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 المستخلص: 

 خالل  من  العامة  الثانوية  المدرسة  في   المؤسسي  األداء   تطوير  إلى   هدف البحث الحالي     
 الحالي بعض  البحث   تناول  حيث   العامة ،   الثانوية  المدرسة  تنتهجها  التي   اإلنسانية  العالقات
 تحقيقه  وكيفية  العام  الثانوي   مدارس  في  األداء  تطوير  في   الحالية  واالستراتيجيات   االتجاهات 
تقدم   معوقات  وأهم   المؤسسي  األداء  في  التطوير  أولويات   وتحديد  ،   الحالية  الدراسة  تطبيقه 
  مدخل  دور  لتفعيل  العام   الثانوي   للمدارس  التربوية  البحوث  إثراء  في  يسهم   مقترحا    تصورا  

  إنسانية   أساس  على   تقوم  جديدة   إدارية  استراتيجيات   بناء  في  منه  يستفاد   قد   االنسانية  العالقات
واستخدم   الوقت  معلم   ،   في   اإلنسانية  العالقات   دور  على  للوقوف   االستبانة   الباحث   الحالي 

)  المدارس   إدارة  تطوير  الدراسة على  اداة  تطبيق  وتم   ، بمدارس 400الثانوية  مديرا  ومعلما    )
 المدرسة  تنتهجها  التي  االنسانية  العالقات  ممارسة  الثانوي العام ، وقد أظهرت النتائج أن واقع

المدرسة    تطوير  في  العامة  الثانوية استعداد  مدى  حيث  من  نظر  إعادة  إلى  يحتاج  األداء 
البحث   قدم  وقد  المؤسسي  االداء  لتطوير  اإلنسانية  العالقات  استخدام  في  العامة  الثانوية 

 مجموعة من التوصيات المقترحة . 

 األداء المؤسسي . العالقات اإلنسانية .    :  المفتاحية   الكلمات
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Abstract : 

The current research aims at developing the institutional performance 

in the general secondary school through the human relations of the 

general secondary school. The current research dealt with some of the 

current trends and strategies in the development of performance in 

secondary schools and how to achieve them. The current vision is a 

proposal that contributes to enriching the educational research of the 

secondary secondary schools to activate the role of the human relations 

portal, which may be used in building new management strategies 

based on the humanity of the current time teacher. The results of the 

study were based on (400) managers and teachers in secondary schools. 

The results showed that the reality of the practice of human relations in 

the secondary school in the development of performance needs to be 

re-examined in terms of readiness. High School in the use of human 

relations to develop institutional performance The research presented a 

set of recommendations proposed. 
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   :مقدمة 
 المدرسة   أعضاء  تجمع  التى   والقيم  المعتقدات   المدرسية  المؤسسة  ثقافة  تمثل

  الثقافة   هذه  فأن  الجميع  من  مقبوال    معينا    سلوكا    وتمنحهم  مشتركة  معينة  ومبادئ  قيم  على
 بحاجة   أشخاصا    بصفتهم  المعلمين  إلى  ينظر  ال  وأن  الفرد   احترام  على  تقوم  أن  ينبغي
 مهارات   ألنفسهم  يوفروا  أن  بإمكانهم  متمرسين  أناسا  بصفتهم  بل  والتفتيش  اإلشراف  إلى

 مدى  التعلم  على  وقادرين  ملتزمين  المهني  والتطوير  التغيير  فى  راغبين  الذاتي  التقويم
 بالمؤسسات  اإلنسانية  العالقات   مجال  فى  والدراسات   البحوث   من   الكثير  أجريت   ،  الحياة

  ذلك   يعتبر  وإنما  ،  بنيانه   وأكتمل  أستوفى  قد   مجالها  أن  يعنى  ال   هذا  ولكن    التعليمية 
 . يتوقف ولن لم متتابع استكمال بمثابة

 ،   األخيرة  اآلونة  فى  ملفتة   بصورة  وتحسينها  المدرسة  بتطوير  االهتمام  تزايد 
  التربوية  السياسة  من  كل  على  هائل  أثر  المدرسي  األداء  لتطوير  التخطيط  وأصبح

  من   للعديد  والمبررات   الفرق   المدارس  وتصنع  ،  التعليمية  النظم   أغلب   فى  وتطبيقاتها
 المدى  حيث   من   البرامج  هذه  وتتباين  ،  اإلصالح  وجهود   المدرسية  التطوير  برامج
 يعتمد  وسوف  ،  إنجازهم  وتحسين  الطالب   بأداء  االرتقاء  على  ركزت   كلها  لكن  ،  والحجم
 يتحقق  ولن  ،  فيه  تجرى   الذى  السياق  على  المدرسي  األداء  لتطوير  جهود   أي  نجاح

 العالقات   وتطوير  الثقة  لبناء  واعية  جهودا    يتطلب   لكنه  ،  المصادفة  طريق  عن  التطوير
)    .  تعاوني  جماعي  عمل  األساس  فى  هو  المدرسي  األداء  تطوير   ألن  ،  المدرسة  داخل
 ( 7،  2007، هاريس ألما

  حياة   فى  الموصول  التغيير  يمليها  مستمرة  عملية   العام  الثانوى   التعليم  تطوير  إن
 ،  ألنه  التطوير  لمحاوالت   خصبا    مجاال    العام  الثانوى   التعليم  ويعتبر  والمجتمع  الناس
 يختص   التى  العمرية  والمرحلة  التعليمي   السلم  فى  موقعه  بحكم  التأثير  بالغة  وصل  حلقة
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  منها  المأمول  التحسن  تحقق  لم  الثانوى   التعليم  لتطوير  المبذولة  الجهود   ورغم  ،  بها
 في   الحالية   الدراسة  أهمية  تتضح  وبذلك  ،  المشكالت   من  كثير  معالجة  فى  وأخفقت 
 .  الثانوية المدارس فى المؤسسي األداء تطوير إلى التوجه

