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العالقات اإلنسانية يف املؤسسة التعليمية
الباحثة :صمراء دمحاني ،جامعة بسكرة ،اجلزائر
الدكتورة  :سامية بن عمر ،جامعة بسكرة ،اجلزائر
امللخص:
إن وجود العالقات االجتماعية اإلنسانية أمر ضروري إلجناح وبلوغ أهداف أي
مؤسسة تربوية وتوفر هذه العالقات ضرورة حتمية ال ميكن االستغناء عليها وجيب على
األطراف املشكلة للنسق املدرسي أن تعمل على تنمية هذه العالقة بني أطرافها لالرتقاء باحلياة
املدرسية وإجياد املناخ الرتبوي والتعليمي املناسب وبث روح احلماس يف نفوس اهليئة اإلدارية
والتعليمية والتالميذ وتشجيعهم  ،واالبتعاد عن ا ألساليب التسلطية اليت ال تؤدي إىل نتيجة ،
وبتحقيق تلك األمور ينعكس أثر هذه العالقات اإلنسانية على املدرسة بزيادة دافعيه العاملني
للعمل وارتفاع روحهم املعنوية مما يؤدي إىل التعاون فيما بينهم ومضاعفة اجلهد وحل املشاكل
اليت تعرتضهم وبذلك يتحقق التوازن بني كاف ة منسوبيها مما جيعل العملية الرتبوية والتعليمية
تسري على أحسن وجه ممكن ،وينعكس اثر ذلك على الطالب ،وعلى مردود املؤسسة الرتبوية
ككل .
Abstract :
Human and social relationships are very important to achieve
objectives of any educational institution. These relationships are
necessary, and we can’t ignore. So, all school members should work
together to develop them in order to improve the school life and
provide the educational climate that is suitable to motivate the whole
stuff among them administrators, teachers and students. They should
avoid any authoritarian behaviours which have no results. To achieve
all these things, it appears on the school by increasing workers’ willing
to give more than they can do. They will help one another and work
more to solve their problems. As a result, they achieve balance
between school members which lead to improve the educational
results.
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مقدّمة:
تعترب العالقات اإلنسانية يف املؤسسة التعليمية عنصرا أساسيا لنجاحها
يف تأدية رسالتها ،وعامال ضروريا من عوامل حتقيق أهدافها ،وشرطا من شروط
الصحة النفسية والطمأنينة والرضا بني العاملني فيها لذا فإن حتقيق العالقات
اإلنسانية السليمة يف املؤسسة التعليمية يساهم مساهمة فعالة يف متاسك إدارة
املؤسسة ،وسالمة بنائها ،ويساعد على توثيق الصالت الودية والتعاون الوثيق
والثقة املتبادلة وتسود القيم الرفيعة والسامية بني عناصر العملية التعليمية
التعلمية باملؤسسة.
ولكي حتقق املؤسسة التعليمية األهداف املنشودة ،ال بد من تضافر
جهود كل العاملني فيها بكفاءة وفاعلية ،وال يتحقق هذا التضافر بني أفراد
املؤسسة الواحدة ما مل يتوفر بينهم رباط قوي حييطه الود واالحرتام والتقدير
وشعور كل فرد فيها مبكانته كإنسان مكرم قادر على حتمل املسؤولية ويشارك يف
اختاذ القرار ويستطيع أن يبدي رأيه يف املؤسسة ،وأنه عضو فعال فيها له مكانته
االجتماعية ويكون هذا الشعور مبثابة دافع له سواء كان معلما أو طالبا أو
عضوا يف اإلدارة املدرسية .وهذا ما تسعى إليه هذه الدراسة من خالل معرفة
العالقات اإلنسانية يف املؤسسة التعليمية .
أوال  :العالقات اإلنسانية:
 .1مفهوم العالقات اإلنسانية:
بالنسبة ملفهوم مصطلح العالقات اإلنسانية  ،فهناك اختالف يف حتديده بني
الباحثني ،باختالف ختصصاتهم ،ووجها ت نظرهم ،ومن بني هذه التعريفات:
تعرّف العالقات اإلنسانية يف معجم مصطلحات العلوم اإلدارية بأنها « :العالقات
اليت تنطوي على خلق جو من الثقة واالحرتام املتبادل والتعاون بني أصحاب
العمل والعمال ،كما تهدف إىل رفع الروح املعنوية للعاملني وزيادة اإلنتاج»(.)0
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وتعرّف أيضا بأنها « :النتاج العام للموقف االجتماعي الذي يوجد فيه الفرد،
ذلك املوقف الذي ييسر نوعا من العالقة بني الفرد وغريه من األفراد ويتيح لكل
واحد من أفراد اجملموعة أن يعرف نفسه ويعرف غريه ويدرك العالقة بينه وبني
اآلخرين ،ويعمل على حتسني هذه العالقة» (.)7
ويعرّفها كيت ديفيز  K.Davisبأنها «:تقوم على التفاعالت بني الناس
حيث جيتمعون يف تشكيالت لتحقيق أهداف حمددة ،فالعالقات اإلنسانية هي فن
وعلم تهدف إىل حتقيق التكامل بني الناس يف موقف العمل يدفعهم إىل العمل معا
بشكل منتج ومتعاون فيه رضاء اقتصادي ونفسي واجتماعي» (.)3
فكيت ديفيز  K.Davisيعترب العالقات اإلنسانية هي التكامل بني الناس يف
موقف العمل ويؤدي إىل إثارة دوافعهم ورضاهم واإلنكباب حنو العمل والدأب
عليه لرفع اإلنتاج والتعاون لتحقيق إشباعاتهم املختلفة.
فالعالقات اإلنسانية تعترب جزء من األبعاد الشاملة للتنظ يم ،ألنها عالقات
قائمة بني العمال فيما بينهم وبني العمال وقمة هرم التنظيم اليت هي قوام
العالقات الصناعية سواء كانت هذه العالقات تتمثل يف املشاعر املتبادلة بني
العمال واملوظفني فيما خيص القوانني الرمسية ،أو تلك العالقات اليت يبنيها
العمال فيما بينهم نتيجة قيامهم مبهمة واحدة ونتيجة للتعاون فيما بينهم يف أداء
عمل واحد
كما يعرفها الربوفيسور (مورس كبنزبيك) بأنها ":اتصال أو تفاعل بني
شخصني أو أكثر تستهدف سد وإشباع حاجات وطموحات األشخاص الذين
يكونونها (.)4
"
وقد ركز هذا التعريف على االتصال والتفاعل كأسس لقيام العالقات
اإلنسانية كما أشار إىل اهلدف من قيام هذه العالقات.
