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 اإلدارة المدرسيةالعالقات اإلنسانية في تطوير أهمية مدى 

 الشريف محمد على الحراري ـ كلية التربية الزاوية . د

 جامعة الزاوية
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 :مقدمة 
تولي الدول المتقدمة اهتمامًا كبيرًا في التربية والتعليم و تركز اهتمامها على     

ن اإلدارة الحديثة المواكبة حيث إ. ليم أكثر من مادته وبرامجهإدارة قطاع التع

.. للعصر البد وأن تكون متوافقة مع المفاهيم اإلنسانية والنظريات العلمية الحديثة

لكي يقوم بدوره بكفاءة ؛ وتكريمه واحترامه  نسانباإل االهتماموالتي تقوم على 

أنها المدرسة كتنظيم لمجموعة من األفراد ال بد لها من إدارة توجهها ، شو،  وإتقان

و لكنها في حاجة إلى إدارة تتناسب مع طبيعة  في ذلك شأن أية مؤسسة أخرى ،

لهذا ينبغي أن  و ؛المؤسسة التعليمية ، بصفتها تمارس مهنة تتولى إعداد اإلنسان 

سة نظرًا ألهمية المدرو نوع خاص ، تتفق مع طبيعة المهنة ؛تسود فيها عالقة من 

د األجيال فإن إداراتها تحتاج إعدا في حياة المجتمع ودورها المهم الذي تقوم به كي

كفاءة ومقدرة عالية تتناسب مع حجم هذه المسؤولية وتسيير أمورها في مناخ  إلى

 . صحي سليم

ن نجاح عمل المدرسة يتوقف على مدى تفهم مديرها والعاملين معه إلذلك فو    

والمجتمع المحيط بالمدرسة لبعضهم البعض وتوثيق العالقات الودية فيما بينهم ، 

تسوده العالقات  ًاوتماسكهم تماسك الصف الواحد ، وبهذا يصبح الجو المدرسي جو

عة المدرسية ، كما أن هذا التماسك اإلنسانية السليمة التي تعمل على تماسك الجما

يتيح للمدير أن يتعرف على معلمي المدرسة والعاملين معه ويتعرف على قدراتهم 

وميولهم واستعداداتهم وينعكس أثر ذلك على التالميذ ويتعدى ذلك إلى بناء عالقات 

 . إنسانية جيدة مع أولياء أمور الطالب والمتعاملين مع المدرسة

ك فإن اإلدارة المدرسية لها دور فعال في تحقيق تلك العالقات وتأسيسًا على ذل

اإلنسانية في المدرسة من خالل خلق المناخ التربوي والتعليمي المناسب وبث روح 

الحماس في نفوس الهيئة اإلدارية والتعليمية والتالميذ وتشجيعهم ، واالبتعاد عن 

يق تلك األمور ينعكس أثر هذه األساليب التسلطية التي ال تؤدي إلى نتيجة ، وبتحق

العاملين للعمل وارتفاع روحهم  نسانية على المدرسة بزيادة دافعيةالعالقات اإل

مما يؤدي إلى التعاون فيما بينهم ومضاعفة الجهد وحل المشاكل التي  ؛ المعنوية

مما يجعل العملية التربوية  كافة ؛ وبيهاتعترضهم وبذلك يتحقق التوازن بين منس

 .وجه ممكن أحسنيمية تسير على والتعل

وانطالقًا من هذا المبدأ فإن للعالقات اإلنسانية تأثيرًا بالغًا في اإلدارة المدرسية     

حسن استخدامها عملية التربوية والتعليمية إذا أفهي تقوم بتهيئة المناخ المناسب لل
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 .مية بأكملها وهذا بال شك ينعكس أثره على الطالب وعلى العملية التربوية والتعلي

من خالل دراسات متعددة  شرف هذه المهمة ونقدم هذا البحثستولهذا فعلينا أن ن     

قدمها أساتذة الفكر والتربية في مجال اإلدارة المدرسية لعلها تكون معينة ومفيدة في 

 .هذا المجال

 : مشكلة البحث
هزة التربوية فاعلية المنظمات و األجتقدم المجتمع يقاس بمدى كفاءة و إن    

لتحقيق أهداف ًا للموارد البشرية واستثمار التربية عملية  الموجودة فيه باعتبار

إن المجتمعات اإلنسانية بشكل عام تعيش اليوم ثورة معرفة . التنمية الشاملة

عف باستمرار، األمر الذي وتكنولوجية هائلة ، فالمعارف العلمية واإلنسانية تتضا

؛ ليات عملها ا ، وأساليبها ، وآلمؤسسات مراجعة أهدافهالتنظيمات وا يفرض على

  .المعرفي الهائل باتجاه تحقيق أهدافها وغاياتها اإلنتاجلتتمكن من توظيف ذلك 

ين في شتى مجاالت العمل اإلداري اهتمامالعصر الحاضر وما نراه فيه من  إن

ال سيما  عمالاألح ،ما يؤكد أهمية اإلدارة لنجا باإلدارات أعمالهمتنظيم بالنسبة ل

تغيير ،وهذا ال ونحن نعيش عصر تغير لم يسبق له مثيل في معدل سرعته وشموله

وتيسير حدوث التغيير  بالعالقات اإلنسانيةتتسم الشامل ، يقتضي وجود إدارة 

وما أحوجنا في هذا العصر لهذه العالقات  .فضال عن توجيهه نحو فائدة أكبر

م حاجات الفرد والجماعة و تركز على العنصر اإلنسانية التي تعتمد على تفه

كما تعمل على إثارة الدوافع ، البشري أكثر من التركيز على الجوانب المادية

األفراد  ه التفاهم والثقة المتبادلة فرضاالفردية بهدف اإلنتاج والتنظيم في جو يسود

تماء وارتياحهم في أعمالهم إنما هو نتيجة للشعور بالتقدير والشعور باالن

فعندما تكون العالقة بين الرئيس والمرؤوس عالقة ود واحترام متبادل . والمشاركة

ذات أهمية بالغة في هذه مدرسية واإلدارة ال .يؤدي ذلك إلى إنتاج مثمر في العمل

المرحلة من مراحل التطور الحضاري السريع الذي يعيشه المجتمع البشري حاليا 

 ال يستطيع أن يعيش في عزلة عن بنيلذا فإنه  ؛إن اإلنسان اجتماعي بطبيعته و.

البشر ،وفي الواقع فإنه تربطه مع غيره عالقات إنسانية متنوعة، فبين األبناء 

باء عالقات،وبين األزواج عالقات، وكذلك بين الموظفين والمعلمين والتالميذ واآل

 (1). عالقات تربطهم بعضهم ببعض

ومن تم فإن اإلستراتيجية  إداراتهر في تطور للتعليم قوامه تطوي أي إنو     

تأخذ في صلب حسابها ـتطوير  التيالسليمة لتطوير النظم التربوية ، هي تلك 

.هذه النظم وتجديدها  إدارات
(2)

 

العالقات  في حياتنا العامة ألن اإلسالم هو دين ونظرا ألهمية العالقات اإلنسانية

أدع إلى سبيل  قال تعالى ة والرحمة ،على أصول التسامح والرأفاإلنسانية المبنية 

  (521النحل ) . ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن
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و منطق هل هو يد األصل في التعامل مع اآلخرين ،لينطلق بعد ذلك إلى تحد     

فقد وصف اهلل تعالى  أنه منطق التسامح واللين والعفو؟الشدة والغلظة والقوة ؟ أو 

ما رحمة من اهلل لنت بف )عمران بقوله وسلم في سورة آل صلى اهلل عليهالرسول 

فاعف عنهم واستغفر لهم نفضوا من حولك ًا غليظ القلب ال لهم ولو كنت فظ

  (511 أل عمران) (...وشاورهم في األمر 

 نكون في حاجه لهذه العالقات اإلنسانية  في هذا العصر أكثر ما اآلنولعلنا نحن     

من  وبالتالي تسعى األفرادوالتي تعتمد على تفهم حاجات ات التعليمية بالمؤسس

فالعالقات اإلنسانية تركز على العنصر البشري أكثر من  ،خالل ذلك إلى إشباعها 

زيادة التركيز على الجوانب المادية كما تعمل على إثارة الدوافع الفردية بهدف 

في  وارتياحهماألفراد  ة المتبادلة فرضاه التفاهم والثقوالتنظيم في جو يسود الفاعلية

، فعندما تكون والمشاركة باالنتماءللشعور بالتقدير والشعور  نتيجة أعمالهم إنما هو

 إنتاج إلىمتبادل يؤدي ذلك  واحترامعالقة ود  والمرؤوسبين الرئيس  العالقة

التركيز  يعني اإلدارة المدرسيةوإن تطبيق العالقات اإلنسانية في  .العمل فيمثمر 

ن اهتمام جانبا مكمال للجانب المادي، وإ على الجانب المعنوي للعاملين باعتباره

اإلدارة وحرصها على تطبيق جانب االتصال االجتماعي، وخلق جو ودي تعاوني 

بين األفراد وتشجيع المبادرات، وتنمية الدوافع، والقبول النفسي، وخلق الحوافز 

اد للعطاء وتقدير أعمالهم واحترام إنسانيتهم، وتهيئة فراأللدفع   المادية والمعنوية

يجابي فعال لتقديم أفضل لجميع العاملين سيكون له مردود إ البيئة اآلمنة االجتماعية

 أيهو محور التغيير في  ما يمكن تقديمه من عمل منتج مثمر،ويعتبر اإلنسان

مدروسة وفق وهو الذي يواجه عوائق التغيير بطرق سليمة و إدارة، أومجتمع 

إستراتيجية واضحة، ومفتاح نجاح التغيير في اإلدارة هو القائد بمساندة آليات 

ًا التغيير الفعالة، ويشكل العاملون في تقبلهم وتأييدهم وتصرفاتهم ومساندتهم جزء

يجابية ومتينة بينهم أدى ذلك إلى إ فكلما كانت العالقات اإلنسانية ، للنجاح مهمًا

 . إلدارة وتغيرها نحو األفضلانجاح العمل ونجاح 

الضعف  تخصصه في مجال التعليم ، الحظ مدىل خبرة الباحث وومن خال 

من عدم  وما ترتب عليه،في العالقات اإلنسانية داخل المؤسسات التعليمية الموجود 

ومن خالل ما سبق عرضه ولدفع وتطوير . المدرسيةقرار في اإلدارة است

حث يرى ان الب، فإم واإلدارة المدرسية بشكل خاصعا المؤسسات التعليمية بشكل

ومن هنا يمكن تحديد مشكلة البحث في التساؤل التالي . دراسة مثل هذا الموضوع 

  ؟ تطوير اإلدارة المدرسيةفي أهمية العالقات اإلنسانية مدى  ما-:

