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چکیده
هر انسان به برقراري تعامل با دیگران نياز دارد .انسان موجودي اجتماعي است و یكي از ویژگيهاي آن زندگي كردن
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به لحاظ ماهيت ،كاربردي و از منظر وسعت ،پهنانگر است .جامعۀ آماري پژوهش ،كليه كاركنان مدارس شهرستان نهاوند
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مقدمه
در هر سازمان نيروي انساني یكي از مهمم تمرین منمابعي اسمت كمه در اختيمار مميباشمد .چگمونگي
استفاده بهينه و مطلوب از منابع نيروي انساني از شرایط مهم كارایي و بازده سازمان مي باشد كه در این
ميان آموزش بهویژه آموزش روابط انساني نقش بسيار مهمي دارد .آموزش روابط انساني وظيفمه واقعما
دشواري است .ازآنجایيكه كنشهاي متقابل انساني در شمار پيچيمدهتمرین سلسملهروابطمي اسمت كمه
آدمي از آن ها باخبر است؛ بنابراین آموزش افراد براي روابطي از این نوع ،احتماال یكي از مشكل ترین
و پيچيدهترین انواع تعاليم شمرده ميشود (كریمي.)0721 ،
بنابراین مفاهيم و اصول نظریه روابط انسماني شماید بميش از همر سمازمان دیگمري ،در محميطهماي
آموزشي زمينه پذیرش داشتهاند ،زیرا ماهيت كار آموزشوپرورش ایجاب ميكرد كه جوانم
كار موردتوجه قرار گيرد و در پرتو رهنمودهاي آن ،آموزش مهارت هاي روابط انساني و جوان

انسماني
مهم

آن (انگيزش ،ادراك ،ارتباط ،ساختار قدرت ،اختيار ،روحيه ،پویایي شناسي گروهي ،تصميم گيمري و
رهبري) در سازمانها رایج شوند (عالقهبند.)28 :0720 ،
پس چنين آموزشمي نيازمنمد برناممهریمزي صمحيح و بهمرهگيمري ماهرانمه از روشهماي گونماگون
1

آموزشي خواهد بود .از این روست كه مارك هنسمن ( )0028تصمریح ممي كنمد كمه اساسما آمموزش
روابط انساني ،بخش استانداردي را در برنامه هاي علمي دوره هاي عالي مدیریت تشكيل مي دهد و این
برنامه روزبهروز بيشتر موردتوجه قرار ميگيرد (كریمي.)0721 ،

بیان مسئله
انسان موجودي اجتماعي است و یكي از ویژگمي هماي آن زنمدگي كمردن بما دیگمران و برقمراري
تعامل با آن هاست .برقراري تعامل با دیگران یك نياز اسمت تما انسمان از طریم آن نيازهماي زیسمتي و
اجتماعي خود را برآورده سازد .این ارتباط دامنهاي وسيع دارد ،بهطوريكه تممام رفتارهماي اجتمماعي
انسان را در خانواده ،جامعه و محيط كار در برميگيرد (اميني.)0722 ،

1. Mark Hansen
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سالمت و تعادل انسان تا حدود بسيار زیادي به رفتار و روابط او با دیگران و بالعكس بستگي دارد.
در این راستا ،مدارس مسئول ساخت شخصيت ،منش و سلوك انساني هستند و رسالتي عظيم بر عهمده
آنان است؛ و به همين دليل ،جایگاهي ویژه در ميمان سمایر سمازمان هما دارنمد .اگمر ممدارس بتواننمد بما
شيوه هاي علمي ،تخصصي و با مهارت هاي انساني با كاركنان خود تعاملي مناس

برقرار كنند؛ نمه تنهما

آن سازمان بلكه جامعمه نيمز پمس از یكمي دو نسمل بمه نموعي تعمادل و سمالمتي روانمي خواهمد رسميد
(ميركمالي.)0723 ،
دیویس )0021( 1بيان مي كند كه تعامل انساني به مطالعه رفتار انسان ها در محيط سازمان با سایرین
(فرادست ،فرودست ،همكار و مشتریان) مي پردازد تا در نهایت نتایج كار سمازمان بهبمود یابمد .تعاممل
انساني در مراكز آموزشي و آموزشگاه ها داراي كماربردي بيشمتر نسمبت بمه سمایر سمازمنن هاسمت .در
حقيقت ،تعامل انساني در آموزشگاه ،مجموعه رفتارهماي برناممه ریمزي شمد ممدیران ،معلممان و سمایر
كاركنان است كه ميخواهند به این وسيله با توجه به شرایط سني ،نيازها و روند رشمد دانمشآمموزان،
نيازهاي آنان را تأمين كنند (یونس.)0700 ،
در واقع از آنجا كه ماهيت كار آموزش وپرورش ایجاب مي كند كه جوان

انساني كار موردتوجه

قرار گيرد ،توجه به مسائل انساني و تعامل ميان آن ها یكي از مهم ترین مسائلي است كه متصدیان اممور
آموزشي یك كشور باألخص در سمطح مدرسمه (ممدیران ،معلممان و دیگمر كاركنمان) بما آن روبمه رو
هستند .این متصدیان در برخورد و كنش متقابل مستقيم با یكدیگر و همچنين با دیگران هسمتند .نحمو
عملكرد و رفتار آنان تأثيري فراوان در جامعه و مدرسه و محميط تربيتمي و تعليممي آمموزش وپمرورش
دارد (اميني و همكاران.)0722 ،
همچنين در ایجاد تعامالت مؤثر نقش مدیریت بر كسي پوشيده نيست همر ممدیري بایمد در درجمه
نخست از خود بپرسد آیا توان پذیرفتن دیگران را آنچنان كه هستند دارد یا خير؟ آیما بمراي دیگمران
ح زیستن و اظهارنظر قائل است؟ آیا ميداند كه همر انسماني یمك موجمود منحصمربهفمرد اسمت و از
توانایي و استعدادهاي متفاوتي برخوردار است و هيچ دو فردي صددرصد مانند هم نيستند
1. Davis
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زماني كه افراد از شيوه صحيح تعامل پيروي مي كنند ،قطعا رابطمه بهتمري بما همكماران ،ممدیران و
مشتریان خواهند داشت .تعامل عمي و موف با آن ها باعث پيشرفت سازمان و همچنمين ارتقماي شمللي
افراد خواهد شد .چراكه تعامل افمراد بما كارمندانشمان تمأثير مسمتقيمي بمر نحموه عملكمرد و در نهایمت
پيشرفت سازمان خواهد داشت .در واقع افراد زماني كه ارتبماط دوسمتانه و مموفقي بما همكماران داشمته
باشند ،اهداف مدیران و سازمان را اهداف خود مي دانند و همگي در یك جهت تالش مي كننمد .اگمر
در انجام كاري به مشكل خوردند ،با تعامل مؤثر و موف مي توانند از دیگران كمك خواسته و سریع تر
جهت رفع آن اقدام كنند .اعتماد در روابط كاري مهم ترین مسئله است ،ازاینرو نحموه برخمورد افمراد
با همكاران ،كارمندان و یا حتي رئيسشان مي تواند اعتماد ميان آن هما را بسمازد (محممودي و نيلميپمور
طباطبایي.)0700 ،
مهارت هاي تعاملي به افراد امكان ممي دهمد تما تأثيرگمذاري بيشمتري داشمته باشمند و بمه ارتباطمات
بيشتري دست یابند .یك فرد با شيوه هاي تعاملي بهتر ،در جایگاه شللي بهتري از هم رده هاي خود قرار
مي گيرد .افراد با تقویت شيوه تعامل ،حتي در موقعيت هاي پرتنش ،بدون از بين رفتن اعتمماد و احتمرام
ميتوانند ارتباطات خوبي داشته باشند .به قول آرنولد جي توین بي ،مورخ و فيلسوف مشهور انگليسي،
شيوه برقراري تعامل با دیگران و داشتن رفتار مطلوب و چگونگي ارتباطي كه یمك انسمان بما دیگمران
دارد ،از تمام دانش و مهارتهاي او مهمتر و ارزشمندتر است (ميركمالي.)0723 ،
شيوه هاي تعامل انساني زمينه هاي انگيزش و رشد فرد را فراهم ممي سمازد و هممين احسماس رشمد،
سب

