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 الشكر والتقدير

رضاه،  حتى يبلغ الحمد منتهاه، المستحق الثناء، ِلسعة كرمه ومدى توفيقه وعظيمِ  الحمد هلل

 ، وبعد:إلى يوم الدينبإحسان وعلى آله وصحبه ومن تبعه  محمداهلل  والصالة والسالم على رسول

مارة طالل يوسف أبو ع  لدكتور ألستاذنا ا االمتنانِ  وعظيمِ  أوُد اإلعراُب عن شكري وتقديري

عدُت بها تي وعلى ما قدمه لي من نصائح وتوجيهات والتي سُ رسال الذي تكرم بقبول اإلشراف على

 هيئةِ  ة األفاضل أعضاءِ كذلك أتوجه بالشكر إلى األساتذ. وكان لها اكبر األثر على هذا العمل

لى كلِ والمسؤولين التدريس  وخاصًة كلية العلوم التربوية متمثلًة مساعدًا ومساندًا  العونِ  من مّد يد   وا 

داريٍة ، حيُث لم يكّلوا  عبد الحافظ سالمةبعميدها األستاذ الدكتور  لما قدُموُه لي من خدمٍة علميٍة وا 

 ه رِفعة  ورقي  طالبي  العلم.أبدًا جاهدين في تقديِم كِل ما من شأن  

على ما تفضلت به عليَّ الشرق األوسط  جامعةِ جامعتي وال يفوتني أن أتقدُم بالشكر ل

بقبوِلها أن أكون  أحُد أبنائها المخلصين وعلى ما ذللتــُه لي من صعاٍب في سبيِل أن أصبو إلى 

كًا ، ملِ  الهاشميةِ  األردنيةِ  إلى المملكةِ  انِ العرفبالُغ و  شكرُ وال ،يهاالهدف السامي وأن أكون  أحُد خريجِ 

 .المباركة في المملكة واألخالق الكريمةِ  من حسن الضيافةِ  حفوتُ وحكومًة وشعبًا، لما 
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درجة ممارسة مديري المدارس المتوسطة الحكومية في محافظة بغداد للعالقات 
 وجهة نظرهم اإلنسانية وعالقتها بالروح المعنوية لمدرسي التربية اإلسالمية من

 دادــــــــإع

 المشهداني عباس نوري جاسم

 إشراف

 طالل يوسف أبو عمارة الدكتور

 صـــخــــــلــــــــالم

هدفت هذه الدراسة إلى قياس درجة ممارسة مديري المدارس المتوسطة الحكومية في 

سالمية من وجهة محافظة بغداد للعالقات اإلنسانية وعالقتها بالروح المعنوية لمدرسي التربية اإل

( مدرس 382، على عينة مكونة من )تم اعتماد المنهج الوصفي نظرهم، ولتحقيق هدف الدراسة

، موزعين في مديريات الكرخ األولى، ومديرية الكرخ بطريقة عشوائية ومدرسة للمرحلة المتوسطة

 الثانية، ومديرية الرصافة األولى من مديريات تربية محافظة بغداد.

ما  والذي تفّرع عنه األسئلة اآلتية: فكان السؤال األول ،ين سؤال الدراسة الرئيسولإلجابة ع

درجة ممارسة مديري المدارس للعالقات اإلنسانية من وجهة نظر مدرسي التربية اإلسالمية للمرحلة 

ما درجة الروح المعنوية أما السؤال الثاني  المتوسطة في المدارس الحكومية في محافظة بغداد؟

أما السؤال  رسي التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة في المدارس الحكومية في محافظة بغداد؟لمد

وجد عالقة ارتباطية بين درجة ممارسة مديري المدارس للعالقات اإلنسانية ودرجة تهل الثالث 

ظة الروح المعنوية لمدرسي التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة في المدارس الحكومية في محاف

( في α≤ 0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )أما السؤال الرابع  بغداد؟



 ك

تعزى إلى متغيرات الجنس، والخبرة، والمؤهل  اإلنسانيةدرجة ممارسة مديري المدارس للعالقات 

في  العلمي من وجهة نظر مدّرسي التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة في المدارس الحكومية

 ≥αهل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )والسؤال الخامس  محافظة بغداد؟

تعزى إلى متغيرات الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي من وجهة الروح المعنوية ( في درجة 0.05

 نظر مدّرسي التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة في المدارس الحكومية في محافظة بغداد؟

االستبانة، إذ تم التأكد من بتم استخدام التحليل اإلحصائي لنتائج أداة الدراسة المتمّثلة قد و  

صدق األداة بعد عرضها على مجموعة من المحكمين، ومن ثم إيجاد معامالت ثبات األداة بتطبيق 

يجاد معامالت  –معادلة كرونباخ الدراسة وأظهرت نتائج ، االستقرار بتطبيق معادلة بيرسونألفا، وا 

لروح المعنوية من وجهة نظر مدرسي التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة في المدارس اأن مستوى 

الحكومية في محافظة بغداد، واتسام إدارة المدرسة مع المدّرسين بفاعلية تنظيمية، ومستوى العالقات 

لمدارس الحكومية في اإلنسانية من وجهة نظر مدرسي التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة في ا

محافظة بغداد جاء بدرجة مرتفعة، ووجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى العالقات اإلنسانية 

، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى لصالح اإلناث والروح المعنوية تعزى ألثر الجنس

 العلمي. العالقات اإلنسانية والروح المعنوية تعزى لمتغير الخبرة  والمؤهل

مهارات عقد دورات تدريبية للمدراء على ممارسة وأوصى الباحث بعدة توصيات من أهمها: 

دارية، ومهارات رفع الروح المعنوية عند المدرسين والعاملين  العالقات اإلنسانية كمهارات قيادية وا 

ب تخصصاتهم في ، وتنمية المدرسين أكاديميا حست إلزامية من قبل وزارة التربيةتكون هذه الدوراو 

يجاد حلول مناسبة.  بعثات داخلية وخارجية، والبحث عن الضغوطات التي تواجه الهيئة التدريسية وا 

 ، محافظة بغداد، مديري المدارس.العالقات اإلنسانية، الروح المعنويةالكلمات المفتاحية: 
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Abstract  

This study aimed to measure the practice degree of the governmental middle-

School principals in Baghdad governorate, and its relationship with the morale of the 

Islamic education teachers. The descriptive approach was adopted to fulfill the purpose 

of this study on a sample which is consists of (382) teachers at the middle schools  in 

random way, which is distributed on the first  directorate of  Karkh, the second 

directorate of Karkh , and  first Rusafa directorate, from the Education directorates of 

Baghdad governorate. 

To answer the main question of the study, which is branched for the following 

questions, the first question was: what is the practice degree of the principals for human 

relationships by the viewpoint of Islamic education teachers in the intermediate stage of 

the governmental schools in the province of Baghdad, the second question is: what is 

the degree practice of morale for the teachers of Islamic education in the middle stage of 

governmental schools in Baghdad province? The third question Is: is there a 

correlational relationship between the degree practice of the schools principals for the 

humanitarian relationships and the degree of morale for teachers of Islamic education at 

intermediate stage in governmental schools at the Bagdad province? The fourth question 

is:  Are there differences that indicate statistically at the level of significance (α≤ 0.05) 

in the degree practice for principals schools on Humanitarian relationships according to 

variables of gender, experience, and qualifications by the viewpoints of the Islamic 



 م

education teachers in the intermediate stage of governmental schools in Baghdad 

province? The fifth question is: Are there differences that indicates Statistically at the 

level of significance (α≤ 0.05) in the degree of morale according to variables of gender, 

experience, and qualifications by the viewpoints of the Islamic education teachers in the 

intermediate stage of governmental schools in Baghdad province? 

The statistical analysis has been used for showing the results of this study tool 

which is depended on a questionnaire, as it was confirmed the veracity of the tool after 

presenting on a group of arbitrators, and then the stability of the transactions of the tool 

has been founded by applying equation Alpha–Kronbach, and finding stability 

coefficients by applying Pearson equation. The study results showed that the level of 

morale by the viewpoint of the Islamic education teachers in intermediate stage at 

governmental schools in the province of Baghdad , And about the school administration 

treating with teachers in regular effectiveness, and the level of human relations by the 

viewpoint of Islamic education teachers in intermediate stage in public schools at the 

province of Baghdad, these were as high degree result. 

And finding differences that are indicates for a statistically significant in the 

level of humanitarian relations and morale differences according to the effect of sex in 

favor of females, and without finding  a statistically significant differences in the level 

of humanitarian relations and morale due to the variable experience and educational 

qualification difference. 

The researcher recommended several recommendations including: holding 

training courses for managers to exercise their human relations skills, such as skills for 

leadership and management, and raising the morale of teachers and employees, and 

these courses must be mandatory by the Ministry of Education. And more working on 

the development of teachers academically according to their specialization in internal 

and external missions, and searching for the pressures that is faced by the teaching staff 

to find appropriate solutions. 

Key words: human relations, morale, the  Province of  Baghdad, school principals.
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 الفصل األول  

 خلفية الدراسة وأهميتها

 :مقدمة

تعد اإلدارة عملية هامة لجميع المؤسسات والهيئات الرسمية والخاصة، فهي التي تعمل على 

تحديد األهداف وتنسيق الجهود وتنظيمها من أجل زيادة اإلنتاجية وتحقيق األهداف المرجوة، ومع 

هذا  التقّدم العلمي والتكنولوجي والحضاري الهائل تنّوعت وظائف وأدوار ومدارس اإلدارة لتواكب

التطّور في كل نواحي الحياة العلمية والصحية واالقتصادية والصناعية والتربوية وغيرها، وتعتبر 

اإلدارة التربوية جزءًا من منظومة اإلدارة بشكل عام، ولكنها تهتم بالجوانب اإلدارية في المؤسسات 

 التربوية المختلفة.

هيم اإلدارية وتطويرها وقد عّرفت وتعد العالقات اإلنسانية أساسًا من أسس تنمية المفا

ذلك السلوك اإلداري الذي يقوم على تقدير كل فرد من أفراد المؤسسة،  بأنها:العالقات اإلنسانية 

مكانياته وخبراته حيث يعتبر قيمة عليا، وهي األساس الذي تقوم عليه العالقات بين  وتقدير مواهبه وا 

ن خالل االحترام المتبادل وحسن النية في التصرفات المديرين والمنفذين والعاملين فيما بينهم م

 .(1998)شهاب، حو اآلخرين وباتجاه العمل أيضاً والشعور الطيب ن

وتلعب العالقات اإلنسانية الجيدة دورًا مهمًا بين األفراد والجماعات في كافة المؤسسات 

ه المؤسسات؛ وألهمّية هذه ، وفي كافة نشاطاتها لتحقيق األهداف المرجّوة من هذفي الدولةالعاملة 

العالقات وضع الّدين اإلسالمي األسس لهذه العالقات اإلنسانية من خالل تحديد القيم والسلوكيات 
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واألخالق الفاضلة لتعامل األفراد في المجتمع فيما بينهم لتعود بالمنفعة عليهم وعلى والمجتمع بحد 

 .(2008)الزهيري، سواء

ة صناعة اإلنسان ويعني بها "صناعة قلبه وروحه صناعة ومن أهداف العالقات اإلنساني

محكمة متكاملة هي التزكية العلمية للّنفس؛ أي بناء الّنفس بالتدريج حتى ينضج اإلنسان ويستوي 

 .(9 :2011 على سوقه" )الالحم،

إذ يقع على عاتقها بناء المجتمعات  المجتمع،وتعتبر المدرسة من المؤسسات الهامة في 

وذلك للّنهوض بهذا المجتمع، وهي ركٌن أساسيٌّ من أركان المؤسسات التربوية الّتي يوكُل وتطويرها 

لها بناء األجيال من خالل تعليمهم وتربيتهم على أسٍس صحيحة بحيث يتسلحوا بالقيم الحميدة 

 وأحدث المعارف، وتهدف المدارس لتحقيق األهداف التربوية المنبثقة من األسس الفلسفية التربوية

 للدولة. 

، تعمل على زيادة دافعية المدرسين والعاملين نحو التطوير والبناء مدرسية الناجحةواإلدارة ال

يمانه بمواهبهم المختلفة بشأ كهوسل نعأن يعّبر سة درلما ريدم علىو ن احترامه للمعلمين وا 

ن من أهم أدوار ومقدرتهم على المشاركة في التخطيط والتنفيذ وتحقيق األهداف وتحمل المسؤولية،  وا 

نحو االبتكار واإلبداع والتجريب جه ولتا علىالمدير تشجيع المعلمين على اختالف مواهبهم وقدراتهم 

شراف ذكي وتوجيه صحيح من خالل خطة وأن يعمل على المحافظة على مستوى متميز  ،مرسومة وا 

 .(2006)الوزان،  عنويةن المعلمين لرفع روحهم الممن العالقات االجتماعية اإلنسانية بينه وبي
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د يعتمللعاملين والطلبة وية ولمعنا روحلمستوى افع ر فيويكون لمدير المدرسة الدور األبرز 

، لدلعدق، والصالى: إ دتستن ممعه ناجحة يةوبرتت إنسانية عالقا ستأسي في نجاحه علىذلك 

الرئيسة لمدير المدرسة ومن المهام  م، والتعاطف.لفهد، واالحترام، والجاا لعملدأ، والمبا تثباو

من جو من الثقة العلية ض مهنيًا،التعاون والمثابرة بينه وبين المدرسين جميعًا، وتطويرهم 

 (. King, 2001)المتبادلة

لتعاون وتقديم ، حيث يعتبر اأي جماعة أفرادوتدل الروح المعنوية على المزاج السائد بين 

، مظاهر ارتفاع تلك الروح المعنويةور بين الزمالء من ، والمساعدة في تذليل األمالنصائح المتبادلة

، وتشكل الرغبة في نفيذ القرارات من مظاهر انخفاضهافي حين يدّل عدم االحترام المتبادل وعدم ت

هدف أساسي تسعى اإلدارة الناجحة إلى تحقيقه ألن  عنوية لدى العاملين في المنظمةرفع الروح الم

)الرفاعي،  تاج والتذمر واالستياء من العمللى األضرار في اإلنالفشل في الوصول إليه يؤدي إ

2006). 

ن عنصرًا أساسيًا في لمعلميا دىل يةولمعنا ّروحلا فعر في سةدرلما ريدم غبةر تشّكلو كما

مديرًا ناجحًا قادرًا على العمل، يجعله ، مما ليةؤولمسا لتحّملداد المدير ستعداري، واإلا دورلأداء ا

 دىل يةولمعنا روحلا فعذ بعين االعتبار رألخا مع جيهولت، واقابةرلم، وايظلتنط، وايطلتخا قيعن طر

 .(Douglas,2000) نلمعلميا

ويرّجح بعض الباحثين أن وجود اختالفات بين المدارس العادية والمميزة، يرجع سببها الرئيس 

واإلنسانية لفنية ا راتللمها، وامتالكه تهدقيا وبسلإلى دور المدير في طريقة إدارة مدرسته، وأ
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ن في لعامليا رسائو نلمعلميزة للتعامل مع اممي يقةطرب هإبراز دورفي  دتساع لتيواإلدراكية ا

على  لقائمةن االعتبارات ام ردلفا جنتاإ في يةولمعنا روحلالتحّلي باهمية أ جّلىتتمؤسسته التربوية. و

ءة لكفاا فعت أن رسادرالا تثبتأ كمار، وشاعمت، وحتياجاا لهو فعدوا له ننساأن المعلم العامل هو إ

)المساعيد، يةولمعنا روحل، وايميظلتنا خلمنا؛ اهما نساسيتيأ نتيزكير علىيقوُم نما اإلنتاجية إ

2004). 

 مشكلة الدراسة:

من خالل عمل الباحث في مهنة التعليم كمدرس للتربية اإلسالمية في المرحلة المتوسطة 

اعل العالقات اإلنسانية بين المدرسين واإلدارة وأثر ذلك على رفع الروح خالل فترة طويلة، الحظ تف

المعنوية أو خفضها، وبعد قراءة العديد من الدراسات عن العالقات اإلنسانية وأثرها أو تفاعلها مع 

 الشرفاتو  (،2007(، والسواح)2007(، والشلوي)2003متغيرات أخرى كدراسة كل من البلبيسي) 

التي أوصت بدراسة العالقات اإلنسانية مع متغيرات أخرى مثل الروح  من الدراسات( وغيرها 2009)

المعنوية حيث إن الروح المعنوية في المدارس تشّكل من أساسيات النجاح والتمّيز، ومن الضروريات 

ة لتكاتف المدّرسين واإلدارة، وزيادة االنتماء والحرص على العمل، وانعكاس ذلك إيجابيًا على العملي

 دراء المدارس والمدّرسين وغيرهم.التربوية والتعليمية من خالل ممارسة م

رشاد الطلبة جيه و وألن معلم التربية اإلسالمية يتميز عن غيره من المعلمين في أمور تو  ا 

ر من أولياء عليه يعول الكثيوضيح تعاليم الدين الحنيف للطالب، و وهو مصدر لت ،للدين الحنيف

ن صاحب رسالة في توجيه المجتمع وقيادة ألنه من المفروض أن يكو م، و األمور صالح أوالده
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ومن خالل خبرة الباحث المباشرة واحتكاكه الدائم وكثرة التحديات التي يعاني منها  ،األجيال القادمة

مدّرسو التربية اإلسالمية والمواقف التي يتعّرضون لها، وغياب ملحوظ للعالقات اإلنسانية الراقية بين 

دارة والمدّرسين وهي التي تحّفز الروح المعنوية وتعمل على رفعها أو خفضها مما يؤّثر على اإل

إنتاجية المدّرسين وأدائهم الصّفي مما ينعكس على أداء الطلبة وتحصيلهم وبالتالي فقد برز السؤال 

  الرئيس اآلتي لهذه الدراسة:

حافظة بغداد للعالقات اإلنسانية وعالقتها ما درجة ممارسة مديري المدارس المتوسطة الحكومية في م

 بالروح المعنوية لمدرسي التربية اإلسالمية من وجهة نظرهم؟

 

:ف الدراسة وأسئلتهااهدأ  
تهدف هذه الدراسة إلى التعّرف على درجة ممارسة مديري المدارس المتوسطة الحكومية في 

ة لمدرسي التربية اإلسالمية من وجهة محافظة بغداد للعالقات اإلنسانية وعالقتها بالروح المعنوي

 نظرهم ويتم ذلك باإلجابة على األسئلة اآلتية:

ما درجة ممارسة مديري المدارس للعالقات اإلنسانية من وجهة نظر مدرسي التربية  :السؤال األول

 اإلسالمية للمرحلة المتوسطة في المدارس الحكومية في محافظة بغداد؟

روح المعنوية لمدرسي التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة في المدارس ما درجة الالسؤال الثاني: 

 الحكومية في محافظة بغداد؟
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 اإلنسـانية للعالقـات المـدارس مـديري ممارسـة درجـة بـين ارتباطيـة عالقـةوجد ت هل :السؤال الثالث

ـــة لمدرســـي المعنويـــة الـــروح ودرجـــة  فـــي كوميـــةالح المـــدارس فـــي المتوســـطة للمرحلـــة اإلســـالمية التربي

 بغداد؟ محافظة

( فــي درجــة α≤0.05هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى الداللــة ) :الســؤال الرابــع

تعزى إلى متغيـرات الجـنس، والخبـرة، والمؤهـل العلمـي مـن  اإلنسانيةممارسة مديري المدارس للعالقات 

 الحكومية في محافظة بغداد؟ وجهة نظر مدّرسي التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة في المدارس

( فـي درجـة α≤0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) :السؤال الخامس

تعــزى إلـى متغيــرات الجـنس، والخبــرة، والمؤهـل العلمـي مــن وجهـة نظــر مدّرسـي التربيــة الـروح المعنويـة 

 غداد؟اإلسالمية للمرحلة المتوسطة في المدارس الحكومية في محافظة ب

 

 أهمية الّدراسة:

 تنبع أهمية هذه الّدراسة فيما يأتي:

أنها دراسة تهتم بمحور العالقات اإلنسانية داخل المدارس المتوسطة الحكومية في بغداد وعالقتها  -

 برفع أو خفض الروح المعنوية عند المدرسين مما يؤثر على عطائهم.

