، هر سه مولفه متغیر 

 متغیر های موثری می باشند.« هدف مداری» و  «انگیزه مشارکت» ، « نفس

آیا بین روابط انسانی معلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان شهرستان  سؤال اصلی:

 خاش رابطه ای وجود دارد؟

و « لیپیشرفت تحصی»،« روابط انسانی معلمان» .  آزمون همبستگی پیرسون بین سه متغیر2 جدول

 «عزت نفس»

 متغیرها
روابط انسانی 

 معلمان
 عزت نفس پیشرفت تحصیلی

روابط انسانی 

 معلمان
R 

Sig 
8 

992/0 

000/0 

926/0 

000/0 

 R پیشرفت تحصیلی

Sig 

992/0 

000/0 
8 

607/0 

000/0 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

7 

روابط انسانی »( نشان می دهد بین متغیر gis= 0/ 000باتوجه به سطح معناداری )  2نتایج جدول 

درصد رابطه معنا  49( با سطح معناداری بیش از R=  992/0« )پیشرفت تحصیلی دانش آموزان»با « معلمان

 داری وجود دارد،

 سواالت فرعی: 
 آیا بین روابط انسانی معلمان و اعتمادبه نفس دانش آموزان رابطه ای وجود دارد؟ -8

 انسانی معلمان و انگیزه مشارکت دانش آموزان رابطه ای وجود دارد؟آیا بین روابط  -2

 آیا بین روابط انسانی معلمان و  هدف مداری دانش آموزان رابطه ای وجود دارد؟ -1

فس، انگیزه اعتماد به نبرای پاسخگویی به رابطه بین روابط انسانی با مولفه های پیشرفت تحصیلی)

 ون ساده استفاده شد که نتایج آن در جدول شماره نشان داده شده است.( از رگریسیمشارکت و  هدفمداری

 .  تحلیل رگریسیون برای رابطه بین روابط انسانی با مولفه های پیشرفت تحصیلی3 جدول

 
مجموع 

 مجذورات
 درجه آزادی

میانگین 

 مجذورات
 Fمیزان

سطح معنی 

 داری

 000/0 011/84 870/84 1 904/92 رگریسیون

   009/8 872 719/872 باقیمانده

    879 299/210 کل

 

 .  بررسی ضرایب روابط انسانی با مولفه های پیشرفت تحصیلی1 جدول

 

ضرایب استاندارد                          ضرایب 

 غیر استاندارد
  

B 
خطای 

 استاندارد
 معنی داری tمیزان  بتا

 079/0 744/8 - 728/0 247/8 روابط انسانی

 667/0 918/0 018/0 896/0 061/0 اعتماد به نفس

 027/0 869/0 896/0 047/0 286/0 انگیزه مشارکت

 000/0 149/0 149/0 866/0 176/0 هدفمداری
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نتایج بدست آمده رابطه معناداری بین روابط انسانی با اعتماد به نفس  9و  1 جدولبا توجه به 

(667/0sig=( وجود ندارد اما بین روابط انسانی با انگیزه مشارکت )027/0sig= و هدفمداری )

(000/0sig=.رابطه معناداری وجود دارد ) 

 «پیشرفت تحصیلی».  بررسی ضریب همبستگی بین مولفه های 5 جدول

اعتماد بنفس  متغیر

 دانش آموزان

انگیزه مشارکت 

 دانش آموزان

هدف مداری دانش 

 آموزان

اعتماد بنفس 

 دانش آموزان

R 

Si

g 

8 
107/0 

000/0 

116/0 

000/0 

انگیزه 

 مشارکت

 دانش آموزان

R 
Si

g 

107/0 

000/0 
8 

984/0 

000/0 

هدف مداری 

 دانش آموزان

R 
Si

g 

116/0 

000/0 

984/0 

000/0 
8 

 

ن مولفه ، بی«پیشرفت تحصیلی »بررسی ضریب همبستگی بین مولفه های  9 جدولبا توجه به نتایج 

هدف مداری »( و R=  107/0«)انگیزه مشارکت دانش آموزان » با مولفه های« اعتماد به نفس دانش آموزان»

انگیزه مشارکت دانش »( همچنین بین gis=000/0.)اداری وجود دارد( رابطه معنR=  116/0« )دانش آموزان 