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وتعرف بأنَّها ":كلُّ عالقة بني إنسان وآخر أو إنسان وأكثر يتفاعلون ويتعاملون
سويًا من أجل حتقيق هدف مشرتك على أن يسود هذه العالقة وضوح األهداف
واالتصال اجليد واالحرتام املتبادل من أجل تطوير العمل باملؤسسة" (.)5
حيث ركز هذا التعريف على شروط جناح العالقات اإلنسانية كوضوح
األهداف ،واالتصال اجليد ،واالحرتام املتبادل.
كما عرفت بأنَّها" عملية تنشيط واقع األفراد يف موقف معني مع حتقيق التوازن بني
رضاهم النفسي وحتقيق األهداف التعليمية املرغوبة (.)6
وما ميكن فه مه من هذا التعريف انه ال ينبغي املبالغة يف استخدام العالقات
اإلنسانية على حساب أهداف املؤسسة ،بل ينبغي املوازنة بني حاجات األفراد
العاملني وحتقيق األهداف التعليمية على حد سواء.
 .2أسس ومبادئ العالقات اإلنسانية :
هناك جمموعة من األسس الضرورية حتَّى تتكون عالقات إنسانية سليمة
بني املدير ومرؤوسيه وبني عناصر العملية التعليمية واإلدارية باملدرسة ،وتناول
العديد من الباحثني هذه األسس ،وفيما يلي نوجز أهم األُسس اليت جيب مراعاتها
لقيام عالقات إنسانية سليمة (.)2
 إن العالقات اإلنسانية هي حمصلة استخدام اإلداري خلربته وتقديره
الصحيح لألمور وتطبيقة للمبادئ العامة للعلوم اإلنسانية مثل علم
النفس وعلم االجتماع وغريها من هذه العلوم السلوكية.
 املشاركة احلقيقة للعاملني يف اختاذ القرارات يف معظم األحوال ضرورة
للكفاية اإلنتاجية واإلشباع اإلنساني ،فالعاملون عندما تَتاح هلم الفرصة
لالشرتاك بآرائهم يف النواحي املتعلقة بأعماهلم جتعلهم أكثر سعادة ،
وأكثر محاسًا وتفانيًا يف العمل.
 األهمية القصوى لالتصال يف املنظمة والسعي إلزالة أية عوائق تعرقل
االتصال وتبادل البيانات داخل املنظمة ،وتعرقل حتقيق أهدافه.
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التعاون ،وروح الفريق ،عنصران أساسيان ويتحققان معًا ،وكلٌّ منهما
يساهم يف حتقيق األهداف املشرتكة.
تتعدد دوافع العاملني وتتنوع ،مما يؤكد أهمية استخدام الفن يف ممارسة
العالقات اإلنسانية.
إرضاء األفراد وارتياحهم ألعماهلم ال يتوقف على اجلانب االقتصادي
وحده ولكنه يتوقف على الشعور بالتقدير واالنتماء واملشاركة.
إن العالقات اإلنسانية يتم تنميتها لدى العاملني بالتعليم والتدريب.

 كما حددت ماري فوليت مبادئ العالقات اإلنسانية يف التنظيمات
اإلدارية الرتبوية فيما يلي (.)8
 اإلميان بقيمة الفرد :وهذا يعين أن يؤمن الرئيس أو املدير بان لكل فرد
شخصية فريدة جيب احرتامها ،وان الفرد العادي قادر إذا أتيحت له
الفرصة أن يفكر تفكريا موضوعيا عن االعتبارات الشخصية إىل حد
كبري ،وانه قادر أن يصل إىل قرارات رشيدة قائمة على أسس علمية
سليمة فيما يعرتضه من مواقف أو يربز أمامه من مشكالت.
 املشاركة والتعاون :وينبع هذا من اإلميان بان العمل اجلماعي أجدى
وأكثر قيمة من العمل الفردي ،وحني يتاح اجلو املناسب جلماعة ما
ملناقشة أمر من األمور أو تبادل الرأي فيه ،فان قدرة هذه اجلماعة على
فهم املوضوع وحتديد أبعاده ومالبساته واختاذ قرار بشأنه تكون أفضل مما
لو ترك األمر لالجتهادات الفردية ،مهما بلغ هذا الفرد من تفوق ،ومهما
اكتسب من خربات.
 العدل يف املعاملة :ويعين هذا أن يعامل املدير أو املسؤول أفراد التنظيم
معاملة تتسم باملساواة والعدل ،بعيدة عن التحيز واحملاباة ،وذلك يف إطار
قدرات األفراد وإمكاناتهم ومواهبهم ،وإميانا مببدأ الفروق الفردية بني
األفراد ،وتفاوتهم فيما ميتلكون من قدرات.
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 التحديث والتطوير :فالتنظيم اإلداري يف حاجة مستمرة إىل النمو واىل
التعديل والتطوير.....واكتساب عادات سلوكية يف جمال العالقات
اإلنسانية تنمو باخلربة واملمارسة ،وان من ابرز مسات النظام الدميقراطي
النمو والتقدم رغم العقبات  ،بل إن عالج العقبات والتغلب على
الصعوبات هو يف حد ذاته عامل من عوامل التقدم والنمو.
 .3أهداف العالقات اإلنسانية وأهميتها:
للعالقات اإلنسانية العديد من األهداف من أهمها أنها تسعى إىل تهيئة
جو عمل مناسب للفرد العامل ليتمكن من حتقيق النتائج اإلجيابية يف جمال العمل
وذلك أن العالقات اإلنسانية تنظر إىل الفرد باعتباره عنصر أمسى وأهم من
عناصر اإلنتاج املادية ،و ملا كانت العالقات اإلنسانية اليت تسود أفراد اجملتمع
الرتبوي هلا آثارها يف نفوس املعلمني ،وآثارها العميقة يف تشكيل األجيال الصاعدة
أصحاب املستقبل ورجاله ،لذا لزم حتقيقها داخل املؤسسات الرتبوية .ومامل حنقق
ذلك فإن العناصر اليت ندفع بها لصناعة املستقبل سوف تكون نَتاجًا ضعيفًا لسوء
املناخ التعليمي يف مدارسنا ،وميكن إجياز أهم ما توفره العالقات اإلنسانية من
أهداف يف اجملال الرتبوي فيما يلي (.)9







رفع الروح املعنوية بني أفراد اجلماعة املدرسية .
رفع الوعي بني أفراد اجلماعة وتبصريهم مبشاكل املدرسة والعمل
مجاعيًا على حلها.
تنمية الصالت الودية والتعاون الوثيق والثقة املتبادلة بني أفراد اجلماعة
و زيادة الكفاءة اإلنتاجية.
حتسني ظروف العمل املادية واملعنوية باملدرسة .
العمل على إجياد اجلو النفسي واالجتماعي املناسب داخل املدرسة.
حلُّ مشكالت أعضاء املؤسسة الرتبوية والوصول إىل توافق بني احلرية
والنظام وارتفاع.

 مسعة املؤسسة الرتبوية يف اجملتمع اخلارجي وظهورها مبظهر مشرف.