رضایت و خشنودي افراد مي شود .تمام این حاالت ،زمينه ساز بهبود و ارتقاي روحيه مي گمردد و

ميممل بممه زیسممتن و كممار و تممالش در سممازمان را افممزایش ممميدهممد .در نهایممت ،ارتقمماي روحيممه بممه
مسئوليت پذیري ،مشاركت و فعاليت ثمربخش فرد در راه انجام دادن وظایف و دست یافتن به اهمداف
سازمان منجر ميشود (یارمحمدیان و شفيعپور.)0708 ،
محيط كار باید از جوي آرام و نسبتا آزاد و مملو از عدالت برخموردار باشمد تما فمرد بتوانمد بمدون
احساس موانع سخت و درهمشكننده بهطور طبيعمي بمه فعاليمت بپمردازد .بمزر تمرین وظيفمه رهبمران
آموزشي كه در حوزه آموزشوپرورش شهرسمتان نهاونمد بایمد موردتوجمه قمرار گيمرد تشمخيص ایمن
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تفاوتها و احترام به آنها و زمينهسازي براي شمكوفایي و رشمد آنهاسمت كمه هممان توسمعه روابمط
انساني خوب و سازنده است .در واقع ميتوان گفت مهمتمرین شماخص موفقيمت ممدیران و كاركنمان
آموزشوپرورش ،آمار قبولي دانشآموزان در كنكور نيست ،بلكمه شماخص سمنجش ممدیران ،ميمزان
ارتباط و تعامل با معلمان و مشاركت دادن آنها در انجام امور است ،چراكه آموزشوپرورش نيازمنمد
اندیشه معلمان فهيم است .در این راستا شيوههایي كه بتواند اینگونمه برخوردهما و تعمامالت را بهبمود
بخشد ،تا هم مدرسه و هم جامعه از اثرات آن بيشتر بهره مند شوند ،موضوعي است كه پژوهش حاضر
قصد بررسي آن را دارد .به عبارت دیگر ما در این پژوهش قصد داریمم تما بررسمي نممایيم شميوه هماي
تعامل مؤثر در توسعه روابط انساني ،ميان كاركنان مدارس شهرستان نهاوند چه تأثيري دارد؟

مبانی نظری پژوهش
هر انسان در محيط خانواده ،مدرسه ،كار ،تفریح و عبادت به برقراري تعامل بما دیگمران نيماز دارد.
در ميان همه عوامل شادي و سعادتآفرین ،برقراري تعامل انساني مطلوب ،یكي از اساسي ترین عوامل
خوشممبختي و موفقيممت هممر كممس در زنممدگي اسممت ،تعامممل معلممم بمما دانممشآممموز ،تعامممل كارمنممد بمما
مراجعه كنندگان و تعامل مدیر با همكاران یا زیردستان خود در ميزان موفقيت آنان تمأثير تعيمين كننمده
دارد (فروزان .)0700 ،چراكه انسان بنا به ماهيت اجتماعي خویش همواره بما دیگمران در تعاممل بموده
است .تعامل انساني مظهمر وجمود و ارزش انسمان هما و وجمه تممایز انسمان و حيوانمات اسمت (امينمي و
همكاران.)0722 ،
زماني كه افراد از شيوه صحيح تعامل پيروي مي كنند ،قطعا رابطمه بهتمري بما همكماران ،ممدیران و
مشتریان خواهند داشت .تعامل عمي و موف با آن ها باعث پيشرفت سازمان و همچنمين ارتقماي شمللي
افراد خواهد شد .چراكه تعامل افمراد بما كارمندانشمان تمأثير مسمتقيمي بمر نحموه عملكمرد و در نهایمت
پيشرفت سازمان خواهد داشت .در واقع افراد زماني كه ارتبماط دوسمتانه و مموفقي بما همكماران داشمته
باشند ،اهداف مدیران و سازمان را اهداف خود مي دانند و همگي در یك جهت تالش مي كننمد .اگمر
در انجام كاري به مشكل برخوردند ،با تعاممل ممؤثر و موفم مميتواننمد از دیگمران كممك خواسمته و
سریعتر جهت رفع آن اقدام كنند .اعتماد در روابط كاري مهمترین مسئله است ،ازاینرو نحوه برخورد
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افراد با همكاران ،كارمندان و یا حتمي رئيسشمان ممي توانمد اعتمماد ميمان آن هما را بسمازد (محممودي و
نيليپور طباطبایي.)0700 ،
با توجه به شرایط كاري و ارتباط تنگاتنگ با دبيران ،دانشآموزان و اولياي آنها ،اهميت پژوهش
در زمينۀ نقش تعامالت مؤثر در توسعه روابط انساني این پژوهش شكل گرفته است و ميتموان گفمت
كه انواع شيوههاي تعامل به شرح زیر ميباشد:
شيوه هممدلي گمرا :نموعي شميوه تعاممل اسمت كمه در آن بمه درك احساسمات و عواطمف افمراد و
دیدگاههاي دیگران توجه ميگردد و تعامل بر اساس آنها صورت ميگيرد( .شهيدي.)0703 ،
شيوه گشاده گرا :نوعي شيوه تعامل است كمه در آن تعاممل بما افمراد بما خموشرویمي و نمرمگمویي
صورت ميگيرد (كليني 0083 ،ق).
شيوه حمایت گرا :نوعي شيوه تعامل است كه در آن حمایت و پشتيباني از افراد بمه ویمژه در مواقمع
بحراني و شرایط سخت صورت ميگيرد (یارمحمدیان و شفيعپور.)0708 ،
شيوه مثبت گرا :نوعي شيوه تعامل است كه در آن با افمراد بما نگمرش مثبمت و حسمنظمن برخمورد
ميگردد (یارمحمدیان و شفيعپور.)0708 ،
شيوه عادالنهگرا :نوعي شيوه تعامل است كمه در آن بما افمراد متناسم

