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 سازدمی قادر را افراد و خیزدبرمی آن از افتخارات و پیشرفت اشتیاق، انگیزه، که انرژی از است ایسرچشمه هاانسان روان و روح

 فعلهب قوه از را آنان نهفته و درونی نیروی کارکنان، در انگیزه ایجاد با که است هرمدیر آرزوی این. برسانند ثمر به ایارزنده کارهای

 و شخصیتی هایویژگی و فرد نقش جا همین از. کند فراهم استعدادها بهترین تجلی برای بانشاط و پرتحرک محیطی و درآورد

 اب شناسی روان علم زمینه، این در توفیق برای و گرفت قرار ایویژه و خاص توجه مورد سازمان، در انسان یک عنوانبه او رفتاری

 ستفادها با تا شد سبب مدیریت نشیب و پرفراز عرصه به شناسی روان ورود. آمد مدیریت حوزه یاری به خود توانمندی و ظرافت تمام

 ازمانس در فرد رفتار و شخصیت تبیین به انسانی روابط برقراری به استناد با و شناسی روان گوناگون هایمکتب و هانظریه از

 و آفرینش گوهر ترینگرامی انسان. گیرد قرار دقت و تاکید مورد سازمانی رفتار و انگیزش مانند مفاهیمی و شود پرداخته

 در هک اوست پرورشی و عاطفی عوامل و درونی هایخواست ها،انگیزه احساسات، ها،اندیشه تابع آدمی رفتار. است آن ترینناشناخته

 یجادا و بهتر ارتباط یک ایجاد و آدمی وجود مختلف ابعاد با آشنایی برای. شودمی ظاهر گوناگون هایصورتبه مختلف هایموقعیت

 تانهخوشبخ. است ضروری و زمال امری رفتاری علوم و شناسی روان علم با آشنایی افراد، در روانی بهداشت تامین و حفظ و انگیزش

 روان راهبردهای مدیریت، در. است پرداخته چشمگیری هایفعالیت به مدیریت کار حیطه در شناسی روان علم ، عصرنوین در

 مدیران... و تنبیه و تشویق چگونگی انسانی، روابط برقراری انگیزشی، عوامل استعدادها، فردی، هایتفاوت شناخت: قبیل از شناسی

 هایسبک و سازنده ارتباط برقراری و نفوذ هایشیوه به بردنپی و دهدمی یاری آنان همتایان و کارمندان با بیشتر پیوند در را

 ،پویایی آرامش، انگیزش، اشتیاق، و شور و پرتحرک و بانشاط مدیریت سمت به مدیریت روحبی و خشک حالت از را آنان رهبری

 مدیریت در امروزه. دهدمی سوق وریبهره و کیفیت بردنباال نهایت در و خود پوشش تحت سازمان کل در تحول و تغییر و نوآوری

 و شخصیت زبان، رسوم، و عادات ها، فرهنگ استعدادها، ها،انگیزه عواطف، سازمان، یک کارکنان روانی شناخت برای راهبردی

 کارگیریبه با که اجتماعی است فرآیندی مدیریت راهبردی شناسی روان. گیردمی قرار بررسی و توجه مورد افراد هایذهنیت

 برقراری و علم این از مندی بهره با و کرده هماهنگ و سازماندهی را مادی و انسانی نیروهای کلیه هنری و فنی علمی، هایمهارت

. کندمی کمک سازمان اهداف به گروهی و فردی منطقی نیازهای طریق از رشد و انگیزش هایزمینه آوردنفراهم و انسانی روابط

. ستا گرفته قرار دانشمندان توجه مورد پیش از بیش اخیر هایسال در آن تاثیر و سازمانی رفتار ویژهبه و شناسی روان موضوعات

 امروزه. هستند مواجه آن با خود کاری مختلف هایرده در هاسازمان مدیران که است هاییدشواری میزان آن یلدال از یکی شاید

 شکاه برای که است داده قرار خود الشعاعتحت را افراد همه روابط ماشینی زندگی از ناشی روانی و روحی فشارهای و تمشکال بروز

 و هاسازمان در افراد همه دهندهیاری و مددرسان تواندمی شناسی روان در رفتاری علوم هایتکنیک ها،اضطراب و فشارها اینگونه

 وانمند،ت بااستعداد، ماهر، انسانی نیروی به نیاز مالی و مادی منابع داشتندست در لزوم بر وهعال سازمانی هر. باشد مدیران خصوصا

 رایب انسانی نیروی جذب پی در فقط نباید مدیران( کان و کنز) مدیریت دانشمندان، نظر به. دارد... و قهعال با و باانگیزه توانا،