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ويرى البعض أن للعالقات اإلنسانية أهدافًا ثالثة هي :
 حتقيق التعاون واملشاركة بني العاملني واإلدارة من ناحية ،وبني العاملني
وأنفسهم من ناحية أخرى.
 حفز األفراد على العمل وحتقيق أهداف املنظمة .
 إشباع حاجات األفراد االقتصادية والنفسية واالجتماعية والوصول بهم
إىل أفضل حاالت الرضا والتكيف (.)01
ومن خالل استعراضنا هل ذه األهداف تظهر لنا األهمية البالغة للعالقات
اإلنسانية يف خمتلف التنظيمات وعلى رأسها اجملتمع املدرسي حيث تظهر أهميتها
من خالل ما يلي(:)00






كونها ترتكز على االهتمام بالفرد وعالقاته سواء يف جمموعة أو
مستقال ،عرب التنظيم الرمسي أو غري الرمسي لدفعه إىل العمل ورفع
روحه املعنوية وحتقيق الرضا واالنسجام والتوافق لتحقيق أهداف
املنظمة فبذلك تهتم بدوران السلوك اإلنساني أثناء العمل واالستفادة
من نتائجه يف حتقيق العالقات اإلنسانية.
أن كفاية اإلدارة وجودة اإلنتاجية تبدأ بالتعرف على طبيعة العالقات
يف جو العمل أوال.
أي قصور يف العالقات اإلنسانية يؤدي إىل استياء العاملني واضطراب
العمل وعدم حتقيق العدالة وبالتالي نقص اإلنتاج.
كثري من املشكالت اليت تسود اجلو اإلداري أو تظهر من وقت آلخر
إذا حللت بدقة تكون

 النتيجة بسبب اخلروج على أصول العالقات اإلنسانية.
 أن العالقات اإلنسانية تؤدي إىل إحساس العاملني بقيمتهم،
ومشاركتهم يف صنع القرار ،ومساعدتهم يف حل مشاكلهم واختفاء
الشائعات واخنفاض املنازعات العمالية ومقاومة أقل للتغيري.
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 .4بعض املفاهيم اخلاطئة عن العالقات اإلنسانية :
هناك الكثري من املفاهيم اخلاطئة والشائعة بني األفراد حول العالقات
اإلنسانية والناجتة يف اغلب األحيان عن عدم الدراية واإلملام مببادئها و مرتكزاتها
ومن بني املفاهيم اخلاطئة والشائعة نذكر ما يلي (:)07







النظر إىل العالقات اإلنسانية على أنها جمرد إحساس عام يعتمد على
الفروق والتمييز.
اخللط بني الصفة اإلنسانية والصفة الشخصية اليت دائما تقرتن بالتمييز
والتعصب ،بينما العالقات اإلنسانية تقرتن باملوضوعية.
أنها تضعف من سلطة اإلدارة ،وتعطل اإلنتاج ،وهي على نقيض ذلك
هدفها احلقيقي هو تكامل يف أهداف العاملني.
غض البصر اجتاه أخطاء الغري واملداراة عليها إىل حد التواطؤ على
حساب مصلحة العمل ،وهي بعكس ذلك تساعد اإلنسان على تصحيح
خطاه ،أو وضعه واحليلولة بينه وبني الضعف واخلطأ.
أن العالقات اإلنسانية معناها القيام بأعمال تروحيية ،وهي عكس ذلك
فهي إضافة جديدة لإلدارة والتفاعل مع املعلمني جبدية وفاعلية وإنسانية
فهي والعمل صنوان ومضمون لشيء واحد هو اإلدارة الدميقراطية.

.5نظرية العالقات اإلنسانية:
متثل العالقات اإلنسانية يف الرتاث النظري مدرسة واجتاه يف الفكر
اإلداري غري أنه من اخلطأ اجلسيم أن يزعم املؤرخون أن العالقات اإلنسانية مل
توجد إال بقيام الثورة الفرنسية يف أواخر القرن الثامن عشر ،واحلقيقة أن اإلسالم
هو الذي وضع النواة األوىل لفن العالقات اإلنسانية وأهتم بالفرد ومعاملته
كإنسان .
و ترجع البدايات األوىل هلذه النظرية إىل األكادیمي والباحث األمریكي
إلتون مایو و جمموعة من الباحثین يف الفرتة املمتدة من عام 1927م إىل
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1932م يف مصانع شركة وسرتن إلكرتیك يف الوالیات املتحدة .و يشري عمر
عقيلي 1997إىل أن حركة العالقات اإلنسانیة تطورت بفعل ثالثة رواد ھم :
روبرت أوين الذي وضع اللبنة األوىل ملدخل العالقات اإلنسانية يف عام 1828م،
و إلتون مايو الذي یعترب املنشئ احلقیقي ملدرسة العالقات اإلنسانية يف القرن
العشرين ،و ماري فوليت اليت تعترب أفكارها امتدادا ألفكار مايو.و قد أكد مايوو
زميله روثليز برجر أن حل املشاكل اإلنسانية يف العمل يتم عن طریق االهتمام
بالعنصر اإلنساني ،و دراسة سلوكه (.)03
وأبرزت التجارب اليت قام بها هؤالء أهمية العالقات اإلنسانية
واالجتماعية يف زيادة اإلنتاج والدور الذي تلعبه ،يفوت العوامل واحلوافز املادية،
"وبالتالي هناك حاجات أخرى إلثارة واقعية الفرد لإلجناز وأن الرضا عن العمل
من خالل إثارة إشباع احلاجات االجتماعية و الذاتية ،يؤدي إىل زيادة
األداء.وركزت هذه املدرسة اهتماما على املناخ الداخ لي للمنظمة ،من خالل
االهتمام باجلانب اإلنساني لتحقیق رضا العاملني،مما يؤدي إىل زيادة إنتاجهم
(.)04
حيث أولت اھمتاما "بدراسة العوامل النفسیة واالجتماعیة احملددة
للسلوك التنظیمي .وعلى ھ ذا األساس صنفت على أول دراسة أمربیقیة
ميدانية جترى بغرض حماولة فهم السلوك اإلنساني داخل التنظيمات (.)05
ويعرف عبد الكريم درويش و لي لي تكال العالقات اإلنسانية بأنها" :ذلك
النوع من عالقات العمل الذي يهتم بالنظر إىل التنظيم كمجتمع بشري ،يؤثر فيه
و حيفزه كل ما ميكن أن يستجي ب له الفرد ،باعتباره إنسانا ،نتيجة إشباع حاجاته
االجتماعية والنفسية ".و حيددھا محدي أمني عبد اهلادي بأنها" :حفز و دفع
العاملین يف التنظیم إلشاعة روح الفریق بينهم ،تلك الروح اليت تشبع
حاجاتهم بفعالیة ،وحتقق أھداف التنظيم ( ،)06وانتهت إىل تأكيد حقیقة أساسية
ھي تأثري اجلماعات اليت ی نتمي هلا العمال على سلوكهم ،وخاصة مجاعات
الصداقة وغريھا من اجلماعات الطوعیة أو غیر الرسمیة (.)02
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وھو احلال بالنسبة للمؤسسة التعلیمة ،اليت یعترب العمل اجلماعي
وبروح الفریق من أساسيات جناح الفعل الرتبوي بین خمتلف أطرافها سواء
بني اإلدارة واملعلمني ،أو بني املعلمني واملشرف الرتبوي ،أو بین املعلمني
فيما بینهم أو بین خمتلف أطرافها.