 :أهمية البحث  
 أهميةى تظهر أهمية هذا البحث في معرفة حاجة المؤسسات التعليمية إل    

أفضل حيث تبرز لتحقيق أهدافها التربوية والتعليمية بشكل  العالقات اإلنسانية

 :أهمية البحث في اآلتي 
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تتركز أهمية البحث في الحاجة الماسة لوجود عالقات إنسانية باإلدارة  -1

بحيث يجعل عملية التعليم والتعلم بالمؤسسات  أهدافها ،المدرسية لتحقيق 

 .بطريقة سليمة  اتوصيل رسالته التعليمية قادرة على

هم في تي قد تسأمام الباحثين لدراسة مواضيع مماثلة وال األفققد تفتح  -2

 .المؤسسات التعليمية  اء مديريتحسين أد

 .تسليط الضوء على العالقة بين اإلدارة المدرسية والعالقات اإلنسانية  -3

لدور  ورؤساء اإلدارات التعليمية تنمية الوعي لدى مديري المدارس -4

 .العالقات اإلنسانية 

 :أهداف البحث 
 :يسعى هذا البحث إلى تحقيق األهداف التالية    

 .في اإلدارة المدرسية   العالقات اإلنسانية توضيح أهمية -1

 .في تطوير اإلدارة المدرسية   العالقات اإلنسانية التعرف على مدى إسهام -2

 :ب التاليةوحتى يتحقق ذلك يتحتم علينا أن نتعرف على الجوان

 .مفهوم اإلدارة المدرسية ووظائفها -أواًل 

 :المدرسية باإلدارة األنماط اإلدارية  -ثانيًا 

  . مفهوم العالقات اإلنسانية - ثالثًا

 .في اإلدارة المدرسية  اإلنسانية العالقات عليها تبنى التي األسس - رابعًا

 .رسية العالقات اإلنسانية في اإلدارة المدأهمية  -خامسٌا 

 .تطوير اإلدارة المدرسية في  العالقات اإلنسانية مدى إسهام - سادسٌا

 :تساؤالت البحث 
 :انطالقٌا من مشكلة البحث وأهدافه تمت صياغة التساؤالت التالية 

 ما أهمية العالقات اإلنسانية في تطوير اإلدارة المدرسية ؟  - 5س
 :األسئلة الفرعية التالية هذا التساؤل البد من طرح  ولمعرفة اإلجابة عن

 في اإلدارة المدرسية ؟ ما أهمية العالقات اإلنسانية  

 العالقات اإلنسانية في تطوير اإلدارة المدرسية ؟ كيف تسهم  

 :منهجية البحث 
على المنهج االستنباطي والذي يقوم على جمع  دراسةاعتمد الباحث في هذه ال     

حوث والدراسات العلمية والدوريات وتنظيم ويعتمد على المراجع والبالمعلومات 

فقد أكد أحد المهتمين . وتحليلها وتفسيرها واستنتاج النتائج منها  هذه المعلومات

جمع الحقائق وحده ال يكفي فبدون االستنباط تكون وطرقه أن بمناهج البحث العلمي 

المناهج وال يقل هذا المنهج أهمية عن  (3).معظم معالجتنا للحقائق غير مثمرة 

 (4).األخرى للبحث في مجاالت العلوم اإلنسانية 

العالقات اإلنسانية  تعد من أساسيات عدة أمور مهمة هذه البحثوقد تناولنا في 

 :منها باإلدارة المدرسيـــــــــة 
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 :وظائفهامفهوم اإلدارة المدرسية و -أواًل 
ن من خدمة على أساس أوهي تعني ال Serve "هو اإلدارةاألصل الالتيني لكلمة      

بين  هناك خلط شائعو. يعمل باإلدارة يقوم بالخدمة لآلخرين ، وهذا معنى لفظي 

فاإلدارة  .إليهكان ال بد من التنويه  اإلدارة المدرسية واإلدارة التعليمية مفهومي

أما اإلدارة ،و تقوم بتنفيذ السياسة التعليمية عمليا في المدارس المدرسية هي التي

 .السياسة التعليمية ووضع الخطط لهافهي الجهة المختصة برسم : ميةالتعلي

بمعني أن .. اإلدارة المدرسية باإلدارة التعليمية تعتبر عالقة الجزء بالكل وعالقة

حيث تقوم اإلدارة .. اإلدارة المدرسية تعتبر جزءًا تنفيذيًا من اإلدارة التعليمية

مادية والبشرية وغيرها للمدارس ، التعليمية بتقديم المساعدات والحاجات ال

أما اإلدارة المدرسية فيرأسها مدير مدرسة . واإلشراف والرقابة عليها فنيًا وإداريًا

اإلشارة إليها  ةوظيفته تنفيذ العملية التعليمية وتحقيق أهداف المدرسة السابق

 (5) .بالمشاركة مع المدرسين والعاملين بالمدرسة

 :منها  اإلدارةوضعها علماء م لإلدارة المدرسية ومفاهيوهناك عدة تعريفات 

ابية داخل المدرسة في يجي ذلك الكل المنظم الذي يتفاعل بإه: اإلدارة المدرسية

منظومة المدرسة وخارجها وفقٌا لسياسة عامة ، وفلسفة تربوية تضعها الدولة 

 (6).لة ،رغبة في إعداد الناشئين بما يتفق وأهداف المجتمع والصالح العام للدو

هي مجموعة من العمليات التي يقوم بها أكثر من فرد بطريقة : اإلدارة المدرسية

األساتذة ة ونائبه ومدير مدرسفهم المتبادل وهو جهاز يتألف من المشاركة وال

 (7).اإلداريينالمدرسين والموجهين و

 ةواألنشطمجموعة من العمليات  بأنهفي ليبيا  (عيسى صالح العجيلي)وكما عرفة 

ها المديرون والمدرسون بطريقة المشاركة والتعاون والفهم المختلفة التي يقوم ب

، يبعث الرغبة في العمل المثمر بما يكفل تحسين  وإنسانيالمتبادل في جو ودي 

المجتمع في التربية  وأهدافالعملية التعليمية والتربوية ، وتحقيق أهدافها ، 

 (8).الجماعية للمدرسة  واألهداف

الوحدة  على أنها المدرسية اإلدارة تعريف إلىاء على ذلك يمكننا أن نخلص و بن

 .اإلدارية التي تقوم بتنفيذ السياسة التعليمية عمليا في المدارس

لكل مدير مدرسة أن يتبنى من بين هذه التعاريف المتعددة التعريف المناسب له و    

عليم ومؤسساته أن توفر المناخ وفق مبادئه وفلسفته، حيث ينبغي على اإلدارة في الت

لعملية   إدارة هيألن اإلدارة المدرسية  ؛التربوي التنظيمي الذي يتمشى مع التطور

ن حياة التالميذ وكل ما تشمله األهمية، حيث إعلى أعلى درجات ، بل وإنتاج مهم 

من تحصيل وعلم ومعرفة واستيعاب وأنشطة تعتبر عملية إنتاج مؤجل نسبيًا، أو 

اإلنسان الذي ستكون له قيادة المجتمع في  إنتاجنظور في وقته، و هو غير م

و من أهم خصائص اإلدارة المدرسية معرفة األسس التي يبني عليها . المستقبل
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التعامل مع العنصر اإلنساني وفهم العالقات الرسمية وغير الرسمية القائمة بين 