أهم أساسيات العالقات اإلنسانية في التعامل يؤمل من هذه الّدراسة ونتائجها، تسليط الضوء على  -

 داخل المؤسسة المدرسية وتفعيلها.
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قد تكون إضافة علمية في ميدان اإلدارة التربوية التي تناقش العالقة بين العالقات اإلنسانية  -

 المتّب عة بين المديرين والّروح المعنوية لدى مدرسي التربية اإلسالمية في العراق.

هذه الّدراسة المسؤولين وأصحاب القرار في بذل الجهود والتقليل من المعوقات قد تساعد نتائج  -

يجاد المناخ اإلداري المناسب.  والصعوبات التي تواجه تطبيق هذا األسلوب وا 

أهمية الكشف عن العالقة االرتباطية بين العالقات اإلنسانية لمديري المدارس وعالقتها بالروح  -

ة اإلسالمية للمرحلة المتوسطة في مدارس بغداد الحكومية التي من المعنوية عند مدّرسي التربي

 المؤمل أن تؤدي إلى تطوير العملية التربوية والعمل اإلداري داخل المدرسة.

 قد تكون إثراء علمي للمكتبة العربية والبحث العلمي.  -

 مصطلحات الدراسة:

لتربوي اإلداري مع من تحت إمرته، حسن سلوك تصرف القائد ا" ُتع ّرف أنها: العالقات اإلنسانية -

والتعامل باألخالق الحميدة التي ترضي الجميع، والفرد هو العنصر الحيوي في هذه الحياة، وهو 

وحدة التنظيم اإلنساني الذي يحوي المجهود الجماعي، واألفراد هم األساس الحقيقي والحلم الذي 

عبيدات، )ومستمر دون انقطاع" يم فيها فّعاليجعل هذه العالقات ودّية جيدة، والتنظ

2001:179). 

تلك العالقات اإلنسانية التي تمارس داخل المدرسة بين المدرسين ومديريهم،  إجرائيًا: بأنها ُتع ّرفو  -

ويعّبر عنها في هذه الدراسة بدرجة استجابة المدّرسين على فقرات أداة الدراسة التي طّورها 

 الباحث لهذه الغاية.
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مجموعة المشاعر الجماعية لألفراد العاملين في منظمة ما، تجاه "أنها  ُتع ّرف الروح المعنوية: -

المنظمة وفقًا  الظروف والعوامل البيئية المحيطة بهم، والتي ترتبط بتصوراتهم للبناء اإلنساني في

 (.2014مقابلة، و  لحاجاتهم الذاتية" )الكيالني

رس الوظيفية من رفع لمكانته االجتماعية : مقدار إشباع حاجات المدبأنها اً إجرائيُتع ّرف و  -

واالهتمام والحماس للعمل، نتيجًة للعالقات اإلنسانية مع مدير المدرسة، وانعكاس ذلك على 

 تحقيق أهداف المدرسة، وتقاس بدرجة استجابة أفراد الدراسة عن األداة المخصصة لذلك. 

 : حدود الّدراسة

 على موضوعي العالقات اإلنسانية والروح المعنوية.الدراسة الحالية  اقتصرت :الحد الموضوعي -

 : مدرسي التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة في المدارس الحكومية ببغداد.الحد البشري -

 م.2016/2017تم تطبيق الدراسة الحالية خالل الفصل الدراسي األول من العام : الزمني الحد -

 متوسطة الحكومية في العاصمة بغداد.اقتصرت الدراسة على المدارس ال :المكاني الحد -

 محددات الدراسة:

تحددت نتائج الدراسة بدرجة صدق أداتي الدراسة وثباتهما، ومدى صدق استجابة أفراد العينة 

وموضوعيتهم ألداتي الدراسة، وال يجوز تعميم النتائج إال على المجتمع الذي ُسِحبْت منه العينة 

 والمجتمعات المماثلة.
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 الثاني لالفص
 ابقةـــالس اتــــوالدراس ظريــالن األدب
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 الفصل الثاني

 األدب النظري والدراسات السابقة

مفاهيم  ض  ر  هذا الفصل مفاهيم العالقات اإلنسانية وعالقتها باإلدارة التربوية، وع   ض  ر  ع  

بية راسات عربية وأجنهذا الفصل د ض  ر  ع  ذلك في اإلدارة التربوية، كما  أهمية ناقش  الروح المعنوية و 

 ومميزاتها عن الدراسة الحاليةأهمية  وضح  هذه الدراسات و  قارن  ذات صلة بعنوان الدراسة، ثم 

 الدراسات السابقة.

 :أواًل: األدب النظري

 اشتمل األدب النظري على الموضوعات اآلتية:     

 العالقات اإلنسانية( 1)

عشرين، حيث ركزت على زيادة الثقافة لدى اإلنسانية في القرن ال العالقاتظهرت مدرسة 

 العاملين في كافة القطاعات نحو حقوقهم اإلنسانية المختلفة.

برزت مدرسة العالقات اإلنسانية منذ بدايات المدارس السلوكية لعالج نقاط الضعف وقد 

االهتمام  الموجودة في المدرسة الكالسيكية، وركزت على العالقات اإلنسانية إلى حٍد كبير ولم تعطِ 

وزمالئه في جامعة  (Elton Mayo) مايو ومن رواد هذه المدرسة األخرى،الكبير بالنواحي 

هارفارد األمريكية حيث أوضح أن العامل البشري ليس أداة ميكانيكية يستخدم في أدوات اإلنتاج بل 
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ة في العمل خصيإنه شخصية معقدة ومتناقضة ومكّرمة يجب أخذها بعين االعتبار عند وجود هذه الش

 .(2007)الشماع، مع مجموعة الزمالء

من  ولكلٍ  ،يةتتعددت الفلسفات التي ُتعنى باإلنسان وتكوينه وعالقاته فمنها الجوهرية البراجما

هذه الفلسفات مفاهيمها الخاصة وقد اتفقت هذه الفلسفات في التفكير العقالني والعلمي لكشف 

ية والتي تؤمن بعدم وجود معرفة مطلقة وأن الكون ليس نظام المعرفة، ومن الفلسفات؛ الفلسفة اإلنسان

ميكانيكي أو آلي والفرد هو مصدر الوقائع والحقائق، وأن مصدر الحقائق للفرد إنسانيته وكرامته، 

وعلى الفرد التمتع باحترام لكل البشر مع اختالف أعراقهم وأصولهم وصفاتهم، واإلنسانية في التربية 

االختيار والبد من توفير البيئة التي من شأنها مساعدة المعلمين والطلبة  ُتؤمن بأن للفرد حق

واإلداريين على اكتشاف وتنمية مقدراتهم العقلية والجسمية، وتدعوا إلى حماية الحقوق الشخصية 

 (.1995لألفراد وخصوصًا في اكتشاف ذاتهم )مرسي، 

اإلنسانية منها؛ أن العوامل النفسية  ومن أهم األفكار الرئيسة التي جاءت بها مدرسة العالقات

فضاًل عن  العاملين،واالجتماعية المحيطة بالعاملين تؤثر سلبًا أو إيجابًا في الروح المعنوية لدى 

الحوافز االقتصادية والعوامل غير االقتصادية مثل التقدير واالحترام واتخاذ القرارات وغيرها، ويعمل 

 (. 2008، ومهديالعرفي )العاملينسمي بين ذلك على توليد تنظيم تلقائي غير ر 

هي وثائق متينة تربط اإلنسان مع مجتمعه بعيدًا عن القيود الروتينية، والعالقات اإلنسانية 

وهي أيضا تساعد على تفهم األسباب التي دعت المرؤوس إلى تأّخره في القيام بواجبه وعدم انجاز 

سانية ترفع من قيمة اإلنسان واحترامه أمام أقرانه العمل المنوط به، ومن شأن هذه المحاوالت اإلن
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الذين يتعامل معهم وتريحه نفسيًا، ومن هنا تبدأ الثقة والمحبة في النمو ويزداد العمل المشترك بين 

االثنين، وتهدف إلى إشباع الحاجات النفسية األساسية للعاملين، وفي مقدمة حاجات الفرد في عمله 

نان واإلحساس باالنتماء والتيقن بالهدف، والتقدم الوظيفي واكتساب هو الشعور باألمن واالطمئ

 (.1993:93)العرفي، االعتراف بوجوده، واإلشادة بنفسهالخبرات و 

 العالقات اإلنسانية مفهوم

اإلنسانية أنها: "التعامل اإلنساني الحسن الذي يشمل  ( العالقات72: 2009) عّرف السواح

الفضائل، ومكارم األخالق، والقيم التي تعكس الترابط والتالحم، وتنشر  المعاملة الطيبة القائمة على

المحبة والتآلف في جو يسوده المحبة الود والوئام ويبعث على الطمأنينة والراحة ويشجع على 

 اإلنتاجية وحسن األداء في العمل ". 

البشر، وفي إن اإلنسان اجتماعي بطبيعته لذا فإنه ال يستطيع أن يعيش في عزلة عن بني 

الواقع فإنه تربطه مع غيره عالقات إنسانية متنوعة، فبين األبناء واآلباء عالقات، وبين األزواج 

العرفي، ) عالقات، وكذلك بين الموظفين والمعلمين والتالميذ عالقات تربطهم بعضهم ببعض

1993.) 

الذي يقوم على تقدير  السلوك اإلداري( العالقات اإلنسانية بأنها 2012اهلل ) وقد عرفت العبد

كل فرد، وتقدير مواهبه، واعتباره قيمة عليا في حد ذاته والذي يقوم على االحترام المتبادل بين 

المديرين والمنفذين والعاملين بعضهم البعض، والذي يعتمد على حسن النية في التصرفات، ويستند 
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الحة العامة، كما يقوم هذا السلوك على إلى الدراسة الموضوعية العليا لمشكالت اإلدارة متوخيًا المص

 .لفرد إلى الجماعة التي يعمل فيهاالشعور واإليمان العميق بانتماء ا

تفّهم لقدرات األفراد وطاقاتهم " أنها  (170: 2010)هي باإلضافة إلى ذلك يرى مرسي و 

لمعنى السلوكي باأما  ،وظروفهم ودوافعهم وحاجاتهم واستخدام كل هذه األساليب لحفزهم على العمل

وتحقيق  ع تحقيق توازن بين رضائهم النفسيم شيط واقع األفراد في مواقف معينةيقصد بها عملية تن

األهداف المرغوبة ومن هنا يمكن أن نفهم بسهولة أن الهدف الرئيسي للعالقات اإلنسانية في اإلدارة 

 .”ن وبين تحقيق أهداف المنظمةتدور حول التوفيق بين إرضاء المطالب البشرية واإلنسانية للعاملي

إن نظم اليوم ليست مؤسسات صماء ال حياة فيها وال روح، إنها نظم حية كما اإلنسان الذي 

هو محورها وأساسها ومصدر الطاقة فيها وهو جوهرها الرئيسي ولن تربح هذه النظم شيئا إن هي 

 .(2006)الطويل، اإلنسانخسرت هذا 

ّن العالقات اإلنسانية ليست عبارات مجاملة أو كلمات من خالل ما سبق يرى الباحث بأ

نما هي احترام أو فهم وتقدير  ُمنّمقة بين أفراد المجتمع الواحد أو المؤسسة الواحدة أو اإلدارة الواحدة وا 

قدرات اآلخرين، والمؤسسات التربوية هي أحدى المؤسسات التي يقع على عاتقها بناء األفراد، وعلى 

سسات وخصوصًا اإلدارات المدرسية تنمية مفهوم العالقات اإلنسانية عند الطلبة من إدارات هذه المؤ 

  .خالل السلوك المتّب ع من ِقبل اإلداريين والمعلمين داخل المدرسة كونهم القدوة للطلبة
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 :أهمية العالقات اإلنسانية

، حيث يمكن ومنها المؤسسات التربوية ،نسانية أهمية كبرى داخل المؤسساتللعالقات اإل

 : (، كما يأتي2006، عبد الهادي)تلخيص ذلك كما لخصها

لك عن طريق زيادة والء المساهمة في تحقيق نجاح المؤسسة وتلبية حاجات األفراد، ويتم ذ -

للعمل في المؤسسة نظرًا إلى الثقة المتبادلة والود واالنتماء الذي يسود بين  دافعيتهمو  األفراد

 .ات وشعورهم بأنهم جزء من المؤسسةتخاذ القرار األفراد، ومشاركتهم في ا

إصباغ الصفة االجتماعية والرسمية على المؤسسة، فالمؤسسة التي يسودها الجو الرسمي  -

والتقّيد بالتعليمات والقوانين يصعب تغييرها تكون بعيدة عن التماسك والتفاعل والوحدة في 

نها ستتمتع بوالء وثقة أفرادها لما فيها األهداف واآلمال، أما إذا كانت المؤسسة اجتماعية فإ

 من تحقق إشباع حاجاتهم.

ولية ئتحسين العالقات بين الرئيس والمرؤوس وانخفاض نسبة ترك العمل وزيادة الشعور بالمس -

 تجاه المؤسسة من قبل الموظفين وزيادة رضائهم عن رؤسائهم.

ت األخرى والمختلفة راد المؤسسابناء عالقة طيبة بين األفراد داخل المؤسسة وبينهم وبين أف  -

 .وبعضها البعض

البد أنه  :( 2006أشارت الحريري ) اإلدارة المدرسيةولتطبيق مبدأ العالقات اإلنسانية في 

وهي: وضوح األهداف، الحوافز، واالتصال  ،للقائد النظر بعين االعتبار إلى عدة أمور واألخذ بها

والتفاوض، واإلصغاء بتركيز لما يقوله المرؤوس،  الفعال الواضح، وطرح األفكار بشكل مفهوم،
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ضافة إلى أن تكون طريقة طرح  شراك المرؤوسين المعنيين باتخاذ القرار في حدود صالحيتهم، وا  وا 

األوامر على شكل تعليمات وتوجيهات خالية من أدوات النهي وأفعال األمر والوعيد والسلبية، بل 

ميع، ومن الضروري لتطبيق مبدأ العالقات اإلنسانية يجب أن تطرح بشكل لطيف مقبول لدى الج

االتهام على الشخص  النظر إلى المشكلة على أنها أمر عارض ممكن عالجه دون وضع إصبع

 .اعيها والعمل على حلها بشكل هادئ، بل البحث عن أسباب المشكلة وحدودها ودو صاحب المشكلة

 

 : العوامل التي تسهم في تحقيق العالقات اإلنسانية

ات اإلنسانية داخل لعوامل التي تسهم في تحقيق العالقا( بعض 2012اهلل ) صت العبدلخّ 

 Abraham)وهي الحاجات اإلنسانية التي حددها ماسلو  معرفة الدافعية للعمل :المدرسة ومنها

Maslow ) في )الحاجات الفسيولوجية، وحاجات األمن والطمأنينة، وحاجات التقدير والمكانة

ي تركيب أ معرفة ديناميات الجماعة:، ووالمشاركة، وحاجات تحقيق الذات(ية، واالنتماء االجتماع

التفاعل السلوكي واالجتماعي واالتصال الفعال والمشاركة، ، والتي يدخل فيها الجماعة داخل المدرسة

وهي التي  ة:الروح المعنوي ونماء، االهتمام بالنواحي النفسية واالجتماعية، الروح المعنوية، الحوافز(

ويدخل فيها  لحوافز:باواالهتمام ، سلوكها، وسنقوم بتوضيحها الحقاتسيطر على الجماعة وتوجه 

 .الحوافز اإليجابية والسلبية
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 :اإلنسانيةأسس العالقات 

 :يل، كما ياإلنسانية( األسس التي تقوم عليها العالقات 2010)شعالن ص لخّ 

 .ةوبأن كل فرد له قدراته الخاص األخريين اداألفر الجماعة بقيمة  يكل فرد ف إيمان .1

 .االعتبار يف وأخذها اآلخريناحترام رغبات  .2

 المجموعة. أفرادأن يسود االنسجام والتعاون بين  يد الجماعة فرغبة كل فر  .3

 بالنفس ونبذ الغرور واالدعاء. الثقة .4

ة سة متنوعوقد الحظ الباحث أن مجاالت العالقات اإلنسانية التي يقوم بها مدير المدر 

المحلي واإلدارات العليا ... ، حيث تتضمن العالقات مع المعلمين والطلبة والمجتمع ومجاالتها عديدة

 .الخ

 : اإلنسانيةوسائل تطبيق العالقات 

 ( بعضاً 2011) يعالق المشار إليه في Bernard Rosenbaum)) روزنبوم برنارد قّدم        

 :بيق العالقات اإلنسانية منهاارس مع معلميهم في تطمن الوسائل التي يتبعها مدراء المد

أن يظهر مدير المدرسة االحترام والوّد للمعلم بدون تعالي أو تنفير، وذلك من خالل العبارات  .1

 اإليجابية للسلوك اإليجابي.

المتبقية فيها من أجل الصالح العام دون  اإلجراءات، وتوضيح التركيز على المشكلة وأسبابها .2

 إثارة لشخصية المعلم ومن ثم تطبيق النظام في حقه. تجريح أو
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 المعلم تحقيق العمل كما هو مطلوبدعم التعليمات والتوجيهات من خالل الطلب من  .3

وتشجيع ذلك من خالل الترقية والشكر، ويتضمن ذلك أيضا تنفيذ التعليمات في حالة 

 التقصير في أداء العمل في وضوح وشفافية.

وهذا يؤدي إلى رفع الروح المعنوية عند المعلم ويتجاوب مع تعليمات  اإلنصات ال التشاغل: .4

 مديره.

تحديد أهداف واضحة في تحسن العمل التربوي داخل المدرسة، ومتابعة تنفيذ هذه األهداف  .5

 ومن طرق االتصال المختلفة.