ھذا فضال عن أن هذه النظریة "تؤمن بأن السلطة لیست موروثة يف
القائد الرتبوي ،وال ه ي نابعة من القائد يف املدرسة ،فالسلطة يف القائد نظرية و ھو
یكتسبها من أتباعه من خالل إدراكهم للمؤهالت اليت یمتلكها ھذا القائد ،ومن
ضمن مسئوليات مدير املدرسة ،ليتعرف ويفهم و یحلل حاجات املدرسین
والتالميذ و لیقدر أهمية التوفیق بین حاجات املدرسین والتالميذ و
حاجات املدرسة ،وال یقصد أصحاب هذه النظریة أن ينخرط اإلداري يف
عالقات شخصية مباشرة مع العاملني ،حبيث ال تعود ھنالك مسافات اجتماعية
تفصل بني اإلداري واملرءوسني ألن جهوده يف هذه احلالة تتشتت بعيدا عن اهلدف
اإلنتاجي للمؤسسة ،و لكن ما یتوخاه أصحاب النظریة هو مراعاة األبعاد
النفسیة و االجتماعیة اليت جتعل العاملین یؤدون دورھم بدون اللجوء
للمراوغة ومقومة السلطة (.)11
وخلق عراقيل وعدم االهتمام واملثابرة يف العمل .ألن العاملین
يتطلعون دائما إىل نوع من الفهم املشرتك یجعل السلطة تشعرھ م بأن مصلحتها
أن تنظر يف شأنهم بعنایة مثلما تولي متطلبات العمل عنایتها ،إن املرؤوس الذي
ال يكون معوقا مبشكالت يستطيع أن يركز العمل ،فتقل األخطار اليت يرتكبها و
تزداد وجوه التكامل بني عمله وأعمال الفریق ،ویحافظ على األوضاع القائمة
اليت يرتاح هلا (.)09
وھذا يتطلب توفر كفاءة إنسانية واجتماعیة لدیه حتى يستطتع التعامل
بنجاح مع أعضاء اجملموعة ،وخاصة التالميذ ،حمور العملیة التعليمية،
وجناحهم ھو غایتها ،وهدفها املرجو.
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ولقد بدأت هذه التجارب بدراسة أثر العوامل املادیة يف العمل –مثل اإلضاءة
وفرتات الراحة ومنط اإلشراف على إنتاجیة العمل ...غري أن النتائج اليت
توصلت إليها تلك التجارب أظهرت بوضوح عدم وجود االرتباط القوي الذي
نادت به املدرسة العلمية بني العوامل املادية وإنتاجية الفرد يف العمل ،وكان لزاما
على الباحثین تفسري هذه النتائج غري املتوقعة يف بداية األمر ،توصل باحثون إىل
وجود عامل خفي يؤثر على إنتاجية العامل ،ثم بعد تكرار التجارب توصل
الباحثون إىل تشخيص ھذا العامل الذي أطلق عليه اجلوانب النفسیة
واالجتماعية (.)22
ما حذا بالكثیرین من املنظمات واملنشآت إىل تطبیق هذه األفكار
وخاصة يف الواليات املتحدة األمريكية ،ومن أھم التجارب اليت أجريت يف ھذا
السیاق جتارب هاوثورن واليت تضم أربع جتارب ھي:
 جتربة اإلضاءة.
 جتربة قاعة التجميع.
 جتربة الدوافع املادية.
 جتربة السلوك االجتماعي للعمال.
أهم قضايا ومفاهيم نظرية العالقات اإلنسانية:
نتجت عن دراسات ھوثورن عدة قضايا ومفاهيم منها (.)70
إن املنشأة نظام اجتماعي ،باإلضافة إىل كونھا نظام فين و أن ھذا النظام
االجتماعي حيدد أدوارا ومعايري لسلوك الفرد قد ختتلف عن أدوار و معايري
التنظیم الرمسي للمنشأ.
 ال تتم إثارة دوافع األفراد بفعل حوافز اقتصادية فقط بل باحلوافز
املعنویة أيضا.
 تلعب اجلماعة غري الرمسية يف املنظمة دورا يف حتدید االجتاهات عند
األفراد.
 جيب إتباع األسلوب الدميقراطي و املشاركة كنمط يف القيادة .
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ربطت حركة العالقات اإلنسانیة بشكل عام بني رضى الفرد العامل و
إنتاجیته.
 ضرورة تطویر نظام اتصال فاعل بني مستويات اإلدارة يف املنشأةلتبادل املعلومات و لذلك فإن مشاركة العاملني مبدأ مهم جدا يف حركة
العالقات اإلنسانية.
 حيتاج مديرو املنشآت إىل مهارات اجتماعية بقدر حاجتھم إىلمهارات فنية.
 ميكن حفز العاملني عن طريق حتقيق حاجاتھم النفسیة واالجتماعية.
()77
إضافة إىل :
تقوم كل من العوامل املادية واملعنوية تأثريا قويا يف حتديد درجة رضا أو
عدم رضا العامل عن عمله.
 هناك أمناط متباينة للقيادة واإلشراف وأكثر هذه األمناط فعالیة النمط
الذي يعتمد على إشراك العاملني يف اختاذ القرار.
 جيب أن يتحلى املدير مبهارات سلوكية جبانب املهارات الفنية
واإلداریة.
 تقوم العالقات االجتماعية اليت تنشأ يف العمل بني العاملني دورا هاما
يف حتديد سلوك العامل داخل املنظمة.
 إن حاالت عدم التكيف االجتماعي يف مجاعة ما ال ترجع إىل اضطراب
نفسي عند الفرد ذاته ،بقدر ما ترجع إىل اضطراب يف العالقات بني
احملور ثالثي األبعاد الذي يتكون من :الفرد والعمل وسياسات املنظمة.
 هناك أهمية كبرية لتدريب املشرفني والرؤساء على املعاملة اإلنسانية
للعاملني.
 منح قسط من حري ة التصرف للعامل أثناء العملية اإلنتاجية حتى یمكن
الكشف عن طاقاته اإلبداعية الكامنة واليت تنعكس إجيابا على الفعالیة
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التنظيمية ،وھذا باعتماد الالمركزية واملشاركة من خالل اإلرشاد
والتوجيه واحلد من تسلط الرئیس على املرؤوس (.)73
و تعتمد العالقات اإلنسانية على جمموعة خمتلفة من املفاهيم األساسية وھي (:)74
املصلحة املشرتكة :وھي تعين املصلحة بني كل من الفرد وصاحب املشروع
الذي يعمل لديه وأيضا األفراد يف املشروع الواحد.