  أعضاء   تجمع  والتى  والقيم  المعتقدات   تمثل  المدرسية  المؤسسة  ثقافة  كانت   إذا
  فأن   الجميع  من  مقبوال    معينا    سلوكا    وتمنحهم  مشتركة  معينة  ومبادئ  قيم  على  المدرسة

  بصفتهم   المعلمين  إلى  ينظر  ال   وأن   الفرد   احترام  على   تقوم   أن   ينبغي  الثقافة   هذه
  يوفروا   أن  بإمكانهم  متمرسين  أناسا  بصفتهم  بل  والتفتيش  اإلشراف  إلى  بحاجة  أشخاصا  
  وقادرين   ملتزمين  المهني   والتطوير  التغيير  فى   راغبين  الذاتي  التقويم  مهارات   ألنفسهم
 ( 18 ،2007، إسكارس فيليب  ) .  الحياة مدى التعلم على

  بالمؤسسات   اإلنسانية  العالقات   مجال  فى  والدراسات   البحوث   من  الكثير  أجريت 
  ذلك   يعتبر  وإنما  ،  بنيانه   وأكتمل  أستوفى  قد   مجالها  أن  يعنى  ال   هذا  ولكن    التعليمية 
  اإلنسانية   والمطالب   بالحاجات   يتعلق ما  كل  ألن  ،  يتوقف  ولن  لم   متتابع  استكمال  بمثابة
 وفى  الوجود   حيز  فى  البشرية  باستمرار  مستمر  أنه  بل  ،  معين  زمن  أو  حد     عند   يقف   لن

  تولدت   العامة   الثانوية  المرحلة  فى   الباحث   عمل  طبيعة  إلى  باإلضافة   سبق   ما  ضوء
  واثرها   المدارس  تلك  فى  السائدة  االنسانية  العالقات   مستويات   استقصاء   فى  الرغبة   لدية
 . المؤسسي االداء لتطوير اإلداري  واألداء المهني األداء على

 .    البحث مشكلة
  على   يقع  حيث   مصر  فى  التعليمية  المراحل  أهم  من  الثانوية  المرحلة  تعتبر 
 تزايد   مصر  وفى   ،  ومتكاملة  شاملة   بصورة  المتعلم  شخصية  تنمية   مسئولية   عاتقها
 والتى  االنسانية  العالقات   لهذه  نكون   ما  ألحوج  العام  الثانوى   التعليم  بتطوير  االهتمام
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 فى  العامة  الثانوية   المرحلة  مدارس  لواقع  المتأمل  ولكن  ،  البشرى   العنصر  على   تركز
 دون   حائال    تقف  التى  والمشكالت   الصعوبات   من  مجموعة  من   تعانى   يجدها  مصر
 القيادات   ضعف  مثل  المدرسة  بإدارة  ترتبط  مشكالت   ومنها  التطوير  برامج  تحقيق
 ،  القرارات   اتخاذ   فى  المشاركة  وعدم   العمل  أداء  على  المركزي   النمط  وغلبة  ،  اإلدارية
  ترتبط   ومشكالت   ،  الثانوية  المدارس  داخل  بالشكلية  وأتسامها  الرقابة  أنظمة   وقصور
 ترتبط  وأخرى   والعلمي  المهني  اإلعداد   وضعف  ،  الوظيفي  التكيف  عدم   مثل  بالمعلم
  والتخطيط   التوجيه  عملية  ضعف  مثل  االدارية  بالعمليات   مرتبطة   ومشكالت   بالطالب 
  المناهج   طول  كمشكلة  بالمناهج  مرتبطة  ومشكالت  ،  اإلداري   التنظيم  فعالية  وعدم

  نتج   وقد   ،  التربوية   التجهيزات   ونقص   واإلمكانات   بالموارد   مرتبطة  كالت ومش  وصعوبتها 
)  العامة   الثانوية  المدرسة  داخل  األداء  مستوى   تدنى  المعوقات   هذه  مثل   عن   أحمد   . 

 (   2014 ، الرفاعي

  الثانوى   التعليم  وأداء  سياسات   فى  واإلصالح  التطوير  جهود   تعدد   من  وبالرغم 
  تبين   مؤشرات   عدة  ثمة  فإن  ،  والتعليم   التربية  وزارة  من  الصادرة  الوثائق  بها  تحف  التى
  الثانوى   بالتعليم  الخاصة   القرارات   أن  األزمة  مظاهر  أبرز  ومن   حقيقية  أزمة   تمثل  أنها
  الغائها   وتم  والتعليم  التربية  وزارة  من  صدرت   قرارات   ومنها  والتعثر  التغيير  كثيرة  العام
  على   تسير   وال  ،  علمي   إطار  على   القرار  صنع  عملية  تعتمد   ال  حيث   ،  تنفيذها  قبل
  القوى   مشاركة  وتتجاهل  الرسمية  القوى   على  صناعتها  وتقتصر  واضحة  فلسفة  ضوء
 فضال    ،  وتنفيذا    وصياغة  صنعا    التعليمية  السياسة  فى  تؤثر  أن   ينبغي  التى  رسمية  الغير
 الدروس  النتشار  وذلك  ،  التربوية  قيمتها  العامة  الثانوية  المدرسة  فقدت   فقد   ،  ذلك  عن

)  لطالبها  المستمر  والتغيب   ،  سرطاني   بشكل  الخصوصية ،   شحاتة  أحمد   مصطفى. 
2016 ) 
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 العالقات  تنمية  فى  التربويين  القادة  دور  فى  قصور  إلى  الدراسات   توصلت   فقد  
 العالقات  تنمية  فى  التربويين  القادة  دور  وكذلك   ،  والمدرسين  االداريين  لدى  االنسانية
  التنظيمي   االلتزام  وضعف  ،  التربوي   العمل  بميدان  والعاملين  المعلمين  لدى  االنسانية

 اهمال  وايضا    ،  االنسانية  العالقات   مدخل  ضوء  فى  الثانوية  بالمدارس  العاملين  لدى
 ينعكس  مما  االنسانية  العالقات   مدخل  ضوء  فى  اإلداري   الجهاز  لدى  التنظيمية  القيم
 (  2012،  عبدالسالم كمال والء. )المدرسي االداء تطوير  برامج على