ـــــث  ـــــيم حي ـــــوي مق ـــــي عمـــــل مـــــدير المدرســـــة كمشـــــرف ترب ومـــــن خـــــالل مالحظـــــات الباحـــــث ف

ــــارات دوريــــة تهــــدف يقــــوم مــــدير المد ــــهالكشــــف عــــن حقيقــــة عمــــل المــــدّرس  إلــــىرســــة بــــأداء زي ، وأدائ

للمعلــــــم بــــــأداء مهامــــــه مــــــن أجــــــل االرتقــــــاء بالعمليــــــة التعليميــــــة، وبالتــــــالي وضــــــع التقــــــدير المســــــتحق 

وهـــــو بهـــــذا يحـــــتفظ علـــــى قــــــدرات المدّرســـــين وطاقـــــاتهم مـــــن الهــــــدر، وتمّكنـــــه مـــــن االســـــتمرارية فــــــي 

أيضــــــا تنــــــّوع وســــــائل االتصــــــال الفّعــــــال بينــــــه  خدما_مدير المدرســــــة_االنتفــــــاع مــــــن المدّرســــــين مســــــت

باإلضــــــــافة إلــــــــى قيــــــــام مــــــــدير المدرســــــــة بــــــــاألدوار األخــــــــرى اإلشــــــــرافية اليوميــــــــة  وبــــــــين المدرســــــــين،

المعتـــــــادة كمراقبـــــــة الـــــــدوام الرســـــــمي، والمناوبـــــــات، والتحفيـــــــز اليـــــــومي، وحضـــــــور الـــــــدورات التربويـــــــة 

   تها الرئيسية في محافظة بغداد. التي تقيمها مديريات التربية في مقرا

بدوره تجاه المعلم في المهام المنوطة به عن  مدير المدرسة كموجه تربوي مقيم إسهاموعند 

 إلىتحتاج  فإنهاتحسين العملية التعليمية والتربوية بشكل عام  إلىطريــــق وسائل االتصال والتي ترمي 

تشخيص ما  إلىية التقويم التربوي الهادف التعرف على مدى تحقق ذلك التحسين عن طريق عمل
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ومن ثم وضع الخطة العالجية وفق مراحل التقويم التربوي الجيد وهي تحديد الهدف من ، يمكن تقويمه

التقويم القائم على توفير ما يمكن أن يتحلى به المعلم من حيث إلمامه بالمادة وقيادته لتالميذه 

 يم اتخاذ الوسائل المعتمد عليها فط في تنفيذ المنهج ومن ثوتقويمه لهم ودوره في التنظيم والتخطي

 (. 2011، )عالقيالذاتيةمقاييس التقدير التقويم، كالبطاقة و 

 :وكيفية تطبيقها العالقات اإلنسانية في اإلدارة التربوية

يقع على عاتق المدرسة تسليح ُبن اة األّمة، جيل المستقبل بأحدث المعارف والعلوم وتجهيزهم 

وض غمار الحياة، حيث تسعى لتحقيق األهداف التربوية للبلد، ولتقوم المدارس بمهامها على أكمل لخ

وجه، البد من وجود إدارة مدرسية مميزة متمثلة بمدير المدرسة الذي يقوم على تنظيم العمل وتوزيع 

لمين، وعليه المهام، ويتعامل مدير المدرسة مع عناصر العملية التربوية بشكل مباشر وخصوصا المع

أن يمتاز بعالقته المميزة معهم، وفي هذا الصدد ظهر اهتمام الباحثين بموضوع العالقات اإلنسانية 

الواجب توفرها بين أقطاب العملية التربوية، إذ إن أحد المقومات األساسية لنجاح اإلداريين التربويين 

ير على معرفة مواطن الضعف والقوة لدى هو االهتمام بتــطبـيـق العالقات اإلنسانية، حيث تساعد المد

المعلمين ويدرك اتجاهاتهم وتشعره بالثقة مما يمكنه من إحداق تغيير في النظام وتسيير العمل على 

 (. ه1399أكمل وجه )الشهري، 

( بأن تطبيق مبدأ العالقات اإلنسانية في المجتمع المدرسي ُتحقق 1996ن سرحان )وقد بيّ 

وتنمية الوعي لدى المعلمين والطالب للمشاكل التي  ،اعيًا مناسبًا داخل المدرسةخلق جوًا نفسيًا واجتم

تصادفهم في المدرسة وتسهم في رفع كفاءة المعلمين وروحهم المعنوية وتحصيل الطالب، كما تقوم 

على دعم وتنمية روح الود والتفاهم بينهم، وتساهم في حل المشكالت التي تواجه أفراد المجتمع.
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 المعنوية:روح ال( 2)

إلى أن الروح المعنوية تشتمل على مشاعر وطريقة  (Monk, 1994:125) يشير "مونك"

في التفكير، ومعتقدات واتجاهات، ويعرف الروح المعنوية أيضا بأنها "المشاعر التي يحملها العامل 

 .نحو عمله وذلك اعتمادًا على كيفية إدراكه لنفسه وللمؤسسة التي يعمل فيها

( "هي بث الحياة في الُنظم وتعميق شعور العاملين بالمودة 2006،317)الطويل وذكرها

وبالرضا والتفاني الذي ينعكس على تجسيد البعد النوعي في العمل وعلى اإلحساس بالمتعة وبأهمية 

وحاّسية ساعات العمل المبذولة وفائدتها، لما للعمل والدور الذي يباشرونه له ضرورة في تحقيق ما 

 ن إليه". يطمحو 

والروح المعنوية عبارة عن الجو العام الذي يسود المؤسسة التربوية، وقدرة الفريق على 

التكاتف بإصرار ومثابرة وثبات والعمل كفريق واحد وبأقل ما يمكن من الصراع أو النزاع من خالل 

 (. 2013الحراحشة، و  داف المؤسسة التربوية )أبو حجيلةالسعي الحثيث نحو تحقيق أه

( على أنها ذلك المزاج السائد أو الروح السائدة بين األفراد الذين يكونون 1986يعرفها طه )و 

وباإلخالص  الجماعة،جماعة، والتي تتميز باالطمئنان في الجماعة، وبثقة الفرد في دوره في 

 الجماعة.للجماعة واالستعداد للكفاح من أجل أهداف 

وعة المشاعر الجماعية لألفراد العاملين في ( بأنها مجم1999وكما عرفها عباس وعلي )

والتي ترتبط بتصوراتهم للبناء اإلنساني في  بهم،اتجاه الظروف والعوامل البيئية المحيطة  ما،منظمة 
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المنظمة وفقًا لحاجاتهم الذاتية أو بأنها شعور باالنتماء واالرتباط في المشاعر مع الجماعة إلى درجة 

 مصلحته.واًل أول فوق وضع الفرد مصلحة الجماعة أ

( بأنها عبارة عن الشعور العام لدى الجماعة والذي يعبر عن مدى 2002وعرفها سلطان )

سعادتها ورضاها عن العمل، ومستوى الروح المعنوية بالنسبة ألي جماعة تحكمه عددًا من الظروف 

 بعضها داخلية تتعلق بالجماعة والبعض اآلخر يرجع ألسباب خارجية. 

( بأنها ظرف يتأثر بالتحمس واألمل والثقة والعوامل 2003ها سيد وعبد الموجود )وكما عرف

 عمله،( بأنها مسألة فردية نصف مشاعر الفرد تجاه 2003األخرى المماثلة. ولقد عرفها الشنواني )

 العمل.ومدى رضاه عن هذا 

ة اإليجابية ( بأنها حالة ذهنية تحددها المشاعر النفسيYoung, 2006وأشار إليها يانغ )

التي يحملها الفرد نحو عمله وطريقة إدارة هذا العمل وتنفيذ بشكل صحيح، وقد تتضمن الروح 

حباطًا ويدفع إلى الميل إلى نقد اآلخرين والتشاؤم.  المعنوية إحساسًا سلبيًا وا 

أنها حالة نفسية وذهنية تتشكل ضمن قال  (Mackenzie, 2010)وكما عرفها ماكينزي 

لتحسس الذي يحث المعلم على القيام بعمله بأفضل صورة ممكنة، وهي محصلة عدة االهتمام وا

 عوامل داخلية وخارجية وروحية وفكرية تدفع بالفرد لتحقيق كل ما هو مطلوب منه. 

( إلى أن الروح المعنوية مطلوب التحلي بها لحث 2008وقد أشار كل من )العرفي ومهدي، 

 ت المدرسة.المعلمين على تحقيق أهداف وطموحا

حيث يتمثل دور مدير المدرسة في تهيئة بيئة مالئمة من حيث توفر وسائل الراحة وظروف 

واستخدام  المناسب،ووضع الرجل المناسب في المكان  المناسبة،وتأمين الرواتب  المناسب،العمل 
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العاملين  والجدية في االستماع إلى شكاوي السلطة،وتفويض  اآلخرين،الديمقراطية في التعامل مع 

 فعال.ومعالجتها بشكل 

 المعنوية:أهمية الروح 

إن المعلمين إذا ما وجدوا في مدرستهم جوًا إنسانيًا مناسبًا وعوملوا معاملة تليق بهم وبكرامتهم 

 تكون العالقات اإلنسانية حافزاً  هكذاو  دفعهم ذلك للحرص على العمل وكون لديهم الحب والتقدير،

 (. 1998 ،قبال عليه )مرسيإيجابيًا على العمل واإل

ويمكن عن طريق دراسة معنويات األفراد التعرف على شعورهم تجاه األعمال التي يقومون         

بها، وأي األجزاء من هذه األعمال تثير اهتمامهم وتجنب تركيزهم كما يمكن التعرف على مشاعرهم 

العمل على اف مشاكل األفراد و تجاه المشرفين عليها، وبذلك تصبح هذه الدراسة وسيلة الكتش

فإذا أرادت اإلدارة أن تغير بعض السياسات الخاصة باألفراد فإن األمر يحتاج بعد أن  معالجتها

توضع هذه التغييرات موضع التنفيذ أن تقوم اإلدارة باستقصاء ردود الفعل لدى األفراد تجاه برنامج 

 (.2003، تضعه )الشنواني

نوية لدى المعلمين بشكل عام والعاملين في القطاع التربوي بشكل وقد تبرز أهمية الروح المع

 : على النحو التالي(Gunbayi, 2007) خاص في عدد من الجوانب التي لخصها جونباي

 تزيد من شعور المعلم بثقته بنفسه وبالتالي يزداد عطاءه. .أ 

 تزيد من إخالص المعلم للعمل وتزيد من إنتاجيته. .ب 

 بالتالي تزيد من تحصيل الطلبة.المعرفة، و  لى أسلوب المعلم في نقلتضيف أثرًا إيجابيًا ع  .ج 
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أن أهمية  (Leithwood & Macadie, 2007) ومن جانبهما أشار ليثوود وماكدي

الروح المعنوية للمعلم تكمن في قدرتها على زيادة رضاه عن العمل وتخفف من حاالت االحتراق 

 : أهمية الروح المعنوية في ما يلي النفسي وعدم الطمأنينة في العمل، و تبرز

 تحسن من حالة المعلم النفسية وتزيد من رضاه عن نفسه وعن عمله. .1

 .لإلبداع مالئمةتجعل ظروف العمل أكثر  .2

 تحفز المعلم على استخدام كل األساليب الحديثة وبذل كل الجهد لصالح الطلبة. .3

 تخلق مناخًا مدرسيًا وبيئة آمنة ومناسبة إلحداث التعلم. .4

 تحد من حاالت ترك العمل والتشاؤم والنقد السلبي للذات واآلخرين.  .5

 مظاهر الروح المعنوية :

إن للروح المعنوية مدلواًل معنويًا غير ملموس، ولكن يمكن أن يعبر عنها من خالل 

، (2003)من الخضوركاًل مجموعة من المظاهر التي تدل على انخفاض الروح المعنوية كما أوردها 

 : (2004) ودنيس، (2003) والدعيس

تذمر الشكاوي والتظلمات: تمثل كثرة الشكاوى في المنظمة مظهرًا من مظاهر ال .1

 ، وليس بالضرورة أن تكونوانخفاض الروح المعنوية بها، وقد يكون بعضها حقيقياً 

نما قد تككثرة الشكاوي تتجه لسوء اإلدارة، و  ، ون نتيجة لتوتر داخلي في الجماعةا 

 ة أن تكون قلة الشكاوى مظهرًا من مظاهر ارتفاع الروح المعنوية فمنوليس بالضرور 

 الممكن أن يصاب العامل بإحباط شديد نتيجة عدم اإلنصات إلى شكواه فيكون رد

 الفعل الطبيعي هو سلبيته.
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دوران العمل: تدل زيادة معدل خروج العاملين من القوى العاملة بالنسبة إلى معدل  .2

، فإذا لوحظ أن ياتهم منخفضة، حتى في داخل القسم الواحدنو انضمامهم على أن مع

ظهرًا من مظاهر انخفاض معدل طلب نقل العاملين بهذه األقسام مرتفع كان ذلك م

 ، وثبات القوى العاملة في المنظمة ليس بالحتمية دلياًل على ارتفاعمعنوياتهم

املين خارج للع معنويات العاملين، فمن الممكن أن تكون فرص العمل المتاحة

 ، وهذا يقلل من خروج القوى العاملة وتظهر كأنها ثابتة.منظماتهم محدودة

التنظيمات غير الرسمية: إن ظهور التنظيمات غير الرسمية من المظاهر الواضحة،  .3

واألكيدة لمدى انخفاض معنويات العاملين فيها، وحددت مظاهر الروح المعنوية من 

 ي: حيث ارتفاعها وانخفاضها بما يأت

 شدة تمساك الجماعة بعضويتهم وافتخارهم باالنتماء إليها. -

شاعة روح الفريق بينهم. -  قوة تبني أفراد الجماعة ألهدافها وحرصهم على تحقيقها وا 

 المتواصل.ودعمها  واستمرارهادفاع أعضاء الجماعة عنها وحرصهم على بقائها  -

 

، والتي وح المعنوية لألفراد العاملينالر إن المنظمة والمدير لهما التأثير الكبير في مستوى 

وستراك  (،Yasasuy, 2001) ياساسوييمكن أن يعبر عنها بمجموعة من العوامل أوردها كل من 

 ( :2007) والسعود (،2004) والسكران (،2004)

  إذاف ،فيه أن المنظمة لها تأثير كبير في اتجاهات العاملين كال شومما المنظمة:  .أ 
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عية جديرة باالهتمام ومفيدة ومقبولة تصبح لدى العاملين مشاعر كانت األهداف الموضو 

وكذلك فإن الهيكلية الواضحة للمنظمة وتعريف العامل  ،إيجابية تجاه العمل والمنظمة

أن السمعة الحسنة للمنظمة  كما بثقةبالواجبات والمسؤوليات تشجع العاملين على العمل 

لكون األفراد العاملين سوف يشعرون  ،لعاليةالذي يعد من العوامل الهامة ذات القيمة ا

 واالنتماء للمنظمة. ،وروح الوالء ،بالفخر

  لتي لها تأثير في الروح المعنويةتعد الممارسات اإلدارية من أهم العوامل ا :القيادة .ب 

وتزيد من  ،فالعدالة في التعامل وفي العمل ترفع الروح المعنوية للعاملين ،للعاملين

بعكس القائد االستبدادي  ،في أثناء عملهم مع إداري متعاطف معهمشعورهم بالراحة 

الذي  ،أو القائد السلبي أو المتساهل ،المسيطر حيث يشعرون معه باإلجبار على العمل

 بممارساته سيقودهم نحو مناخ غير جيد يبعد فيه العمل عن التطوير.

  المعنوية ثرة في الروحوامل المؤ إن بيئة العمل والظروف المحيطة من العبيئة العمل: .ج 

 لها تأثيرا كبير في رفع الروح المعنوية للعاملين. ،والسعادة ،والراحة ،فالنظافة واألمان

  وفي العاملين،يعد هذا العامل من العوامل المؤثرة في اتجاهات زمالء العمل:  .د 

تناول وي باستمرار،فالفرد العامل الذي يعمل مع زميل له متذمر  المعنوية،روحهم  مستوى

سوف ينعكس على تفكيره بعمله بطريقة سلبية وسوف  المؤسسة،حديثه اليومي سلبيات 

 مما يؤثر في معنوياته.اليومي،تتكون لديه خبرات غير سارة لعمله 

  ةتعد األعمال الروتينية عاماًل مؤثرًا بصورة عكسية في الروح المعنويطبيعة العمل:  .ه 
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أما األعمال التي تتصف بالمتعة  ،سم بالتكرارألن هذه األعمال تت لألفراد العاملين

 والتحدي فإنها تقود إلى روح معنوية عالية للعاملين. 

  ين نحو مناخ غير جيد بما ال يسمحالذي بممارساته تلك سيقود العامل المتساهل: .و 

 بتطوير العمل واألداء.

 ير في روحهإن طريقة نظرة العامل إلى نفسه وفهمه لذاته لها أثر كب الفرد العامل: .ز 

المعنوية، فالفرد العامل الذي ال يتمتع بالثقة في نفسه ويعاني في صحته الجسدية 

، كمان أن عدم قناعته بمدى إشباع تطوير روحه المعنوية يشكل مشكلة والذهنية فإن

حاجاته ورغباته ومقارنته للمزايا والمنافع التي يحصل عليها العاملون واآلخرون الذين 

، ويؤدي به إلى نظمة كل ذلك شكل قيمة كبيرة عندهال نفسها في الميقومون باألعم

 االستياء.

 :عوامل رفع الروح المعنوية

، ثالثة منها تتصل ( إلى ستة عوامل تؤثر في الروح المعنويةDavis, 1962) أشار ديفس

 ، وهي: ب أخرى، وثالثة تتصل بجوانبالعمل مباشرة

، وهو حلقة ر على ما يقوم به العامل من مهامالمباش كفايات المشرف المباشر؛ لكونه المؤثر .1

 صل واالتصال بين الفرد واإلدارة.الو 

كل ما يستطيع من  الرضا عن العمل نفسه؛ والذي يشكل دافعًا للعامل إلتقان عمله، وبذل .2

 جهد للقيام به.
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ذا ما منح .3 فرصة  االندماج مع الزمالء في العمل، لكون العامل بطبعه كائنًا اجتماعيًا، وا 

 الزمالة فإن ذلك يشعره بالرضا عن العمل.