.2الدوافع:يشعر الفرد بالدوافع حنو القیام بعمل معني ألحد السببین:
إما يف سبيل احلصول على إشباع أكرب من حاجة معينة أو يف سبيل جتنيب
نقص من حاجة معينة.
و اإلدارة تستطیع حفز و دفع الفرد بإحدى طریقتین:
 إقناع الفرد بأن العمل املطلوب القيام به سيؤدي إىل زيادة يف إشباع
حاجاته.
 تقنعه بقيامه بالعمل املطلوب سيجنب التخفيض يف إشباع حاجاته.
 الكرامة اإلنسانیة :تشیر الدراسات إىل أن الفرد يرغب دائما يف أن
يعامل باحرتام و تقدير أي يرغب كل فرد أن يعامل كإنسان احلاجة
إىل تقدير الذات و االحرتام ،وتنطوي فلسفة الكرامة اإلنسانية على
ضرورة استخدام الفرد بأكمله و بكل طاقاته و قدراته و ليس فقط
قوته اجلسمانية.
 تباين األفراد :نشأت فكرة تباين األفراد أصال يف علم النفس فكل فرد
خيتلف عن األفراد اآلخرين بدنيا وعقليا وعاطفيا.
ويعين ھذا التباين من وجهة اإلدارة أنه ميكن حث األفراد على العمل
مع حصوهلم على الرضا عن أعماهلم عن طريق معاملتهم مبا یتفق
واالختالفات بينهم.
كانت هذه أھم منطلقات نظریة العالقات اإلنسانية مع ضرورة اإلشارة
يف األخري ،وبال رغم من اإلسهامات اليت قدمتها هذه النظریة من تعدد اجلوانب
اليت ركزت علی ها يف حماوالتها للتعرف على حمددات السلوك إال أنها انصرفت
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مجيعها إىل االهتمام بنبیة العمل الداخلي للمنظمة فقط ،وكأن حیاة الفرد داخل
املؤسسة منعزلة متاما عن حياته اخلاصة خارجها (.)75
ومن ثم أخذت هذه النظریة املؤسسة التعليمية كوحدة مستقلة ومنعزلة
ال كجزء اجتماعي متكامل له دور كبري يف اجملتمع .من خالل تفتحها على احمليط .
ھذا فضال عن إسهاماتها يف تطوير الفكر اإلداري من حيث تركيزھا على العامل
اإلنساني واجلماعة يف املنشأة.فاملبادئ اخلاصة بالدوافع و القيادة و سلوك
اجلماعات واالتصال تعطي اإلدارة أساسا للتعرف على املشاكل اليت تواجهها يف
تعاملها مع األفراد العاملني  ،و تساعدها على تفهم أسس السلوك اإلنساني و
سلوك اجلماعات إال أنها (.)76
برتكيزها على اجلانب اإلنساني قد أھملت اجلوانب األخرى و اليت هلا
دور كبري يف جناح املؤسسة بصفة عامة واملؤسسة الرتبوية يف حتقیق مردود
دراسي ،واليت تعود إىل العوامل املادية ،كتوفري الوسائل التعليمية ،والبيئة
الفيزيقية املطلوبة حلسن التمدرس سواء داخل القسم الدراسي أو خارجه
واالهتمام بالعنصر البشري وحتفيزه ماديا ،وإعطائه مكانته الالئقة يف اجملتمع.
وإذا كانت املؤسسة اإلنتاجية هدفها إنتاج السلع يف وقت قياسي
ومبواصفات وجودة عامليتني فاملؤسسة التعليمية هدفها أكثر صعوبة وتعقيدا،
ألنها تسعى إىل النجاح يف إعداد وتكوين وإمناء املورد البشري ،وعليه فإن نقل
مقوالت نظرية العالقات اإلنسانية من بیئة املؤسسة اإلنتاجية إىل البيئة
الرتبوية التعليمية دون متحيص وغربلة وتدقيق ميكن أن ينطوي على بعض
اجملازفة.
فاملبالغة مثال يف الرتكيز على مبدأ العالقات اإلنسانیة وما ينطوي
عليه من قيم االحرتام والتعاون بني خمتلف األطراف الفاعلة داخل املؤسسة
التعليمية ،مييل إىل املثالية ،كون ذلك ميكن أن يؤدي إىل كسر احلواجز
واإلخالل بقيم الوقار واهليبة ،اليت من املفرتض أن تتوفر يف العالقة بني
املدرسني و املسريين ،األمر الذي جيعل فرض قوة وهيبة السلطة داخل املؤسسة
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التعليمية ،ال ميكن إھماله والتغاضي عنه نهائيا.وذلك طبعا باألساليب
الدميقراطية اللبقة اهلادفة إىل توعية األستاذ حبقوقه وواجباته .دون اإلخالل
بأهداف املؤسسة.
ثانيا :املؤسسة التعليمية :
 .1تعريف املؤسسة التعليمية :
تعددت وتباينت تعريفاتها  ،بتعدد وتباين االجتاهات النظرية اليت تناولتها
حيث تعرفها مسرية أمحد أنها "املؤسسة الرمسية اليت أنشأها اجملتمع وعهد إليها
مسئولية إعداد أفراده للحياة االجتماعية" (.)72
كما يعرفها رابح تركي بأنها "املؤسسة الرتبوية املقصودة ،واهلامة ،لتنفيذ
أهداف النظام الرتبوي" .وكال التعريفني يشري أن إىل أن املدرسة ،املؤسسة الرمسية
واألداة اليت بواسطتها ،حيقق اجملتمع أهدافه ،يف إعداد األفراد وتكوينهم للجهات
االجتماعية  .وهناك من ينظر إليها على أنها "نقطة التقاء لعدد كبري من العالقات
االجتماعية املعقدة ،هذه العالقات ،هي اليت تساعد على حتقيق أمال وأهداف
اجملتمع وقنوات جيرى من خالهلا التأثري االجتماعي (.)78
وهذا ما أشار إليه بدوره أحد الباحثني بشيء من التوسع ،حني اعترب
"املدرسة مؤسسة شكلية رمزية معقدة تشمل على سلوك جمموعة كبرية من
الفاعلني ،وتنطوي على منظومة من العالقات بني جمموعات ترتابط فيما بينها
بواسطة شبكة من العالقات اليت تؤدي فعال تربويا ،عرب التواصل بني جمموعات
املعلمني واملتعلمني (.)79
مما سبق ،يتضح أن هناك اتفاق بني الباحثني حول اعتبار املدرسة جمتمع
صغري يضم عناصر متفاعلة تربطها عالقات اجتماعية معقدة حيدث من خالهلا
التأثري االجتماعي وحنن بدورنا نسري يف هذا االجتاه يف تعريفنا للمؤسسة التعليمية
.