 القرارات   صنع  فى  المشاركة  مستوى   تدنى"  إلى  والبحوث   الدراسات   تشير  كما       
  83،  2012،    خضري   محمد   ياسمين )    "  مزعج  حد   إلى  الثانوية  بالمدارس  الرأي  وإبداء
 عنها  ينتج  والتى  الثانوية  بالمدرسة  التنظيمية  للثقافة  التقليدي  الشكل  توافر  يعنى  مما(.  
 .   المدرسة قيادات  مع تفاعلهم  وتهميش العاملين عزل

  والتعليم   التربية   وزارة  تطبيق  رغم  العام  الثانوى   التعليم   منها   يعانى  التى  المركزية 
 قدرة   من  يضعف  وهذا  ،  والموازنات   الوظائف  حيث   من  القانون   بحكم  الالمركزية
   ( 10،   2016،  القطان وائل. )  أدائها وتطوير  قراراتها صنع على المدرسة

  ومن   تام  وفاق  على  فيها  المدرسون   يكون   التى  هي  الناجحة  الثانوية  المدرسة
 تترك   والتى  المدرسين   بين  تحدث   التى  الخالفات   هي  وأضرارها  التربوية  اآلفات   أبلغ
 يتبادلون   مسامعهم  وعلى  أعينهم  أمام(    القدوة)    يشهدون   وهم  الطالب   على  السيئة  آثارها
  تضم  التى  التعليمية  المؤسسة  هذه  ،  البعض   لبعضهم  والتجريح  بالتشهير  ويهتمون   التهم
  وعن   ،  السليم  التربوي   الخط  عن   االنحراف  إلى  طريقها  فى   المدرسين  من  النوع  هذا

  سياسة   لها  كان  إذا  المدرسة  نجاح  يتحقق  أن  ويمكن   أجلها  من   وجدت   التى  الغايات 
 .  المعلمين على المسؤوليات  فيها توزع  موضوعية وخطة مرسومة
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  الثانوية   المدارس  فى  االنسانية  العالقات   تفعيل  ضرورة  من  سبق  ما  على  وبناء
 رفع  فى  اإلنساني  التعامل   بأهمية  المتعلقة  الدراسات   إليها  خلصت   التى  والنتائج  ،

 لتتناول   الدراسة  هذه  تأتى  ،  السابقة   الباحثين  لتوصيات   واستجابة  ،  المدرسة  أداء  مستوى 
  اإلنسانية   العالقات   مدخل  باستخدام  العامة  الثانوية  المدارس  فى  المؤسسي  األداء  تطوير

. 

 :  البحث  تساؤالت 

 :   التالى الرئيس بالتساؤل الدراسة مشكلة تتحدد 
 العالقات   مدخل  باستخدام  العامة  الثانوية  المدارس  لدى  األداء  تطوير  يمكن  كيف

 ؟   اإلنسانية
   -:  التالية الفرعية التساؤالت  السؤال ذلك تحت   يندرج
 تطوير  فى  تساهم  التى  االنسانية  العالقات   عليها  تقوم  التى  واألهداف  األسس  ما(  1

 ؟ المؤسسي األداء
 ؟  مصر فى العامة الثانوية المدرسة أداء تطوير تعوق  التى المشكالت  ما( 2
 ؟ المؤسسي األداء لتطوير والفكرية النظرية األسس ما( 3
 ؟  االنسانية العالقات  ضوء فى العام الثانوى  مدارس فى المؤسسي األداء واقع ما( 4
 ضوء  فى  العامة  الثانوية  للمدارس  المؤسسي  األداء  لتطوير  المقترح   التصور  ما(  5

 ؟  اإلنسانية العالقات  مدخل

 

 :  يلى فيما الدراسة أهداف تتمثل:  أهداف البحث
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 المدرسة  فى  المؤسسي  األداء  تطوير  فى  الحالي   للبحث   الرئيس  الهدف  يتمثل         
 العامة   الثانوية  المدرسة  تنتهجها  التى   اإلنسانية   العالقات   خالل  من   العامة   الثانوية
 : يلى  كما عنها اإلجابة تحاول  فرعية أهداف  مجموعة من الرئيس الهدف هذا  ويتكون 
التعرف علىى مالمىح تطىوير األداء المدرسىي وأهىم أهدافىه ومجاالتىه ومبادئىه فىى  -1

 مدارس الثانوية العامة فى مصر.
 الوقوف على المشكالت التى تعوق تطوير أداء المدرسة الثانوية العامة فى مصر . -2
واألهىىداف والمبىىادئ التىىى تقىىوم عليهىىا العالقىىات االنسىىانية  سالتعىىرف علىىى األسىى -3

 ى تطوير األداء المدرسي .التى تساهم ف
العامىة ة الثانويىة المدرسىتنتهجها  استجالء واقع ممارسة العالقات االنسانية التى -4

 فى تطوير األداء.
يمكىىىىن أن يسىىىىاهم فىىىىى تطىىىىوير األداء المؤسسىىىىي للمدرسىىىىة  تقىىىىديم تصىىىىور مقتىىىىرح -5

 الثانوية العامة باستخدام العالقات اإلنسانية .