 أما العوامل التي تتصل بجوانب أخرى، فهي: 

 توافر أهداف فاعلة في المنظمة ومقبولة من وجهة نظر العاملين.  -1

 عدالة المكافآت والرواتب.  -2

 العمل. الحالة الصحية والذهنية لألفراد والتي لها أثر في بيئة العمل، وفي أداء الفرد  -3

أن طريقة نظرة الموظف لنفسه وفهمه لذاته، ( 2006أورد آل علي، رضا والموسوي، سنان )

ويعاني من اعتالل في  بالنفس،لها تأثير كبير في روحه المعنوية، فالفرد العامل الذي ال يتمتع بالثقة 

ته بمدى إشباع كما أن عدم قناع مشكلة،صحته الجسدية والذهنية فإن تطوير روحه المعنوية يشكل 

حاجاته ورغباته ومقارنة بالمزايا والمنافع التي يحصل عليها العاملون اآلخرون في المنظمة الذين 

 . واالستياءويؤدي به إلى السخط  عنده،كل ذلك يشكل قيمة كبيرة  نفسها،يقومون بأعماله 

وظفين إلى ومن هنا يمكن إرجاع جميع العوامل المؤثرة في رفع الروح المعنوية بين الم

 عاملين:

 للعمل:توفير الجو المناسب  أواًل:

، الروح المعنوية العالية للموظفينويندرج تحت هذا العامل عدة شروط يجب توافرها لتحقيق 

، وتوفير الجو النفسي ايات التي تسعى المؤسسة لتحقيقهاكوجود فكرة واضحة عن األهداف والغ

يجاد نظام داخلي للعمل ه أهميته في دائرة عملهنه عنصر لاالجتماعي الذي يشعر الموظف بأ ، وا 

، أكيد ذاته والتعرف في حدود مهامه، مما يتيح له حرية تيحدد اختصاصات الموظف ومسؤولياته
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ة الحكيمة والواعي الديمقراطية، وتوفير اإلدارة ال مع من هو في درجته أو أقل منهوحرية االتص

يجاوالقادرة على التوجيه والتنفيذ  .المهنيد الفرص الكفيلة بتحسين مستوى الموظف العلمي والفني و ، وا 

 ثانيًا: عامل إرضاء الحاجات النفسية: 

، فقد صار إرضاؤها شرطًا لى تحقيق السعادة النسبية للموظفيتوقف إشباع هذه الحاجات ع

يد والتوتر، ، والتحرر من التهدلعالية كالحاجة إلى األمن النفسيأساسيًا لتحقيق الروح المعنوية ا

، وحاجته إلى النجاح الحاجة إلى االنتماء إلى الجماعة، وأن يكون مقبواًل، وتشجيعه على االستمراريةو 

خالل  والنمو والتحسن المستمرين في وظيفته ومهنته، وحاجته إلى تحقيق المكانة االجتماعية من

عطائه من الصالحيات ما يمكنه من أداء الو إشراكه في المسؤولية شعاره ، وا  اجبات المنوطة به، وا 

، مما يسهم في تحقيق حاجة في العمل ، وتحقيق أية حاجة منهابأهميته وأهمية الدور الذي يقوم به 

 (.1972 ،)الشيباني أو حاجات أخرى نتيجة تداخلها

 

 تعتمد على خمسة عوامل رئيسية هي: ( أن الروح المعنوية للموظف1992)فقد ذكر كنعان

والذي يسهم مع مجموعة العاملين  ،التنظيم الذي يعمل فيهثقة الموظف بهدف  .1

 .لتحقيقه

 سواء من الناحية الرسمية أو غير الرسمية.  ،كفاءة التنظيم ونشاطه كمجموعة .2

 والنفسية.  ،يةوالعقل ،حالة الموظفين الجسمية .3

 .ثقة العاملين ووالؤهم في قيادتهم ومنظمتهم .4

 مل. ثقة الموظف المتبادلة مع زمالئه في الع .5
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ن تخلف عنصر  ،وقد يصعب تحقيق التوازن بين هذه العوامل الرئيسة في بعض الحاالت وا 

ولكن يمكن للمنظمة  ،من هذه العناصر ال يعني بالضرورة انخفاض الروح المعنوية الكلية للمرؤوسين

 أن تحقق ارتفاعًا في الروح المعنوية لدى أعضائه بباقي العناصر. 

في الروح المعنوية لألفراد هي: ( إلى عشرة عوامل مؤثرة Flippo, 1976) أشار فليبوو 

والفرص  ،واستقرار الفرد في عمله ،والتقدير للعمل المنجز ،والراتب ،وظروف العمل ،القيادة العادلة

وقيام الفرد  ،والمكانة االجتماعية ،ومزايا أخرى غير األجر ،واالنسجام مع زمالء العمل ،المتاحة للفرد

 . اء عملالعامل بأد

 

 ( Morale and Productivity) الروح المعنوية و اإلنتاجية

( إلى وجود جدل حول اعتقاد بعض الباحثين بأن الروح Yasasuy, 2001) أشار ياساسوي

في حين يرى  ،أن الروح المعنوية العالية تقود إلى إنتاجية عاليةو  ،وية لها تأثير في إنتاجية الفردالمعن

أن على المدير المباشر ائم إيجابي بين الروح المعنوية واإلنتاجية و وجود ارتباط د بعض التربويين عدم

 .العاملين نحو اإلنتاجية العالية مهمة دفع

قد ، وعلى العكس من ذلك ،لممكن أن تكون اإلنتاجية عالية والروح المعنوية متدنيةمن او 

لجعل  الة على المدير عبئ كبيرفي هذه الحو ، تاجية متدنيةاإلنتكون الروح المعنوية عالية و 

 .راجيًا منهم العمل، المرؤوسين راضين وسعداء

إلى وجود أربعة احتماالت مختلفة  ا( في دراسة لهLikert, 1976)قد توصلت ليكرت و 

لعاملين في : احتمالية وجود الروح المعنوية العالية لوهي ،الروح المعنوية بمعدل اإلنتاجيةلعالقة 
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احتمالية وجود و  ،الية للعاملين مع إنتاجية عاليةاحتمالية وجود الروح المعنوية العو  ،إنتاجية متدنية

دنية للعاملين احتمالية وجود الروح المعنوية المتو ، ة للعاملين مع إنتاجية عاليةالروح المعنوية المتدني

 مع إنتاجية متدنية.

 ،بعضها داخلي ،ينةأو جماعة تحكمه عدة ظروف مع إن مستوى الروح المعنوية ألي فرد

أهدافهم مما يقلل كم ضاء الجماعة بالنسبة لتوقعاتهم و : التوافق بين أعمثل ،يتعلق بالجماعة ذاتها

توقع و  ،تركيز جهودهم على الهدف المشتركيمكنهم من و  ،ماالت النزاع بين أعضاء الجماعةاحت

فضاًل عن  ،لتعاون والتالحموا ،الجهد المشترك في تحقيق األهدافاحتماالت النجاح من خالل أثر 

لمشترك حيث تميل الروح المعنوية إلى االرتفاع كلما كانت النتائج الفعلية للجهد ا ،النجاح الفعلي

 ،اب خارجيةبعضها يرجع ألسبو  ،لجماعة روحها المعنوية عاليةاالنتماء و ، للجماعة تبشر بالنجاح

أكثر استثمارًا لقدراتهم و ، فقًا مع دوافع األفرادن متوافإذا كان المضمو ، مثل: مضمون العمل أو الوظيفة

فضاًل عن  ،الجماعةمستوى الروح المعنوية لألفراد و  مهاراتهم يمكن أم يؤدي دورًا في رفعخبراتهم و و 

أهداف ذات قيمة تستحق شعور جماعات العمل بأنها تعمل من أجل و  ،طبيعة قيم المنظمة وأهدافها

ضغط على العاملين في محاولة التقليل من مقدار الو  ،نظم الرقابةوطبيعة  ،ونوع اإلشراف ،جهودهم

 (. 2002 ،تشجيع أسلوب الرقابة الذاتية )سلطانو  ،أثناء العمل
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 : في بناء الروح المعنوية للعامليندور القيادة 

أو إبقائها  ،إلى أن بناء الروح المعنوية للعاملين (Yasasuy, 2001) اسويقد أشار ياسو 

نما يتطلب من اإلداري القيام ببعض اإلجراءات توى المعقول ليس بالعمل اليسير و مسضمن ال ا 

 :مثل ،الضرورية

من خالل االهتمام بتوفير  ،التي يجب أن تكون عادلة ومستحقه :(Remunerationالمكافأة ) .1

 .المكافآت التي تتناسب مع مهارات العاملين وقدراتهم

 ،ظيفي لتحرير العامل من القلقهتمام بتوفير األمن الو اال: (Job Securityاألمن الوظيفي ) .2

 وترسيخ االطمئنان لديه باالستمرار في العمل والبقاء في الوظيفة.

: معاملة اإلنسان العامل كمصدر ومورد له أهميته وليس (participationالمشاركة )  .3

 ،حياته في المنظمةوينبغي السماح له في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر في  ،كأداة

ويجعلهم  ،يؤدي إلى تبادل األفكار ،همونقبل اقتراحات ،العاملين في اتخاذ القرارات فمشاركة

 .أكثر اهتمامًا بعملهم

 ،ومتعة ،وتحدياً  ،: من خالل جعل األعمال أكثر مسؤولية(Job Enrichmentإثراء العمل ) .4

 .المهنيومنح العاملين فرصة من أجل اإلنجاز والمعرفة والنمو 

: إن البنية الطولية للمنظمة تزيد من المسافة ما (Organization Stuctureالبنية الهيكلية ) .5

أما  ،والسيطرة أصعب ،فيصبح االتصال رديئًا في أغلب األحيان ،بين المدير والعاملين

قشة وتسمح لهم بمنا، الهيكلية المنبسطة أو المستوية فهي تقرب المسافة بين العاملين وقائدهم
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والتبادل الصحي لألفكار وجهًا لوجه ، مما يمهد الطريق لمناخ  ،وتفهم معناها ،التعليمات

 .عمل إيجابي

: ففي معظم األحيان تأتي عملية الشكوى (Grievance Redressedتعويض الظلم ) .6

ولذلك فإن اإلجراء الفوري  ،بسبب انخفاض الروح المعنوية للعاملين ،والتذمر واالنتقادات

وتعويض العامل عن  ،ريع يتطلب استخدام المدير للسلطة والعمل على إزالة الشكوىوالس

 .الظلم الذي لحق به

والتقلب  ،والتأخر ،كالتغيب ،: سلوك العاملين(Employee Counselorاستشارة العاملين ) .7

ومن الضروري االهتمام بالعمل على  ،وغيرها ناتج عن تدني الروح المعنوية ،واإلهمال

من خالل التعرف إلى مشكالتهم وحالها  ،ووضعهم على المسار الصحيح ،ة العاملينمساعد

 وجعل القاعدة األساسية للعمل هي استشارتهم. ،بصورة فورية

: ينبغي على اإلدارة العليا االهتمام بالعاملين على (Sound Leadershipالقيادة المتناغمة ) .8

مع وضع خطط ، والنشاطات الترفيهية لهم ،عامةوتأمين السالمة ال ،كافة مستوياتهم ووظائفهم

 مالحظاتهمواالستماع واإلنصات إلى مشكالتهم و  ،عاملينلبناء عالقات قوية عادلة بين ال

من خالل سجالتهم لمعرفة أسباب الغياب  دون إحباطهم أو تثبيط همومهم خالل عملهم

د إلى تحسين الصحة الذهنية األمر الذي يقو  ،والتذمر ومد يد العون والمساعدة العاجلة لهم

 ورفع روحهم المعنوية. ،للعاملين
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( إلى أن مفهوم الروح المعنوية يعبر عن الروح المعنوية الفردية للمعلم 1999ويرى الطويل )

ومدى  ،إلى مشاعر المعلم تجاه عمله هامفهوم يشيرحيث  ،والجماعية ألعضاء الهيئة التدريسي 

ومدى تكيفه مع دوره ونفسه ومع زمالئه  ،ووزارته التي ينتمي إليها مل بهارضاه عن مدرسته التي يع

وتحتاج إلى  ،تؤدي إلى رفع الروح المعنويةكما أن الراتب والمكافآت المادية وحدها ال  ،المعلمين

واالحترام المتبادل بين  ،والسياسات الواضحة للعمل ،عوامل مثل: المناخ النفسي المريحتضافر عدة 

 .والثقة والتعاون المتبادل لتحقيق األهداف التربوية المنشودة ،فسهم وبين المدير والمعلمينالمعلمين أن

 

 ؛أو انخفاضها هو مدير المدرسة المعنوية،ول عن ارتفاع الروح ؤ أن الدور األكبر المس

ر الكادوي قادر على التأثير في فهو كقائد ترب دّرس والمدّرسةرف التربوي المقيم المتابع للمالمش

معهم في حل المشكالت التربوية والمدرسية لتوفير الجو المناسب الذي يساعدهم  التعاونو  التدريسي

اإلبداع من أجل تحقيق أفضل األهداف العملية التربوية، وهو كذلك القادر على تنمية على االبتكار و 

وتخلق أجواء  ،بداعاإلو اطهم وعدم مبادرتهم في التجديد اتجاهات سلبية لدى المعلمين تعمل على إحب

 معهم.مشحونة 

إال أنه يمكن  ،أو الحث عليها وتكوينها ببذل المال ،لروح المعنويةبالتالي ال يمكن افتعال او  

ل على توفير بحيث يعم ،باحتوائه لجو العمل المحيط تنميتها من خالل الدور الكبير لمدير المدرسة

 ،وأداء عملهم بدرجة اإلتقان ،تعبير عن أنفسهمين لل: إتاحة الفرصة للعاملالظروف المناسبة مثل

مل الذي ال يعرف كيف يتقن عمله والذي ال فالعا ،المهارةلفرص المناسبة المتالك المعرفة و توفير او 

وبذلك تنخفض روحه المعنوية ويزداد شعور بالنقص  ،رة والمعرفة سوف يفقد ثقته بنفسهيملك المها



34 

عادلة عّما يؤدونه  بأن جهودهم موضع التقدير بتقاضيهم أجوراً فضاًل عن إشعار العاملين  ،الخجلو 

هم فيما ر و بأهمية دلعامة للمؤسسة التي يعملون بها و أن يشعر العاملون بأهمية األهداف او  ،من أعمال

النجاح  العمل على تنشيط العمل المناسب الذي فتح للعاملين آفاقو  كي ال يفقدوا حماسهم نحو عملهم

 (.  2000، )جواد ر على المدى البعيدالتقدم والتطو و 

 

 : ثانيًا: الدراسات السابقة ذات الصلة

حظي موضوع ممارسة العالقات اإلنسانية بشكل عام والروح المعنوية بشكل خاص بأهمية 

خاصة لدى الباحثين في مجال اإلدارة التربوية والزال محور االهتمام والتطور حيث ركز الباحثون 

نقوم في هذا الجزء الموضوع بأكثر من جانب ومحور، و  المجال على تناول والتربويون في هذا

بمتابعة الدراسات السابقة التي ُأجريت حول العالقات اإلنسانية منفردة، والروح المعنوية منفردة، 

 والدراسات التي جمعت بين المفهومين، ومنها ما يلي:

 سانية مع بعض المتغيراتأواًل :الدراسات السابقة التي تناولت العالقات اإلن

إلى معرفة درجة أهمية ممارسة مديري المدارس  دراستهُ  هدفت (2001دراسة الشرفات )  

األساسية والثانوية الحكومية في لواء البادية الشمالية لسلوكيات العالقات اإلنسانية المقترحة مع 

ين الختالف المؤهل العملي، المعلمين، من وجهة نظر المعلمين، ودراسة اختالف وجهات نظر المعلم

( معلم ومعلمة، 231والجنس، والخبرة التعليمية، ومستوى مدارسهم، وقد تكونت عينة الدراسة من )

حيث بينت الدراسة وجود داللة إحصائية بين وجهات نظر المعلمين نحو درجة أهمية ممارسة 
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ك عدم وجود فروق ذات داللة سلوكيات العالقات اإلنسانية المقترحة تعزى لمستوى المدرسة، وكذل

 إحصائية تعزى لمتغير مستوى المؤهل العلمي والخبرة التعليمية والجنس.

إلى تحديد النمط القيادي المستخدم من فيها هدفت دراسة ( Persico, 2001أجرى بيرسيكو )

هنية لدى قبل مديري المرحلة الثانوية، ودراسة أن كان هنالك عالقة بينه وبين ممارسات التنمية الم

المعلمين، وبيان تأثير مجموعة من المتغيرات في األسلوب القيادي للمدير وقد صمم الباحث أداة 

للدراسة واستخدم المنهج الوصفي التحليلي، باإلضافة إلى استخدامه لبرنامج تدريبي للتنمية المهنية، 

إجراء التحليل اإلحصائي ، وبعد ةمعلممعلم و ( 1001( مديرًا و)125حيث تكونت عينة الدراسة من )

المناسب توصل الباحث إلى أن النمط التسلطي أكثر األنماط شيوعًا ثم الديمقراطي وأخيرًا التسيبي 

وأن هنالك عالقة إيجابية بين السمة التحويلية في القيادة وبعض الممارسات الجيدة في مجال التنمية 

 يمي.المهنية، وكذلك تأثير النمط القيادي بالتطور األكاد

التعرف على واقع ممارسة مشرفي العلوم  إلى ( دراسة هدفت2007وقد أجرى الشلوي )

الطبيعية للعالقات اإلنسانية في المرحلة الثانوية في محاور "القدوة الحسنة، التواضع، التعاون، 

لى ( معلما، وقد خلصت الدراسة إ173الشورى، العدل والتشجيع"، حيث تم تطبيق أداة الدراسة على )

أن محاور العالقات اإلنسانية تمارس بدرجة مرتفعة عدا محور التعاون بدرجة متوسطة، توجد فروق 

 ذات داللة إحصائية لمتغير المؤهل، وعدد سنوات الخبرة.

التعرف على مدى ممارسة المشرفين التربويين  إلىهدفت ( فقد قام بدراسة 2009أما السواح )

والتي أجريت في مكة المكرمة،  القية في تعاملهم مع المعلمين،للعالقات اإلنسانية والقيم األخ
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مشرفا تربويًا في التربية اإلسالمية (27) المنهج الوصفي، ووزعت االستبيانات على فيها واستخدم

ائج الدراسة على يمثلون نفس التخصص، وقد أظهرت نتلمادة التربية اإلسالمية ( معلمًا 166)و

لجيد من أسس العالقات اإلنسانية الجيدة، وأن ممارسة المشرفين للفوقية التعامل اأهمية التواضع و 

والتسلط والتأنيب والتوبيخ بدرجة كبيرة مؤشر سلبي للعالقات بينهم، كما أظهرت الدراسة عدم وجود 

 فروق ذات داللة إحصائية قد تعزى إلى الخبرة أو العمر.

ة أثر النمط القيادي المتبع من قبل ( حيث هدفت الدراسة إلى معرف2010وفي دراسة علي )

المديرين في طبيعة العالقات اإلنسانية السائدة بين مدرسي مرحلة التعليم الثانوي في محافظة دمشق 

استخدم ما ومعلمة، و ( معل480في سوريا، وعالقتها ببعض المتغيرات وقد تكونت عينة الدراسة من )

ألولى للتعّرف على العالقات اإلنسانية، والثانية للتعرف الدراسة المكونة من استبانتين؛ ا أدوات فيها

( فقرة، وبعد إجراء التحليل اإلحصائي المناسب ألسئلة 27على النمط القيادي وتكونت من )

وفرضيات الدراسة توصل الباحث إلى أن النمط القيادي الديمقراطي هو أكثر األنماط القيادية المتبعة 

ية، وأن العالقات اإلنسانية المرافقة للنمط التسيبي هي عالقات سلبية، من قبل مديري المدارس الثانو 

أما العالقات المرافقة للنمط الدكتاتوري فهي عالقات إيجابية بدرجة متوسطة في حين أنها جيدة في 

 النمط الديمقراطي.