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بأنها " مؤسسة اجتماعية ،تشمل على سلوك جمموعة من الفاعلني من تالميذ
ومدرسني ،وإداريني ،تربطهم عالقات إنسانية وتربوية رمسية ،وغري رمسية ،وهي
تقوم بوظيفة الرتبية والتعليم ،لألفراد ،وتكوينهم من مجيع اجلوانب النفسية،
العقلية و االنفعالية و االجتماعية و نعين بها هنا املدرسة و املتوسطة و الثانوية،
أي مؤسسة التعليم العام ،وهي مؤسسة عمومية للتعليم ،تتمتع بالشخصية املعنوية
واالستقالل املالي  ...وهي املدرسة اليت تربط أو تتوسط السلم التعليمي ،وحلقة
الوصل بني التعليم املتوسط ،والتعليم العالي (.)31
وهي تضم تالميذ املرحلة العمرية من  20إىل  11سنة.
 .2التنظيم االجتماعي للمؤسسة التعليمية:
تعترب املؤسسة التعليمية تنظيم بشري تسوده عالقات اجتماعية بني
مكوناته ،فهي تتضمن جمموعة من األفراد متفاعلة فيما بينها حيكمها تنظيم معني
ينظم العالقات وأمناط السلوك داخلها فاملؤسسة التعليمية بوصفها مؤسسة تربوية
اجتماعية تتضمن جمموعة من الوحدات األساسية احملركة هلا واليت تشمل اجلانب
اإلداري بتعبري تالكوت بارسونز والنسق الفين والنسق االنتظامي (املعياري)،
وحسب علي شتا فالنسق اإلداري للمؤسسة التعليمية " اإلجراءات التعليمية مبا
فيها من مدراء ومرا قبني وموجهني والنسق الفين للمؤسسة التعليمية ،فيشري للهيئة
الفنية املسؤولة عن التدريس كمهنة واليت تتوىل مسؤولية إعداد التالميذ وتدريبهم"
(.)30
كما يرى بأن النسق االنتظامي للمؤسسة التعليمية يشري للقواعد املنظمة
للعالقات والرابطات املعيارية بني املدرسني واإلدارة الرتبوية وبينهم وبني
التالميذ ،إذاً فاجلانب البشري وباألخص اجلانب العالئقي هو أحد العناصر
البنائية للمؤسسة التعليمية بوصفها تنظيما اجتماعيا وما دام كذلك فإن هذا
األخري يتضمن بدوره عناصر مكونة له ومتداخلة تتفاعل فيما بينها ومن أبرز
العناصر الفاعلة داخل البيئة الرتبوية:
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املعلم
التلميذ أو الطالب.
 وأخرياً اإلدارة الرتبوية باعتبارها تنظيم رمسي ينظم العالقات داخل احلقل
الرتبوي.
ثالثا  :إطار العالقات اإلنسانية يف املؤسسة التعليمية:
.1العالقات اإلنسانية بني املدير واملعلمني والعاملني:
إن القيادة باملؤسسة التعليمية هي اليت تدرك حقيقة السلوك اإلنساني
"
وتؤثر فيه ،وتتفهم الطبيعة البشرية وتعمل على تكوين جمموعة من األفراد
املتعاونني من خالل إذكاء روح التعاون ومعاجلة اخلالفات والصراعات بني
األفراد وشعورهم باألهمية لذا جيب أن تدرك القيادة باملؤسسة التعليمية أن توطيد
العالقات اإلنسانية بني العاملني يف املؤسسة يتطلب نوعًا من احلكمة واحلصانة
نتيجة القيادة احلكيمة والوفاق اجلماعي بدال من اإلكراه والتسلط (.)37
إن مثل هذا النمو القيادي يساعد على خلق مناخ جيد للعالقات
اإلنسانية يسهم األفراد من خالله جبهد كبري ويساعد على حتقيق أهداف
املؤسسة التعليمية.
ومدير املؤسسة ينظر إىل املعلم كزميل يف املهنة يعاونه على حل مشاكله
التعليمية اليت تهم املعلم ويبين عالقته معه على أساس الود والتفاهم واالحرتام
املتبادل ويشجع املعلم على اإلبداع ويهيئ له اجملال لنموه املهين والبد أن يتعرف
مدير املؤسسة عن قرب عن مشكالت املعلمني بأن يقوم بزيارة الفصول مع
املعلم  ،فالزيارة بهذا الوضع ال تهدف الكشف عن أخطاء املعلم  ،ولكنها
تستهدف تشخيص املشكالت ودراستها ويعقب هذه الزيارة اجتماعات املعلمني
لتبادل وجهات النظر يف املشكالت ويتم ذلك يف حرية وصراحة.
كما أن العالقات اإلنسانية بني املدير واملعلمني ال تقتصر على اجملامالت ،
بل البد أن خترج إىل حيز التطبيق يف العمل التعليمي  ،وهي تبدو يف النواحي
89

العدد ................................................ ............................:32جوان 7102
التالية  " :حتقيق االنسجام والتعاون مع املعلمني لكل مادة ليصل املعلم إىل اتزان
نفسي يدفعه إىل العمل املنتج ،واإلسهام يف ترشيح املعلمني لربامج التدريب ورفع
معنوياتهم حتى يقبلوا على برامج التحسني ،ورعاية املعلم اجلديد وإشعاره بأهمية
املقابلة األوىل له  ،وحباجة املؤسسة إليه وبرغبة اآلخرين يف التعامل معه (.)33
.2عالقة املعلمني ببعضهم البعض:
املؤسسة التعليمية الناجحة هي اليت يكون املدرسون فيها على وفاق تام
ومن أبلغ اآلفات الرتبوية وأضرارها هي اخلالفات اليت حتدث بني املدرسني واليت
ترتك آثارها السيئة على التالميذ وهم يشهدون (القدوة) أمام أعينهم وعلى
مسامعهم يتبادلون التهم ويهتمون بالتشهري والتجريح لبعضهم البعض ،هذه
املؤسسة التعليمية اليت تضم هذا النوع من املدرسني يف طريقها إىل االجنراف عن
اخلط الرتبوي السليم ،وعن الغايات اليت وجدت من أجلها وميكن أن يتحقق جناح
املؤسسة إذا كان هلا سياسة مرسومة وخطة موضوعية توزع فيها املسؤوليات على
املدرسني (.)34
حسب القوانني والتشريعات الرتبوية ال يت تنظم ذلك ،ويف إطار جو من
التعاون والتكامل وتبادل اآلراء واخلربات وخاصة يف التعامل مع التالميذ ،ومع
املنهاج وكل ما هو جديد يف جمال اختصاص كل واحد منهم وقناعاتهم بأهمية
دورهم و تكاملهم وبأن يكونوا قدوة حسنة لتالميذهم وسبب حتفزهم ويدفعهم
للعمل واملثابرة و غرس القيم واملبادئ وغايات الرتبية فيهم ،وكما هو معلوم فإن
هناك عالقات رمسية تربطهم يف إطار التشريع الرتبوي واليت تكون من خالل
اجملالس املنصبة يف املؤسسة وخاصة جملس التعليم ،وجملس األقسام وخمتلف
اجملالس األخرى ،كالندوات الرتبوية والعالقات غري الرمسية حتدث نتيجة
االحتكاك الدائم فيما بينهم وخاصة يف قاعة األساتذة اليت جتمعهم ويتبادلون فيها
احلوار والنقاش.