 که حالی رد کارکنان تا کنند کاری باید و برند کاربه فراوان کوشش نیز منابع این نگاهداری و حفظ در باید بلکه باشند، هاسازمان

 همچون ار سازمان دیگر عبارت به و کنند پیدا سازمان و کار به نیز دلبستگی و وابستگی نوعی دهند،می انجام را خود وظیفه و کار

 نبنابرای. باشند داشته آید،می شماربه انسانی هر اساسی نیازهای از که آسایش و امنیت احساس آن در و بدارند دوست خود خانه

 در ار رفتاری و روانی عوامل از استفاده و کار در مشارکت کار، انگیزشی هایجنبه باید مدیر باشد، اثربخش سازمانی آنکه برای

 مارشبه مدیریت ارزنده هایمهارت از یکی کارکنان نیاز درست تامین و شناخت. دهد جای خود کاری برنامه هایبخش ترینمناسب



 سازمان افراد نیازهای و فردی هایتفاوت شخصیت، پذیرش با سازنده و دارهدف مثبت، رابطه برقراری معنای به انسانی روابط. آیدمی

 روان علم در مهم هایتکنیک از استفاده موارد این به توجه که است آنان هایتوانایی و استعدادها یق،عال نیازها، به مندبودنقهعال و

 طبوعم شرایط در اجتماعی جو ایجاد و سازمان درون کارکنان به نسبت مسوولیت احساس و دلسوزی با انسانی رابطه. است شناسی

 گرفته قرار بررسی مورد مختلف هایدیدگاه در انسانی روابط. آیدمی وجودبه متقابل درک و تفاهم محیط با همراه و خوشایند و

 حساب به جامعه سازنده عامل سه هدف، از آگاهی و زندگی مشترک شیوه و انسانی هایارتباط شناسی،جامعه دیدگاه نظر از. است

 نسانا تعالی است، باخودش زیستن نحوه یادگرفتن بلکه نیست؛ بقا انسان، عمده مساله اجتماعی شناسی روان ازدیدگاه.آیدمی

 در .بشناسیم چارچوب این در را او باید آوریم، دست به وی از شناختی باشد قرار اگر و است دیگران با پیوندهایش و روابط حاصل

 کارایی و تولید ارتقای در عامل موثرترین انسانی، روابط نظریه در. دارد ایویژه جایگاه انسانی روابط نظریه مدیریت، تحول تاریخ

 ختنبرانگی از است عبارت انسانی روابط مدیریت، دیدگاه از. است آنها بین روابط نوع و هاگروه قالب در افراد تشکل نحوه سازمان،

 فراهم را سازمان هایهدف تحقق موجبات و سازد برطرف را افراد هاینیازمندی که نوعی از همکاری ایجاد منظوربه سازمان در افراد

 همان به و دارند تاثیر آنان جسمی و روحی بهداشت در جسمی احتیاجات اندازه به افراد روانی احتیاجات شناسان روان نظر به.آورد

 محیط آوردنفراهم طریق از هاانسان شخصیت بارآوردن متعادل و سالم به روانی بهداشت موضوع. هستند ضروری و اساسی اندازه

 روانی بهداشت که است آمده روانی بهداشت تعریف در دلیل، همین به. گرددبرمی استعدادها شکوفایی و نیازها تامین برای مناسب

 زا برخورداری با بتوانند( سازمان) جامعه افراد تا روانی محیط سازیسالم و روانی بیماری پیدایش از پیشگیری از است عبارت

 هایهدف به رسیدن و استعدادها شکوفایی نیازها، تامین راه در و کرده برقرار رابطه خود محیط عوامل با متعادل روان و شخصیت

 افراد روان و شخصیت آورد، فراهم را روانی بهداشت تامین هایزمینه بتواند سازمانی چنانچه. بکوشند خود اجتماعی و فردی متعالی

 درون رد مدیر اگر ترتیب بدین. سازند ربرقرا مطلوب روابطی محیطی، عوامل با همچنین و یکدیگر با توانندمی و شودمی متعادل

 پایه بر و منطقی و مطلوب روابطی اداری کارکنان و معلمان آموزان،دانش کند تامین را روانی بهداشت مدرسه، مانند خود سازمان

 و تحرک نشاط، و شور از آکنده فضایی و پرورش و آموزش در کیفیت بهبود سبب این.داشت خواهند هم با سازنده انسانی روابط

 ودشمی هاداده درون کلیه روانی و روحی متسال به منجر نتیجه در که سازمان محیط در حضور به قهعال و عشق امنیت، و پویایی

 .داشت خواهد همراه به را توسعه و پیشرفت و قخال تفکری سازمان درون روان متسال و بهداشت فرآیند مسلما و