بما شایسمتگيشمان برخمورد

ميگردد (ویكيپدیا ،ذیل واژه عدالت.)0700 ،

پیشینه پژوهش
یزدانشناس و همكاران ( )0700به بررسي طراحي الگوي استراتژيهاي توسعه منابع انساني نيروي
دریایي ارتش جمهوري اسالمي ایران پرداختند .نتایج نشان داد كمه در بخمش كيفمي 7 ،مؤلفمه اصملي
شامل استراتژي هاي ساختاري ،ارزشي و فراسازماني و  0مؤلفه فرعي و  80شاخص را تائيمد نمودنمد و
در بخش كمي نتایج مشخص ساخت مدل طراحي شده به خوبي از نظر معيارهماي آمماري ممورد تائيمد
است و ارتباط تمامي مؤلفههاي اصلي و فرعي در دامنه  0/08تا  0/08مورد تائيد هستند.
زینآبادي و همكاران ( )0703به بررسي ارائه الگوي مفهومي توسمعه اسمتعدادهاي نيمروي انسماني
پرداختند .نتایج حاصل از تحليل مصاحبه ها نشان داد كه پيش بایست هماي توسمعه اسمتعدادهاي نيمروي
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انساني در شركت ملي گاز ایران در دو سمطح توسمعه عواممل سماختاري و فراینمدي سمازمان و توسمعه
عوامل شللي مي باشند .همچنين نتایج پژوهش مشخص كرد كه براي توسعه استعدادهاي نيروي انساني
در شركت ملي گاز ایران باید از سازوكارهایي چون جانشينپروري ،تكنيك هاي ایجماد انگيمزه ،كمار
تيمي ،آموزش ،مربيگمري ،سممينارهاي تخصصمي ،خودتوسمعهاي ،تسمهيم دانمش ،یمادگيري عملمي و
شبكهسازي استفاده كرد.
فروزان ( )0700به بررسي تبيين انواع مدل هاي ارتباطات مؤثر در توسعه و گسترش روابمط انسماني
پرداخت .وي بيان مي كند كه ميان كنش هاي انساني ارتباطات به شكل هاي گوناگوني وجود دارد .هر
كدام از این شكل ها در بافتي متفاوت روي مي دهند .نخستين شكل ارتباطات ،درون فردي یا ارتباط با
خود است .شكل دوم ارتباط ،ارتباطات دونفره یا ميان فردي است .شكل سموم ارتباطمات گمروه هماي
كوچك است .شكل چهارم ارتباطات عمومي است و شكل پنجم ارتباطات ،ارتباطات جمعي است.
انستيتوي مدیریت در آسيا )8800( 1در تحقيقي كه در فيليپين انجام داد به این نتيجه رسيد كه زنان
مدیر عالقهمندي بسيار به مردم نشان ميدهند و بيش از مدیران همتاي خود با زیردستان رابطۀ صميمانه
دارند و اغل

مسائل خانوادگي و اداري را در هم ميآميزند.

بيلي بيت فوستر )8800( 2تحقيقي تحت عنموان «ادراكمات معلممان منتخم

كشماورزي نسمبت بمه

اهميت ،توسعه و كاربرد مهارتهاي روابط انساني» در دانشگاه اوكالهامما انجمام داده و ایمن نتمایج بمه
دست آمده است )0 :مهارت هاي روابط انساني از نظر معلممان بمراي موفقيمت بسميار مهمم انمد )8 .ایمن
مهارت ها بمراي اجمراي اثمربخش برناممه الزم اسمت )7 .انگيمزش و فنمون انگيزشمي ،موفقيمت در ایمن
مهارتها را تضمين ميكند )0 .معلمان وجود مهارتهماي روابمط انسماني را بمهویمژه هنگمام برقمراري
ارتباط با دیگران بسيار مهم دانستهاند.
مارگریسون و كاكابادسه )8802( 3تحقيقي تحت عنوان «مدیریت مؤثر از طری داشتن مهمارت در
برخورد صحيح با افراد» انجام دادهانمد .همدف اصملي ایمن تحقيم بررسمي ميمزان مهمارت در برخمورد
1. Asian Institute of Management
2. Billie Beth Foster
3. Margerison & Kakabadse
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صحيح براي انجام دادن كار مؤثر از سوي مدیران ارشد بود .نتایج نشان داد )0 :اكثریت مدیران سمطح
باال متف القول بودند كه اداره افراد بيشترین وقت آن ها را مي گيرد و از نقش خمود در زمينمۀ ممدیریت
روابط ميان افراد آگاهي داشتند )8 .مقامات ارشد بر لياقمت و مهمارت در برخمورد صمحيح بما افمراد و
ایجاد انگيزه در آن ها به عنوان معيار اصلي براي افمزایش اثربخشمي و در نتيجمه پيشمرفت شمللي سمریع
تأكيد داشتند )7 .پاسخگویان معتقد بودند كه مهارت در برخورد صحيح با افراد است كه مدیر الی را
از مدیر ناالی جدا ميسازد.