 . الفئات المختلفة التي تتكون منها المدرسة

ها بعدة وظائف ، تعتبر جوهر عملها وم اإلدارة المدرسية أثناء تأدية نشاطاتتقو   

 (9):وهـــــــــــــي

وهو أول وظيفة في اإلدارة المدرسية ، و له األولوية على جميع : التخطيط  -أواًل

.  وظائف اإلدارة األخرى فال يمكن تنفيذ األعمال بطريقة حسنة دون تخطيط لها

لقرارات بما و ينتهي باتخاذ ا. ة التفكير التي تسبق تنفيذ أي عمل فالتخطيط هو مرحل

 األسبوعية ، وتوزيع يةالزمن مثل توزيع الطالب ، و توزيع الجداول. يجب عمله 

االمتحانات ، و برمجة االجتماعات ، وإسناد المهام  المواد الدراسية ، وجداول

 .للعاملين في المؤسسة وغيرها

نجاز األعمال و تحقيق األهداف في من القرارات تتجه إلى إطيط سلسلة التخو    

له من أجل تحقيق ثم تنفذ ما خططت .فاإلدارة تتنبأ بالمستقبل فتخطط له . المستقبل 

ما :اإلجابة عن األسئلة التالية في التخطيط يحرس المدير على و. أهداف محددة 

كيف ينبغي عمله ؟ ه ؟ و ينبغي عمله ؟ و متى ينبغي عمله ؟ وأين ينبغي عمل الذي

عندما تتم اإلجابة عن هذه األسئلة بكفاءة ، فإنها تسجل عادة في صورة تعليمات و

 .مكتوبة توجه إلى الموظفين للتنفيذ 

 (11) :ويشترط في هذه التعليمات ما يلي 

أن تكون واضحة و صريحة و مفهومة من جميع الموظفين و خاصة من  -1

 .هاالموظف الذي سيكلف بتنفيذ

  .أال تتعارض مع األهداف التعليمية -2

 .أال تتعارض مع بعضها البعض -3

  .أن تكون ممكنة التطبيق -4

 .أن تكون مبسطة يسهل فهمها وأداؤها-5

يمثل أول مرحلة في الثاني في الوظيفة اإلدارية ، و هو العنصرو:  التنظيم -ثانيًا 

لقيام بوظيفة التنظيم ، ينبغي على المدير وأثناء اءات التنفيذ لما تم التخطيط له ، إجرا

المهمة ؟ ما مقدار من الذي يقوم ب: أن يجد إجابات ناجحة عن األسئلة التالية 

 عالقة نشاطه بأنشطة أخرى ؟ ما المكان الذي ينجز فيه المهمة ؟مسؤوليته ؟ ما

 (11):ولهذا فإن وظيفة التنظيم تتضمن ثالثة عناصر أساسية هي

 .ل إلى مهام وأنشطة محددةتقسيم العم -1 

 .إسناد كل مهمة أو نشاط إلى من هو أهل لها  -2

 . التنسيق بين هذه المهام رأسيا وأفقيا من أجل تنفيذ الخطط و تحقيق األهداف -3

كتابيية   ميعنيي إصيدار تعليميات باسيتمرار ، سيواء كانيت شيفوية أ       و:  التوجيه - ثالثًا 

ومين هيذا فيإن    . ذ أعمالهم كما تيم التخطييط لهيا    إلى الموظفين ، كل حسب مهمته لتنفي

التوجيييه ال يحييدث أثنيياء وظيفتييي التخطيييط و التنظيييم ، بييل أثنيياء القيييام بتنفيييذ مييا تييم    
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للعيياملين فييي   ولالمسييؤ وهييو نييوع ميين المتابعيية و اإلشييراف يقدمييه   . التخطيييط لييه  

كن أن يؤدي وال يم. المؤسسة من أجل اإلسراع في إنجاز المهام كما تم التخطيط لها 

ألن التوجييه  ليتا التخطييط و التنظييم كيافيتين ؛    التوجيه دوره كامال ، إال إذا كانت عم

و يهيييدف إليييى جعيييل  . يتوقيييف عليييى وضيييوح األهيييداف و المهيييام لجمييييع العييياملين    

  . المرؤوسين يعملون ما هو مطلوب منهم

 (12):ويقوم التوجيه على عدة مبادئ هي 

 .واحد ولمسؤتصدر األوامر من  أي أن: وحدة مصدر األوامر   -1

  .أي أن يتصل المشرف بالموظفين بصورة مباشرة: اإلشراف المباشر   -2

أي أن يختار المشرف األسلوب المناسب للتوجيه يتفق وطبيعة : اختيار األسلوب   -3

إن كان ذا خبرة كبيرة أو قليل ,وكذلك مع خصائص الموظف , المهمة أو صعوبتها

 .الخبرة في هذه المهمة

المييوظفين  قابيية والمتابعيية تفقييد وتصييحيح أداء    تعنييي الر:  الرقابااة والمتابعااة  -رابعااًا  

وكميا  , تسيير كميا تيم التخطييط لهيا      , نجازهم للمهام التي تم تكلييفهم بهيا   والتأكد من أن إ,

والتعيرف عليى   , جيل تحقييق األهيداف    الصيادرة فيي شيأنها مين أ    نصت عليها التعليميات  

وتشييمل الرقابيية السييلوك  ومنييع تكييرار حييدوثها،  لمعالجتهييا جوانييب الضييعف واألخطيياء  

  .واألشياء

فإنهيا تكيون عليى ميا إذا كانيت      ,وبما أن الرقابة تنطوي ضيمنيا عليى الخطية واألهيداف      

تسييير سيييرا حسيينا أم ال،  ,داف محييددة جييل بلييو  أهيي التخطيييط لهييا ميين أ المهييام التييي تييم  

بيية دون أن يتييوفر علييى خطيية للعمييل    القيييام بالرقا ولمسييؤوبالتييالي فإنييه ال يمكيين ألي   

 .وأهداف واضحة

 (13):وتمر عملية الرقابة والمتابعة بثالث خطوات هي 

 .تحديد المعايير أو المحكات الرقابية  -1

  .قياس األداء ومقارنته بالمعايير أو المحكات -2

 .تصحيح األخطاء -3

ج المحصييل عليهييا ئوهييو إصييدار األحكييام علييى مييدى مطابقيية النتييا   :التقااويم – خامسااًا 

نجيازه بشيكل   للتعيرف عليى ميا تيم إ     ولمسيؤ وهو عملية أساسية لكل  لألهداف المحددة ،

عليى العوائيق    ومين ثيم االطيالع   .نجازه إطالقيا  وما لم يتم إ,ا تم انجازه برداءة وم, حسن

 .نجيييييييياز للقيييييييييام بالتحسييييييييين والتعييييييييديل والتطييييييييويرالتييييييييي واجهييييييييت عملييييييييية اإل

 (14) :ويين هماوتتم عملية التقويم على مست

 .التقويم الكلي للعملية اإلدارية والتعليمية -األول  

 .تقويم كل عملية على حدة -الثاني 
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ويتوقف التقويم . عملية تقدير الكفاية الداخلية لكل  هدف التقويم في كلتا الحالتين إلىوي

  :دعائم أساسية هي على ثالث

 .وجود أجهزة للمتابعة الدائمة لكل عملية -1

 .تحديد المعايير أو المحكات اإلجرائية التي يتم التقويم طبقا لها -2

 .وجود جهاز لجمع المعلومات وتحليلها واستخالص النتائج -3

 :وهناك مجاالت متعددة للتقويم منها ما يلي

 .تقويم التنظيم اإلداري والمالي -1

 .تقويم التنظيم التربوي -2

 .تقويم التجهيزات واألدوات -3

 .ويم الوسائل التعليميةتق -4

 .تقويم أداء المدرسين -5

 .تقويم أداء المتعلمين -6

والحقيقية أن  . ييتم اتخياذ القيرارات   , بعد إجراء عملية التقيويم : اتخاذ القرارات  - سادسًا 

مين أنشيطة    حبهاايصي مختلف العمليات التي تكون متضيمنة فيي التخطييط والتنظييم وميا      

فكل موقيف إداري أو تعليميي يمثيل     سلسلة من القرارات، هي في الواقع,إدارية وتربوية

واتخياذ القيرارات إزاء المشيكالت التيي     . مشكلة تتطلب اتخاذ قرار لحلها والتغلب عليهيا 

، ويتدخل فعال ويتابع ما يجري في المؤسسة  ولالمسؤدليل على أن , تثار في المؤسسة

فييدل عليى   ,تأخيرهيا دون مبيرر  أما عدم اتخاذ القيرارات أو   لحسمه في الوقت المناسب،

 .وهذا مما يفقد ثقة الموظفين به وتخاذله وتسيبه، ولالمسؤعجز 

 :باإلدارة المدرسية األنماط اإلدارية  -ثانيًا  
. التي يقوم عليها  المبادئلسلوك اإلداري ، ولكل نمط خصائصه و هناك أنماط متعددة ل

 (15) :نذكرها فيما يلييسية و شائعة ، ويمكن إيجازه في ثالثة أنماط رئ

المييدير التسييلطي ، األوتييوقراطي وهييو ميين النييوع االسييتبدادي ،   :  الاانمط التساالطي -5 

يركييز اهتمامييه علييى العمييل و النظييام و تحقيييق أهييداف المؤسسيية التعليمييية علييى حسيياب  

فهييو يهييتم بحفييظ القييوانين و اللييوائح و . العالقييات اإلنسييانية التييي تربطييه بالعيياملين معييه 

ين معيه أن يفهميوا هيذه القيوانين     وال يسيمح للعيامل  . ها حرفيا ، و يستمد قوتيه منهيا   تطبيق

و يعميل  . ال يبدي أي سلوك تعياوني ميع الميوظفين    ألنهم ليسوا أهال لذلك ، و ائح ؛اللوو

عليى  ر الوحييد لألوامير فيي المؤسسية ، و    وهو المصيد . على تثبيت كل السلطات في يده 

و ينظيير إلييى اإلنسييان علييى أنييه بطبيعتييه كسييول  . ن مناقشيية البقييية أن ينفييذوا أوامييره دو

وهييذا . وخامييل وال يريييد العمييل ، وال يتحمييل المسييؤولية ، ويعتمييد دائمييا علييى اآلخييرين 

خدم أساليب اإلجبيار  ويست. النوع من المديرين ال يقيم وزنا للنواحي اإلنسانية في العمل 

ال تربطيه عالقيات طيبية ميع     ور ، وأي مناقشية أو تفياهم أو تشيا   ال يسيمح بي  التخويف ،وو

 . ليس حبا في العملم ينجزون أعمالهم تجنبا للعقاب والمرؤوسين ، فه
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أنيه يكيون سييئا فيي     هذا النوع من المديرين يفيد عندما تكون ميدة العميل قصييرة ، إال    و 