 : أهمية البحث
 الفنىي األداء تطىوير فىى ودوره اإلنسىانية العالقىات  أهميىة  مىن  البحىث   أهمية  تنبع 
 ، التربويىة األهىداف تحقيىق فى وأثره بالمدرسة العام األداء على ينعكس مما  ،   واإلداري 

  العامىىىىة الثانويىىىىة المىىىىدارس لتفعيىىىىل الفعلىىىىي الواقىىىىع مىىىىدى عىىىىن البحىىىىث  اهىىىىذ  كشىىىىفي وقىىىىد 
 بهىا التعامىل وكيفية الثانوية المدرسة فى اإلنسانية العالقات  وتوضيح االنسانية  للعالقات 
 دقيقىىىا   تشخيصىىىا   والتشىىىخيص  بالبحىىىث  جىىديرة االنسىىىانية العالقىىىات  فعاليىىىات  ألن وتحسىىينها
 . الواقع من تعترضها التى العقبات  وتذليل لتحقيقها متطلباتها على  للوقوف

 وكىىىذلك النظريىىىة أهميتىىىه خىىىالل مىىىن التربويىىىة وقيمتىىىه الحىىىالي البحىىىث  أهميىىىة تنبىىىع 
 لىىىبعض  اسىىىتكماال   أتييىىى الحىىىالي بحىىىث ا إن:  التىىىالى النحىىىو علىىىى وذلىىىك التطبيقيىىىة أهميتىىىه
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 مىىدخل دور علىىى التعىىرف يىىتم حيىىث  ، المجىىال هىىذا فىىى سىىابقة لدراسىىات  العلميىىة الجهىىود 
 الثانويىة المىدارس أداء  تطىوير  علىى  وانعكاسىاتها  وأسىاليبها  وعناصىرها  اإلنسانية  العالقات 
 .   العامة

  األداء تطوير  فى الحالية واالستراتيجيات  االتجاهات  لتبرز الحالية الدراسة تأتى -
  األداء فى التطوير أولويات  وتحديد  تحقيقه  وكيفية العام الثانوى  مدارس فى

 . تطبيقه معوقات  وأهم المؤسسي
 تعيىق والتى المستجدة والتحديات   المشكالت   على  الوقوف  فى  الدراسة  هذه  تسهم -

 . أدائها تطوير فى االنسانية العالقات  تفعيل من الثانوية  المدارس
 العىام الثىانوى  بمىدارس  األداء  تطىوير  ومجىاالت   وأهداف  أهمية  على  الضوء  القاء -

. 
 الثانوية بالمرحلة الخبرة وأصحاب  المعلمين من  نابعة  وآراء  بمقترحات   المساهمة -

 الثانويىىة المىدارس تنتهجهىا التىى اإلنسىانية العالقىىات   وأنمىا  أسىاليب  تطىوير فىى
 لالبتكىىار لهىم الفىر   وإتاحىة المعلمىين لقىىدرات  األمثىل االسىتغالل فىى يسىهم ممىا

 .المهني أدائهم فعالية وزيادة والتجديد 
 العامىة الثانوية المدرسة تنتهجها التى اإلنسانية العالقات  ممارسة  واقع  تشخيص  -

 . تطبيقها معوقات  لبعض  حلول وإيجاد  األداء تطوير فى ودورها
 للمىىدارس التربويىىة البحىىوث  إثىىراء فىىى يسىىهم مقترحىىا   تصىىورا   الحاليىىة الدراسىىة تقىىدم -

 بنىىىاء فىىىى منىىىه يسىىىتفاد  قىىىد  االنسىىىانية العالقىىىات  مىىىدخل دور لتفعيىىىل العىىىام الثىىىانوى 
 .     الحالي الوقت  معلم إنسانية أساس على تقوم جديدة إدارية استراتيجيات 

 فىىىى العىىىام الثىىىانوى  لمىىىدارس المؤسسىىىي األداء تطىىىوير بىىىرامج مخططىىىي مسىىىاعدة -
 ممىىىا ،"  المدرسىىىي التطىىىوير"  برنىىىامج ومتابعىىىة وتقىىىويم وتنفيىىىذ  تخطىىىيط مجىىىاالت 
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 العامىة الثانويىة المىدارس أداء  وتحسين  تطوير  فى  االسهام  فى  فعال  أثرها  يجعل
. 
  أخرى  جوانب  تتناول ،  مستقبلية وبحوث  بدراسة  للقيام الباحثين أمام المجال فتح -

 .                                                     الموضوع هذا فى

 :  البحث محددات
 االداء تطوير الدراسة هذه موضوع على الحدود  هذه تركز :   الموضوعية الحدود

  حيث  من اإلنسانية العالقات  مدخل ضوء فى العامة الثانوية المدارس فى المؤسسي
 :  التالية الفرعية العمليات 

 . القرار صنع مهارات  تطوير  –.            القرار واتخاذ  السلطة تفويض  -
  تربوي  مدرسي مناخ توفير -          .  للمعلم المهني األداء تطوير -

 .  اإلداري  والتحفيز
 .  المدرسة داخل اإلنسانية العالقات  تفعيل  تعيق التى المشكالت  -

 مدارس ومعلمي مديري  على الدراسة ألدوات  الميداني التطبيق يتم:  المكانيـــة الحـدود
 . أسوان بمحافظة العامة الثانوية
ــدود ـــة الحـ  ، العامىىىة الثانويىىىة المىىىدارس مىىىديري  علىىىى الحاليىىىة الدراسىىىة تقتصىىىر:  البشريـ
 قىىرب  عىىن تالحىى  فئىىة وهىىى أسىىوان بمحافظىىة  العامىىة الثانويىىة المدرسىىة معلمىىي وبعىىض 
 .   بالمدرسة اإلنسانية العالقات  فاعلية مدى على تحكم أن وتستطيع

                                                                                                                   اإلطار النظري للدراسة 
 ومسىىىتمرة منظمىىىة منهجيىىىة جهىىىود  هىىىي المؤسسىىىي األداءن تعريىىىط تطىىىوير يمكىىى 
 المرغىوب  الوضىع تحقيىق بهىدف المؤسسىة منهىا تعىانى التى  المشكالت   عالج  إلى  تهدف
، كمىىىا يمكىىىن تعريىىىط تطىىىوير 12،  2007، هىىىاريس ألمىىىا) . والجمىىىاعي الفىىىردي لىىىءداء
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 الطىىىالب  بنتىىىائج النهىىىو   شىىىأنه مىىىن التربىىىوي  للتغييىىىر اسىىىتراتيجية هىىىياألداء المؤسسىىىي 
 ( Hopkins, D 1996) . التغيير هذا إلدارة المدرسة قدرة وتدعيم