فرضیهها و مدل مفهومی پژوهش
فرضيه رابطه دو یا چند متلير است كه به صورت جمله خبري بيان شده و نشانگر نتایج مورد انتظار
است.
فرضيههاي این پژوهش عبارتاند از:
 .0بين شيوه همدلي گرا با توسعه روابط انساني ،ميمان كاركنمان ممدارس شهرسمتان نهاونمد رابطمه
معناداري وجود دارد.
 .8بين شيوه گشاده گرا با توسعه روابط انسماني ،ميمان كاركنمان ممدارس شهرسمتان نهاونمد رابطمه
معناداري وجود دارد.
 .7بين شيوه حمایت گرا با توسعه روابط انساني ،ميان كاركنمان ممدارس شهرسمتان نهاونمد رابطمه
معناداري وجود دارد.
 .0بين شيوه مثبت گرا با توسعه روابمط انسماني ،ميمان كاركنمان ممدارس شهرسمتان نهاونمد رابطمه
معناداري وجود دارد.
 .1بين شيوه عادالنه گرا با توسعه روابط انساني ،ميمان كاركنمان ممدارس شهرسمتان نهاونمد رابطمه
معناداري وجود دارد.
مدل مفهمومي پمژوهش در زیمر ارائمه شمده اسمت .در ایمن ممدل شميوه هممدليگمرا ،گشمادهگمرا،
حمایتگرا ،مثبتگرا و عادالنهگرا بهعنوان متليرهاي مستقل در نظر گرفتمه شمدهانمد و توسمعه نيمروي
انساني نيز بهعنوان متلير وابسته بيان شده است.
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شکل .0مدل مفهومی تحقیق برگرفته از مدل تحقیقی یارمحمدیان و شفیعپور ()0331

کلیات روش پژوهش
این پژوهش توصيفي-همبستگي است .این مطالعه از نظر معيار زممان ،مقطعمي ،بمه لحماظ ماهيمت،
كاربردي و از منظر وسعت ،پهنانگر است .جامعۀ آماري پمژوهش ،كليمه كاركنمان ممدارس شهرسمتان
نهاوند ميباشند كه تعداد آنها حدود  0288نفر است .براي برآورد حجم نمونه از جدول نمونهگيمري
كرجسي و مورگان استفاده ميشود كه با توجه به حجم جامعه ،حجم نمونه  703نفمر بمرآورد گردیمد.
در این پژوهش افراد نمونه به صورت در دسترس انتخاب شدهاند .براي گردآوري دادهها نيمز از روش
توزیع فردبهفرد استفاده شد كه با توضيحات مختصر درباره هدف پژوهش براي افراد و آزاد بودن آنان
در تكميل و عدم تكميل ،پرسشنامهها در اختيارشان قرار داده شد كه پس از تكميمل دریافمت گردیمد.
براي گمردآوري دادههما از ابمزار پرسشمنامه اسمتفاده شمده اسمت كمه رایمجتمرین ابمزار گمردآوري در

پژوهشهاي توصيفي است .در این پژوهش از مقیاسهاا لیکات  5اسافااد دا اسا

در ایمن

تحقي متليرهاي پژوهش در چارچوب مفهمومي موردبررسمي قمرار گرفتمه اسمت .بمراي تعيمين تعمداد
سؤاالت از مباني نظري استفاده شده است ( 71سؤال در كل) و مطاب جدول زیر در پرسشنامه منعكس
شده است.
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جدول  .1تعداد سؤاالت و توالی
متغیر

شماره پرسشها

تعداد سؤاالت

شيوه همدليگرا

1-0

1

شيوه گشادهگرا

08-8

1

شيوه حمایتگرا

01-00

1

شيوه مثبتگرا

88-08

1

شيوه عادالنهگرا

81-80

1

توسعه روابط انساني

71-88

08

كل پرسشنامه

71-0

71

در این تحقي پرسشنامه ابتدا توسط محق بر اساس مباني نظري تحقي با توجه بمه جامعمه تحقيم
آماده شد .سپس پرسشنامه توسط دو نفر از اسماتيد دانشمگاه كمه در زمينمه ممدیریت تخصمص داشمتند
اصالح شد و پس از آن به تعدادي از افراد كمه در آمموزش وپمرورش فعاليمت داشمتند جهمت اصمالح
ارجاع داده شد و بعد از اصالحات براي افراد نمونه ارسال گردید .در پژوهش حاضمر بمراي مشمخص
شدن پایایي پرسشنامه از روش آلفاي كرونباخ و با استفاده از نرمافزار  SPSS 08انجمام گرفتمه اسمت.
اگر ضری

آلفا بيشتر از  ./3باشد پرسشنامه از پایایي قابل قبولي برخوردار است.
جدول  .1محاسبه پایایی سؤاالت مربوط به پرسشنامه پژوهش
متغیر

آلفای کرونباخ

تعداد

شيوه همدليگرا

8/28

1

شيوه گشادهگرا

8/32

1

شيوه حمایتگرا

8/30

1

شيوه مثبتگرا

8/21

1

شيوه عادالنهگرا

8/27

1

توسعه روابط انساني

8/00

08

كل پرسشنامه

8/27

71

تجزیهوتحليل حاصل از این پژوهش با استفاده از نرمافزار  spssدر دو سطح توصيفي و اسمتنباطي
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انجام شده است .در بخش آمار توصيفي از مشخصههاي آماري مانند فراواني ،ميانگين ،انحراف معيمار
درصد فراواني استفاده شده و در بخش آمار استنباطي از آزمون نرماليته و همبستگي اسمپيرمن اسمتفاده
شده است.

تحلیل یافتههای پژوهش
پیش آزمون نرمال بودن
ابتدا و پيش از آزمون فرضيهها به بررسي نرمال بودن متليرهاي پژوهش مميپمردازیم .ایمن آزممون
بهعنوان یك آزمون تطاب توزیع براي دادههاي كمي است .آزمون نرمال بودن یمك توزیمع ،یكمي از
شایعترین آزمونها براي نمونههاي كوچك است كه محق به نرمال بمودن آن شمك دارد .بمراي ایمن
هدف آزمون  ، K-Sآزمون مناسبي است .اسماس ایمن روش بمر اخمتالف بمين فراوانمي تجمعمي نسمبي
مشاهدات با مقدار مورد انتظار تحت فرض صفر است .فرض صفر ميگویمد كمه نمونمه انتخماب شمده
داراي توزیع نرمال( ،پواسن ،نمایي یا یكنواخت) است .آزمون كلموگروف – اسميرنوف براي تطماب
توزیع ،احتمالهاي تجمعي مقادیر در مجموعه دادههایتان را با احتممالهماي تجمعمي هممان مقمادیر در
یك توزیع نظري خاص مقایسه ميكند .اگر اختالف آن به قدر كافي بزر

باشد ،این آزممون نشمان

خواهد داد كه دادههاي شما با یكي از توزیعهاي نظري موردنظر تطاب ندارد .در این آزمون اگر معيار
تصميم )(P-Valueكمتر از  1%باشد فرض صفر رد ميشود یعني دادههما نمميتواننمد از یمك توزیمع
خاص مانند نرمال ،پواسن ،نمایي یا یكنواخت باشند.
 :H0توزیع دادههاي متلير نرمال است.
 :H1توزیع دادههاي متلير نرمال نيست.
در جدول  7نتيجه آزمون كلوموگرف -اسميرنوف جهت بررسي نرممال بمودن دادههما نشمان داده
شده است.
جدول  .3آزمون کلوموگرف -اسمیرنوف
نام متغیر

سطح معنیداری

آماره

شيوه همدليگرا

8/888

8/788
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شيوه گشادهگرا

8/888

7/010

شيوه حمایتگرا

8/888

7/81

شيوه مثبتگرا

8/888

0/027

شيوه عادالنهگرا

8/888

8/280

توسعه روابط انساني

8/888

0/087

نتایج آزمون كلوموگرف -اسميرنوف در جدول  7نشان ميدهد كه سطح معنميداري بمراي تممام
متليرهاي پژوهش كمتر از  8/81است و این بمدان معناسمت كمه توزیمع متليرهماي پمژوهش در نمونمه
آماري نرمال نميباشد ( .)P < 8/81در نتيجه فرض صفر رد ميگردد.