تظهيير ، وظفين مشيياعر عييدم االرتييياح والتييذمر ن المييوألنييه سيشيييع بيييالمييدى الطويييل ؛ 

وال يمكين عندئيذ   . المنازعيات  ؤسسة تعارضه ،فتكثير االحتجاجيات و  ل المجماعات داخ

 .تحقيق أهداف المؤسسة

هيو مين   عكس المدير التسلطي ، و (التسيبي ) الفوضوي  المدير:  فوضويالنمط ال -2 

نيده تحدييد المسيؤوليات ، ويتهيرب مين تحملهيا ،       النوع الفوضوي المهمل اليذي ينعيدم ع  

إصييدار ن علييى أوسييع نطيياق ، ويتييرك لهييم الحرييية فييي     يفييوض السييلطات للمرؤوسييي و

وال يجدونيه عنيدما يكونيون فيي حاجية إليى       . نجاز العميل  القرارات ، و وضع الحلول إل

نصييحه وإرشيياده ، أو عنييدما يعجييزون عيين إنجيياز أعمييالهم ، أو تتعييارض آراؤهييم أو       

ن وهيو ال ينيال احتيرام مرؤوسييه ، بسيبب ميا يشيعرون بيه مي         .  بعضيها بيبعض  تصطدم 

 .ضياع وقلق ، فتضيع جهودهم و جهود المؤسسة

أما المدير الديمقراطي فإنه يسعى إليى تحقييق أهيداف العميل و     :  النمط الديمقراطي -3 

فيعتمييد فييي عملييه علييى المشيياركة فييي عمليييات  . أهييداف العيياملين معييه فييي نفييس الوقييت 

تحمل لتزام بالعمل ، وعاملين معه باالمما يشعر ال خطيط و التنظيم واتخاذ القرارات ؛الت

التشيياور معييه ومييع جع المرؤوسييين علييى حرييية االتصييال والمسييؤولية تجاهييه ، فهييو يشيي

ة للعياملين معييه ، مييادام ذلييك  المشييور، وال يتييردد فيي تقييديم المسيياعدة و بعضيهم الييبعض  

مما يشعر كل عامل بيأن هنياك مين يسياعده و يوجيه       يسهم في تحقيق أهداف المؤسسة ؛

الشيعور بالرضيا ، واالعتيزاز    الثقة ، و تشيع روح التعياون ، و  مان وفيحس باأل. عمله 

يكيون االنيدفاع نحيو    بهذا أنه قد شارك فيه بمجهود معين ، وبالعمل الذي يحس كل فرد ب

. ليس من الخارج بسبب التهدييد أو فيي الرغبية فيي الحصيول عليى امتيياز        العمل ذاتيا و

ألنيه يسيعى فيي نفيس      ن قائيدا ال رئيسييا ؛  مقراطي أن يكيو ويفضل المدير في الينمط اليدي  

الوقت إلى تحقيق أهداف المؤسسة وإشباع حاجات العاملين فيها اإلنسانية و المادية معيا  

المؤسسية   و بلغة أكثر وضوحا ، فإنه يسعى إلى توطيد العالقات اإلنسانية الطيبة داخل.

لعياملون دون نفياق أو   حوليه ا  هيذا الميدير مين المتوقيع أن يلتيف     و. انطالقا من نفسه هو 

االتجياه  لقييادة الناجحية ، فيشييع الهيدوء و    امثل بالنسبة لهم القدوة الحسنة وألنه ي خوف ؛

  .الجماعي إلى إنجاح العمل

لنجاحيه تيوفر اإلمكانيات    والحقيقة أن العمل الذي تمارسه أية جماعية بشيرية ، ال يكفيي     

 .طيبة بين العاملين  شرية ، بل ال بد من توفر تواصل وروابطالبالمادية و

هييذا فييي كييل الجماعييات البشييرية انطالقييا ميين أول جماعيية بشييرية ظهييرت علييى وجييه   و 

روابط متينة بين أعضائها ا لم تكتنف األسرة عالقات طيبة وفإذ.األرض ، وهي األسرة 

هيذا المبيدأ ينطبيق عليى كيل الجماعيات       ضاع الهدف الذي أنشيئت مين أجليه و   ، تفككت و

أحجامهييا ، و مهمييا اختلفييت أهييدافها و مكوناتهييات أولييية أو ثانوييية ، وة مهمييا كانييالبشييري

 (16).في المؤسسات التربوية أو في غيرهاكانت وسواء 
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نوعية العالقات السائدة بين أعضياء الجماعية الواحيدة ، هيي المحيرك الحقيقيي للعميل        و 

قد و. التدهور أ وفيها ، سواء في حالة االتجاه إلى األحسن أو في حالة االتجاه إلى األسو

تمت مالحظة هذه الظاهرة سواء من خالل نتائج األبحياث العلميية فيي هيذا المجيال ، أو      

  .من خالل المشاهدات اليومية العادية

 :مفهوم العالقات اإلنسانية  - ثالثًا 

إن طبيعة النفس البشرية تميل بال شك إلى الكلمة الطيبة والمحادثة اللطيفة والحوار 

تضفي نوعًا من التفاهم والتشاور البناء بين  عالقات األخوية المتبادلة التيوالالبناء 

وكبيرًا  أن هذه العالقات تلعب دورًا مهمًاأفراد المجتمع المدرسي ، ومما الشك فيه 

تأثير دور تلك اإلدارة القيادي على مجتمع في في مجال اإلدارة المدرسية و

ولياء أمور ، إذ نالحظ أنهم بحاجة ماسة المدرسة من معلمين وتالميذ وعاملين وأ

 حترام المتبادل الذي يحقق الرضاإلى تلك العالقات المبنية على أساس من اال

 . النفسي وبالتالي يحقق األهداف المنشودة

هو أن اإلنسان ال يستطيع أن , إن المعني الذي يستنتج من مفهوم العالقات اإلنسانية

إلى أن هناك روابط " العالقات"وتشير كلمة . هيعيش بمفرده وال أن يعمل بمفرد

, مثل العالقات بين أفراد األسرة أو جماعات العمل. واتصاالت بين شخصين فأكثر

أو بينهم وبين األفراد الذين يترددون على , أو بين موظفي مؤسسة معينة فيما بينهم

رد فعل مضاد اإلنسانية فلسفة تعتبر  "اإلنسانية"وكما تشير كلمة  . هذه المؤسسة

ومجموعتها وهي تتكون من مجموعة عريضة .للفلسفة الجوهرية والبراجماسية

متباينة من الفالسفة ولكنهم يرتبطون جميعا برفضهم للتفكير العقالني 

ومن المعروف بأن الجوهرية تؤمن بالتفكير العقالني لمساعدة العقل .والتجريبي

راجماسية تؤمن بالتفكير العقالني كما أن الب.على كشف الحقائق المطلقة للكون 

لكن اإلنسانية تؤمن بأن الفرد هو مصدر كل الوقائع . والعلمي لكشف المعرفة

والواقع هو .والحقائق وليست هناك معرفة مطلقة أو نظام ميكانيكي آلي للكون 

وقيمه على درجة .وجود الفرد نفسه وبتأمله في داخل نفسه وإنسانية الفرد وكرامته

ويجب أن يكون لدى الفرد احترام . األهمية وهي مصدر الحقائق للفرد كبيرة من

وللعالقات اإلنسانية أهمية زائدة ألنها تؤكد .عميق لكل البشر وتفردهم وأصالتهم

قيمة اإلنسان  وتحمي حقه في اكتشاف حقيقته الذاتية وتعني بالفلسفة اإلنسانية 

فرد في االختيار سواء أكان معلما أو بالنسبة للتربية ورجالها التزاما كامال بحق ال

كما أنها ضرورة توفير البيئة المواتية التي تساعد المربين والتالميذ على . تلميذا 

وعلى كل المربين أينما كان . اكتشاف قدراتهم وإمكانياتهم الجسمية والعقلية 

ة موقعهم معلمين وإداريين أن يقدموا المساعدة حيثما كانت مطلوبة منهم وحماي

 (17).حقوق اآلخرين في االكتشاف الذاتي
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 (51) :معنيين همااإلنسانية في  (جميل احمد توفيق)ووضح 

 .وليس بين إنسان وشيء مادي, أن العالقة تتم بين إنسان وإنسان آخر - األول

 .خذ الخصائص اإلنسانية بعين االعتبارإنه في هذه العالقة ينبغي أ - الثاني

إلنسانية على أساس أن األفراد حيثما كانوا في مواقع العمل ويقوم مفهوم العالقات ا

يشكلون مجموعة من العالقات بينهم وبين أنفسهم أو بينهم وبين رؤسائهم 

العالقات  مفهوم  ومما سبق يمكن تحديد.والمشرفين عليهم والمتعاملين  معهم 

ية والقيم اإلنسانية المعاملة الطيبة التي تقوم على الفضائل األخالق” اإلنسانية بأنها 