 (gis=  000/0( نیز رابطه معناداری وجود دارد.)  R=984/0« )هدف مداری دانش آموزان»و « آموزان 

 گیریو نتیجه بحث

هرستان شآیا بین روابط انسانی معلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر دبیرستان "در رابطه با سوال 

= 0/ 000با توجه به مقدار به )  نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد "خاش رابطه ای وجود دارد؟

gis پیشرفت تحصیلی دانش آموزان»با « روابط انسانی معلمان»( نشان می دهد بین متغیر( »992/0  =R  )

بررسی میزان مهارت های ( 8119داری وجود داشت. بین  نتایج با مطالعه ستاری و واعظی )رابطه معنی

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 

هران انجام شده است. نتایج نشان می دهد که اکثر مدیران دانش آموزان دبیرستان های پسرانه دولتی شهر ت
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مدارس 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.

 "نسانی معلمان و اعتمادبه نفس دانش آموزان رابطه ای وجود دارد؟آیا بین روابط ا "در رابطه با سوال 

 ( وجود ندارد.=667/0sigرابطه معناداری بین روابط انسانی با اعتماد به نفس )نتایج بدست آمده نشان داد 

 "آیا بین روابط انسانی معلمان و انگیزه مشارکت دانش آموزان رابطه ای وجود دارد؟"در رابطه با سوال 

دهد بین روابط انسانی با انگیزه ( نشان میgis= 0/ 00به ) ایج بدست آمده نشان داد با توجه به مقدار نت

و همکاران شریف ( رابطه معناداری وجود دارد که نتیجه این سوال با پژوهش =027/0sigمشارکت )

دی ها )مطالعه مور تحلیلی بر رابطه بین مشارکت معلمان در تصمیم گیری و روحیه آن( با عنوان 8116)

پژوهش مورد بررسی رابطه همبسته بین میزان مشارکت معلمان در تصمیم  شهرستان های شهرضا و دهاقان(

گیری در امور مدارس با روحیه آنان در شهرستان های شهرضا و دهاقان، در سه مقطع آموزش ابتدایی، 

مبستگی نشان داد که بین مشارکت راهنمایی و متوسطه می باشد. یافته های حاصل از آزمون ضریب ه

نشان داد که بین میزان  tنتایج حاصل از آزمون . معلمان در امور مدارس با روحیه آنان رابطه وجود دارد 

نتایج حاصل از آزمون واریانس  .مشارکت معلمان و روحیه آن ها با توجه به جنسیت تفاوت وجود دارد

نشان داد که بین میزان مشارکت معلمان در امور مدارس و روحیه آن ها بر حسب مقطع آموزش تفاوت 

 همسو می باشد.وجود دارد 

 "آیا بین روابط انسانی معلمان و  هدف مداری دانش آموزان رابطه ای وجود دارد؟"در رابطه با سوال 

( رابطه معناداری وجود دارد که =000/0sigبین روابط انسانی با هدفمداری )د نتایج بدست آمده نشان دا

رعایت اصول روابط انسانی »رابطه میان  با عنوان (8111و همکاران )  یزدانینتایج بدست آمده با مطالعه 

رضیه فمی پردازد؛ ین تحقیق، یک « و بهره وری مدیران مدارس در دبیرستان های دخترانه دولتی شهر تهران

ی میان رعایت اصول روابط انسان»اصلی و هفت فرضیه فرعی را شامل می شود. فرضیه اصلی آن است که 

یافته های تحقیق نشان می دهند مدیرانی که اصول روابط انسانی  «.و بهره وری مدیران، رابطه وجود دارد

، فنون ارزیابی و سازگاری محیطتمایل با انگیزش و همچنین  را رعایت کرده اند و به وضوح یا درک نقش،

 ، حمایت سازمانی و اعتبار تصمیم گیری اهمیت می دهند،آشنا هستند، نسبت به مدیرانی که فقط به توان

معلمان باید دارای توانایی ها و مهارت هایارتباطی  در یک راستا می باشد. بهره وری بیشتری داشته اند

تربتی کودکان و نوجوانان را به دست آنها سپرد. باید به طور  باشند تا بتوان با کمال اطمینان سرنوشت

مداوم مهارت های معلمان ارتقا یابد و مهارت های آن دسته از مدیرانی که دارای مهارت های ارتباطی 

 کمتری هستند با برنامه ریزی صیحیح و اصولی ارتقا یابد.