آزمون فرضیهها
در این بخش ،با استفاده از تحليل هاي آماري و نتایج مرتبط ،محق مي توانمد دربماره فرضميه هماي
تحقي قضاوت كند .در هر بخش با استفاده از آزمون آماري ،فرضيه هاي تحقي ممورد آزممایش قمرار
ميگيرند .فرضيههاي تحقي بهصورت یكبهك آزمایش ميشوند .ازآنجاكه در قسمت قبل مشمخص
گردید كه توزیع دادهها نرمال نميباشد ،بنابراین براي آزمون فرضيهها از آزممون همبسمتگي اسمپيرمن
استفاده ميگردد.
ضری

همبستگي اسپيرمن ميزان ارتباط بين دو متلير را نشان ميدهد .این ضری

بين  8تا  0است،

هر چه مقدار آن به  0نزدیمكتمر باشمد ميمزان همبسمتگي بمين متليرهما قمويتمر اسمت .عالممت مثبمت
همبستگي بيانگر رابطه مستقيم و عالمت منفي بيانگر ارتباط معكوس دو متلير است.
جدول  .0ضریب همبستگی برای فرضیه 0
متغیرها

ضریب همبستگی

سطح معنیداری

تعداد

همدليگرا  -توسعه روابط انساني

8/870

8/888

703

گشادهگرا -توسعه روابط انساني

8/81

8/807

703

حمایتگرا با توسعه روابط انساني

8/781

8/888

788

مثبتگرا با توسعه روابط انساني

8/008

8/808

703

عادالنهگرا با توسعه روابط انساني

8/217

8/888

703
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فرضیه  :0بين شيوه همدليگرا با توسعه روابط انسماني ،ميمان كاركنمان ممدارس شهرسمتان نهاونمد
رابطه معناداري وجود دارد.
براي تعيين رابطه متلير همدليگرا با توسعه روابط انساني از ضری

همبسمتگي اسمتفاده مميكنميم.

پس از آزمون ،اگر سطح معنيداري كه براي متليرها به دست ميآید بزر تر از  8/81باشد ،متليرهما
باهم رابطه معناداري ندارند و اگر سطح معنيداري بودن آن كوچكتر از  8/81باشمد ،متليرهما رابطمه
معناداري دارند.
نتایج جدول  0ارزیابي آزمون ضری

همبستگي اسپيرمن را نشان ميدهد .این جدول نشان ميدهد

كه مقدار سطح معنيداري 8/888 ،ميباشد كه نشان ميدهد سطح معنيداري براي متليرهاي به دسمت
آمده كمتر از  8/81است و این بدان معناست كه بين متليرهاي شيوه همدليگرا با توسعه روابط انساني
ميان كاركنان مدارس شهرسمتان نهاونمد رابطمه معنماداري وجمود دارنمد .همچنمين ضمری

همبسمتگي

( )8/870نشان ميدهد ،رابطه این دو متلير از نوع مثبت ميباشد؛ یعني بما افمزایش شميوه هممدليگمرا،
توسعه روابط انساني ميان كاركنان مدارس شهرستان نهاوند افزایش ميیابد و فرضيه  0تائيد ميگردد.
فرضیه  :1بين شيوه گشاده گرا با توسعه روابط انساني ميان كاركنان مدارس شهرستان نهاوند رابطه
معناداري وجود دارد.
نتایج جدول  0ارزیابي آزمون ضری

همبستگي اسپيرمن را نشان ميدهد .این جدول نشان ميدهد

كه مقدار سطح معنيداري 8/807 ،ميباشد كه نشان ميدهد سطح معنيداري براي متليرهاي به دسمت
آمده كمتر از  8/81است و این به بدان معناست كه بين متليرهاي شميوه گشمادهگمرا بما توسمعه روابمط
انساني ميان كاركنان مدارس شهرستان نهاوند رابطه معناداري وجود دارند .همچنين ضری

همبستگي

( )8/81نشان ميدهد ،رابطه این دو متلير از نوع مثبت ميباشد؛ یعني با شيوه گشادهگرا ،توسعه روابمط
انساني ميان كاركنان مدارس شهرستان نهاوند افزایش ميیابد و فرضيه  8تائيد ميگردد.
فرضیه  :3بين شيو ه حمایتگرا با توسعه روابط انسماني ميمان كاركنمان ممدارس شهرسمتان نهاونمد
رابطه معناداري وجود دارد.
نتایج جدول  0ارزیابي آزمون ضری

همبستگي اسپيرمن را نشان ميدهد .این جدول نشان ميدهد
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كه مقدار سطح معنيداري 8/888 ،ميباشد كه نشان ميدهد سطح معنيداري براي متليرهاي به دسمت
آمده كمتر از  8/81است و این بدان معناست كه بمين متليرهماي شميوه حمایمتگمرا بما توسمعه روابمط
انساني ميان كاركنان مدارس شهرستان نهاوند رابطه معناداري وجود دارند .همچنين ضری

همبستگي

( )8/781نشان ميدهد رابطه این دو متلير از نوع مثبت ميباشمد؛ یعنمي بما شميوه حمایمتگمرا ،توسمعه
روابط انساني ميان كاركنان مدارس شهرستان نهاوند افزایش ميیابد و فرضيه  7تائيد ميگردد.
فرضیه  :0بين شيوه مثبت گرا با توسعه روابط انساني ميان كاركنان مدارس شهرستان نهاوند رابطمه
معناداري وجود دارد.
نتایج جدول  0ارزیابي آزمون ضری

همبستگي اسپيرمن را نشان ميدهد .این جدول نشان ميدهد

كه مقدار سطح معنيداري 8/808 ،ميباشد كه نشان ميدهد سطح معنيداري براي متليرهاي به دسمت
آمده كمتر از  8/81است و این بدان معناست كه بين متليرهاي شيوه مثبتگرا با توسعه روابمط انسماني
ميان كاركنان مدارس شهرسمتان نهاونمد رابطمه معنماداري وجمود دارنمد .همچنمين ضمری