السوية التي تستمد مبادئها من تعاليم األديان السماوية وترتكز على التبصر 

واإلقناع والتشويق القائم على الحقائق المدعمة باألسانيد العلمية وتجافي التضليل 

 (19.)“كافة مظاهره وأساليبه بلخداع وا

مجموعة من التفاعالت ” أنهاعلى  في اإلدارة التعليمية وعرفت العالقات اإلنسانية

التربوي، تبنى على أساسها المعاملة الطيبة  لإلداريالتي تمثل السلوكيات التربوية 

واألخالق اإلسالمية الحميدة، مثل الصدق واألمانة والعدل واأللفة بينه وبين من 

ق األهداف يشرف عليهم، أو يتعامل معهم في الحقل التربوي، والتي من خالله تتحق

 (21.) ”ربوية المخطط لهاالت

ومن التعريفات السابقة يتبين أن العالقات اإلنسانية ليست مجرد كلمات أو عبارات 

مدرسة  كممثل وإذا كان مدير ال ، مجاملة ولكن تفهم لقدرات األفراد واحترامهم

المعلمين دون استشارة وأخذ وجهات نظر بقية  لإلدارة المدرسية يعمل بمفرده

 ديمقراطيةوهنا تبرز  .ف تقابل بالرفض وعدم القبولسو ن قراراتهوالتالميذ، فإ

 .ئة المدرسية اإلدارة في تفهم حاجات البي

والعالقات اإلنسانية في المدرسة من أهم العوامل التي تؤثر تأثيرا بالغا في المدرسة 

وذلك ألن الفرد حينما يشعر أن هناك من يعمل على راحته ومن يعمل ليوفر له ؛ 

ن والطمأنينة النفسية ، وهناك من يفكر في مصلحته فإن ذلك يساعده على بذل األم

رفع  -أيضًا -قصارى جهده في العمل ويرفع من كفاية اإلنتاج في المدرسة وهو 

 (25).المستوى العلمي للتالميذ في المدرسة

 بذل :تعريف العالقات اإلنسانية والمهنية على أنها  إلىومن من خالل ما سبق نصل 

الجهد إلقامة تفاهم متبادل بين أشخاص يشتركون في أداء مهنية يحققيون مين خاللهيا     

ولكيين هييذا التفيياهم المتبييادل ال يقييوم علييى عنصيير االحتييرام واالسييتقبال  .هيدفا واحييدا 

والعالقييات . عمييال أداء حسيينا علييى أداء األ -أيضييًا–بييل , الحسيين والترحيياب وغيييره 

 سييواء كييانوا رؤسيياء أم  ,سسيية المهنييية  المؤاإلنسييانية والمهنييية ملزميية لكييل أعضيياء    

, إال أن التقالييد وحتيى القيانون   . وأيا ميا كانيت طبيعية العميل اليذي يؤدونيه      , مرؤوسين

ألنه باإلضافة إلى امتالكيه للسيلطة    المؤسسة قبل غيره من العاملين ؛يلزم بها رئيس 

ن في المؤسسة واتخاذ قرارات تؤثر في العاملي, الرئاسية التي تخول له إعطاء أوامر

. تأثيرا معنويا وأدبييا عليى المؤسسية والعياملين فيهيا      -أيضًا-فهو يمتلك,وعلى سيرها 
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ويسيهر عليى   , ن ينشي  هيو أسيس هيذه العالقيات     لهذا فهو مطالب بالدرجة األولى بيأ و

 .تنميتها وتطويرها وتعميمها واستمرارها

 :دارة المدرساااية اإلفاااي  اإلنساااانية العالقاااات عليهاااا تبنااا  التاااي األسااا  - رابعاااٌا 
إن األسيياس هييو الركيييزة التييي يبنييى عليهييا الشيييء ، ولكييل شيييء أسيياس فالعالقييات       

اإلنسانية مبنية على أسس ومبادئ تحكمها وخاصة فيما يتعلق بالتنظيميات التربويية،   

 (22):ومييين األسيييس التيييي تقيييوم عليهيييا العالقيييات اإلنسيييانية بصيييفة عامييية ميييا يليييي   

اإليمان بقيمة الفرد ويعني هذا أن يؤمن الرئيس أو المدير بأن لكيل فيرد شخصيية     -1

  .فريدة يجب احترامها

اإليمان بأن العمل الجماعي أجدى وأكثر قيمة  المشاركة والتعاون وينبع هذا من -2 

  . من العمل الفردي

ري معاملة تتسم العدل في المعاملة ويعني هذا أن يعامل المدير أفراد التنظيم اإلدا -3

 . بالمساواة والعدل بعيدًا عن التحيز والمحاباة

 .التحديث والتطوير -4

  (23:) فهياإلنسانية في المؤسسة التعليمية  أما األسس التي تقوم عليها العالقات* 

  . ولية ووضوح الهدفاعي بتوحيد الجهود والشعور بالمسؤإقامة التضامن الجم -1

  . سة من اإلداريين والمعلمين والطالب والعمال باحتراممعاملة منسوبي المدر -2

  . السعي إليجاد بيئة تربوية يسودها الود واإلخاء في المدرسة -3

  . جعل المعلمين والعاملين والتالميذ في المدرسة على دراية بما يحدث -4

 مإشراك المعلمين والتالميذ والعاملين بالمدرسة في صنع القرارات التي تخصه -5

.  

 . مساعدة العاملين والمعلمين على تنمية مواهبهم وكفاءاتهم -6

  . إشعار المعلمين والعاملين بأهميتهم ودورهم في تنمية المجتمع وتربية الطالب -7

 .تقدير الكرامة اإلنسانية وعدم امتهانها  -8

ن نبغي ألعالقات اإلنسانية ، التي يا التي تبنى عليهافيما سبق لألسس  بعد أن عرضنا

امة في الفقرات التالية األسس السلوكية إلق تسود المؤسسات التعليمية ، يمكننا عرض

هيذا كيذلك فيي ضيوء     هذه العالقات في مسيتوى طييب وقيوي فيي هيذه المؤسسيات ، و      

مناقشات عديدة تمت بين المختصين في اإلدارة المدرسية وعليم الينفس المهنيي حيول     

 .مجال العالقات اإلنسانية 

  اقتراح األسس التاليةوتم  

:في مجال التسيير اإلداري -أ 
 
(22) 

على المدير أن يتعلم مهامه اإلدارية بإتقان ، ألنه تبين أن جهل المديرين لمهامهم  -1

 .اإلدارية هو السبب في إثارة المشكالت بينهم و بين مرؤوسيهم

ال توقع  حتى يصدرها واضحة و صريحة و مفهومة ؛ أن تكون التعليمات التي -2

  .الموظفين في أخطاء
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 .من حسن التنظيم أن يكلف كل عامل بما يستطيع أن يعمله -3

على  يعتدياألول في المؤسسة إال أنه ينبغي عليه أال  ولالمسؤالمدير هو  -4

 .اختصاصات الموظفين

إن المدير الذي يصدر القرارات ، و لكن عليه أن يشرك الموظفين كل واحد في  -5

 .في اتخاذ القرارات اصهاختصمجال 

  (21: ) في مجال عالقات المدير بالمرؤوسين -ب

هي المحرك الحقيقي ئدة بين أعضاء الجماعة الواحدة ،أن يدرك أن العالقات السا -1

 .للعمل فيها

البشرية ال يكفي إلنجاح العمل ، بل ال بد المادية و اإلمكاناتأن يدرك أن توفر  -2

 .يبة بين العاملينمن توفر تواصل و روابط ط

 .أن يحب عملهأن كل عامل يمكن أن يكون جيدا وفعاال ، و أن يدرك -3

أن يدرك أن العامل ال يتأثر في عمله بإشباع حاجاته المادية فقط ، بل بإشباع  -4

حاجاته النفسية و االجتماعية كذلك ، و هي األهم كالشعور باألمن و االنتماء و 

  .االحترام وغيره

رك أن العامل يمكن أن يتعرض لمشكالت داخل المؤسسة أو خارجها ، أن يد -5

 .فتؤثر سلبا في انضباطه في العمل

أن يدرك أن هناك فروقا فردية بين سمات الشخصية للموظفين ، مما ينبغي أن  -6

لكل موظف خصائصه الشخصية التي يختلف فيها عن اآلخرين ، و ينبغي تكون 

  .األساس التعامل مع كل واحد على هذا

به كل موظف من قدرات و مهارات  أن يعمل على التعرف على ما يتصف -7

 .إمكانات ، حتى يكلف كل موظف بالعمل الذي يستطيعهو

أن يدرك أنه ال تكفي النية الحسنة و تبادل االبتسامات في نجاح العالقات  -8

التحمل ماديا و  هذا جادوإيال بد من تحمل المسؤولية كاملة اإلنسانية الطيبة ، بل 

 .معنويا

أن يسعى دائما إلى تقديم المشورة و المساعدة للمرؤوسين ليذلل أمامهم  -9

  .الصعوبات التي تعترضهم في العمل

أن يدرك أنه ال يمكن له أن يسير المؤسسة بمفرده ، بل ال بد من تضافر جهود  -11 

ة طيبة بينه وبين ال بإقامة عالقات إنسانييتأتى إجماعية مخلصة ، و هذا ال 

 .المرؤوسين من ناحية ، و بين المرؤوسين فيما بينهم من ناحية أخرى

أن يتقبل كل الذهنيات و  ا للمؤسسة و للعاملين فيها ،بصفته رئيسي يجب عليه -11

الميول و االتجاهات الموجودة في أوساط الموظفين ، فال يسخر من أحد بسبب 

أو يصفه بالتطرف أو ببعض النعوت التي ال أفكاره ، أو التخصص الذي يدرسه ، 

  .يتقبلها

أن يدرك أهمية المشاركة الوجدانية ، فيتعرف على مشكالت الموظفين ويحاول  -12
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كما يشاركهم أفراحهم ، . مساعدتهم و يسألهم عنها و يشجعهم على التغلب عليها 