ها هو اكتشاف تصورات معلمي المرحلة هدف( دراسة كان Kaster, 2011وأجرى كاستر )

االبتدائية لسلوك المديرين وممارستهم للقيادة التعليمية التي تؤثر بشكل ايجابي في أداء المعلمين في 

( معلمًا، واستخدمت 141وتكونت العينة من ) ة،ة مما له األثر في تحصيل الطلبالصفوف الدراسي

(، وكان من أهم نتائج Wisconsinوالية ويسكونسن ) المقابالت مع معلمي المدارس االبتدائية من
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الدراسة هي؛ أن سلوك المديرين تؤثر بشكل ايجابي في األداء التدريسي للمعلمين في الصفوف 

 الدراسية.

( دراسة هدفت إلى تقييم واقع الممارسات الفعلية للعالقات 2015أجرى حرزلي ولقوقي )

لى دراسة واقع العالقات ا ،اإلنسانية إلنسانية وأثر متغيرات مثل الجنس والخبرة المهنية والمستوى وا 

( فقرة مقسمة إلى 24أداة للدراسة مكونة من ) استخدماالتعليمي للمدراء على هذه العالقات، وقد 

ثالث محاور )العالقات مع زمالء المدرسة، التضامن مع زمالء المدرسة، العالقة بإدارة المدرسة( 

( إداري تربوي، وقد توصلت الدراسة إلى أن 53عينة الدراسة المكونة من ) وبعد توزيع األداة على

نه ال توجد داللة إحصائية تبعًا أنه أمر حتمي، و أي المدارس موجد و واقع العالقات اإلنسانية ف

للمتغيرات جميعها، وقد توصل الباحثان إلى مجموعة من التوصيات أهمها ضرورة االهتمام بتكوين 

نيات البناء االجتماعي داخل المنظمة، وضرورة تغذية العالقات االيجابية بالتعزيز اإلداريين الف

وكذلك القضاء على كل معوقات ما يفسد العالقات بين ، ساندة وخلق فرص اللقاءات الحميمةوالم

 .العاملين في المنظمة

 
 الدراسات السابقة التي تناولت الروح المعنوية مع بعض المتغيرات : ثانيًا:

تصورات المعلمين لروحهم  إلى فلتعرّ فيها لدراسة هدفت ( Douglas, 2000ام دوجالس )ق

في كاليفورنيا، واستخدم فيها استبانة  Saint Louisالمعنوية في جميع المدارس العامة لسانت لويس 

وأظهرت  ،( فقرة متدرجة وفق مقياس ليكرت100لمعرفة اتجاهات المعلمين واعتقاداتهم وتكونت من )
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ن الراتب ليس له ميزة تفضيلية غير أو  ،نتائج الدراسة أن الروح المعنوية للمعلمين متوسطة المستوى

 من الرضا الشخصي. عامل التدريس أعطى المعلمين نوعاً  أن

استراتيجيات إدارة الصراع التي  إلى للتعرف فيها( دراسة هدفت 2003وأجرت البلبيسي )

العامة من وجهة نظر معلميهم، وكذلك التعرف على مستوى الروح يستخدمها مديرو المدارس الثانوية 

المعنوية لمعلمي هذه المدارس، والعالقة فيما بين المتغيرين، وقد تألف مجتمع الدراسة من المرحلة 

جراء التحليل 560الثانوية وعددهم ) ( معلم ومعلمة، وبعد أن قامت الباحثة ببناء أداة الدراسة وا 

لدراسة، توصلت إلى أن أكثر اإلستراتيجيات استخداما كانت التكامل والتسوية اإلحصائي ألسئلة ا

أن  مرتفعًا نسبيًا، وتبّين وأقلها كان اإلرضاء والهيمنة، وأن مستوى الروح المعنوية للمعلمين كان

ت ذات العالقة اإلرتباطية بين إستراتيجية التكامل ومستوى االلتزام التنظيمي إيجابية االتجاه لكنها ليس

داللة إحصائية، أي أن االلتزام التنظيمي ال يتأثر بسلوك المدير إلدارة الصراع، كما بينت الدراسة أن 

هنالك عالقة ارتباط عالية بين المستوى الروح المعنوية لمعلمي المدارس ومستوى االلتزام التنظيمي 

 .وهي عالقة طردية

أثر المناخ  إلى هدفت للتعرف ( دراسةTubs & Craner, 2008وأجرى توبس وكرينر )

التنظيمي في زيادة الروح المعنوية والتعاون األكاديمي في المدارس االبتدائية، حيث صمم الباحثان 

( طالبًا 650أداة الدراسة وهي المقابلة الشخصية والمالحظة وتم إجراء الدراسة على عينة بلغت )

ة، وقد توصل الباحثان أن على اإلدارة المدرسية ( مدرسة في والية جورجيا األمريكي190ومعلمًا في )

حماية أفرادها خصوصًا من الضغوط الداخلية والخارجية، وعليها إزالة وتذليل المعوقات وتخفيفها عن 
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العاملين، وتوفير المناخ التنظيمي الصحي ورفع الروح المعنوية لألفراد وذلك لزيادة كفاءتهم اإلنتاجية 

 ة المنشودة.ل لألهداف التربويللوصو 

 الدراسةهذه هدفت  التي (2011، وخصاونة، أمان ، وادعيس، أحمد )ودراسة جوارنة، محمد

 للعامء الزرقا محافظة في ألساسيةا المرحلة معلمي لدى المعنوية الروح درجة عن الكشف إلى

 عًاتب المعلمين بين المعنوية الروح درجة في فروق توجدكانت إذا  وفيمام 2009/2008الدراسي

 ومعلمة معلمًا (154من ) الدراسة عينة تكونت، والخبرةل، والمؤه، والتخصص الجنس لمتغيرات

 المعنوية الروح استبانة تطبيق وتم، والرياضية والمهنيةاالجتماعية واإلسالمية التربية  معلمي من

 الروح درجة أن إلى الدراسة نتائج أشارتفقرة(. و 40عدها وطورها الباحثون المكونة من )أ التي

 تبعًا بينهم إحصائيةداللة ذات  فروق وجود وإلى، منخفضة بدرجة كانتالمعلمين  لدى المعنوية

)لصالح معلمي التربية الرياضية والتربية المهنية( ومتغير الخبرة )لصالح معلمي التخصص  لمتغير

  وعدم وجود فروق تبعًا لمتغيري الجنس والمؤهل. ،سنوات(1-5ذوي الخبرة من 

دور مديري المدارس الثانوية  إلى للتعرف هدفت( دراسة 2014ومقابله ) وأجرى الكيالني

الخاصة في عمان في األردن في تحسين المناخ التنظيمي وعالقته بالروح المعنوية لمعلميهم، حيث 

( معلم ومعلمة، تم 227اعد الباحثان أداتين للدراسة وتوزيعها على عينة الدراسة المكونة من )

أن دور  بيناسب ألدوات الدراسة تختيارهم بطريقة عشوائية، وبعد إجراء التحليل اإلحصائي المنا

ن وأن مستوى ن كان متوسط من وجهة نظر المعلميالمدير في تحسين المناخ التنظيمي في مدينة عما

خ التنظيمي المناالروح المعنوية للمعلمين ايضًا كان متوسطًا وهنالك عالقة ذات داللة إحصائية بين 

 .والروح المعنوية
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 :وموقع الدراسة الحالية منها تعقيب على الدراسات السابقة   

(، Persico, 2001) (، وبيرسيكو2001) ُيالحظ من الدراسات السابقة مثل دراسة الشرفات

( وغيرها أنها ناقشت محورًا واحدًا من محاور الدراسة الحالية 2015(، وحرزلي ولقوقي)2010) وعلي

 .وبشكل خاص من قبل مدراء المدارس هو موضوع العالقات اإلنسانية الممارسة من قبل المدراءو 

 وجوارنة واخرون ،(Tubs & Craner, 2008توبس وكارنر )بينما ناقشت الدراسات 

، أما هذه الدراسة الحالية ا محورًا آخر وهو الروح المعنويةوغيره (2014) الكيالني ومقابلهو ( 2009)

 زت  بما يأتي:فقد تمي

دراسة العالقة بين العالقات اإلنسانية الممارسة من قبل مدراء المدارس والروح المعنوية  -

 مرحلة المتوسطة في محافظة بغداد.للمعلمين من وجهة نظر معلمي التربية اإلسالمية لل

 تتقاطع هذه محاور الدراسات السابقة مع موضوع هذه الدراسة الحالية بمتغيراتها. -

ت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بمجتمع العينة فهم من مدرسي التربية اختلف -

 اإلسالمية في المدارس الحكومية في محافظة بغداد/العراق وللمرحلة المتوسطة. 
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 الفصل الثالث

 اإلجراءاتالطريقة و 

تناول هذا الفصل وصفًا لمجتمع الدراسة وعينتها وأدوات القياس التي استخدمت فيها،     

واإلجراءات التي تم إتباعها، ومتغيرات الدراسة، إضافة إلى األساليب اإلحصائية التي استخدمت في 

 معالجة البيانات.

 الدراسة: منهجية

نسب لهذه لنوع من الدراسات، كونه األ أالرتباطيهذه الدراسة المنهج الوصفي استخدم في 

للتعرف على العالقات اإلنسانية، والروح المعنوية لدى مدرسي التربية اإلسالمية )الذكور واإلناث( 

 .لة المتوسطة من المديريات الثالثللمرح

 مجتمع الدراسة

تكون مجتمع الّدراسة من جميع مدرسي التربية اإلسالمية في المدارس الحكومية للمرحلة 

م 2016/2017من العام الجامعي  ولصل الدراسي األوسطة في محافظة بغداد خالل الفالمت

 .مدّرسًا ومدّرسة( 1412والمسجلين لدى وزارة التربية العراقية، والبالغ عددهم )

 (1جدول رقم )
 ع أفراد مجتمع الدراسةتوز 

 اإلناث الذكور عدد المدرسين
 250 109 مديرية الكرخ األولى

 310 132 خ الثانيةمديرية الكر 
 266 147 مديرية الرصافة األولى

 826 388 المجموع
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 الدراسة:عينة 

 تم استخدام نوعين من المعاينة اإلحصائية :

اختيار ثالث مديريات وهي مديرية الكرخ األولى ومديرية إذ تم  :العينة العنقودية العشوائية -1

ي جدول توزع أفراد مجتمع الدراسة رقم ومديرية الرصافة األولى، كما وّضح ف الكرخ الثانية

(1). 

تم  التيالثالث استخدام العينة الطبقية العشوائية من المديريات  تم إذ :العينة الطبقية العشوائية -2

مدرس ( 382، إذ تكونت عينة الدراسة من )الدراسة%( من مجتمع 15بنسبة ) اختيارها

ويعود سبب عدم ، من المديريات الثالث لة المتوسطةللمرحلمادة التربية اإلسالمية ومدرسة 

استجابة بعض أفراد العينة من اإلناث إلى قّلت أعدادهّن في أثناء فترة االمتحانات النهائية 

، أما أفراد عينة الذكور فلكون الباحث مدّرسًا فقد قام بنفسه م2015/2016للعام الدراسي 

يوضح ( 2والجدول )لك إلكترونيًا، يًا وكذمنهم شخص تاالستبيانابمتابعة إجراءات استالم 

  متغيرات الدراسة.ع أفراد العينة تبعًا لتوز 

 (2جدول رقم )
 (382)ن= متغيرات الدراسةلع أفراد عينة الدراسة تبًعا توز 

 النسبة المئوية التكرار المستوى المتغير
 

 الجنس
 52.4 200 ذكر
 47.6 182 أنثى

 100.0 382 المجموع
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 الدراسة: اتاأد

 المعنوية:استبانة العالقات اإلنسانية والروح 

معتمدًا بذلك على األدب  المعنوية،قام الباحث بتطوير استبانة العالقات اإلنسانية والروح 

 ى المقياس بصورته النهائية وهي: السابق، وقام بإتباع عدد من الخطوات للوصول إل

الت المنشورة التي تناولت العالقات الرجوع إلى األدب النظري السابق واالستفادة من التحلي .1

 دراسة الشلويو (، 2001اعتمادًا على دراسة الشرفات ): ، مثلاإلنسانية والروح المعنوية

دراسة الكيالني ومقابلة و (، 2011، والجوارنة وآخرون )(2010دراسة علي )و (، 2007)

 .(2015ودراسة حرزلي ولقوقي )، (2014)

عبارات تصف كل مجال من المجاالت التي تتكون منها استبانة كتابة عدد من الفقرات على شكل  .2

 العالقات اإلنسانية والروح المعنوية.

على مجموعة من المحكمين تكونت  هاألولية على المشرف، ومن ثم عرض ابصورته داةتم عرض األ .3

(، وذلك للتأكد من 3، كما هو مبين في ملحق )محكمين من ذوي االختصاص والخبرة (10من )

 صياغة اللغوية ومدى وضوح المعنى في الفقرة ومناسبة الفقرات للمجال الذي تنتمي إليه.ال

 :أداتي الدراسةصدق 

( من المحكمين من ذوي 10بصورته النهائية على ) أداة الدراسةبعرض  قام الباحث

ين في االختصاص في مجال علم النفس التربوي، والقياس والتقويم، وعلم النفس اإلرشادي كما هو مب

حيث طلب الباحث منهم اإلدالء بآرائهم العلمية في فقرات المقياس من حيث  ،(3ملحق رقم )
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، إضافة اي تنتمي إليهتال ألداةومدى مناسبة تلك الفقرات ل الصياغة اللغوية ووضوح المعنى في الفقرة

رائهم العلمية، تم آو وبناء على ملحوظات األساتذة المحكمين  ،قديم أيه تعديالت قد تكون مناسبةإلى ت

في كما  بسيطةغة وقد تمثلت مقترحاتهم في إعادة صيا، التعديالت المقترحة من قبلهمبعض اء إجر 

 المحكمون إلى أن األداة تصلح لهذه الدراسة.أكثر أشار المقابل 

 :أداتي الدراسة ثبات

 :تم التحقق من ثبات أداة الدراسة بطريقتين

عادةباستخدام طريقة االخت :األولى  .(test-retest) االختبار بار وا 

جموعة الدراسة على م تاأدا بتوزيع( كرونباخ ألفا) معادلة حساب االتساق الداخلي باستخدام: وثانياً 

( يبين معامالت الثبات ومعامالت 3، وجدول)مدّرس ومدّرسة(40)من ةمن خارج عينة الدراسة مكون

 .ارتباط بيرسون لمجاالت الدراسة والمقياس ككل

 (3جدول )
)كرونباخ الفا( ومعامالت ارتباط بيرسون لمجاالت الدراسة والمقياس ككل  ثبات األداةمعامالت 

 ( 40)ن=
 معامل اإلرتباط معامل الثبات  المجال

 *0.74 0.72 العالقات اإلنسانية
 *0.72 0.71 الروح المعنوية
 *0.74 0.74 المقياس ككل

 (.α=0.05ة )*دالة إحصائًيا عند مستوى الدالل
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 ألفا( أن قيم معامالت الثبات االتساق الداخلي بطريقة كرونباخ 3يالحظ من خالل الجدول )

( لألداة ككل، في حين تراوحت قيم 0.74( للمجاالت، وبلغت )0.72-0.71بين ) تراوحتقد 

أن ( لألداة ككل، وقد أعد الباحث 0.74( للمجاالت، و)0.74-0.72بين ) اإلعادةمعامالت ثبات 

 (، دراسة الشلوي2001هذه القيم مقبولة ألغراض الدراسة الحالية مستندًا إلى ما أشار إليه الشرفات )

عن  تازداد( أنه يتم قبول قيم معامالت الثبات إذا 2014( ودراسة دراسة الكيالني ومقابلة )2007)

 ≥α)توى الداللة ، وجميع قيم معامالت االرتباط بطريقة بيرسون دالة إحصائيًا عند مس(0.60)

 وهذا يدل على ثبات التطبيق.( 0.05

 

 المعالجة اإلحصائية:

 :لتحليل النتائج وحسب أسئلة الدراسة وكما يأتي اعتمد الباحث األساليب اإلحصائية التالية

واالنحرافات المعيارية  الحسابية المتوسطات تم استخداموالثاني لإلجابة عن السؤال األول  -

على  المعنويةينة الدراسة على فقرات العالقات اإلنسانية، وفقرات الروح إلستجابات أفراد ع

 .حسب الرتبة والمستوى

روح ومتغير الاإلنسانية  لعالقاتتم استخدام معامل ارتباط بيرسون إليجاد العالقة بين متغير ا -

 .المعاملمع استخدام االختبار التائي للتحقق من داللة هذا  المعنوية

–1WAY)حادي م تحليل التباين األااستخدتم  رابع والخامسال ينؤاللإلجابة عن الس -

ANOVA) وتحليل التباين الثالثي المتعدد ،(3WAY–ANOVA) لمعرفة الفروق التي ،

 تعزى إلى متغيرات الجنس والخبرة والمؤهل العلمي.
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 الدراسة:إجراءات 

 للتحقيق أهداف الدراسة تم إتباع الخطوات واإلجراءات اآلتية:   

عداد أدااالطالع على األدب التربوي والدراسات السابقة و  .1 الدراسة  تاالمقاييس ذات العالقة وا 

وهما استبانة العالقات اإلنسانية وأستبانة الروح  ا النهائية لغايات التطبيق،مبصورته

 المعنوية.

 .صدق اإلستبانتين وثباتهماالتحقق من   .2

ستحصال كتاب تسهيل مهمة و  ،اح ببدء الدراسةمن الجامعة للسم قام الباحث بأخذ الموافقة .3 ا 

 (.6ملحق ) .مديريات التربية في محافظة بغداد إلىمن رئاسة الجامعة موجه 

ى المخيم لغايات البدء قام الباحث بأخذ الموافقة من الجهات المختصة للسماح بالدخول إل .4

 بالدراسة.

الطريقتين للمعاينة العنقودية  بإستخدامواختيار عينة الدراسة  تحديد عدد أفراد المجتمع .5

 .والطبقية العشوائية

، بعد توضيح أهداف (382البالغ عددها ) على أفراد العينة)االستبانتين( توزيع أداة الدراسة  .6

ولن  تامة ةتعامل بسريالدراسة، وأن البيانات والمعلومات التي سيتم الحصول عليها س

 تستخدم إال ألغراض البحث العلمي.