 أكثىر أو وآخىر إنسىان بىين عالقىة كىل هيكما يمكن تعريط العالقات اإلنسانية  
 العالقىىة هىىذه تسىىود  أن علىىى مشىىترك هىىدف تحقيىىق أجىىل مىىن سىىويا   ويتعىىاملون  يتفىىاعلون 
 بالمنشىىأة العمىىل  تطىىوير أجىىل مىىن المتبىىادل واالحتىىرام الجيىىد  واالتصىىال األهىىداف وضىىوح
  (2005،  فليه عبده فاروق . ) واحد  آن فى المنشأة ومصلحة العاملين مصلحة لتحقيق

  اإلنسانية للعالقات التاريخي المنظور
 وفىىن علىىم فىىإن ، الخليقىىة بىىدء منىىذ  قائمىىة اإلنسىىانية العالقىىات  أن مىىن الىىرغم علىىى  

 فىىى بمفىىردهم يعملىىون  النىىاس كىىان األزمنىىة غىىابر ففىىي..  نسىىبيا حىىديثا   يعتبىىر بهىىا التعامىىل
 وكىىان.  ومباشىىرة بسىىيطة بهىىم الخاصىىة العمىىل عالقىىات  كانىىت  بحيىىث  ، صىىغيرة جماعىىات 

 مىىىن جىىىو فىىىى يعملىىىون  كىىىانوا النىىىاس أن نفتىىىر   أن الظىىىروف هىىىذه مثىىىل فىىىى الشىىىائع مىىىن
 تتسىم كانىت  الفعليىة فىالظروف ، للواقىع خاطئا   تفسيرا   يعتبر  هذا  ولكن  ،  والسعادة  المثالية
 غيىىر ظىىروف فىىى الغسىىق حتىىى الفجىىر منىىذ  يعمىىل الشىىخص  كىىان فلقىىد .  والعنىىف بالقسىىوة
 يعمىل أن عليىه وكىان ، المىوارد  ونىدرة للخطىر والتعر   والفقر المر    حيث   من  محتملة
 ، اإلنسىىانية العالقىىات  إلىىى ماسىىة حاجىىة هنىىاك وكانىىت .  يعىىيش كىىي الضىىغو  هىىذه تحىىت 
.  اإلنسىانية العالقىات  لتنميىة مالئمىة غيىر المىدقع والفقىر شىاقة العمىل  ظىروف  كانىت   ولقد 
    ( 2009،  مرسى عبدالحميد  سيد )

 للمدرسىة فعىل كىرد  اإلنسىانية العالقىات  مدرسىة ظهىرت  العشىرين القىرن   بداية  وفى        
 تسىتهدف التىى المنشىودة التطلعىات  تحقيىق فىى  األخيىرة  فشىل  بعىد   خصوصا    ،  الكالسيكية

 كىرد  ظهىرت  اإلنسىانية العالقىات  مدرسىة أن منطلق ومن ، واالنتاج األداء  بمستوى   الرقى
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 اسىىىىتراتيجيات  مىىىن النقىىىيض  علىىىى بأنهىىىا تتصىىىىف اسىىىتراتيجيات  تبنىىىت  فقىىىد  لسىىىابقتها فعىىىل
 فىىىإن ، آلىىىة أنىىىه علىىىى لإلنسىىىان تنظىىىر التقليديىىىة المدرسىىىة كانىىىت  فىىىإذا ، التقليديىىىة المدرسىىىة
 منطلىىق مىىن واالجتماعيىىة النفسىىية للجوانىىب  بالغىىة أهميىىة تىىولى اإلنسىىانية العالقىىات  مدرسىىة

.)  اإلنتاجيىىىة الكفىىىاءة فىىىى كبيىىىر أثىىىر لهىىىا واتجاهىىىات  وعواطىىىف ومعتقىىىدات  قيمىىىا للفىىىرد  أن
   (2009،  حامد  سليمان

برنارد   عمل  بداية  مع  اإلنسانية  العالقات   مدرسة  بدأت   وقد     فى   سيستر 
  ،  ماكجريجور  دوجالس  المجال  هذا  فى  ساهموا  الذين  العلماء  أهم  ومن  ،  األربعينات 

  اإلدارة   تعار    التى  الديمقراطية  اإلدارة  على  اإلنسانية  العالقات   مدرسة   ركزت  وقد 
  بدال    األفراد   وتوجيه  إرشاد   ،  األفراد   ظروف  ومراعاة  المرونة  على   والتأكيد   ،  األوتوقراطية

  تلقائيا    مكانا    التنظيم  يكون   أن  ،  األفراد   الحتياجات   التنظيم  استجابة  ،  يأمروا  أن  من
 الثقة   ،  اإلمكان  قدر   الفرد   استقالل  على  التأكيد   ،  السلطة  تفويض   ،  االختبار  على  قائما  

 (  2008 ، أحمد  إبراهيم أحمد .)  الخارجية البيئة على  ،االنفتاح

 الشعور  مجرد   هو   الحاضر  الوقت   فى  اإلنسانية  العالقات   قيام  على  ساعد   ومما 
  ،   أفرادها  نحو  الثانوية  المدارس  فى  اإلدارات   جانب   من  االجتماعية   والمسئولية  اإلنساني

  لإلنسانية   باإلنسانية  شعور   وهو  اإلنسانية  المجتمعات   فى  عاما    الشعور   هذا  أصبح  وقد 
   .         طويلة   وتجارب   خبرات   بعد   البشرى   الجنس  إليها  وصل  نبيلة  نظرة  وهى  ،  ذاتها

  

.   تحقيقها  فى  تسهم  التى  والعوامل   الثانوية  المدرسة  فى  اإلنسانية  العالقات  مجاالت
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 بحكم  المدرسة  مدير  ويعتبر  ،  المدارس  فى  اإلنسانية  العالقات   مجاالت   تتنوع 
  نجاح   قدر  وعلى  ،  المدرسية  العالقات   جميع  فى  الثابتة  االتصال  حلقة  القيادة  فى  مركزه
 معه   يعملون   ممن  غيره   وبين   بينه  السليمة   اإلنسانية  العالقات   تكوين  فى  المدرسة  مدير
  ،   البعض   بعضهم  مع  المعلمين  بين  واضحة  المجموعة  أفراد   بين  العالقات   هذه  تكون 
  اإلنسانية   العالقات   توطيد   أن  القيادة  تدرك  أن  يجب   لذا .    وغيرهم   الطالب   وبين  وبينهم
 الحكيمة  القيادة  نتيجة  والحصانة  الحكمة  من  نوعا    يتطلب   المدرسة  فى  العاملين  بين