  .ويشجع هذا السلوك في المؤسسة

 .النضباط والفعاليةأن يكون قدوة للمرؤوسين في ا -13

 (22) :في مجال مواجهة المشكالت  -ج

عند محاولة عالج مشكلة سلوكية ما ، فال ينبغي التركيز على المشيكلة و إهميال    -1 

سلوك سيء  ني من مشكالت ضاغطة ، وإذا صدر عنهالموظف الذي ربما يكون يعا

 .داد األمور سوء، كعدم رضاه عن المعاملة التي يتلقاها في المؤسسة ، و إال ستز

ألن هنياك ميديرين    أكثير مين طريقية لمواجهية المشيكالت ؛     على المدير أن يتعلم  -2 

تعلمييوا طريقيية القهيير و التسييلط لمواجهيية المشييكالت ، فتعييودوا عليهييا و لييم يتعلمييوا      

 .غيرها ، رغم أنها ال تصلح لكل المواقف و تضر بالفعل

 متشددا فيدير أن يكون حازما والحزم ضروري للقيادة الناجحة ، وعلى الم -3 

 .لكن مع العدلشكالت فور ظهورها في المؤسسة ، ومواجهة الم

إن أقصيى شييعور يختبييره الموظيف ، هييو شييعوره بيالظلم ميين رئيييس المؤسسيية ،     -4 

فييي المكافيي ت ، و فييي توزيعييه   يكييون المييدير عييادال فييي العقوبييات و   ولييذا ينبغييي أن  

ته لهم ، عادال في مكاف ثناء عليهم و تشجيعهم ، و في اللالهتمام بالموظفين ، و عادال

في نجاح المؤسسة ، وال ينسب ذليك إليى نفسيه     بمجوداتهمو عادال في االعتراف لهم 

أو إلى البعض مينهم فقيط و إذا أحيس الموظيف بيالظلم حتيى و ليم يظهيره فيي حينيه ،           

 .سيظهره يوما ما على شكل حقد جارف

  .التي يتخذها لمواجهة المشكالتأن يتصف بالثبات في األساليب  -5

 .أن يتسامح مع أخطاء العاملين البسيطة و أن يكون صبورا معها -6

 .أن يتجنب مواجهة الموظف المسيء أمام زمالئه أو أمام المتعلمين -7

  .إذا أخطأ الموظف ، فال يكتفي المدير بإبراز خطئه ، بل أن يقدم البديل الصحيح -8

لماذا حدث هذا الخطأ، قبل أن  -أواًل –الموظف ، أن يسأل عندما يصدر خطأ من  -9

 . يتخذ أي إجراء

أن يتجنييب الييتهكم و السييخرية و التقليييل ميين شييأن الموظييف ، بييل أن يرشييده و     -11 

  .ينصحه بالتي هي أحسن

مين اهتماماتيه ، حتيى     عمل ليس جزءا مين شخصييته ، بيل جيزء    أن يدرك أن ال -11 

 .موظف في العمل إهانة لهيبعد من ذهنه أن إساءة ال

الثيواب أفضيل مين العقياب فيي اليتحكم فيي سيلوك         : أن يتبنى الفلسفة التي تقول  -12 

العامل ، فيمدح الموظف و يشكره كلميا أتيى بسيلوك حسين و جييد ، و يتغاضيى عنيه        

 .عندما يأتي بسلوك غير مقبول و يكون بسيطا و ألول مرة

  :وظف المسيء و لكنمن حق رئيس المؤسسة أن يعاقب الم -13 

 .ال يعاقب حتى يسمع وجهة نظر الموظف المسيء- 

 .ال يعاقب حتى يستنفذ كل الطرق األخرى - 
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 . ال يعاقب وهو في حالة غضب -

 .ال يتذبذب في استخدام العقاب- 

 :المدرسية العالقات اإلنسانية في اإلدارة أهمية  -خامسًا 
ا نجاح عمل المدرسة عن تلك التي يتطلبها ال تختلف القيادة اإلدارية التي يتطلبه

إذ يعتمد النجاح فيها على نوع العالقات اإلنسانية التي .نجاح مصنع أو عمل 

يمارسها مدير المدرسة وال شك أن بعض األشخاص يولدون ولديهم المقدرة 

كما أن بعض المديرين يجهلون أهمية التعامل .وحساسية عظيمة للعالقات اإلنسانية 

مع الموظفين وال يعرفون أن في إمكانهم تحسين قدراتهم في هذه الناحية إذا الطيب 

وهذا يعني أن مدير المدرسة في إدارته أن ال ينحاز إلى آراء .بذلوا جهدا صادقا لذلك

أو مذاهب فكرية أو تربوية قد تسيء إلى العمل التربوي لسبب أو آلخر بل ينبغي أن 

وبالتحديد دون إغراق وبالجدية دون تزمت تتصف إدارته بالمرونة دون إفراط 

وبالتقدمية دون غرور وهذه من المعايير التي ينبغي أن تتوفر في اإلدارة المدرسية 

 (27).حتى تتمكن من تأدية مهمتها بكفاءة ونجاح

وهناك أمر أساسي تقوم علييه اإلدارة الناجحية وهيو اإليميان بكرامية الفيرد كشيخص        

فيي ميدير المدرسية وهيي مقدرتيه عليى ممارسية         وهناك شيرط خياص يجيب تيوافره    .

العالقييييات اإلنسييييانية فهييييو مسييييؤول بصييييفة خاصيييية عيييين نمييييو موظفيييييه وطالبييييه   

وعلى ميدير المدرسية أن يكيون دائيم اإلحسياس بضيرورة خليق بيئية طيبية          .ونضجهم

شجعه لعمله إال عن طريق تعامليه ميع النياس    م وأن يفطن بأنه لن يحصل على نتائج

ذهنيه أن نجياح مدرسيته    كميا يجيب أال يغييب عين     .م رفيع لشيأنه  لشيأنه  وأنه فيي رفعيه  

يتوقف على نجياح هيئية تدريسيية فيي تأديية أعميالهم ، وأن الميدرس هيو محيور كيل           

 . تنظيم وأن هدف المدرسة تشجيع تعليم المعلم والطالب

ومن هنا يتبين لنا أن اإلدارة إذا كانت مطلوبة في المصيانع والمؤسسيات ولهيا تيأثير     

فيإن اإلدارة التعليميية ممثلية فيي الميدارس والمؤسسيات التعليميية        .جية العميل  في إنتا

فإنهييا هييي بصييفة خاصيية ال تسييير وال تسييتطيع  .بشييتى أنواعهييا لهييا إدارات متنوعيية  

اإلنجاز ما لم يوجد عالقات تحكم األفراد ومعيايير تضيبطهم إال عين طرييق مراعياة      

تتيأتي اإلنسيانية    انية بعدها أعميق ولين  فاإلنس. اتجاهات الفرد وقيمه وميوله وأهدافه 

األفيراد بطريقية عشيوائية     ونوييدير  ًاالذين يرون فيي اإلدارة تسيلط   ألولئك المديرين

وديكتاتورية ولكن توجيد العالقيات اإلنسيانية ميع أولئيك الميديرين اليذين تربيوا عليى          

ميل  علالقيم اإلسالمية ومجتمع نظيف واتجاهات طيبة سوف يكون لهيا الميردود فيي ا   

 (28).بصورة أكبر

ومحيياط بضييغوط ,وعمييل رئيييس المؤسسيية التعليمييية هييو فييي الحقيقيية عمييل صييعب   

فهو يقابيل يومييا مشيكالت مدرسيية تتطليب منيه الصيبر        . كثيرة ، ومن جهات متعددة

وتتمثل هذه المشكالت في نزاعات وقضايا وطلبيات  . والمتابعة المستمرة, والمثابرة 

طالب بأن يوجد توازنا بيين حاجيات وأهيداف المؤسسية     لذا فهو م. تواجهها المؤسسة
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وإيجيياد هييذا التييوازن فييي  . وبييين مطالييب العيياملين بهييا ميين ناحييية أخييرى  ,ميين ناحييية

هم فيي اسيتقرار المؤسسية    هو في الحقيقة عمل محوري يس,يسهاالمؤسسة من قبل رئ

 .ويدفع بها إلى العمل الجاد لتحقيق أهدافها, التعليمية

وييؤدي كيذلك األدوار األخيرى    ,  المؤسسة أداء هذه العمل المهمر ولكي يستطيع مدي

هناك مجموعة من المهارات والكفياءات التيي ينبغيي أن يتصيف بهيا      ،بمستوى ناجح 

 (29) :ما يلي 

وتتمثل في فهم لوائح التعليم و قوانينه ، وإدراك المدير لحقوقيه  :  المهارة الفنية -1 

در قيرارا لييس مين حقيه ، و ال يتيوانى عين       و اختصاصاته و مسؤولياته حتى ال يص

نجياز  وعندما يكليف موظفيا بإ  .مسؤولياته  إصدار قرار يقع في نطاق اختصاصاته و

مهمة ميا ، ينبغيي أن يعيرف مين أيين تبيدأ هيذه المهمية و أيين تنتهيي ، حتيى يميارس             

وتكتسيب  . وظائف التوجيه و الرقابة و المتابعة و التقويم بطريقة صحيحة و ناجحة 

ه المهارة بالخبرة في ممارسة المهنية ، ومين خيالل بيرامج التيدريب المهنيي أثنياء        هذ

  . العميييييييييل ، و مختليييييييييف أشيييييييييكال التيييييييييدريب المنهيييييييييي المتخصيييييييييص  

وتتمثل في اتساع منظور الرؤية عنيد الميدير و قدراتيه عليى     :  المهارة اإلدراكية -2

عليييه فييي  النظييرة الشييمولية للقضييايا ، و الموضييوعات و المشييكالت التييي تعييرض      

اتصييالها بييالمنهج و األنشييطة التربوييية ، وأهييداف المدرسيية ، و صييالح المتعلمييين و   