همبسمتگي

( )8/008نشان ميدهد ،رابطه این دو متلير از نوع مثبت ميباشد یعني با شيوه مثبتگرا ،توسمعه روابمط
انساني ميان كاركنان مدارس شهرستان نهاوند افزایش ميیابد و فرضيه  0تائيد ميگردد.
فرضیه  :5بين شيوه عادالنهگرا با توسعه روابط انساني ميان كاركنان مدارس شهرستان نهاوند رابطه
معناداري وجود دارد.
نتایج جدول  0ارزیابي آزمون ضری

همبستگي اسپيرمن را نشان ميدهد .این جدول نشان ميدهد

كه مقدار سطح معنيداري 8/888 ،ميباشد كه نشان ميدهد سطح معنيداري براي متليرهاي به دسمت
آمده كمتر از  8/81است و این بدان معناست كه بين متليرهاي شيوه عادالنهگرا با توسعه روابط انساني
ميان كاركنان مدارس شهرستان از نوع مثبت ميباشد یعني با شيوه عادالنهگمرا ،توسمعه روابمط انسماني
ميان كاركنان مدارس شهرسمتان نهاونمد رابطمه معنماداري وجمود دارنمد .همچنمين ضمری

همبسمتگي

( )8/217نشان ميدهد ،رابطه این دو متلير از نوع مثبت است؛ یعني با شيوه عادالنهگمرا توسمعه روابمط
انساني بين كاركنان مدارس شهرستان نهاوند افزایش ميیابد و فرضيه  1تائيد ميگردد.

77

بررسی نقش راهبرد شیوههای تعامل مؤثر در توسعه و پیشرفت روابط انسانی در کارکنان مدارس شهرستان نهاوند

یافتههای حاصل از آزمون فرضیهها
فرضیه  :0بين شيو ه همدلي گرا با توسعه روابط انساني ،ميمان كاركنمان ممدارس شهرسمتان نهاونمد
رابطه معناداري وجود دارد.
با توجه به یافتههاي پژوهش مشاهده ميگردد بين شيوه همدليگرا با توسعه روابمط انسماني ،ميمان
كاركنان مدارس شهرستان نهاوند رابطه معناداري وجود دارد؛ در نتيجه فرضيه  0تأیيد ميگردد.
نتایج این فرضيه با نتایج پژوهشهاي اتال و همكاران ( )8808و یارمحمدیان و شمفيعپمور ()0708
همسو است .اتال و همكاران ( )8808بيان ميكنند كه رویكردهاي سنتي پيرامون همدلي معلم (تفاهم)
مشتمل بمر ارزیمابي مثبمت غيرشمرطي (صمميميت) ،صمداقت (خودآگماهي) ،رهنمودهماي غيرمسمتقيم
(فعاليتهاي تنظيمكننده رفتار دانشآموز و آگاهيدهنده به دانشآموز) و تشموی تفكمر انتقمادي (در
مقابل تأكيد بر حافظه سنتي) است .یارمحمدیان و شفيعپور ( )0708نيز بيان ميكننمد كمه شميوه تعاممل
همدلي گرا ،بر توسعه ارتباط كارآمد ادراك شده بين دانش آمموزان و معلممان اثمر مثبمت و معنماداري
دارند.
در تفسير نتيجه این فرضيه ميتوان گفت همدلي توانایي آگاه بودن و درك احساسات دیگمران و
ارزش دادن به آن ،تعریف مي شود .شيو ه همدلي گرا بيان ميكند كه فرد تا چه حد فعاالنه بمه دیگمران
گوش داده و توجه ميكند .به گونه اي كه درك ميكند دیگران چه احساسي دارند و اصال چرا از این
احساس برخوردار هستند و حتي درك ميكنند چگونه ممكن اسمت احساسمات آنهما احتمماال دچمار
تليير شود .از نمونههاي شيوه همدليگرا كه در سازمانها ميتواند كاربرد زیادي داشته باشد مميتموان
به توانائي تبادل اطالعات ،داشتن مهارت هاي سازمان دهي ،تشمكيل گمروه هما ،تشمكيل جلسمات بمراي
راه حل جویي ،ميانجي گري براي حل تضاد ميان دیگمران ،توانمائي كسم

توافم عممومي و برقمراري

ارتباطات نام برد .اولين مرحل ه این شيوه ،آن است كه با رعایت احترام فرد ،توجه خود را به وي نشان
دهمميم و بممه دنبممال گمموش دادن و درك واقعممي از عملكردهمما و هيجانممات او باشمميم .ایممن امممر مسممتلزم
بهكارگيري سطوح مشابهي از آگاهي است كه در خودآگاهي هيجاني مربوط به فمرد رشمد داده شمده
است و سپس باید حس كنجكاوي خالص و حقيقي خود را به كار برد تا به بررسي و پمژوهش دربماره
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دیگران پرداخت.
فرضیه  :1بين شيوه گشاده گرا با توسعه روابط انسماني ،ميمان كاركنمان ممدارس شهرسمتان نهاونمد
رابطه معناداري وجود دارد.

با توجه به یافتههاي پژوهش مشاهده ميگردد بين شيوه گشادهگرا با توسمعه روابمط انسماني ،ميمان
كاركنان مدارس شهرستان نهاوند رابطه معناداري وجود دارد؛ در نتيجه فرضيه  8تأیيد ميگردد.
نتایج این فرضيه با نتایج پژوهشهاي شي و فيشر ( )8808و یارمحمدیان و شفيعپور ( )0708همسو
است .شي و فيشر ( )8808به بررسي رفتار تعامل معلمان با دانمشآمموزان در كشمور تمایوان پرداختنمد.
نتایج نشان داد كه معلمان ناراحت و عصبانى دانشآموزان را نيز ناراحت و عصبانى ميكنند .از سموي
دیگر معلمان شاداب و خوشاخالق جوانان را بانشاط و فعال ميسازند و وجود ارتباط مؤثر ميان معلم
و دانش آموزان ،انگيزه یادگيري را نيز در آنها تقویت ميكند .یارمحمدیان و شمفيعپمور ( )0708نيمز
بيان مي كنند شيو گشاده گراي معلمان بر توسمعه ارتبماط كارآممد ادراك شمده بمين دانمشآمموزان و
معلمان اثر مثبت و معناداري دارد.
در تفسير نتيجه این فرضيه ميتوان گفت اساسيترین تمأثير شميوه گشمادهرویمي ،ایجماد آراممش و
آسایش روحى براى افراد و پيشرفت و توسعه اجتماعى اقتصادى براى جامعمه اسمت .گشماده رویمي در
محيط كار موج

از بين رفتن اضطراب و نگرانى مي شود و افراد با انگيمزه بماال بمراى تمأمين نيازهماى