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.3عالقة اإلدارة الرتبوية بالتالميذ:
إن العالقة اليت تربط مدير املؤسسة التعليمية مع املعلمني والطالب تتحدد
عليها بصورة ال تقبل الشك مدى تطور املؤسسة بصورة عامة ،وتطور املعلمني
املهين واالجتماعي وعمل الطالب لتطور شخصياتهم ،وضمان جناحهم وسعيهم
حنو مستقبل أفضل وهذه العالقة اليت نتحدث عنها مع مدراء املؤسسات التعليمية
تتكون وتتطور وتقوم على أساس مراكزهم اليت يشغلونها واألدوار اليت يقومون
بها يف اجملتمع الرتبوي (.)35
وتأخذ أشكاال خمتلفة يف التواصل فقد تكون عالقات مباشرة أو غري
مباشرة وهذا يرجع لطبيعة عمل املدير الذي ال يسمح له بالتواصل املباشر الدائم
مع التالميذ إال يف مناسبات خاصة ووفق العالقة اإلدارية والرتبوية اليت حددتها
النصوص التشريعية الرمسية يف مؤسسة التعليم الثانوي سواء املتعلقة بالضبط
وحفظ النظام وااللتزام مبواعيد الدراسة ،أو االهتمام بنظام املدرسة واحرتام
العالقات كما جاء يف القرار رقم  771املؤرخ يف  1991/12/20واملتعلق بنظام
اجلماعة الرتبوية والذي يعمل على تنظيم احلياة اجلماعية داخل املؤسسة التعليمية
وضبط العالقات بني أعضاء األسرة الرتبوية مبختلف أطرافها وفيما خيص جانب
العالقات مع التالميذ فقد جاء يف املواد التالية:
 املادة  :11طلب من التلميذ يف إطار تنظيم احلياة اجلماعية وتوفري ظروف
العمل املالئمة باملؤسسة االمتثال لقواعد النظام واالنضباط املعمول به
كما جاء يف املادة  :42اليت تقوم على عالقة التشاور والتحاور بني
التالميذ وإدارة املؤسسة عن طريق مندوبي األقسام الذين ميثلونهم طبقا
للتنظيم اجلاري به العمل .
 املادة :13ينبغي للتالميذ أن يتحلوا بالسلوك احلسن مع مجيع املعلمني
واألساتذة وأفراد األسرة الرتبوية داخل املؤسسة وخارجها ،وأن يتعاملوا
فيما بينهم باملودة واالحرتام وروح التعاون وأن يتجنبوا كل أنواع اإلساءة
و االهانة املعنوية واملادية باإلضافة إىل استغالل خمتلف اجملالس املنصبة يف
91

العدد ................................................ ............................:32جوان 7102
الثانوية واليت من أهمها جملس األقسام الدراسية ولو مرة يف الفصل
خاصة األقسام النهائية املقبلة على شهادة البكالوريا من أجل تشجيعهم
وحثهم على العمل والسماع النشغاالتهم يف إطار التكفل بتالميذ السنة
الثالثة ثانوي كما جاء يف املنشور الوزاري رقم /620و.ت.و00/
والصادر بتاريخ .)36( 2220/11/22
لذا فإن لإلدارة الرتبوية دور كبري يف حتقيق أهداف املؤسسة التعليمية من
خالل التنشئة االجتماعية املناسبة للتمدرس احلسن لتالميذهم من خالل إدراك
حاجاتهم النفسية ومتطلباتهم والعمل على تنمية قدرتهم وإمكاناتهم ومكافأة
اجملددين وحتفيزهم على العمل أكثر ومتابعة املتأخرين دراسيا وكذا متابعة احلاالت
السلوكية و الكثريي الغ ياب ملعرفة األسباب من وراء ذلك وتقديم النصح
واإلرشاد هلم وإحاطتهم بالرعاية وإحساسهم باالهتمام واخلوف على مستقبلهم
الدراسي واملهين وهنا تظهر العالقات اإلنسانية اليت تربط التلميذ باإلدارة الرتبوية
وأعضائها من خالل التفاعل الرتبوية بينهم.
كما أن إلشراك التالم يذ يف التنظيم الداخلي للمؤسسة تأثري كبري على
التلميذ وتعترب هذه العملية من أهم العمليات اليت أهملها املشروع الرتبوي عدا
اعتبار التلميذ عضو من األعضاء املنتخبني يف جملس التوجيه والتسيري املنصب
للقرار رقم  161املؤرخ يف  ،1991/2/20والذي حيدد مهامه واليت من أهمها
إبداء الرأي يف التنظيم العام للمؤسسة وتقديم االقرتاحات من طرف أعضائها
لتحسني ظروف العمل الرتبوي وتضافر اجلهود لتحقيق األهداف املرسومة
للمؤسسة باإلضافة إىل دراسة األمور املالية يف ميزانية التسيري وكذا بيئة الفيزيقية
للمؤسسة.
.1عالقة املعلم (األستاذ) باملتعلم (التلميذ):
تعترب عالقة التلميذ باملدرس من أهم العالقات القائمة يف املؤسسة
التعليمية وأعقدها ،ومن املواضيع اليت نالت اهتمام الكثري من الباحثني وخاصة
من ناحية العالقات الصفية اليت أخذت حيزا كبريا من حبوثهم أكثر من اهتمامهم
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بالعالقات اليت حتدث خارج الصف يف شتى املراحل التعليمية ،وقد تظهر أكثر من
خالل األنشطة املدرسية املختلفة " ففي هذه املرحلة قد يصادف التلميذ صعوبات
خمتلفة خالل مساره الدراسي سواء كانت نفسية أو تربوية تؤثر على اندماجه
باملؤسسة الرتبوية عامة وبقسمه خاصة مع أساتذته مما يؤثر على مردوده الدراسي
والتعليمي وهذا التأثري قد جيعله عرضة للفصل من املدرسة ليس لكونه عاجزا عن
املتابعة بسبب ضعفه يف التحصيل الدراسي فحسب ،ولكن لعدم تفهم احمليطني به
لالستجابة لالحتياجات اليت تتطلبها مرحلة النمو اليت مير بها (.)32
وخاصة من طرف مدرسيه ،فاالضطراب يف اجلو املدرسي والتوتر الذي
يسود عالقة التلميذ بأستاذه تؤدي به إىل عدم التكيف مع عناصر بيئته املراهقة قد
تؤثر على متدرسه.