و هيذه  . أعضاء هيئة التيدريس ، و توافقهيا ميع السياسية التعليميية وأهيداف المجتميع        

الخبرة و الذكاء ، باإلضافة إليى المشيورة   : المهارة تعتمد على عاملين أساسيين هما 

جح هو الذي يفكر فيي قضيايا مؤسسيته بهيدوء و رويية ، بنظيرة       فالمدير النا. الهادفة 

و الميدير مين هيذا النيوع يكيون قيادرا       . شمولية إلى جميع العوامل المتصلة بالقضيية  

عليييى اتخييياذ القيييرار الرشييييد فيييي الوقيييت المناسيييب و بالسيييرعة الالزمييية و بالكفييياءة  

 .المطلوبة

خيرين و لمطيالبهم و حاجياتهم    و تتصيل بيالفهم لليذات و لآل   :  الكفاءة االجتماعياة  -3

النفسية و االجتماعية ، و القدرة على التعامل مع اآلخرين بشكل يحبب العياملين فيي   

و تتيييح لهييم فييرص التعبييير عيين آرائهييم و      . عملهييم و فييي المدرسيية و فييي اإلدارة    

و هذه المهيارة تكتسيب مين خيالل عيدة أسياليب تدريبيية كالمحاضيرات و         .مشكالتهم 

 .مثيل األدوار و تبادلهاالمناقشات و ت

و تتمثل في قدرة المدير على معالجة قضايا المدرسة : المهارة التربوية  -4

و تحويل هذا . بأسلوب تربوي مما يتطلب إلمام المدير بأصول التربية و علم النفس 

و تبرز هذه المهارة في تعامل المدير . الفهم النظري إلى ممارسة في الواقع العلمي 

الج المشكالت التي تعرض عليه ، سين و المتعلمين و أولياء األمور ، و عمع المدر

مفهوم  إنو.توزيع وقته على جميع األعمال و المهام المطلوبة منه داخل المدرسةو

يعني التركيز على الجانب المعنوي  المؤسسة التعليميةالعالقات اإلنسانية في تطبيق 
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صماء  ك التالمادي والترفع عن معاملتهم جانبا مكمال للجانب  باعتبارهللعاملين 

 .ظروفهم وقدراتهم ومشكالتهم، وطاقاتهم، وحاجاتهم إلىدون النظر 

الرسمي ال يقل عن جانب  االتصالاإلدارة وحرصها على تطبيق جانب  اهتمام إن

  وتشجيع المبادرات، فراداألاالجتماعي، وخلق جو ودي تعاوني بين  االتصال

للعطاء وتقدير  فراداألاإليجابية منها والسلبية لدفع   ية والمعنويةوخلق الحوافز الماد

 االجتماعية، وتهيئة البيئة وإدراك، وتفهم شعورهم بعمق  إنسانيتهم واحترامأعمالهم 

ما يمكن تقديمه  أفضللجميع العاملين سيكون له مردود ايجابي فعال لتقديم   اآلمنة

 (31).من عمل منتج مثمر

صلدة  أرضيةويجعل منه  العالقات اإلنسانية داري الذي يؤمن بمبدأالقائد اإل إن

هو ذلك اإلنسان الذي يتنزه عن التعالي على  نماإ،  إدارتهفي  ثابتةوقاعدة 

 إلىجميع العاملين نظرة إنسانية صادقة ، دون النظر  إلىوينظر  المرؤوسين

 إلى األمريكيةة دراسات جمعية الجامع أشارتوقد .. مراكزهم وطبيعة شخصياتهم

سمات القادة الناجحين هي كفاية القائد في بناء عالقات إنسانية طيبة مع  أهم نأ

 (31).مرؤوسيه وسلوكه الجيد في التعامل معهم

 أهمها ما يلي لمدرسيةفي اإلدارة االعالقات اإلنسانية  العوامل التي تسهم في بناء

: 
وتشجيعهم  ، عن آرائهم اريين للتعبيروإتاحة الفرص لإلد ، اإليمان بالعمل التعاوني

 وإيجادوعرض مشكالتهم ومناقشتها،  ، على االرتقاء بالعالقات الشخصية والمهنية

وتشجيع أوجه النشاط التي تبني عالقات طيبة  ، الحلول لها متى احتاجوا إلى ذلك

اآلخرين شخصيات ووجهات نظر  واحترام الواحدة، أفراد المجتمع المدرسيبين 

أنهم عامل أساسي وإشعارهم بقيمتهم، وبالحاجة الماسة إليهم، وب ، ئهم المختلفةوآرا

طموحاتهم وقدراتهم ووضعها موضع التقدير و ،وتقدير المدرسي  في العمل

ولية التربوية في بناء الروح المعنوية العالية لدى واإليمان بالمسؤ ، االهتمام

، ومالحظة مدى تأثيره فيهم مدرسةداخل ال وإشراكهم في اتخاذ القرار ، اآلخرين

وحفزهم  ، ،والقدوة الحسنة في التعامل والعمل على تحسين بيئة العمل وظروفه

في المجال  العالقات اإلنسانية وهناك عوامل أخرى تسهم في بناء .ماديًا ومعنويًا

 :التربوي منها

لمسؤولية ، ، األلفة ، التدريب ، تحديد االمساواة ، الصدق ، األمانة ، المحبة 

ألخوة ، حسن الظن بالعاملين ،الصلح والعدل بينهم، الشورى وحسن استشعار ا

على الجدل والمزاح المؤثر  اجتنابالتعامل، العفو، التسامح، التقدير والمكافأة، 

الرحمة، بشاشة الوجه، الحلم، تجنب الغيبة د ،العمل، سلبًا، النصيحة، الوفاء بالعه

 (32) .عدم التكبر، العفة ،االستقامةالتواضع ،  أو النميمة ، حفظ السر،
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 :تطوير اإلدارة المدرسيةفي  العالقات اإلنسانية مدى إسهام
والتحسن  بها االرتقاء العمليات التي نعني تلكالتطوير اإلداري بوجه عام هو 

 .المنطلق من معايير علمية المستمر

حدودا للقوى الداخلية م استخداماإستراتيجية تتضمن ” ويعرف التطوير بأنه

والجماعات،  فراداألكبيرة لتنمية  إمكانياتوالخارجية لتحقيق التغيير ،ويتيح 

 (33).االنتماء والعمل الجماعي وتماسكهوترسيخ 

بأنه عملية تزويد اإلداريين بالمهارات ” ويعرف التطوير على مستوى اإلدارة

يتهم في ل ورفع مستوى كفافي العم أدائهموالمعلومات التى تساعدهم على تحسين 

 (34) .مواجهة المشاكل اإلدارية

ة والسلوكية تغييرات في طبيعة النشاطات الفكري أما التطوير اإلداري فهو إحداث

 (35) .داخل الجهاز اإلداري

زيادة كيفية في قدرة المنظمة لتحقيق أهدافها  -أيضًا – ويعني التطوير اإلداري

 .بصورة أفضل

التغيير يطال جميع نواحي الحياة الطبيعية أن حولنا نالحظ وإذا نظرنا فيما 

لكل علم وفن ،ومن  ًا،حتى بات موضوعواالجتماعية واالقتصادية والسياسية

التغييرات التى طالت الجانب التربوي على سبيل المثال التغييرات في الهيكلية 

 ؛وغيرها… اإلدارية والتغييرات في قوانين الضمان االجتماعي ولوائح التقاعد

 .العمل على إدارة تلك التغييرات لتحقيق األهداف المنشودة مًااولهذا كله كان لز

وهو الذي يواجه عوائق  إدارة، أومجتمع  يأويعتبر اإلنسان هو محور التغيير في 

التغيير بطرق سليمة ومدروسة وفق إستراتيجية واضحة، ومفتاح نجاح التغيير في 

ة آليات التغيير الفعالة، ويشكل العاملون في تقبلهم وتأييدهم اإلدارة هو القائد بمساند

يجابية إ العالقات اإلنسانية للنجاح فكلما كانت ًا مهمًاوتصرفاتهم ومساندتهم جزء

 .نجاح العمل ونجاح اإلدارة وتغيرها نحو األفضل إلىذلك  أدىومتينة بينهم 

 :نتائج البحث
تساؤالت  عن اإلجابة إليلباحث ا الل المعلومات التي تم طرحها خلصمن خ

 :وهي  البحث

 ؟في اإلدارة المدرسية العالقات اإلنسانية  أهمية ما :األولالسؤال 
إن محور اإلدارة الرئيسي هو اإلنسان وهو أفضل استثمار وهو محور وأداة 

استخدام العالقات  تمع، وهو عامل التغيير ،لذلك فإنالتطور واالرتقاء بالمج

التعليمية يعني بالتركيز على الجانب المعنوي للعاملين  اإلدارةاإلنسانية في 

 باعتباره جانبا مكمال للجانب المادي

ن  تحقيق العالقات اإلنسانية في اإلدارة المدرسية وفي اإلدارة التعليمية وبما أ

ًا بشكل عام يشكل أهمية بالغة في حياة اإلنسان ، ومما الشك فيه أن هناك أهداف

  : جة عن أهمية تحقيق العالقات اإلنسانية وتتمثل في األمور التاليةنات متوقعًة
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تماسك الجماعة وسالمة بنائها وزيادة الصالة الوديية والتفياهم والتعياون الوثييق      -1

 .والثقة المتبادلة بين أعضاء المجتمع المدرسي 

ولياتهم وإشيييعارهم بمسيييؤ ارتفييياع اليييوعي بيييين أفيييراد المدرسييية بأهميييية دورهيييم -2