  اإلنسانية   للعالقات   المجاالت   أهم  يلى  وفيما  والتسلط  اإلكراه   من  بدال    الجماعي  والوفاق
 خليل   سعد   نبيل. )  العامة  الثانوية  المدرسة  فى  والطالب   والعاملين  والمعلمين  المدير  بين
 ،2009   ) 

  أو   التربوي   العمل  تنمية  فى  اإلنسانية  العالقات   أثر  لنا  يتضح  الحدود   هذه  وفى
 أداة   وكونها  ،  إحباطها  أو  التعليمية  بالمؤسسات   للعاملين  المعنوية  الروح  رفع  وفى  إعاقته
 الجزاءات   توفير  مع  ،  والتحكم  ،  والسلطة  ،  التوجيه  طريق  عن  العمل  دافعية  لزيادة

 تحقيق  ألجل  والمعقول  المقبول  السلوك  على  تركز  والتى  وعقاب   ثواب   من   المناسبة 
 ( Lambert, Linda 2006 ). المرجوة األهداف

 

 

 مصر   فى الثانوية المدرسة مشكالت
  والسياسية   واالجتماعية   االقتصادية  بأبعاده  العام  المجتمعي   الوضع  ينعكس 
 مألوفة  الثانوية  المدارس  فى  المتفشية  المشكالت   وتبدو  ،  المدرسة  مجتمع  على  والثقافية
 التدهور  نتيجة  القلق  عن  والتعبير  ،  المدارس  أسوار  خارج  السائدة   األحوال  مع  ومتسقة
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 إال  هو  ما  التعليم  جودة  مستوى   عن  العام  الرضا  عدم  وتزايد   ،  التعليم  نوعية  فى  الخطير
 مثل  مواد   فى  الدولية  االتجاهات   دراسة  نتائج  أظهرت   أن  بعد   ،  العربي  العالم  يعم  شعور

 طالب   بدرجات   مقارنة  نسبيا    متدنية   العرب  الطالب   درجات   أن  والعلوم  الرياضيات 
 (  2008،  كوجك حسين كوثر).  أخرى  مناطق

 بالعر    نكتفى  ،  وتعقدها  السياق  هذا  فى  المشكالت   مدى  التساع  ونظرا  
  بين  الصلة  لوثاقة  المدارس  فى  العنف  مشكلة  على  التركيز  مع  ،  لبعضها  المختصر

  التعليم   ساهم  ،  المثال  سبيل  على  ،  أفريقيا  جنوب   ففي  العنف،  ووجود   الديمقراطية  غياب 
)العنف  مستويات   خفض   فى   الديمقراطية  أجل  من  . Audrey Osler,2003   ،  )

  المناخ   تحسين  إلى  المدارس   فى  العنف  أثر  من  للتقليل  محاوالتها   فى  أوربا  وتسعى
 Peter)  .  ديمقراطية  بصورة  التعامل  على  الطالب   قدرات   تحسين  خالل  من  المدرسي

K. Smith  ,2003   ) 

  كلما   ،  ما  بلد   فى  الديمقراطية  مستويات   ارتفعت   كلما  أنه   المعروفة  الحقائق  ومن
 فى  الخارجي  والعنف  ،  وثورات   ،  شغب   صورة  فى  المحلى  العنف  معدالت   انخفضت 
 لمواجهة  ناجعة  طريقة  الديمقراطية  أن  يعنى  بما  ،   السالم  رقعة  فتتسع  ،  حروب   صورة
 (   R.J Rummel ,2008) . عنف بال العنف

 منهج الدراسة وإجراءاتها : 
 الدراسات   من  النوع  لهذا  لمناسبته  التحليلي  الوصفي  المنهج  على  الدراسة  تعتمد  -

  دور   تطوير  لكيفية  مقترح  تصور  وبناء  لوضع  الواقع  هذا  من  االنطالق  ثم  ،
 . العام الثانوى  مدارس أداء مستوى  لرفع اإلنسانية العالقات 
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  تطوير  فى  اإلنسانية  العالقات   دور  على  للوقوف  االستبانة   الباحث   واستخدم -
  والعاملين   المعلمين  من  عينة  على  تطبيقها  يتم  وسوف  ،  الثانوية  المدارس  إدارة

 .الثانوى  التعليم مدارس ومديري 

 : جمع البيانات أداة
  وأهداف   طبيعة   مع   تتفق  حيث   الميدانية  للدراسة  كأداة   االستبانة   الباحث   استخدم

  العام   الثانوى   مدارس  ووكالء  مديري   من  (400)  قوامها  عينة  الى  موجهة  وهى  الدراسة
  آرائهم   الستجالء  ،  أسوان  بمحافظة  العامة  الثانوية  مدارس  فى  والعاملين  المعلمين  من  و

،   العام  الثانوى   بمدارس  المؤسسي  االداء  تطوير  فى  اإلنسانية  العالقات   دور  حول
 بنائها على : وأعتمد فى 

  السابقة الدراسات  ونتائج ، الحالية للدراسة النظري  واإلطار السابقة االدبيات  -
 .  االستبانة بمحاور متصلة موضوعات  تناولت  التى

  العام  الثانوى  بالتعليم الخاصة واالجنبية العربية االستبانات  بعض  على  االطالع -
 . المؤسسي األداء تطور وأدبيات  ، اإلنسانية  العالقات  ومدخل ،

 : االستبانة صدق
  طرق  ثالثة  هناك لقياسه أُعدت  ما تقيس  أن االستبانة قدرة إلى االستبانة صدق يشير
 الظاهري  بالصدق يعرف ما أو  المحكمين صدق  وهى االستبانة صدق من للتأكد  رئيسة