لذا " باتت االضطرابات العالئقية يف هذه املرحلة بني األستاذ والتلميذ من
املشكالت اليت تؤرق مسؤولي املؤسسات التعليمية وكل العاملني بها فال الطرد
وال جمالس التأديب وال استدعاء األولياء أصبح بإمكانه حل املشكلة وإزالة
اخلالف (.)38
ومما ال شك فيه أن األستاذ او املعلم هو من ينظر اليه بأنه السبب يف ذلك
التوتر الذي حيدث داخل املؤسسة التعليمية ،ومن هذا املنطلق تبدأ كراهية التلميذ
للمعلم ينتج عنها كراهيته لل مادة وحتى الدراسة واملؤسسة بشكل عام ،لذا وجب
على املدرس أن ال يركز فقط على مستوى التحصيل لدى تالميذه مهمال بذلك
اجلوانب النفسية واالجتماعية فال تربطه بتالميذه إال عالقة التلقني .
وبهذا يعترب االسنقرار داخل املؤسسة التعليمية عامال مهما يف بناء التلميذ
على حن و متكامل وباألخص يف خلق جو اجتماعي يشرتك فيه التلميذ ويتفاعل
معه وينتمي إليه ويربز من خالله إمكاناته املختلفة وإن صدور نوع من التفرقة يف
املعاملة بني التالميذ يكون هلا آثار من الصعب تغيريها ألنها تؤثر على تصرفات
وسلوكات التالميذ داخل وخارج املؤسسة ويدعم لديه النفور من الدراسة ،فمن
الصعب على املعلم أن يدير صفا دراسيا ال تسوده عالقات إنسانية سوية ومناخ
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نفسي واجتماعي يتسم باملودة والرتاحم والوئام واملناخ العاطفي ،واملناخ الرتبوي
الذي يشجع على التعلم يف جو ودي وغري انتقامي يشعر معه التلميذ بأنه يستطيع
أن جيرب وخيطئ ويصحح أخطاءه ويتعلم منها بعكس اجلو الذي ال يتوفر فيه مثل
هذا األمان وخيشى معه التلميذ من وقوع عقاب املعلم عليه بني حلظة وأخرى
ألقل خطأ أو سهو أو تقصري (.)39
وملا كان عليه أن يرأف بتالميذه ويساعدهم على التكيف وحيفزهم على
حب العمل والتحصيل وجب عليهم ومن جانبهم احرتامه وتقديره ومساعدته
على أداء مهامه على أكمل وجه باإلصغاء واملتابعة وإجناز ما يطلب منهم من
واجبات وفروض والتحلي بروح املسؤولية وامليول املشرتكة للجماعة.
 .5العالقات اإلنسانية يف ظل اإلصالح التعليمي يف اجلزائر:
لقد جاء يف الوثيقة املرفقة لدليل أستاذ التعليم الثانوي يف إطار التدريس
باملنهاج اجلديد ومن خالل إعادة هيكلة التعليم الثانوي وإثر تنصيب منهاج السنة
الثانية ثانوي خالل السنة الدراسية  ":2227-2220إن هدف اإلصالح النجاعة
الرتبوية وحتسني احلياة املدرسية املتمثلة يف خلق تفاعل وتواصل إجيابي وتقليص
نسبة التسرب املدرسي والعنف وجعل كل هذه األطراف فاعلة يف العمل الرتبوي
ومنتجة ومقتنعة مبا تنتج وملتزمة به (.)41
هذه األخرية اليت تتفاعل فيما بينها وحيكمها نفس اهلدف والغاية"وإن
التواصل بني أفراد هذه اجملموعات يرتبط بهدف مركزي يف نظام العمل يف
جمموعات وهو ي هدف إىل حتسني مناخ العالقات اإلنسانية وبالتالي خلق االنفتاح
الضروري للتعلم فمدى جناح املؤسسة الرتبوية يتوقف يف جانب منه على نوعية
التواصل بني عناصرها وعلى األساليب املعتمدة لتسري اجملموعات وتنشيطها (.)40
وتأسيسيا على ما سبق حاول املشرع اجلزائري خلق وكما رأينا سابقا
آليات جديدة للتسيري" ونزعة العمل للمشاركة يف التصور والتخطيط والتسيري من
خالل إدخال تنصيب العمل مبشروع املؤسسة ،كما نصت تشريعات وزارة الرتبية
94

جملة علوم اإلنسان واجملتمع....................الباحثة :صمراء دمحاني ،د /سامية بن عمر
الوطنية على ضرورة إشراك التالميذ واألساتذة والعمال واملوظفني اإلداريني يف
إدارة املؤسسة من خالل اجملالس البيداغوجية واإلدارية والرتبوية هذه اجملالس اليت
تضم األولياء واألساتذة والتالميذ وإن كانت ذات صفة استشارية إال أنها تؤثر
تأثريا مباشرا وفعاال يف أسلوب اإلدارة الرتبوية وجتعل منها عملية دميقراطية
تشاركية تعاونية" (.)47
ومن أهم األسس اليت تقوم عليها كما بينها مفتش الرتبية والتكوين إلدارة
الثانويات واملتاقن أحسن أو لبصري "إنشاء عالقات سليمة بني مدير املؤسسة وسائر
املوظفني وبني املوظفني بعضهم البعض وبني املؤسسة واجملتمع احمللي ألن أساس
العالقات اإلنسانية السليمة هو احرتام شخصية الفرد واإلميان بان كل فرد مهما
كا نت قدرته ميكنه أن يقوم بعمل نافع واالهتمام مبشكالته الداخلية واخلارجية
واحرتام اآلراء واألفكار والتوجيه البناء اهلادف وخلق الشعور واالنتماء إىل
جمموعة وتوفري جو الثقة بني اجلميع (.)43
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خامتة:
إن جناح املؤسسة التعليمية يف حتقيق أهدافها وحتسني مردودها ال يتوقف
على جناحها يف اجلوانب الرتبوية الفنية واإلدارية فقط وإمنا يستلزم مراعاة اجلوانب
اإلنسانية واالجتماعية للعناصر املوجودة فيها ،ألنها مؤسسة تربوية اجتماعية
بالدرجة األوىل ،وان العنصر البشري هو أساس وجودها ومتيزها ،حتى انه ميكننا
القول بان املؤسسة اليت تتميز مبناخ تسوده العالقات اإلنسانية بني أفرادها ،تكون
قد قطعت شوطا كبريا يف إحداث نقلة نوعية على مستوى أدائهم وتطورهم
والذي ينعكس على رفع مستوى التعليم بها وحتسني مردودها الدراسي.
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