 . الجتماعية والتربويةا

ارتفاع الروح المعنويية بيين أفيراد المدرسية ومين ثيم يتيوافر الجيو النفسيي العيام            -3

 .لصالح العمل واإلنتاج

زيييادة الكفيياءة اإلنتاجييية ألعضيياء المجتمييع المدرسييي بتشييجيع االتصييال بييينهم      -4 

  . واسيييييييييييييييييتغالل إمكانيييييييييييييييييياتهم الفرديييييييييييييييييية والجماعيييييييييييييييييية  

سيية والوصييول إلييى التوافييق بييين الحرييية والنظييام    حييل مشييكالت أعضيياء المدر  -5

 .وارتفاع سمعة المجتمع الخارجي وظهورها بمظهر مشرف في الداخل والخارج 

ويجعل منها العالقات اإلنسانية  يؤمن بمبدأ ن القائد اإلداري الناجح هو الذيإ حيثب

للجميع  وينظر المرؤوسينعلى  إدارته وهو الذي يتنزه عن التعاليفي  ثابتةقاعدة 

 االجتماعيةيشجع المبادرات اإليجابية ويهي  البيئة  نظرة إنسانية ، وهو بذلك

أفضل ما يمكن تقديمه من عمل ملون معه، وبالتالي يقدم لمرؤوسيه اآلمنة لمن يع

 بأقل جهدتحقيق أهداف اإلدارة  إلىاستخدام العالقات اإلنسانية يؤدي  أن أيمثمر، 

 .،ووقت أسرع

في تطوير اإلدارة  العالقات اإلنسانية ما مدى إسهام:  نيالثال أما عن التساؤ

 ؟المدرسية 
محدودا للقوى الداخلية والخارجية  استخداماهو إستراتيجية تتضمن  التطوير نا أبم

 االنتماءوالجماعات، وترسيخ  فراداألكبيرة لتنمية  إمكانياتلتحقيق التغيير، ويتيح 

عملية تزويد اإلداريين بالمهارات  -يضاأ - والعمل الجماعي وتماسكه وهو

ستوى كفايتهم في في العمل ورفع م أدائهمتساعدهم على تحسين  التيوالمعلومات 

،وهو  مجتمع او إدارة اإلنسان هو محور التغيير في أين أ مواجهة المشاكل ، وبما

وسة وفق إستراتيجية واضحة، الذي يواجه عوائق التغيير بطرق سليمة ومدر

يات التغيير الفعالة، فإن فتاح نجاح التغيير في اإلدارة هو القائد بمساندة آلم وألن

جزء هاما من   ارة يشكلونن في تقبلهم وتأييدهم وتصرفاتهم ومساندتهم لإلدالعاملي

 .النجاح 

نجاح العمل  إلىذلك  إيجابية ومتينة تؤديالعالقات اإلنسانية وسيلة  استخدامذًا فإن إ

أفراد التنظيم  ولنحو األفضل، فإذا عامل المدير أو المسؤغيرها ونجاح اإلدارة وت

اإلداري معاملة تتسم بالمساواة والعدل بعيدة عن التحيز والمحاباة وقدر قدراتهم 

وإمكاناتهم ومواهبهم ، واحترم الفروق الفردية بينهم ، وتفاوتهم فيما وهبهم اهلل من 

 .األفضل  إلىها وتطورها قدرات ، فإنه بذلك حقق نجاح اإلدارة وتقدم
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 :البحث  خالصة
وتطرق إلى ، مفهوم اإلدارة المدرسية ووظائفهااستعرض الباحث في هذه الدراسة  

األنميياط اإلدارييية بيياإلدارة المدرسييية والمهييارات التييي ينبغييي أن يتسييم بهييا     دراسيية 

 توركييزرئيييس المؤسسيية التعليمييية كمييا قييدمت الدراسيية مفهييوم العالقييات اإلنسييانية 

ميين أجييل  فييي اإلدارة المدرسييية اإلنسييانية العالقييات عليهييا تبنييى التييي األسييس علييى

، وأكيدت   بهيا  دائمية متينية و إقامة عالقات إنسيانية قويية و  تطوير اإلدارة المدرسية و

أنه ال يمكن قيام عالقات إنسانية طيبة وقوية داخل المؤسسة التعليميية  على الدراسة 

ات ، وفيييي مقييدمتها إتقييان مييدير المدرسيية لعمليييه     ،إذا لييم تتييوفر أسييس هييذه العالقيي     

 . هيا فيي المدرسية   االتجياه إليى بنائ  ومعرفته بمهامه ، وكذلك إيمانيه بهيذه العالقيات و   

مييدى مييا أهمييية العالقييات اإلنسييانية فييي اإلدارة المدرسييية و اسييتعرض الباحييث  اكميي

اإلنسيانية  وقيد بينيت الدراسية أن العالقيات      ،تطويرهيا فيي   العالقيات اإلنسيانية  إسهام 

ونظيرا لميا يسيود فيي ظلهيا مين       ؤسسات التعليمية ضيرورية و ملحية ،  الطيبة في الم

 .تعاون و دافعية قوية نحو العمل

  : وتأسيسًا على ما تقدم عرضه نستخلص ما يلي

إن تطبيييق العالقييات اإلنسييانية فييي أي حقييل ميين الحقييول واجييب يمليييه علينييا ديننييا  -1

ة من القرآن الكريم والسنة النبوية والتي ترشدنا بدورها وتحتمه علينا مبادئنا المستمد

 .إلى التحلي باألخالق الكريمة والتعامل مع اآلخرين بالمعاملة الحسنة

ن العالقات اإلنسانية الطيبة المبنية على أسس سليمة تؤدي إليى تبيادل الصيالت    إ -2 

 .الودية واالحترام المتبادل فيما بين الناس

 دافعتييهم إلنسانية تسهم في رفع الروح المعنوية لألفراد وتزييد مين   ن العالقات اإ -3 

 .للعمل

فيييي بنييياء العالقيييات اإلنسيييانية السيييليمة فيييي   اإلدارة المدرسيييية لهيييا دور مهيييمن إ -4 

 .المدرسة

 . ن تطبيق العالقات اإلنسيانية فيي اإلدارة المدرسيية يعميل عليى تحقييق أهيدافها       إ -5 

 .الييديمقراطيتسييود إال فييي اإلدارة التييي تتبييع األسييلوب   ن العالقييات اإلنسييانية الإ -6

ن العالقات اإلنسانية السيليمة فيي المدرسية يينعكس أثرهيا عليى العمليية التربويية         إ -7

 .والتعليمية

م في خلق الجو عالقات اإلنسانية له دور كبير ومهن مدير المدرسة وموقفه من الإ -8

 .المرضي لمجتمع المدرسة

إلنسانية قد تسودها المجاملة في بعض األحيان فتطغيى عليى النظيام    ن العالقات اإ -9

، لييذا يجييب أن يكييون هنيياك موازنيية بييين أداء العمييل وبييين العالقييات بحيييث ال يطغييى  

 .جانب على اآلخر

العميل   وديمقراطيية ن مدير المدرسة الناجح هو الذي يجمع بيين سيلطة النظيام    إ -11 

 .ليمةفي جو تسوده العالقات اإلنسانية الس
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ن العالقييات اإلنسييانية فييي المجييال المدرسييي المبنييية علييى االحتييرام المتبييادل     إ -11 

والتعاون لتعود على العملية التعليميية بأكملهيا بالثميار الطيبية التيي ينتفيع بهيا الطاليب         

 .بأكمله المدرسةوالمعلم والمدير واآلباء ومجتمع 

 عاملية حسينة يوليد ليديهم الرضيا     هم من زرع الثقة في نفوس المعلميين ومعياملت  إ -12 

  . تييييييييييييييالي ييييييييييييييينعكس أثيييييييييييييير ذلييييييييييييييك علييييييييييييييى أدائهييييييييييييييم    الوب

إن عالقة مدير المدرسة مع المجتمع المحيط بالمدرسة تعد من أهم األدوار التي  -14

يضطلع بها في وقتنا الحاضير والتيي تنيادي بهيا االتجاهيات الحديثية فيي التربيية كميا          

 .ارس التعليم العامأكدتها ونصت عليها القواعد التنظيمية لمد

تعليميية  ولذا تدعو الدراسة إلى تدعيم هيذا االتجياه و ذليك بتكيوين رؤسياء مؤسسيات        

ارات اإلداريييية وتيييدريبهم عليييى إتقيييان مهيييامهم اإلداريييية والمهنيييية ، وإكسيييابهم المهييي 

 . اإلدارة وقيادة األفراد نحو العمل بدافعية مرتفعةالضرورية في تسيير 

 :التوصيات
نسان هو محور اإلدارة وعامل التغيير والتطوير وفي ضوء نتائج نظرا ألن اإل

 :مكن الخروج بالتوصيات التالية البحث ي

ضرورة االهتمام بالعالقات اإلنسانية اإليجابية في جميع المجاالت  

 .اإلدارية، وخاصة المجال التربوي 

العالقات اإلنسانية ضمن مناهج اإلدارة وخاصة اإلدارة  ضرورة تدريس 

 .من معرفتها وتطبيقها في المجال العملي ليتمكن اإلداريونلتعليمية ،ا

في  على نظريات العالقات اإلنسانية التربويين اإلداريين  اعتمادضرورة  

التخطيط والتنسيق والتنظيم والتوجيه )ممارسة العمليات اإلدارية

 . ) واإلشراف والتقويم

العالقات  أساليبى دورات تدريبية بشكل متواصل عل القيام بإعطاء 

 .المؤسسات التعليمية والتربوية لمديري  اإلنسانية
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