 لدراسة بعد االستجابة عليها، وتدقيقها لغايات التحليل اإلحصائي.جمع أداة ا .7
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(، أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدةسلم ليكرت للتدرج الخماسي )اعتماد  .8

ال أوافق ( درجات، و 3) محايد( درجات، و 4) أوافق( درجات، و 5) أوافق بشدةحيث أعطيت 

 درجة واحدة. (1)ال أوافق بشدة ( درجتان، و 2)

تصنيف المتوسطات الحسابية  م: تالمعنويةالقات اإلنسانية والروح تحديد مستوى استبانة الع  .9

مستوى متوسط(، 3.49-2.5)من وفما دون مستوى منخفض(،  2.49على النحو اآلتي: )

 فما فوق مستوى مرتفع(. 3.5)و

جراء المعالجات اإلحصائية ةإدخال البيانات إلى ذاكر  .10 ، الستخالص النتائج، الحاسوب وا 

جابة  أسئلة الدراسة. وا 
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 الفصل الرابع

 نتـــــائج الــــدراسة
والروح  العالقات اإلنسانية إلىلتعرف ت لتضمن هذا الفصل عرض نتائج الدراسة التي هدف

 ،سالمية )الذكور واإلناث( للمرحلة المتوسطة من المديريات الثالثالمعنوية لدى مدرسي التربية اإل

 وفقا  لما تم طرحه من أسئلة، وهي على النحو اآلتي: وعرض نتائج الدراسة

ما درجة ممارسة مديري المدارس للعالقات اإلنسانية من وجهة نظر مدرسي  نتائج السؤال األول:

 مدارس الحكومية في محافظة بغداد؟التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة في ال

 الستجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  تم حسابلإلجابة عن هذا السؤال 

أفراد عينة الدراسة لفقرات العالقات اإلنسانية من وجهة نظر مدرسي التربية اإلسالمية للمرحلة 

 ( توضح نتائج ذلك التحليل.4المتوسطة في المدارس الحكومية في محافظة بغداد والجدول )

 (4جدول )
أفراد عينة الدراسة عن جميع فقرات  الستجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 (382)ن= تنازلياً  اإلنسانية مرتبةأداة العالقات 

المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
درجة العالقات  الرتبة المعياري

 اإلنسانية 
 مرتفعة 1 1.27 4.13 رسة آراء المدّرسينيحترم مدير المد

 مرتفعة 2 1.19 4.10 يحترم المدير شخصية المدرسين والطلبة.
 مرتفعة 3 1.12 4.09 يتعامل المدير بأسلوب أخوي ومؤثر مع مرؤوسيه.
 مرتفعة 4 1.18 3.97 يحافظ المدير على األسرار الشخصية للمدرسين.

 مرتفعة 5 1.41 3.72 يتابع المدير شؤون المدّرسين.
 مرتفعة 6 1.44 3.68 يعّمق المدير العالقات اإلنسانية المتبادلة في المدرسة.
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المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
درجة العالقات  الرتبة المعياري

 اإلنسانية 
يعّد المدير مدرسي التربية اإلسالمية ركن أساسي في 

 البيئة التعليمية لتهذيب الطلبة.
 مرتفعة 7 1.41 3.60

 مرتفعة 8 1.28 3.56 يعمل المدير على حل مشاكل المدّرسين.
 متوسطة 9 1.44 3.34 دير المدرسين في صنع القرارات.يْشرك الم

 متوسطة 10 1.45 3.30 يْشرك المدير المدرسين في صنع التخطيط.
 متوسطة 11 1.28 3.15 يشارك المدير المدرسين بأفراحهم وأحزانهم.

 متوسطة 11 1.35 3.15  يتابع المدير الحالة الصحية للمدّرسين والطلبة.
 متوسطة 13 1.33 3.10 ُسبل راحة المدرسين. يوفر مدير المدرسة

 متوسطة 14 1.35 3.09 يوفر المدير التسهيالت المادية الالزمة.
 متوسطة 15 1.53 3.05 يبتعد المدير عن التسلط والفردية.

 متوسطة 1.36 3.71 للعــــــــالقــــــات اإلنســــــــــــانيــــــــــة ةــــليــــة الكـــــدرجــال

 

( أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات 4يظهر من الجدول )

ترم يح" والتي نّصها: (1( حيث جاءت الفقرة )4.13-3.05أداة العالقات اإلنسانية تراوحت بين )

ا في هي، تلةمرتفع درجة(، في المرتبة األولى، ب4.31" بمتوسط حسابي )مدير المدرسة آراء المدّرسين

يحترم المدير شخصية المدرسين والطلبة" بمتوسط حسابي " :( والتي نصها2المرتبة الثانية الفقرة )

( والتي نصها "يتعامل المدير بأسلوب 3ها في المرتبة الثالثة الفقرة )ي، تلةمرتفع درجة( وب4.10)

( والتي 15الفقرة )،  بينما جاءت ةمرتفع درجةوب (4.09أخوي ومؤثر مع مرؤوسيه" بمتوسط حسابي )

، ةمتوسط درجة( وب3.05"يبتعد المدير عن التسلط والفردية" بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ) هاصّ ن

 . ةمرتفع درجةبو ( 3.71وبلغ المتوسط الحسابي ألداة العالقات اإلنسانية ككل )
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حلة المتوسطة في ما درجة الروح المعنوية لمدرسي التربية اإلسالمية للمر السؤال الثاني: نتائج 

 المدارس الحكومية في محافظة بغداد؟

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلستجابات أفراد  تم حسابلإلجابة عن هذا السؤال 

عينة الدراسة لفقرات الروح المعنوية من وجهة نظر مدرسي التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة في 

 وضح نتائج ذلك التحليل.ي( 5غداد والجدول )المدارس الحكومية في محافظة ب

 (5جدول )

أفراد عينة الدراسة عن جميع فقرات  الستجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 
 (382الروح المعنوية مرتبة تنازليا )ن=

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الرتبة المعياري

 درجة الروح 
 المعنوية

دة بأعضاء هيئة التدريس كافة تربطني عالقة جي
 داخل وخارج المدرسة

 مرتفعة 1 0.82 4.60

 مرتفعة 2 0.91 4.56 .تتسم إدارة المدرسة مع المدّرسين بفاعلية تنظيمية

 مرتفعة 3 0.95 4.47 ألتزم باألنظمة والقوانين المدرسية.
 مرتفعة 4 1.06 4.40 بأن عملي مهم داخل المدرسة وخارجها. أشعر
 مرتفعة 5 0.93 4.37 المدرسة يمتاز باألخوية المؤثرة.مناخ 

 مرتفعة 6 1.05 4.36 أشعر بالعمل مع أصدقاء داخل المدرسة.
 مرتفعة 7 1.15 4.21 الظروف التي تحيط بالعمل المدرسي جيدة.

 مرتفعة 8 1.14 4.19 أشعر باالنتماء إلى مدرستي.
 رتفعةم 9 1.17 4.17 المهام الموكلة لي بحماس. زأنج

 مرتفعة 10 1.06 4.14  ال أفكر أبدًا بتغيير مهنتي.
 مرتفعة 10 1.08 4.14 أشتاق لعملي في المدرسة عندما أتغيب عنها.

 مرتفعة 12 1.19 4.13 أشعر بالفخر واالعتزاز لكوني مدّرسًا.
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المتوسط  الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 درجة الروح  الرتبة المعياري

 المعنوية
 مرتفعة 13 1.04 4.09 وعادلة لتقييم األداء. محددة أرى أن هناك معايير

 مرتفعة 14 1.14 4.04 ياح في عملي.أشعر باالرت
 مرتفعة 15 1.23 3.83 تهتم إدارة المدرسة بتحفيز المدرسين معنويًا.

أشعر بأن مهنتي في التدريس ال تؤثر على حالتي 
 الصحية.

 مرتفعة 16 1.19 3.78

للــــــروح المـــــعنــــــويـــــــــــة ةــــليــــة الكـــــدرجــال  مرتفعة       1.13 4.21 
 

( أن المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة عن فقرات 5يظهر من الجدول )

تربطني "ا: ( والتي نصه1( حيث جاءت الفقرة )4.60-3.87أداة الروح المعنوية تراوحت بين )

حسابي بمتوسط  التدريس كافة داخل وخارج المدرسة" في المرتبة األولىعالقة جيدة بأعضاء هيئة 

 تتسم إدارة المدرسة مع" :( والتي نصها2ها في المرتبة الثانية الفقرة )ي، تلةمرتفع درجة( وب4.60)

ها في المرتبة الثالثة الفقرة ي، تلة مرتفع درجةب (4.65" بمتوسط حسابي )المدّرسين بفاعلية تنظيمية

، بينما جاءت ة مرتفع درجةب (4.47ألتزم باألنظمة والقوانين المدرسية " بمتوسط حسابي بلغ ) ( "3)

بمتوسط  لمرتبة األخيرة" بالتدريس ال تؤثر على حالتي الصحيةأشعر بأن مهنتي في ا( "16الفقرة )

( بدرجة 4.21، وبلغ المتوسط الحسابي ألداة الروح المعنوية ككل )ةمرتفع درجةب (3.78حسابي )

 تقييم مرتفعة. 
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 للعالقات المدارس مديري ممارسة درجة بين ارتباطية عالقة هنالك هل :نتائج السؤال الثالث

 المدارس في المتوسطة للمرحلة اإلسالمية التربية لمدرسي المعنوية الروح درجةو  اإلنسانية

 بغداد؟ محافظة في الحكومية

لى محوري للمقارنة بين إجابات أفراد عينة الدراسة ع تخدم الباحث معامل ارتباط بيرسوناس

 : ( اآلتي6كما في الجدول رقم ) لنتائجالدراسة فكانت ا

 (6جدول رقم ) 

 االرتباط بين متغيري الدراسة

 المحور الثاني المحور األول محوري االرتباط

 0.835 1 (اإلنسانية للعالقات المدارس مديري ممارسة درجةاألول ) المحور

 1 0.835 (عند المدرسين المعنوية الروح )درجةالمحور الثاني 

 العالقات، بمعنى أن طردية قوية بين محوري الدراسة ةيلجدول وجود عالقة ارتباطيظهر او 

 المتوسطة للمرحلة اإلسالمية التربية لمدرسي المعنوية الروح درجةفي  ؤثر بصورة قوية جداً ت اإلنسانية

 بغداد. محافظة في الحكومية المدارس في

 

في ( α≤ 0.05)ئية عند مستوى الداللة هل توجد فروق ذات داللة إحصا :نتائج السؤال الرابع

تعزى إلى متغيرات الجنس، والخبرة، والمؤهل  اإلنسانيةدرجة ممارسة مديري المدارس للعالقات 

العلمي من وجهة نظر مدّرسي التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة في المدارس الحكومية في 

 محافظة بغداد؟
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 الستجاباتات الحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسط تم حساب السؤال هذا لإلجابة عن

المؤهل العلمي(، و ، الخبرةو تبعًا لمتغيرات )الجنس، أفراد عينة الدراسة على أداة العالقات اإلنسانية 

 .( يوضح ذلك7والجدول )

 (7جدول )
أفراد العينة عن أداة العالقات  الستجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 مرتبة تنازليًا. تبعًا لمتغيرات )الجنس، الخبرة، المؤهل العلمي( سانيةاإلن

 المستوى المتغير
 العالقات اإلنسانية

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 الجنس
 0.14 3.08 ذكر
 0.46 3.26 أنثى

 الخبرة

 0.46 3.16 ( سنوات5أقل من )
 0.20 3.24 ( سنوات 10( إلى )5من )
 0.25 3.17 ( سنة 15( إلى )10من )
 0.42 3.20 ( سنة فأكثر15)

 المؤهل العلمي
 0.45 3.22 بكالوريوس
 0.44 3.14 ماجستير
 0.42 3.22 دكتوراه

 

أفراد  الستجابات( أن هناك فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 7يظهر من الجدول )

المؤهل العلمي(، ولمعرفة الداللة و ، الخبرةو س، نلمتغيرات )الجات اإلنسانية العينة عن أداة العالق

 :( نتائج ذلك التحليل8ويوضح الجدول )األحادي تحليل التباين  استخدامتم  اإلحصائية لهذه الفروق
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 (8جدول )

 الخبرة،على أداة العالقات اإلنسانية تبعًا لمتغيرات )الجنس، األحادي نتائج تحليل التباين 
 المؤهل العلمي(و 

 رالمتغي
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة مستوى 

 اإلحصائية
 الجنس

 2.43 1 2.43 12.92  * 0.00 

 الخبرة
 0.19 3 0.06 0.35 0.79 

 المؤهل العلمي
 0.75 2 0.38 2.00 0.14 

   0.19 372 69.85 الخطأ
    382 3900.22 المجموع

( وهي قيمة 12.92قات اإلنسانية تبعًا لمتغير الجنس )لمقياس العال ف(قيمة )بلغت حيث 

، وهذا يدل على وجود اختالف في مستوى العالقات (α≤ 0.05)دالة إحصائية عند مستوى الداللة 

( يتبين أن الفروق كانت لصالح )اإلناث( 7اإلنسانية تبعًا لمتغير الجنس، وبالرجوع إلى الجدول )

(، وهذا يدل على أن مستوى 3.08المتوسط الحسابي للذكور ) (، بينما بلغ3.26بمتوسط حسابي )

 العالقات اإلنسانية  لدى اإلناث أفضل من مستوى العالقات اإلنسانية لدى الذكور.

 

في ( α≤ 0.05)هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  :نتائج السؤال الخامس

، والخبرة، والمؤهل العلمي من وجهة نظر مدّرسي تعزى إلى متغيرات الجنس الروح المعنويةدرجة 

 التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة في المدارس الحكومية في محافظة بغداد؟
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 الستجابات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات تم حساب السؤال هذا عن لإلجابة

 ،(العلمي المؤهلو  الخبرة،و  الجنس،) لمتغيرات تبعاً الروح المعنوية  أداة على الدراسة عينة أفراد

 .ذلك يوضح( 9) والجدول

 (9جدول )
الروح عن أداة  عينة الدراسةأفراد  الستجاباتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

 المؤهل العلمي(و تبعًا لمتغيرات )الجنس، الخبرة، المعنوية 

 المستوى المتغير
 الروح المعنوية 

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي

 الجنس
 0.46 3.66 ذكر

 0.35 3.78 أنثى

 الخبرة

 0.39 3.72 ( سنوات 5أقل من )

 0.55 3.57 ( سنوات 10( إلى )5من )

 0.61 3.80 ( سنة 15( إلى )10من )

 0.45 3.66 ( سنة فأكثر15)

المؤهل 
 العلمي

 0.42 3.69  بكالوريوس

 0.41 3.71 ماجستير

 0.43 3.73 دكتوراه 

أفراد  الستجابات( أن هناك فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية 9يظهر من الجدول )

، المؤهل العلمي(، ولمعرفة الداللة اإلحصائية لمتغيرات )الجنس، الخبرة الروح المعنويةالعينة عن أداة 

 :ك التحليل( نتائج ذل10ويوضح الجدول )األحادي تحليل التباين  استخدامتم  لهذه الفروق
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 (10جدول )
 الخبرة،تبعًا لمتغيرات )الجنس، الروح المعنوية  على أداةاألحادي نتائج تحليل التباين 

 المؤهل العلمي(و 

رالمتغي مجموع  
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة مستوى 

 اإلحصائية
 0.00 9.02 1.53 1 1.53 الجنس

 0.40 0.99 0.17 3 0.50 الخبرة
 0.92 0.08 0.01 2 0.03 المؤهل العلمي

   0.17 372 63.05 الخطأ
    382 5334.09 المجموع

( وهي قيمة دالة إحصائية 9.02لمقياس الروح المعنوية تبعًا لمتغير الجنس ) ف(قيمة )بلغت 

بعًا ، وهذا يدل على وجود اختالف في مستوى الروح المعنوية ت(α≤ 0.05عند مستوى الداللة )

( يتبين أن الفروق كانت لصالح )اإلناث( بمتوسط حسابي 7لمتغير الجنس، وبالرجوع إلى الجدول )

(، وهذا يدل على أن مستوى الروح المعنوية لدى 3.66(، بينما بلغ المتوسط الحسابي للذكور )3.78)

 اإلناث أفضل من مستوى الروح المعنوية لدى الذكور.

 تبعًا لمتغيرات العالقات اإلنسانية والروح المعنويةبمحوريها لألداة ولمعرفة الداللة اإلحصائية 

 :( نتائج ذلك التحليل11الجدول ) يوضح المؤهل العلمي( الخبرة،)الجنس، 
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 (11جدول )

العالقات )بمحوري  ة( على األداWAY ANOVA-3) ثالثينتائج تطبيق تحليل التباين ال
 المؤهل العلمي(و  الخبرة،)الجنس،  لمتغيرات ككل تبعاً  (اإلنسانية والروح المعنوية

مجموع  المتغير
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

 اإلحصائية
 0.00 16.68 1.91 1 1.91 الجنس
 0.86 0.25 0.03 3 0.08 الخبرة

 0.62 0.48 0.06 2 0.11 المؤهل العلمي
   0.11 372 42.63 الخطأ

    382 4628.86 المجموع
تغيرات )الخبرة، العالقات اإلنسانية والروح المعنوية ككل تبعًا لم ة ف(قيم)كانت 

، وهذا يدل على عدم (α≤ 0.05)( غير دالة إحصائية عند مستوى الداللة والمؤهل العلمي

، نوية ككل تبعًا لمتغيرات )الخبرةوجود اختالف في مستوى العالقات اإلنسانية والروح المع

 العلمي(. والمؤهل
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 الفصل الخامس

 اتــــوصيــائج والتــة النتــمناقش
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 الفصــــل الخامــــس
 ائجـــة النتـــــمنـــاقش    

مناقشة النتائج التي توصلت إليها الدراسة في ضوء ما تم طرحه عرضًا لتضمن هذا الفصل 

، باإلضافة إلى التوصيات التي انبثقت يلي عرضًا لمناقشة هذه النتائج وفيما، الموضوعة من أسئلة

 ج، وفيما يلي توضيٌح لذلك:عن هذه النتائ

"ما درجة ممارسة مديري المدارس  الذي نّص على النتائج المتعلقة بالسؤال األول أواًل: مناقشة

للعالقات اإلنسانية من وجهة نظر مدرسي التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة في المدارس 

 ي محافظة بغداد؟"الحكومية ف

أظهرت النتائج أن مستوى العالقات اإلنسانية من وجهة نظر مدرسي التربية اإلسالمية 

فقد حصلت فقرة  ،مرتفعةللمرحلة المتوسطة في المدارس الحكومية في محافظة بغداد جاء بدرجة 

، كما في جدول على أعلى الدرجات "م وللطلبة أيضاحترم مدير المدرسة آلراء المدّرسين ولشخصيته"ي

 (.4رقم )

به مدراء المدارس نتيجة الخبرة وثقافة هذه النتيجة إلى السلوك اإلداري الذي يقوم ى عز ت

إلى الدراسة المتخصصة والدورات المتعددة في اإلدارة  باإلضافةالتقدير المجتمع في االحترام و 

ى تقدير كل فرد من أفراد لمما ساعد ع ،القيادة التي يتلقاها مديرو تلك المدارس بشكل مستمرو 

مكانياته وخبراتهالمدرسة حيث يعتبر قيمة عليا وهي األساس الذي تقوم عليه  ،، وتقدير مواهبه وا 