 على   االستطالعية العينة استجابات  ارتبا  معامل بحساب   البناء أو التكوين وصدق ،
 معامل بقياس الداخلي االتساق صدق ثم  ، لالستبانة الكلية الدرجة مع السبعة المحاور
  على  محور كل ودرجة العبارات  على   االستطالعية العينة استجابات  بين  بيرسون  ارتبا 
 :  اآلتي النحو على وذلك االستبانة صدق من للتأكد   حدة
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  تقيس لما باالستبانة العبارة مناسبة مدى فكرة على  ويقوم الظاهري  الصدق -
 عر    تم المنطلق هذا  ومن ككل باالستبانة عالقتها  ومدى عليهم يطبق ولمن

  الخبرة ذوى  المحكمين من عدد  على األولية  صورتها فى االستبانة
  والتحقق تعديلها فى آرائهم من واالستفادة نظرهم وجهات  ألخذ   واالختصا  

 إعداد  تم ذلك ضوء فى ,  إليه تنتمى الذى للمحور عبارة كل مالئمة مدى من
  من مجموعة بها محاور سبعة على  اشتملت  والتى لالستبانة المبدئية الصورة
  العبارات  أبرز على  واالقتصار العبارات  وتنسيق تصفية  تم حيث  العبارات 
 .  محاورها عن المعبرة

  استجابات   من  الداخلي  االتساق  صدق  من   التحقق   تم   الداخلي  االتساق  صدق
 Pearson’s Correlation)   بيرسون   ارتبا   معامل  وحساب   االستطالعية،  العينة

Coefficient )االستبانة فقرات  من  فقرة لكل . 

  كل   درجة  بين  االرتبا   معامالت   التالى  جدولال  يوضح  البنائي  االتساق  صدق
  أن   يبين  والذي  االستبانة  لفقرات   الكلية  الدرجة  مع  االستبانة  محاور  من   محور

  القيمة   إن  حيث (  0.05)    داللة  مستوى   عند   دالة  المبينة  االرتبا   معامالت 
'    بيرسون '       االرتبا   معامل  بحساب   و(  0.05)  من  أقل  محور  لكل  االحتمالية

  لكل   بيرسون   االرتبا    معامالت   نجد   لالستبانة   الكلية  والدرجة  للمحور  كل   درجة  بين
  بلغ   والثالث   0.804  قيمة  بلغ   الثاني  المحور  و  0.805  قيمة  بلغ  األول)    محور

 بلغ  السادس  والمحور   0.806  بلغ  الخامس  والمحور  0.809  بلغ  والرابع   0.814
  لعباراته   الكلي  والمعدل  االستبانة  محاور  من(  0.819  بلغ   السابع  والمحور  0.808

 عند   الجدولية"   ر"    قيمة  من  أكبر  المحسوبة"   ر"       قيمة  حيث   ،  إحصائيا  دالة
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 وضعت  لما  ،  ومتسقة  صادقة  االستبانة  محاور  تعتبر  ومنه(  0.01)   الداللة  مستوى 
   لقياسه

 االستبانة  لمحاور البنائي االتساق صدق   (1)جدول                               

معامل   محاور االستبانة  م
 االرتباط 

 مستوى الداللة 

1 
 اإلدارة استخدام خالل من فريق فى العمل مهارات تطوير

 0.01 0.805 . االنسانية العالقات ملدخل املدرسية

2 
 اإلدارة استخدام خالل من القرار صنع فى املشاركة تطوير

 0.01 0.804 االنسانية . العالقات ملدخل املدرسية

3 
 خالل من تربوي مناخ وتوفري التحفيز مهارات تطوير

 0.01 0.814 اإلنسانية. العالقات مدخل استخدام

4 
 مدخل استخدام خالل من السلطة تفويض مهارات تطوير

 0.01 0.809  اإلنسانية العالقات

 0.01 0.806       . اإلنسانية العالقات استخدام خالل من املهين االداء تطوير 5

6 
 تستخدمها التى اإلنسانية للعالقات السلوكية املمارسات

 .   املدرسية اإلدارة
0.808 0.01 

7 
 تطوير فى اإلنسانية العالقات تفعيل تعيق التى املشكالت

 .          الثانوية املدرسة فى األداء
0.819 0.01 

 مع  تناقضها   وندرة  القياس  فى  دقتها   االستبانة  بثبات   ويقصد   االستبانة  فقرات  ثبات
 الدراسة   عينة  استجابات   تتغير  ال  أن  يعنى  وهذا  ،  بيانات   من  به  تزودنا  فيما  نفسها
 ثبات   لحساب   االختبار  إعادة  طريقة   استخدام   تم  وقد   ،  موضوعية  غير  ظروف  نتيجة

 .  االستبانة
  فردية   الفقرات   درجة   بين بيرسون   ارتبا   معامل  إيجاد   النصفية تم  التجزئة  طريقة -

 معامالت   تصحيح  تم   وقد ,  بعد   لكل  الرتبة   زوجية  الفقرات   ودرجة  الرتبة
 للتصحيح .  براون   سبيرمان ارتبا  معامل باستخدام   االرتبا 
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 (2)جدول 
 لالستبانة  النصفية التجزئة باستخدام الثبات قيم

معامل   المحور م
 معامل الثبات االرتباط

 املدرسية اإلدارة استخدام خالل من فريق فى العمل مهارات تطوير 1

 0.901 0.820 .  االنسانية العالقات ملدخل

 املدرسية اإلدارة استخدام خالل من القرار صنع فى املشاركة تطوير 2

 0.924 0.859 االنسانية . العالقات ملدخل

 استخدام خالل من تربوي مناخ وتوفري التحفيز مهارات تطوير 3

 0.929 0.867 اإلنسانية. العالقات مدخل

 العالقات مدخل استخدام خالل من السلطة تفويض مهارات تطوير 4

 0.943 0.892 .  اإلنسانية

 0.952 0.908       . اإلنسانية العالقات استخدام خالل من املهين االداء تطوير 5
 اإلدارة تستخدمها التى اإلنسانية للعالقات السلوكية املمارسات 6