و انتصاب معلمان مدارس به میزان مهارت  شود که در انتخاببا توجه به نتایج بدست آمد پیشنهاد می

های انسانی آنان توجه شود, زیرا میزان مهارت انسانی معلمان بر پیشرفت تحصیلی  آنها تاثیر دارد. و 
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های آتی نیز به بررسی رابطه روابط انسانی با عزت نفس اجتماعی و تحصیلی دانش همچنین در پژوهش

در حالی که عدم وجود پژوهش ر حسب جنسیت انجام گردد. آموزان در سایر مقاطع تحصیلی و نیز ب

شهرستان توان بیان کرد این پژوهش بر روی دانش آموزان باشد؛ میهای پژوهش میمشابه از محدودیت

 بوده است و نتایج حاصله محدود به گروه نمونه خاص است. خاش

 

 منابع و ماخذ

 ( .تاثیر روابط انسانی بر 8148بیگدلی، حسین .).دانش و پژوهش در علوم  یادگیری دانش آموزان

اصفهان(، شماره نوزدهم، _ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد خوارسگانبرنامه –تربیتی 

 .811-899پاییز، صص: 

  بررسی میزان مهارت های مدیران از نظر معلمان و (. 8119)ستاری صدرالدین,واعظی مظفرالدین

وانشناسی ر, دانش آموزان دبیرستان های پسرانه دولتی شهر تهرانرابطه آن با پیشرفت تحصیلی 

 .876-861(:8)19 ;8119بهار و تابستان  و علوم تربیتی

 تحلیلی بر رابطه بین مشارکت معلمان در تصمیم  (.8116)افسر ،سیدمصطفی,شاه حسینی، شریف

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

 .800-11(:9)17 ;8116زمستان  تربیتی

 رابطه رفتارهای معلم با (. 8116. )مریم، تاجیو  احمد، سیدحمیدرضا,عابدی، عریضی سامانی

 .سرزندگی و انگیزش درونی دانش آموزان دبیرستان های شهر اصفهان

 ( .8176کوهستانی، حسن « .) های آموزشیسازمانتأثیر مدیریت در ایجاد روابط انسانی در .»

 فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش. 

 ( .روابط انسانی در مدیریت آموزشی. ترجمه خداد بخشی، تهران: 8179گریفیث، دانیل .)

 مارلیک.

 ( .روابط انسانی در آموزشگاه. تهران: یسطرون. 8171میرکمالی، سیدمحمد .) 

 ( .روابط انسانی در مدرسه8112میرکمالی،سیدمحمد .) .فصلنامه مدیریت در آموزش و پرورش .

7 ،6-82. 

 (.نظریه8174میلر، جان .).های برنامه درسی. ترجمه محمود مهرمحمدی. تهران: سمت 

 ( .بررسی مهارت8119ناصح، غالمرضا .)های های روابط انسانی در بهبود مدیریت، آموزشگاه

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

 خوارسگان.
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 ( .نقش روابط انسانی در اثریخشی 8116نصر، احمدرضا؛ عابدی، لطفعلی و شریفیان، فریدون .)

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

 .841-869م، پاییز، صص:و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و ششم، شماره سو

 ( .مدیریت رفتار سازمانی، ترجمه؛ قاسم کبیری.تهران: 8179هرسی، پال و بالنچارد.، کیت .)

 انتشارات جهاد دانشگاهی.

 ( .تئوری8176هیکس، هری و گولت .) ،های سازمان و مدیریت، عناصر و فرایندها. جلد دوم

 ترجمه گوئل کهن. تهران: انتشارات دوران.

 Barak Rosenshine, Recent Research on Teaching Behaviors and Student 
Achievement. Journal of Teacher Education, Spring 1976, vol. 27 n° 1, 

pp. 61-64. 

 Cooper, P. and Simonds, C. (2003). Communication for the 

Classroom Teacher. 

 Boston: Allyn & Bacon. 
 Morganet, L. (1991). Good Teacher-Student Relationships: A Key 

Element in 

 Classroom Motivation and Management. Journal of Education, 112 

(2). 
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