العالقات بين المديرين والمدرسين فيما بينهم من خالل االحترام المتبادل وحسن النية في التصرفات 

 .نحو اآلخرين وباتجاه العمل أيضاً والشعور الطيب 
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ن عنصرًا أساسيًا في لمعلميا دىل يةولمعنا ّروحلا فعر في سةدرلما ريدم غبةر تشّكلو كما

مديرًا ناجحًا قادرًا على العمل، يجعله ، مما ليةؤولمسا لتحّملداد المدير ستعداري، واإلا دورلأداء ا

 دىل يةوعنلما روحلا فعذ بعين االعتبار رألخا مع جيهولت، واقابةرلم، وايظلتنط، وايطلتخا قيعن طر

سائل الراحة وظروف حيث يتمثل دور المدير أيضا في تهيئة بيئة مالئمة من حيث توفر و ، نلمعلميا

، واستخدام مناسب في المكان المناسب، ووضع الرجل الالعمل المناسب، وتأمين الرواتب المناسبة

ي العاملين لى شكاو ، والجدية في االستماع إديمقراطية في التعامل مع اآلخرين، وتفويض السلطةال

، ودراسة حرزلي (2010واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع دراسة علي )ومعالجتها بشكل فعال 

 .(2015ولقوقي )

" ما درجة الروح المعنوية الذي نّص على  النتائج المتعلقة بالسؤال الثانيثانيًا: مناقشة 

 حكومية في محافظة بغداد؟ "لمدرسي التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة في المدارس ال

أظهرت النتائج أن مستوى الروح المعنوية من وجهة نظر مدرسي التربية اإلسالمية للمرحلة 

الجيدة التي فجاءت العالقة  ،مرتفعةالمتوسطة في المدارس الحكومية في محافظة بغداد جاء بدرجة 

 .لية تنظيمية بدرجة مرتفعةين بفاعإدارة المدرسة مع المدّرس اتسام، و تربط المعلم بزمالئه

هذه النتيجة إلى الجو العام الذي يسود المؤسسة التربوية، وقدرة الفريق على التكاتف  تعزى

بإصرار ومثابرة وثبات والعمل كفريق واحد وبأقل ما يمكن من الصراع أو النزاع من خالل السعي 

مدرستهم جوًا إنسانيًا وجدوا في فالمعلمين إذا ما  ،الحثيث نحو تحقيق أهداف المؤسسة التربوية

تهم دفعهم ذلك للحرص على العمل وكون لديهم الحب بكراممناسبًا وعوملوا معاملة تليق بهم و 

، فالمؤسسة نية حافزًا إيجابيًا على العمل واإلقبال عليههكذا تكون العالقات اإلنساو  ،التقدير لبعضهمو 
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والقوانين يصعب تغييرها تكون بعيدة عن التماسك التي يسودها الجو الرسمي والتقّيد بالتعليمات 

والتفاعل والوحدة في األهداف واآلمال، أما إذا كانت المؤسسة اجتماعية فإنها ستتمتع بوالء وثقة 

)الكيالني  دراسة واتفقت نتيجة الدراسة الحالية مع ،لما فيها من تحقق إشباع حاجاتهم أفرادها

 .(2014، ومقابلة

 درجة بين ارتباطية عالقة هنالك هلالذي نّص على "  السؤال الثالثالمتعلقة بتائج نالثالثا مناقشة 

 اإلسالمية التربية لمدرسي المعنوية الروح درجةو  اإلنسانية للعالقات المدارس مديري ممارسة

 "بغداد؟ محافظة في الحكومية المدارس في المتوسطة للمرحلة

، بمعنى طردية قوية بين محوري الدراسة ةيباطوجود عالقة ارت (7)رقم الجدول حيث أظهر 

 اإلسالمية التربية لمدرسي المعنوية الروح درجة في ؤثر بصورة قوية جداً ت اإلنسانية العالقاتأن 

هذا يتفق مع نظريات علم النفس ، و بغداد محافظة في الحكومية المدارس في المتوسطة للمرحلة

يدفع بالروح  اإلنسانيةدعم المعنوي من خالل العالقات حيث أن ال، والعالقات اإلنسانية والحوافز

 .ية عند المعلمين إلى درجات عاليةالمعنو 

 

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية  الذي نّص على " رابع: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابعاً 

تعزى إلى  نيةاإلنسافي درجة ممارسة مديري المدارس للعالقات ( α≤ 0.05)عند مستوى الداللة 

متغيرات الجنس، والخبرة، والمؤهل العلمي من وجهة نظر مدّرسي التربية اإلسالمية للمرحلة 

 " المتوسطة في المدارس الحكومية في محافظة بغداد؟
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أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى العالقات اإلنسانية تعزى ألثر 

ناث والمواظبة يعزى ذلك لاللتزام التربوي عند اإلقد و  ،الذكور الح اإلناث أكثر منه لدىالجنس لص

وأظهرت النتائج قات اإلنسانية لديهن تتسم بالعمق، ، فالعالوالطبيعة العاطفية لهن على العمل الدقيق

تعزى لمتغير الخبرة والمؤهل عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى العالقات اإلنسانية 

 المؤهلالنفس البشرية ال يحدده الخبرة و في  اإلنسانيةى ذلك إلى أن أثر العالقات ، وقد يعز العلمي

 العلمي.

هل توجد فروق ذات داللة الذي نّص على "  الخامس : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤالخامسا ً 

تعزى إلى متغيرات الجنس، الروح المعنوية في درجة ( α≤ 0.05)إحصائية عند مستوى الداللة 

لخبرة، والمؤهل العلمي من وجهة نظر مدّرسي التربية اإلسالمية للمرحلة المتوسطة في المدارس وا

 " الحكومية في محافظة بغداد؟

( في مستوى الروح α≤ 0.05قيمة دالة إحصائية عند مستوى الداللة ) حيث كانت هناك

 ،فروق كانت لصالح )اإلناث(لبين أن ات (9رقم ) المعنوية تبعًا لمتغير الجنس، وبالرجوع إلى الجدول

، وهذا يدل على أن مستوى الروح المعنوية لدى اإلناث أفضل من مستوى الروح المعنوية لدى الذكور

وأظهرت النتائج عدم  ،علمات والحرص الدائم على التعاونوقد يعزى ذلك إلى جو الصراحة بين الم

، وقد عزى لمتغير الخبرة والمؤهل العلميت الروح المعنويةوجود فروق ذات داللة إحصائية في مستوى 

 المؤهل.النفس البشرية ال يحدده الخبرة و في  اإلنسانيةيعزى ذلك إلى أن أثر العالقات 
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 :التوصيات 
مديرات المدارس أبعادا تحتوي العالقات اإلنسانية وأثرها في رفع التقييم لمديري و أن تشمل بنود  -

لى عمل أبحاث تربوية خاصة ي الوظيفي لهم عيتضمن الترقّ أن عنوية عند المعلمين، و الروح الم

 .في ذلك

قات اإلنسانية مهارات العاليتم من خاللها تدريبهم على ممارسة  ؛عقد دورات تدريبية للمدراء -

دارية، و  على أن تكون هذه ين والعاملين درسمهارات رفع الروح المعنوية عند المكمهارات قيادية وا 

 بل وزارة التربية. الدورات إلزامية من ق

 ،رفع الروح المعنويةته لمهارات العالقات اإلنسانية و حول ممارسين لمدريهم دّرسإجراء استفتاء للم -

لع المدير لنتائج هذا االستفتاء بهدف تشخيص مواطن الضعف وتقويتها ومواطن القوة بحيث يطّ 

 لتعزيزها. 

 أخرى متغيرات فياإلنسانية  عالقاتلل المدارس مديري ممارسة أثر في مماثلة دراسات إجراء -

 .الوظيفي الرضاو  النفسي، واالحتراق كالدافعية

رفع الروح المعنوية  في اإلنسانية للعالقات المدارس مديري ممارسة أثر في مماثلة دراسات إجراء -

 عند المعلمين باستخدام أدوات أخرى مثل المالحظة أو المقابلة.

 ، ودعوتهم إلى المشاركة في اتخاذ القرار.درسينزيادة اهتمام مديري المدارس بالم -

 رفع الروح المعنوية لدى المعلمين الجدد. -

حسب تخصصاتهم في بعثات داخلية عن طريق الدورات المختلفة  مهارياً و تنمية المعلمين أكاديميا  -

 وخارجية.
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يجاد حلول مناسبة  -  لها.البحث عن الضغوطات التي تواجه الهيئة التدريسية وا 
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68 

 العربية: أواًل: المراجع

أبعاد المناخ التنظيمي السائدة لدى مديري مدارس . (2013أبو حجيلة، بكر، الحراحشة، محمد ) -

العلوم  مجلة دراسات، .مينالتربية والتعليم في محافظة جرش وعالقتها بالروح المعنوية لدى المعل

 .1402-1407(، 2)4، الجامعة األردنية التربوية،

عمان: مؤسسة الوراق للنشر  .اإلدارة لمحات معاصرة(. 2006سنان ) والموسوي، رضا، علي،آل  -

 والتوزيع.

استراتيجيات إدارة الصراع التي يستخدمها مديرو المدارس الثانوية "(. 2003البلبيسي، سناء ) -

رسالة ماجستير ) ."التنظيميوية للمعلمين والتزامهم العامة في األردن وعالقتها بالروح المعن

 غير منشورة(، جامعة عمان العربية للدراسات العليا، األردن.

طبيعة العالقات الشخصية بين  .(2002البندري، محمد سليمان، والعتوم، عدنان الشيخ يوسف ) -

الثانوية في سلطنة عمان  المديرين والمعلمين وعالقتها مع الرضا الوظيفي لمعلمي المرحلة

 .97-94 ،(3)3مجلة العلوم التربوية والنفسية،  .واألردن

درجة الروح المعنوية لدى معلمي  .(2011جوارنة، محمد ، وخصاونة، أمان ، وادعيس، أحمد ) -

مجلة دراسات العلوم التربوية، المرحلة األساسية في محافظة الزرقاء وعالقتها ببعض المتغيرات، 

28(2،) 2237-2234. 

 دار ومكتبة الحامد للنشر والتوزيع. :. عمانسلوك تنظيمي (.2000) جواد، شوقي ناجي -
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دور مديري المدارس في تفعيل العالقات اإلنسانية " (.2001الحربي، فهد محمد دغيمان ) -

)رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة أم القرى، مكة  ."بالمدارس المتوسطة بالمدينة المنورة

 المكرمة، المملكة العربية السعودية.

واقع ممارسة العالقات اإلنسانية في المؤسسات  تقييم (.2015رزلي، حسين، ولقوقي، دليلة )ح -

، دراسات نفسية حالة بعض المدارس االبتدائي ببوسعادة دراسة-تالتربوية بين األساتذة 

 .1125-1122(، 19)14 ،الجزائر، وتربوية، مخبر تطوير الممارسات النفسية والتربوية

، عمان: دار المناهج 1طاإلشراف التربوي واقعه وآفاقه المستقبلية، (. 2006الحريري، رافده ) -

 للنشر والتوزيع.

، اإلدارة المدرسية وتعبئة قواها البشرية في المملكة العربية السعودية .(2004سليمان ) الحقيل، -

 المعرفة.دار  :الرياض

مجلة ة في الوطن العرب، وانعكاساتها على القيم االجتماعي (، العولمة2003خضور، يوسف، ) -

 .2665-2661، (10) 26، جامعة البعث

ورؤساء  اإلداراتلدى مديري عموم  اإلداريالسلوك  أنماط"(. 2003الدعيس، محمد ناجي ) -

ماجستير غير  )رسالة. "في جامعة صنعاء وعالقتها برضا موظفي الجامعة عن العمل األقسام

 .األردن، عمان، األردنيةمنشورة(، الجامعة 

أسس اإلدارة التربوية (. 2009) عدس، محمد، والدويك، محمد، وحسين، ياسينالدويك، تيسير، و  -

 ، عمان: دار الفكر.والمدرسية واإلشراف التربوي
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عالقة نمطي القيادتين التحويلية والتبادلية لمديري المدارس الثانوية " .(2013) الرفاعي، زهراء -

. )رسالة ماجستير غير منشورة(، "هة نظر المعلمينفي دولة الكويت بتمكين المعلمين من وج

 جامعة الشرق األوسط، عمان.

 في إلسالميةا بيةرلتا ثمبح معلمي دىل يةولمعنا روحلا جةدر. "(2006مراد ) ،فاعيرلا -

ورة(، منش رغي رماجستي سالة. )ر"ردنألا في ملبتهط بتحصيل عالقتهاو لعامةا يةولثانا دارسلما

 ن.اعم، بيةرلعا نعما جامعة

، 1ط ،اإلدارة المدرسية والصفية منظومة الجودة الشاملة .(2008الزهيري، إبراهيم عباس ) -

 القاهرة، مصر: دار الفكر العربي. 

 عمان: دار وائل. ،دراسات في اإلدارة التربوية (.2004) رياض ،ستراك -

 القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية. ،في اجتماعات التربية(. 1996سرحان، منير ) -

 مفهومه ونظرياته وأساليبه. عمان: مركز طارق. ،التربوياإلشراف  .(2007) السعود، راتب -

التنظيمي وعالقته باألداء الوظيفي: دراسة  المناخ" (.2004) السكران، ناصر محمد إبراهيم -

)رسالة ماجستير غير منشورة(،  ."مسحية على ضباط قطاع قوات األمن الخاصة بمدينة الرياض

 الرياض.اإلدارية، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية،  قسم العلوم

 : دار الجامعة الجديدة.اإلسكندرية ،للمنظمات اإلنسانيالسلوك  (.2002سلطان، محمد سعيد ) -

مدى ممارسة المشرفين التربويين للعالقات اإلنسانية ". (9200منصور بن عبد اهلل ) السواح، -

جامعة أم القرى،  منشورة(،ماجستير غير  )رسالة ."علمينوالقيم األخالقية في تعاملهم مع الم

 مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.
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اإلدارة المعاصرة في المنظمات  .(2003) عبد الموجود ،وأبو الحسن ،سيد، جابر عوض -

 المكتب الجامعي الحديث. :. القاهرةاالجتماعية

لعالقات اإلنسانية مع المعلمين عند مديري أهمية ممارسة ا" .(2001) علي الشرفات، عبد اهلل -

 رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة اليرموك، أربد، األردن.. )"مدارس لواء البادية الشمالية

 القاهرة: دار الكتاب الحديث.اإلدارة المدرسية واإلشراف الفني، (. 2010شعالن، السيد محمد ) -

لعلوم الطبيعية للعالقات اإلنسانية من وجهة "واقع ممارسة مشرفي ا(. 2007الشلوي، مرزوق ) -

)رسالة ماجستير غير منشورة(، نظر معلمي العلوم الطبيعية بالمرحلة الثانوية بمدينة الطائف". 

 جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية.

عمان:  .5ط ،مبادئ اإلدارة مع التركيز على إدارة األعمال(. 2007الشماع، خليل محمد حسن ) -

 دار المسيرة للنشر والتوزيع.

 :. اإلسكندريةإدارة األفراد والعالقات اإلنسانية مدخل األهداف. (2003)الشنواني، صالح  -

 مؤسسة شباب الجامعة.

 عمان، األردن: دار البشير. ،معجم مصطلحات اإلدارة العامة .(1998شهاب، إبراهيم بدر ) -

ماجستير غير  ةرسال) ."اإلدارة ية فياإلنسانالعالقات " .(ه1399) ، حاسن رافعالشهري -

 .، السعوديةعبد العزيز، جامعة الملك منشورة(

 أثناءقياس الروح المعنوية عند طلبة المدارس الثانوية والمعاهد العليا (. 1986طه، جابر ) -

 القاهرة: الهيئة المصرية للكتاب.العدوان الثالثي وبعده، 
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 في إدارة النظم التربوية وقيادتها: اإلدارة باإليمان،أبدال  .(2006الطويل، هاني عبد الرحمن ) -

 عمان، األردن: نشر بدعم من عمادة البحث العلمي الجامعة األردنية.

، عمان، 3ط اإلدارة التعليمية مفاهيم وآفاق،. (2006هاني عبد الرحمن صالح ) ،الطويل -

 األردن: دار وائل للنشر.

 عمان: دار وائل للنشر.ارة الموارد البشرية، إد(. 1999عباس، سهيلة، وعلي، علي حسين ) -

 مفاهيمه وأساليبه دليل لتحسين التدريس،اإلشراف التربوي  .(2006عبد الهادي، جودت عزت ) -

 عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.

 بيروت، لبنان: دار البيارق.  القيادة واإلدارة التربوية في اإلسالم، .(2001عبيدات، زهاء الدين ) -

 مصر: مكتبة لطفي. أصول اإلدارة، .(1982ف، محمود )عسا -

 ،مفاهيمها النظرية وتطبيقاتها العمليةالمدرسية الحديثة  اإلدارة(. 2015) عطوي، جودت عزت -

 عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع.

، منشورات جامعة 1طأصولها وتطبيقاتها،  اإلدارة المدرسية .(1993العرفي، عبد اهلل بلقاسم ) -

 يونس، بنغازي.قار 

الجزائر: دار والمؤسسات التربوية،  اإلداراتفي  اإلنسانيةالعالقات (. 2011عالقي، عليان ) -

 القبة للنشر.

مدى إدراك وممارسة مديرات المدارس لبعض مبادئ العالقات " .(2000العلوي، محمد ) -

 القرى، السعودية. . )رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة أم"اإلنسانية في اإلدارة اإلسالمية
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النمط القيادي المتبع من قبل المديرين في العالقات اإلنسانية بين  أثر" .(2010علي، جالل ) -

 رسالة ماجستير غير منشورة(، جامعة دمشق، سوريا.. )"مدرسي المرحلة الثانوية

الثقافة دار : ،عمان 1ط ،بين النظرية والتطبيق اإلدارية تالقرارااتخاذ . (1992نواف ) كنعان، -

 للنشر.

دور مديري المدارس الخاصة في تحسين المناخ . (2014الكيالني، لبنى، ومقابله، عاطف ) -

، العلوم التربوية مجلة دراساتالتنظيمي وعالقته بالروح المعنوية لمعلميهم في محافظة عمان، 

41(1 ،)46-58. 

اإلمام محمد بن سعود جامعة  ،1طالحفظ التربوي وصناعة اإلنسان،  .(2011الالحم، خالد ) -

 اإلسالمية، السعودية.