جسمى ،روانى ،عاطفى و معنوى خود فعاليت ميكنند ،اما چيزى كه در سال هاي اخير بيشمتر بمه چشمم
ميآید فراموش شدن هنر شاد زیستن در محيط كار است .متأسفانه این تصور غلط در ميان افراد جامعه
شكل گرفته است كه شاد بودن از رفتارهاى جامعه پسند نيست افراد در محيط كار سعى مي كنند خود
را فردى جدى و اخمو نشان دهند .درحاليكه در روایات و احادیث آممده كمه ممؤمن بایمد گشمادهرو
باشد و با لبخنمد خمود بمه دیگمران آراممش ببخشمد و افسمردگى بمه خمود راه ندهمد .چراكمه یكمي از
ارزش هاي اخالقي در نظام اسالمي این است كه كارگزاران و مسئوالن و كارمندان آن ،با خوش رویي
و گشادهرویي با مردم برخورد نمایند و آنچنان رفتار كنند كه بهجاي نفرت و انزجار ،جمذاب و گيمرا
به نظر آیند .طبيعي است كه مسئوالن و كاركنان یك سمازمان و اداره ،در همر شمرایطي قمادر بمه حمل
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مشكالت مراجعهكنندگان نيستد ،ولي ميتوانند با گشادهرویي و چهره بشاش با آنان روبهرو شوند تا به
این وسيله ،اندكي از دردهاي آنان بكاهند و خاطره خوشي از خود به یادگار بگذارند.
فرضیه  :3بين شيوه حمایتگرا با توسعه روابط انساني ،ميمان كاركنمان ممدارس شهرسمتان نهاونمد
رابطه معناداري وجود دارد.

با توجه به یافتههاي پژوهش مشاهده ميگردد بين شيوه حمایتگرا با توسعه روابمط انسماني ،ميمان
كاركنان مدارس شهرستان نهاوند رابطه معناداري وجود دارد؛ در نتيجه فرضيه  7تأیيد ميگردد.
نتایج این فرضيه با نتایج پژوهشهاي انستيتوي مدیریت آسميا ( )8800و یارمحممدیان و شمفيعپمور
( )0708همسو است .انستيتوي مدیریت در آسيا ( )8800در تحقيقي كمه در فيليپمين انجمام داد بمه ایمن
نتيجه رسيد كه زنان مدیر در تعامالت خمود حمایمت گمري بيشمتري نسمبت بمه ممردان در برخمورد بما
همكاران و زیردستان دارند و این امر منجر به عملكرد بهتر كارمندان بهویژه تازهواردان و كسماني كمه
داراي مشكالت شخصي و خانوادگي هستند ،ميگردد .پژوهش یارمحمدیان و شفيعپمور ( )0708نيمز
یافتههاي فوق را تائيد ميكند.
در تفسير نتيجه این فرضيه ميتوان گفت حمایتهاي ابتمدایي همكماران و سرپرسمتان از یكمدیگر
بهویژه افراد تازه استخدام شده ،تأثيري عمي بر رفتار و عملكرد آنها خواهد گذاشت؛ بهنحويكه این
كار باعث موفقيت كاركنان خواهد شد .همچنين حمایت از جانم

كارمنمدان و نماظران باعمث ایجماد

رفتارهایي مثبت در كارمند ان ،تالش بيشتر با هدف ادغام شدن در گروه و تعهد بيشتر به شلل ميشود.
از سوي دیگر ،سطوح باالتر رفتار منفي از جان

كارمندان و روسا باعث حس دوري از جریان شمللي

و تليير شلل كارمندان جدید خواهد شد و سطوح باالتر حمایت ،باعث تعهد بيشتر كارمندان نسبت به
شلل خود ميگردد.
فرضیه  :0بين شيوه مثبت گرا با توسعه روابط انساني ،ميان كاركنان مدارس شهرستان نهاوند رابطه
معناداري وجود دارد.

با توجه به یافتههاي پژوهش مشاهده ميگردد بين شيوه مثبتگمرا بما توسمعه روابمط انسماني ،ميمان
كاركنان مدارس شهرستان نهاوند رابطه معناداري وجود دارد؛ در نتيجه فرضيه  0تأیيد ميگردد.
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نتایج این فرضيه با نتایج پژوهشهاي كمامبز )8800( 1و یارمحممدیان و شمفيعپمور ( )0708همسمو
است .پژوهش كامبز ( )8800درباره كيفيت روابط معلم و دانشآموز بر متليرهاي مثبتگرا كه بر این
روابط اثرگذار بود ،تكيه داشت .از جمله برآیندهاي یادگيري ،صداقت معلم نسبت به دانمشآمموزان،
سازگاري با تفاوتهاي فرهنگي و فردي ،تشوی به یادگيري ،تفكر و رویكردهاي فراگيمر محمور كمه
چنين روابطي را تسهيل مينمایند .پژوهش یارمحمدیان و شفيعپور ( )0708نيز اثرگذاري شيو ه تعاممل
مثبتگرا را بر توسعه ارتباط كارآمد ادراك شده بين دانشآموزان و معلمان تأیيد ميكند.
در تفسير نتيجه این فرضيه ميتوان گفمت شميوه مثبمتگمرا در محميط كمار در واقمع ،فكمر دربماره
كيفيتهاي خوب شخص یا چيزي ،تصور اینكه درنتيجه اتفاق خموبي رخ خواهمد داد ،خموشیمنمي،
اميدواري ،اطمينان كامل از اینكه چيزي درست یا صحيح است ،ميباشد.
شيوه مثبتگرا ميتواند تحليل طيف گستردهاي از روابط ،رفتارهما و مسمئوليتهما را شمامل شمود.
مثبت گرا معطوف به یك حالت درون فردي و ذهني نيست و مي تواند به شمكل هما و سمطوح مختلفمي
نمود پيدا كرده و مورد تحليل و بررسي علممي قمرار بگيمرد .همچنمين كاربردهماي عملمي مثبمت گمرا،
ميتواند ضمن افزایش اعتبار چشمانداز مثبتگرا در محيط كار دليمل محكممي بمراي اقنماع ممدیران و
پژوهشگران در توجه به اتخاذ رویكردهاي مثبت گرا در محيط كارشان باشد .در هممين راسمتا ،برخمي
تحقيقات اخير در سطح وسيعي روي اهميت توانمندي ها و حالت هاي مثبت كاركنان (همچون بررسي
چندگانه این گونه سازه هاي مثبتگرا) به دليمل رابطمه آنهما بما برونمدادهاي سمازماني و فمردي تأكيمد
كردهاند .آنان معتقدند نهادهاي مثبتگرا و فضيلتهاي شهروندي ميتوانند باعث افزایش هيجانهماي
مثبت شوند و درنتيجه افراد را به شهروند بهتري تبدیل كنند ،براي مثمال مسمئوليت پمذیري ،مشماركت،
نوع دوستي و شكيبایي .از سوي دیگمر ،تلييمر موضموع از علموم محم