 0.940 0.892 .   املدرسية

 فى األداء تطوير فى اإلنسانية العالقات تفعيل تعيق التى املشكالت 7

 0.901 0.819 .          الثانوية املدرسة

 0.927 لالستبانة  الكلى الثبات معامل

 

  درجة   بحساب   الباحث   قام   الدراسة   أداة   ثبات   من  ِلَلتحقُّق   كرونباخ   ألفا  معادلة -
  ألفا   معامل  الباحث   استخدم  ،  حدة  على   االستبانة  محاور   من  محور  كل  ثبات 

  قيمة  جاءت   حيث   الثبات   لقياس  ثانية  كطريقة   االستبانة  ثبات   لقياس  كرونباخ
ᾀ  االستبانة  تحت   تندرج  التى  للمحاور  وبالنسبة  ،  0.898  ككل  لالستبانة   ،  

 :  كتالي( 3) بجدول موضح هو   كما ᾀ معامل قيم جاءت 
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 (3) جدول
 .  ألفا معامل باستخدام  االستبانة لمحاور الثبات  معامالت 

 املدرسية اإلدارة استخدام خالل من فريق فى العمل مهارات تطوير

. االنسانية العالقات ملدخل
 املدرسية اإلدارة استخدام خالل من القرار صنع فى املشاركة تطوير

االنسانية . العالقات ملدخل

 مدخل استخدام خالل من تربوي مناخ وتوفري التحفيز مهارات تطوير

اإلنسانية. العالقات

 العالقات مدخل استخدام خالل من السلطة تفويض مهارات تطوير

. اإلنسانية
      . اإلنسانية العالقات استخدام خالل من املهين االداء تطوير

 اإلدارة تستخدمها التى اإلنسانية للعالقات السلوكية املمارسات

.   املدرسية

 فى األداء تطوير فى اإلنسانية العالقات تفعيل تعيق التى املشكالت

.          الثانوية املدرسة

 ثبات   على  مؤشرا    يعد   مما  مرتفعة   الثبات   معامالت   أن(  3)  جدول  من  ويتبين
 .  االستبانة
 توصيات الدراسة : 
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العام ،   -1 الثانوى  إعداد رؤية مستقبلية خاصة بتطوير األداء المؤسسي بمدارس 
على أن يتم ذلك بمشاركة جماعية من قبل جميع األطراف ذوى العالقة ، ويمكن أن 

 تنظم تلك المشاركة فى جلسات حوار واجتماعات أو ندوات . 
ل مدارس الثانوى العام من خالل  توفير بيئة تنافسية داعمة للعمل الجماعي داخ -2

للمؤسسات  المتميز  المؤسسي  األداء  نماذج  للعاملين وعر   اإليجابي  االثر  توضيح 
 المناظرة المعتمدة على العمل الجماعي . 

العمل على إشراك المعلمين والمديرين فى إعداد البحوث االجرائية التى تخص   -3
الثانوي المدرسة  تواجه  التى  الميدانية  تطوير المشكالت  على  تساعد  التى   ، العامة  ة 
 األداء المؤسسي أو نحو ما يخص رفع كفاءتهم . 

الثانوية   -4 بالمدارس  للعاملين  الوظائف  توصيف  لبطاقات  دورية  تحديثات  إجراء 
العامة فى إطار ما يتم من تطوير فى األداء ، وإعالم على المعلمين ، وتحديد ما هو  

يعم المهارات متوقع منهم مستقبال  ، وذلك لكى  اكتساب  بالمدرسة على  ل كل عضو 
والخبرات والقدرات التى تمكنه من ممارسة مهو متوقع منه ، وهذا يؤدى إلى نشر ثقافة 

 تطوير األداء المؤسسي .
تتيح إلدارة المدرسة   متكاملة  الكترونيةومعلومات    بيانات   قواعد   وتخطيط  إعداد  -5

العام الثانوية  بالمدرسة  والعاملين  فى والمعلمين  الالزمة  المعلومات  على  الحصول  ة 
  به  الخاصة  البيانات   لتحديث   معلم  لكل  سر  وكلمة  مرور  كلمة  وإتاحة  الوقت المناسب ،

 صناعة القرار. لترشيد   والتعليم التربية بوزارة  المعلمين بيانات   قاعدة غرار على
يخص   -6 فيما  للمعلمين  المهنية  لءكاديمية  التنموية  الخطة  المعلمين  ارتبا  

والعاملين بالمدرسة الثانوية العامة فى موضوعات تطوير األداء ، والعمل الجماعي ،  
 والمشاركة فى صنع القرار، وثقافة العالقات اإلنسانية  . 
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لمدارس    -7 المؤسسي  األداء  تطوير  فى  المتخصصين  المدربين  من  فريق  بناء 
ين المتميزين أو من المبعوثين  الثانوى العام من أساتذة الجامعات أو من كوادر المعلم

عمل  أسلوب  وتطوير  خبراتهم  من  لالستفادة  المعلمين  أو  المديرين  من  للخارج 
 المدربين بإعطائهم الدورات المتخصصة ، ومساعدتهم فى اجراء البحوث التربوية . 

فى   -8 تتشابه  التى  والدول  المتقدمة  والدول  العربية  الدول  تجارب  على  الوقوف 
الظرو  مع  بالمدرسة ظروفها  المؤسسي  األداء  تطوير  مجال  فى  لمصر  المحلية  ف 

 الثانوية العامة وتأهيلهم لتبادل الخبرات والتجارب فى أحدث ما توصلوا اليه .
المختلفة   -9 بأنواعه  التحفيز  العامة على مهارات  الثانوية  المدارس  قيادات  تدريب 

 التى تتناسب مع المدرسة الثانوية العامة .
معايير ومؤشرات دالة على االنجازات التى يقوم بها المعلمين والعاملين  تصميم   -10

 فى تطوير أداء المدرسة الثانوية العامة  . 
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