 القاهرة: مكتبة وهبة. ،1ط العالقات اإلنسانية، .(1986مرسي، سيد ) -

 ، القاهرة: عالم الكتب.اإلدارة المدرسية الحديثة .(1995مرسي، محمد منير ) -

 .، القاهرة: عالم الكتباإلدارة التعليمية: أصولها وتطبيقاتها .(2010مرسي، محمد منير ) -

التحفيز المعنوي وكيفية تفعيله في القطاع العام الحكومي العربي،  .(2003مرعي، محمد مرعي ) -

 .370، القاهرة، 1ط، سلسلة بحوث ودراسات / المنظمة العربية للتنمية اإلدارية

"دور العالقات اإلنسانية في زيادة الكفاءة عند معلمي المرحلة (. 2012مريم، العبد اهلل ) -

)رسالة ماجستير غير منشورة(، مدارس منطقة حّولي التعليمية في دولة الكويت".  الثانوية في

 جامعة دلمون للعلوم والتكنولوجيا، مملكة البحرين.
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ن ييوبرلتا نفيرللمش اإلشرافية تسارلمماا وىمست" .(2004د )محم اطع دحمد، المساعيا -

دارس لما فياألساسية حلة رلما يلمعلم يةولمعنا روحلوا لتعليميةا فاياتلكا ييوبمستوعالقته 

 ن.عما، بيةرلعا نعما جامعةورة(، منش رغيدكتوراه حة . )أطرو"العامة في األردن

جامعة ، منشورات مدخل إلى اإلدارة التربوية .(2008مهدي، عباس، وبالقاسم، عبد اهلل ) -
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 (1ملحق )

 بصورتها األولية ) قبل التحكيم(  أداة الدراسة

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 الشرق األوسطجامعة 
 علوم التربويةكلية ال

 اإلدارة التربوية قسم المناهج و 
 

 .المحترم...............................األستاذ الدكتور الفاضل.....
  :السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 درجة ممارسة مـديري المـدارسعنوانها: "بإجراء دراسة  عباس نوري جاسم المشهدانييقوم الباحث  
ــالروح المعنويــة  المتوســطة الحكوميــة فــي محافظــة بغــداد ــات اإلنســانية وعالقتهــا ب مدرســي لللعالق

العلـــوم فـــي  حصـــول علـــى درجـــة الماجســتيرلغــرض الوذلـــك "، هممية مـــن وجهـــة نظـــر التربيـــة اإلســـال
ــة ــادة تربوي ــة تخصــص إدارة وقي ــذا قــام الباحــث بتطــوير  التربوي ــفــي أداتــي الدراســة ل ، روح المعنويــةال

لــذا ميــة فــي بغــداد ســتوجه إلــى المدرســين، المــدارس المتوســطة الحكو  اإلنســانية عنــد مــديري العالقــاتو 
للمجـــال الفقـــرات بإبـــداء رأيكـــم الســـديد ومقترحـــاتكم بشـــأن فقـــرات االســـتبيان ومـــدى انتمـــاء  أرجـــو التكـــرم

، المحدد لها، وبنائها اللغوي، وأية اقتراحات أو تعديالت ترونها مناسبة لتحقيـق هـدف الدراسـة الحاليـة 
(  جــدا فضـةمنخ ،منخفضــة ،متوسـطة ،عاليــة،عاليـة جـد ا ) :علًمـا بـأن بــدائل اإلجابـة علــى الفقـرات هــي

 و )أوافق بشدة، أوافق، محايد، ال أوافق، ال أوافق بشدة(.  أ
 مع خالص الشكر والتقدير

 
 الباحث  

 عباس نوري المشهداني 
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 أداتي الدراسة
 

 أخي المدرس ، أختي المدرسة :
 ....السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 
درجة ممارسة مديري "عنوانها: راسة بإجراء د (عباس نوري جاسم المشهداني)يقوم الباحث       

للعالقات اإلنسانية وعالقتها بالروح المعنوية  المتوسطة الحكومية في محافظة بغداد المدارس
في  حصول على درجة الماجستيرلغرض الوذلك ،  هم"مدرسي التربية اإلسالمية من وجهة نظر ل

 األوسط .العلوم التربوية تخصص إدارة وقيادة تربوية من جامعة الشرق 
لكم أن المعلومات التي ستدلون بها في هذه االستبانة سيتم التعامل معها بشكل  ويؤكد الباحث    

 سري ولن تستخدم لغير الغرض العلمي المعلن أعاله.
 اإلجابات التي ترونها مناسبة من وجه نظركم. اختيارالتعاون معنا في  لذلك نرجو منكم

 
 

 مع خالص الشكر والتقدير لكم
 
 
 
 
 
 

 الباحث       
 

 عباس نوري المشهداني           
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 ومات الديموغرافية لعينة الدراسةالمعلأواًل: 

 
 ( بين القوسين فيما يلي: الرجاء التكرم بوضع عالمة ) 

 
 ـ الجنس:1

 )  ( أنثى )  ( ذكر
 
  ـ المؤهل العلمي:2

 )  ( ما بعد البكالوريوس  )  ( بكالوريوس )  ( دبلوم
 
 ـ الخبرة:3

  سنوات 10إلى أقل من  5)  ( من       )  ( أقل من خمس سنوات            
 

 
  سنة فأكثر. 15)  (               15إلى أقل من 10)  ( من 
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 (2ملحق رقم )
 )قبل التحكيم( العالقات اإلنسانية استبانة: ثانياً 

 

 ت

 

 

 

 الفقرة

 مالئمة الفقرة

 للعنوان

 ئمة الفقرةمال 

 للبعد

سالمة التركيب 
 اللغوي

 

التعديل 
 المقترح

 غير مالئمة

 مالئمة

 غير مالئمة

 مالئمة

 غير سليمة

 مالئمة

 

        يحترم مدير المدرسة آراء المدّرسين. 1

        يْشرك المدير المدرسين في صنع القرارات. 2

        يْشرك المدير المدرسين في صنع التخطيط. 3

        يعمل المدير على حل مشاكل المدّرسين. 4

يتابع المدير الحالة الصحية للمدّرسين  5
 والطلبة.

       

        يشارك المدير المدرسين بأفراحهم وأحزانهم. 6

يعّد المدير مدرسي التربية اإلسالمية ركن  7
 أساسي في البيئة التعليمية لتهذيب الطلبة.

       

ير العالقات اإلنسانية المتبادلة في يعّمق المد 8
 المدرسة.

       

        يوفر مدير المدرسة ُسبل راحة المدرسين.  9

        يتابع المدير شؤون المدّرسين. 10

        يحافظ المدير على األسرار الشخصية للمدرسين. 11
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        يحترم المدير شخصية المدرسين والطلبة. 12

ر بجميع الظروف التي تحيط بالعمل يهتم المدي 13
 المدرسي.

       

        يوفر المدير التسهيالت المادية الالزمة. 14

        يبتعد المدير عن التسلط والفردية. 15

يتعامل المدير بأسلوب أخوي ومؤثر مع  16
 مرؤوسيه.

       

يعمل المدير على تلبية حاجات المدّرسين  17
مدرسي التربية اإلسالمية. والعاملين وخاصًة   

       

يتمّتع المدير بالنضج االنفعالي في تعامله مع  18
 المواقف.

       

يتعامل المدير بعدالة مهنية مع المدّرسين  19
 بكافة تخصصاتهم.

       

يتفهم المدير حاجات المدّرسين والعاملين  20
 وخاصًة مدرسي التربية اإلسالمية.

       

المدير مدرسي التربية اإلسالمية لتأثيرهم  ُيقّيم 21
 الفّعال في سلوك الطالب ُخُلقيًا ودينيًا .

       

        يتقّبل المدير اختالف اآلراء برحابة صدر.  22

        يهتم بتحفيز المدرسين والعاملين معنويًا . 23

        يشجع المدير المناقشات الحرة بين المدرسين. 24
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المدير األفكار اإلبداعية للمدرسين.يعزز  25         

يشجع المدير مدرسي التربية اإلسالمية على  26
إجراء البحوث اإلجرائية في تخصصهم مع 

 الطالب.

       

يتقّبل المدير النقد اإليجابي البّناء من  27
 المدرسين برحابة صدر.

       

يعمل المدير على حل الخالفات فيما بين  28
ين في المدرسة بطريقة ودّية.المدرس  

       

29 

 

يحترم المدير اتجاهات وقيم المدرسين دينيًا 
 وعقائديًا.

       

ينمي المدير روح المدرسين وقيمهم داخل  30
 المدرسة بين الطالب معنويًا. 

       

يدرك المدير إمكانيات المدرسين لتوظيفها في  31
 توزيع المهام عليهم داخل المدرسة. 

       

        يعتمد المدير الزيارات الشخصية للمدّرسين. 32
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(3ملحق رقم )  
 )قبل التحكيم( روح المعنوية: استبانة الثالثاً 

 الفقرة ت

مالئمة الفقرة 
 للعنوان

مالئمة الفقرة 
 للبعد

 سالة التركيب اللغوي
التعديل 
 المقترح

 مالئمة
غير 
 مالئمة

 مالئمة
غير 
 مالئمة

 ةسليم
غير 
 سليمة

     .أشعر باالرتياح في عملي 1
تهتم إدارة المدرسة بتحفيز المدرسين  2

 .معنوياً 
    

     .أشعر باالنتماء إلى مدرستي 3

تتسم إدارة المدرسة مع المدّرسين  4
 .بفاعلية تنظيمية

    

     .أشعر بالفخر واالعتزاز لكوني مدّرساً  5

خل أشعر بالعمل مع أصدقاء دا 6
 .المدرسة

    

تربطني عالقة جيدة بأعضاء هيئة  7
 .التدريس كافة داخل وخارج المدرسة

    

     .أنجر المهام الموكلة لي بحماس 8

أشعر بأن مهنتي في التدريس ال تؤثر  9
 . على حالتي الصحية

    

     .ألتزم باألنظمة والقوانين المدرسية 10

ما أشتاق لعملي في المدرسة عند 11
 .أتغيب عنها
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أشعر بأن عملي مهم داخل المدرسة  12
 .وخارجها

    

 الظروف التي تحيط بالعمل المدرسي 13
 .جيدة

    

     .مناخ المدرسة يمتاز باألخوية المؤثرة 14

أرى أن هناك معايير محددة وعادلة  15
 .لتقييم األداء

    

     ال أفكر أبدًا بتغيير مهنتي. 16

متوفرة  ات المدّرسين والعاملينحاج 17
 . وملبية

    

تتفق سياسات إدارة المدرسة مع  18
 .قناعاتي

    

     .في المدرسةعدالة مهنية توجد  19

تمتاز المدرسة بالعالقات اإلنسانية  20
 .الجيدة

    

أتقّبل آراء الطلبة وأفكارهم برحابة  21
 .صدر

    

     . أواظب على عملي دون تغيب 22

 معنوياً  اً تحفيز تمنحني المدرسة  23
 .باستمرار

    

تسهم البيئة المدرسية في تنميتي  24
 . مهنياً 
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أشعر بأن المدرسة تمنحني فرصًا  25
 .للتميز واإلبداع

    

يتناسب دخلي السنوي مع الجهد الذي  26
 .أبذله في مهنتي

    

يحفزني التقويم اإليجابي على إتقان  27
 .أعمالي

    

هي السائدة في  ودّيةالطريقة ال 28
النصائح واإلرشادات التربوية في 

 .المدرسة

    

أرى إن مادة التربية اإلسالمية هي  29
المقّدسة التي من خاللها أشعر 

 .بالمكانة االجتماعية الجيدة

    

     . أحافظ على ممتلكات المدرسة 30

عالقتي مع المدير والمدرسين قائمة  31
 .ى اإلحترام المتبادلعل

    

ال أشعر بالضجر عندما أكلف بالعمل  32
 خارج أوقات الدوام الرسمي. 
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(4الملحق )  
 أسماء المحكمين

 الجامعة التخصص االسم الرقم

 جامعة بغداد علم النفس أ. د. عبد الحسين رزوقي الجبوري  .1

 ة الشرق األوسطجامع التربوية اإلدارة أ. د. عباس عبد مهدي الشريفي  .2

 جامعة الشرق األوسط التربوية اإلدارة ألبياتيأ. د. عبد الجبار   .3

 جامعة الشرق األوسط تكنولوجيا المعلومات أ. د. عبد الحافظ سالمة  .4

 جامعة الشرق األوسط المناهج وطرق تدريس  د. محمود الحديديأ.  .5

 وسطجامعة الشرق األ  تكنولوجيا المعلومات د. عاطف الشرمان  .6

 جامعة الشرق األوسط  التربوية اإلدارة    د. محمد قداح  .7

 جامعة تكريت التربوية اإلدارة د. كاظم علي أحمد الدوري  .8

 جامعة تكريت إرشاد وصحة نفسية د. حميد سالم  .9

 جامعة تكريت فلسفة تربية د. صباح مرشود منوخ  .10
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(5الملحق )  
  يم()بعد التحك بصورتها النهائية أداة الدراسة

 

 أخي المدرس ، أختي المدرسة ...

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

درجة ممارسة مديري المدارس "بإجراء دراسة عنوانها:  عباس نوري جاسميقوم الباحث 

المتوسطة الحكومية في محافظة بغداد للعالقات اإلنسانية وعالقتها بالروح المعنوية لمدرسي 

وذلك لغرض الحصول على درجة الماجستير في العلوم "،  نظرهمالتربية اإلسالمية من وجهة 

 التربوية تخصص إدارة وقيادة تربوية من جامعة الشرق األوسط في المملكة األردنية الهاشمية.

ويؤكد الباحث لكم أن المعلومات التي ستدلون بها في هذه االستبانة سيتم التعامل معها 

لذلك نرجو منكم  التعاون معنا في لمي المعلن أعاله ،بشكل سري ولن تستخدم لغير الغرض الع

 اختيار اإلجابات التي ترونها مناسبة من وجه نظركم. 

 ( في الحقل الذي يمثل وجهة نظرك. √يرجى وضع عالمة )  مالحظة:

 مع خالص الشكر والتقدير لكم

 الباحث 

 عباس نوري جاسم 
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 : أواًل : المعلومات الديموغرافية لعينة الدراسة 
 ( بين القوسين فيما يلي: الرجاء التكرم بوضع عالمة ) 

 

 ـ الجنس:1

 )  ( أنثى )  ( ذكر
 

  ـ المؤهل العلمي:2

 )  ( دكتوراه  )  ( ماجستير )  ( بكالوريوس
 

 

  سنة فأكثر. 15)  (           15إلى أقل من 10)  ( من 

 

 

 

 

 ـ الخبرة:3

  سنوات 10إلى أقل من  5)  ( من  )  ( أقل من خمس سنوات            
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 (6الملحق )

 بصورتها النهائية) بعد التحكيم( ثانيا: استبانة العالقات اإلنسانية

 

 ت

 

 الفقرة

 

أوافق 
 بشدة

 

 أوافق

 

 محايد

 

ال 
 أوافق

ال 
أوافق 
 بشدة

      يحترم مدير المدرسة آراء المدّرسين.  1

      يعمل المدير في عملية صنع القرارات. 2

      يعمل المدير على حل مشاكل المدّرسين. 3

      يشارك المدير المدرسين بأفراحهم وأحزانهم. 4

يعّد المدير مدرسي التربية اإلسالمية ركنًا أساسيًا في البيئة  5
 التعليمية لتهذيب الطلبة.

     

      يعّمق المدير العالقات اإلنسانية المتبادلة في المدرسة. 6

      يوفر مدير المدرسة ُسبل الراحة المدرسين. 7

      يتابع المدير شؤون المدّرسين. 8

      يحافظ المدير على األسرار الشخصية للمدرسين. 9

      يهتم المدير بجميع الظروف التي تحيط بالعمل المدرسي. 10

      يوفر المدير التسهيالت المادية الالزمة. 11

      ر عن التسلط .يبتعد المدي 12
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أوافق  الفقرة ت
 بشدة

ال  محايد أوافق
 أوافق

أوافق ال
 بشدة

      مرؤوسيه. أخوي معيتعامل المدير بأسلوب  13

      يعمل المدير على تلبية حاجات المدرسين والعاملين. 14

      يتمتع المدير بالنضج االنفعالي في تعامله مع المواقف. 15

      ير بعدالة مهنية مع المدرسين بكافة تخصصاتهم.يتعامل المد 16

      يتقبل المدير اختالف اآلراء برحابة صدر. 17

      يهتم بتحفيز المدرسين معنويًا. 18

      يشجع المدير المناقشات الحرة بين المدرسين. 19

      يعزز المدير األفكار اإلبداعية للمدرسين. 20

رسة على إجراء البحوث اإلجرائية في يشجع المدير المد 21
 تخصصهم مع الطلبة.

     

22 

 

يتقبل المدير النقد اإليجابي البّناء من المدرسين برحابة 
 صدر.

     

يعمل المدير على حّل الخالفات فيما بين المدرسين في  23
 المدرسة بطريقة وّدية.

     

      يحترم المدير قيم المدرسين. 24
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 بصورتها النهائية )بعد التحكيم( المعنويةثالثًا: استبانة الروح 

أوافق  الفقرة ت
 بشدة

ال  محايد أوافق
 أوافق

أوافق ال
 بشدة

      أشعر باالرتياح في عملي مع هذه اإلدارة. 1

      تهتم إدارة المدرسة بتحفيز المدرسين معنويًا. 2

      أشعر باالنتماء إلى مدرستي. 3

      ر بالفخر لكوني مدّرسًا.أشع 4

أشعر بالعمل مع أصدقاء داخل المدرسة في هذه  5
 المدرسة.

     

تربطني عالقة جيدة بأعضاء هيئة التدريس كافة  6
 .داخل المدرسة

     

      أنجر المهمات الموكلة لي بحماس. 7

أشعر بأن مهنتي في التدريس ال تؤثر في حالتي  8
 الصحية.

     

      تزم بالقوانين المدرسية.أل 9

      أشتاق لعملي في المدرسة عندما أتغيب عنها. 10

      أشعر بأن عملي مهم داخل المدرسة. 11

      الظروف التي تحيط بالعمل المدرسي جيدة. 12

      أرى أن هناك معايير عادلة لتقييم األداء. 13
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أوافق  الفقرة ت
 بشدة

ال  محايد أوافق
 افقأو 

أوافق ال
 بشدة

      ال أفكر أبدًا بتغيير مهنتي. 14

      يتم تلبية حاجات المدرسين قدر اإلمكان. 15

      تتفق سياسات إدارة المدرسة مع قناعاتي. 16

      توجد عدالة مهنية في المدرسة. 17

      أتقّبل آراء الطلبة برحابة صدر. 18

      أواظب على عملي دون تغيب. 19

      تمنحني المدرسة تحفيزًا معنويًا باستمرار. 20

      تسهم اإلدراة المدرسية في تنميتي مهنيًا. 21

      أشعر بأن المدرسة تمنحني فرصًا للتميز. 22

      يتناسب دخلي السنوي مع الجهد الذي أبذله في مهنتي. 23

      يحفزني التقويم اإليجابي على إتقان أعمالي. 24

أشعر بمكانة اجتماعية جيدة من خالل تدريسي لمادة  25
 التربية اإلسالمية.

     

      أحافظ على ممتلكات المدرسة. 26

عالقتي مع العاملين في المدرسة قائمة على االحترام  27
 المتبادل.

     

      أوافق عندما أكلف بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي. 28
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مديري التربية في محافظة بغداد إلىب تسهيل مهمة من رئاسة جامعة الشرق األوسط كتا  

  