سمازماني بمه سممت توجمه بمه

ویژگيهاي مثبت افراد ميتواند باعث اثربخشي سياستها و رویههاي مدیریتي و بهبود سالمت روحي
و جسمي كاركنان سازمان شود؛ همچنين مثبتگرا باعث بهبود روابط ،ایجاد سرمایه اجتماعي ،تسمهيم
بهتر اطالعات و منابع ميگردد.
1. Combs
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فرضیه  :5بين شيوه عادالنهگرا با توسعه روابط انسماني ،ميمان كاركنمان ممدارس شهرسمتان نهاونمد
رابطه معناداري وجود دارد.
با توجه به یافتههاي پژوهش مشاهده ميگردد بين شيوه عادالنهگرا با توسعه روابمط انسماني ،ميمان
كاركنان مدارس شهرستان نهاوند رابطه معناداري وجود دارد؛ در نتيجه فرضيه  1تأیيد ميگردد.
نتایج این فرضيه با نتایج پژوهشهاي مارگریسون و كاكابادسه ( )8802و یارمحمدیان و شفيعپمور
( )0708همسو است .مارگریسون و كاكابادسه ( )8802تحقيقي تحت عنوان «ممدیریت ممؤثر از طریم
داشتن مهارت در برخورد صحيح با افراد» انجام دادهاند .وي در نتایج خود بيان ميكند مقاممات ارشمد
در سازمان ها ،بر لياقت و مهارت در برخورد عادالنه با افراد و ایجماد انگيمزه در آن هما بمه عنموان معيمار
اصلي براي افزایش اثربخشي و در نتيجه پيشرفت شللي سریع تأكيمد دارنمد .یارمحممدیان و شمفيعپمور
( )0708نيز شيوه تعامل عادالنه گرا را بر توسعه ارتباط كارآمد ادراك شده بين دانشآموزان و معلمان
اثربخش ميدانند.
در تفسير نتيجه این فرضيه ميتوان گفت كه شيوه عدالتگمرا بمه انصماف و برابمري در رفتارهما و
روابط كاري كاركنان اشاره دارد .در دهه آخر قرن بيستم ،شيو عدالت گرا به عنوان یك مفهموم مهمم
در مدیریت منابع انساني مطرح گردید .این مفهوم در كنمار تعهمد سمازماني و رضمایت كاركنمان قمرار
مي گيرد و یك عامل زیربنایي اعتماد سازماني است .عدالت و اجمراي آن یكمي از نيازهماي اساسمي و
فطري انسان است .همواره در طول تاریخ وجود آن بستري مناس

جهت توسعه جوامع انسماني فمراهم

كرده است.

پیشنهادهای کاربردی
با توجه به نتایج فرضيه  ،0تأكيد بر خوب گوش دادن به حرف دیگران پيشمنهاد ممي شمود :خموب
گوش دادن و خوب شنيدن از اساسيترین عوامل ارتباط در برقراري روابط انساني است كه بسياري از
مشكالت سازماني و عصبانيت ها با خوب گوش دادن به درد دل هما و مشمكالت افمراد حمل ممي شمود.
فردي كه توانایي تحمل دیگران را نداشمته باشمد و نتوانمد بما بردبماري بمه حمرف هماي همكماران و یما
دانشآموزان خود گوش دهد ،در برقرار كردن ارتباط موف نخواهد شد.
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با توجه به نتایج فرضيه  ،8برقراري بهداشت رواني در محيط كار پيشنهاد ميشود :هر محيط كاري
داراي جوي است كه ممكن است آن محيط را سمرد ،خشمك ،غيرقابملاعتمماد ،تمرسآور و یما گمرم،
صميمي ،قابل انعطاف و حمایت كننده سازد .هر چه جو سازمان مثبت تر باشد ،برقراري ارتباط و روابط
انساني آسانتر خواهد بود .بالعكس فضاي بسته ،ترسآور و یا منفي سب

بياعتمادي ،جدایي و نفرت

افراد از هم ميشود.
با توجه به نتایج فرضيه  ،0تشوی به دوست داشتن دیگران پيشنهاد ممي شمود :یكمي از موضموعات
بسيار حساس در همه محيط ها و به ویژه در آموزش وپرورش كه تما حمدودي بحمث كمتمري در ممورد
آن ها شده و توانسته است توجه و حساسيت مدیران را برانگيزد .مسئله توان و مهمارت دوسمت داشمتن
است .اصوال تا كسي نگرش مثبتي نسبت به انسان ها در كل و نيروهایي كه با آن كار ممي كنمد نداشمته
باشد ،روابط انساني خوبي نخواهد شد.
با توجه به نتایج فرضيه  7و  ،1درك نيازها و استعدادها و مشكالت دیگران و كوشش براي تأمين،
شكوفایي و حل آن پيشنهاد مي شود :همه افراد به عنوان انسان داراي نيازهمایي هسمتند كمه بهنجماري و
سالمت آن ها به تأمين این نيازها بستگي دارد .انگيزه و ميمل بمه كمار و مسمئوليت پمذیري انسمان هما ،بما
نيازهاي آن ها رابطه مستقيم دارد .هر قدر كمه ميمان كمار و نيازهمایش همخمواني و سمازگاري بيشمتري
احساس كند ،تحرك بيشتري از خود نشان خواهد داد.
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Abstracts

Investigating the Role of Effective Interaction Methods
in the Development of Human Relations of Nahavand
School Staff
Fattaneh Yar Ahmadi  Elham Shahbazi 

Abstract
Every human being needs to interact with others. Man is a social being and one
of its characteristics is living with and interacting with others. Interacting with
others is a necessity. Human interaction studies the behavior of human beings in the
organization with others in order to ultimately improve the results of the
organization. The purpose of this study was to investigate the relationship between
interaction methods with the development of human relations of Nahavand
employees. This research was descriptive-correlative in terms of type, crosssectional in terms of time, practical in terms of nature and broad in terms of scope.
The statistical population of this study was all employees of Nahavand city. The
statistical population of the study is all employees of schools in Nahavand city,
whose number was about 1800 people, of which 317 people were selected as the
sample size. In data collection, the virtual distribution method of individual
questionnaire was used. The validity of the questionnaire was confirmed by experts
and its reliability was 0.83. The analysis of this study was performed using SPSS
software at both descriptive and inferential levels. The results showed that all
methods of interaction with the development of human relations of Nahavand
employees have a positive and significant relationship
Keywords: Interaction Methods, Development of Human Relations, School
Staff, Nahavand City
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