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  تحیة طیبة  
األخ الفاضل عضو في اإلدارة المدرسیة، مدرس بالمدرسة، یسعدني أن تتعاون معي في    

( استفاء هذا االستقصاء باإلجابة على أسئلته وتحدید رأیك بالنسبة لكل عبارة بوضع عالمة  
توضح مدى واقعیة كل عبارة من وجهة نظرك، وذلك بالترتیب من درجة  أمام الدرجة التي) √

ة موافق موافق تماما إلى درجة ال أوافق تماما، فإذا كنت موافق تماما فلتضع العالمة في درج
ذا كنت موافق  ذا كنت غیر متأكد فلتضع  فقط فلتضع العالمة في درجة موافق تماما وإ وإ

نما المة في درجة ال أعلم وهكذاالع ، ولتعلم أنه لیست هناك إجابة صحیحة وأخرى خاطئة، وإ
أجب بما تحس به أنت شخصیا وتشعر به، ولیكن معلوما لدیك أن اإلجابة سریة، فكل ما 

  .                                   یهمنا صدق إجابتك  بحیث تفید البحث العلمي
  ولكم جزیل الشكر سلفا                                                                   

  :بیانات شخصیة
  :............الجنس                                 :.............السن

  إداري                            مدرس  :المهنة
ه عدد سنوات العمل في هذ                                   :...............إسم المدرسة

    :................المدرسة
  .ن بنمط العالقات اإلنسانیة في اإلدارة المدرسیةمدى اهتمام المدیرو :المحور األول

أوافق   العــــبارة                      الرقم
  تماما

ال   أوافق
  أعلم

ال 
أوافق     
ال 

أوافق 
  تماما

            .مدیر تتعدى مجال العملعالقتي بال  1
            .میع أعضاء أسرة المدرسةتفاهم بین ج  2
أجد التقدیر واالعتراف من المدیر حینما ألتزم   3

  . بحرفیة التعلیمات
          

أجد التقدیر واالعتراف من المدیر حینما أنجز   4
  .المهام بكفاءة

          

لى النتائج وتحقیق یركز مدیر مؤسستي التعلیمیة ع  5
  .مردود عال

          

یمیة على العالقات یركز مدیر مؤسستي التعل  6
  .اإلنسانیة في عمله

          



یركز مدیر مؤسستي التعلیمیة على توجیهي   7
رشادي عند حدوث األخطاء   وإ

          

            .التعاونبیدعو مدیر مؤسستي إلى العمل   8
الرقابة في مؤسستي غیر رسمیة تعتمد على التعاون   9

  .والثقة النجاز المهام
          

لى التفاهم والتحاور عند توتر یدعو مدیر مؤسستي إ  10
  .العالقات بین المرؤوسین

          

 یسعى مدیر مؤسستي إلى تحقیق حاجاتي المادیة  11
  ) وفرص الترقیة المردودیة(:مثل

          

            یشارك مدیر مؤسستي في مناسباتنا اإلجتماعیة  12
  
  
  

  .عوامل العالقات اإلنسانیة في اإلدارة المدرسیة :المحور الثاني 
أوافق   العــــبارة                      الرقم

  تماما
ال   أوافق

  أعلم
ال 

أوافق     
ال 

أوافق 
  تماما

توجد قنوات اتصال واسعة بین اإلدارة والمرؤوسین   13
  في مؤسستي التعلیمیة

          

یساعد مدیر مؤسستي في التغلب على الصعوبات   14
  .التي تواجهنا في العمل

          

یفوض مدیر مؤسستي بعضا من صالحیاته   15
  لمرؤوسیه دائما

          

التواصل بین المرؤوسین والمدیر یخلق تفاعال   16
  .إیجابیا

          

یتیح لي مدیر مؤسستي المشاركة في مناقشة بعض   17
  .المشكالت

          

            .یتصل مدیر مؤسستي لمعرفة احتیاجاتي  18
ة للوصول یتیح لي مدیر مؤسستي فرصة المشارك  19

  معا إلى حلول للمشكالت
          

التواصل الموجود في مؤسستي یحفزني ألداء عملي   20
  .بشكل إیجابي

          



یتیح لي مدیر مؤسستي فرصة اتخاذ بعض القرارات   21
  .اإلتفرادیة

          

یفوض مدیر مؤسستي صالحیاته ألنه یثق   22
  .بمرؤوسیه

          

كة في اتخاذ یتیح لي مدیر مؤسستي فرصة المشار   23
  قرارات مرتبطة بوظیفتي

          

یفوض مدیر مؤسستي صالحیاته حسب النصوص   24
  القانونیة

          

  
  
  

مستوى فعالیة اإلدارة المدرسیة في ظل ممارسة عملیات االتصال والمشاركة والتفویض  :المحور الثالث
  .كعوامل للعالقات اإلنسانیة

أوافق   العــــبارة                      الرقم
  تماما

ال   أوافق
  أعلم

ال 
أوافق     
ال 

أوافق 
  تماما

یحرص مدیر مؤسستي على تحدید وظیفتي ومهامي   25
  بشكل مالئم إلختصاصي

          

یحرص مدیر مؤسستي على توزیع المسئولیات   26
  .بشكل منسجم لقدراتي

          

            یحرص مدیر مؤسستي على فهم العاملین لألهداف  27
ر مؤسستي مع أعضاء اإلدارة المدرسیة یشترك مدی  28

  .في تنظیم األعمال والمهام
          

یسعى مدیر مؤسستي مع أعضاء اإلدارة المدرسیة   29
  .إلى متابعة األعمال والمهام

          

یقوم مدیر مؤسستي بتحفیزي معنویا بالتشجیع عند   30
  .أداء المهام بكفاءة

          

رة المدرسیة یشترك مدیر مؤسستي مع أعضاء اإلدا  31
  في تصحیح األخطاء المرتكبة في األعمال وتعدیلها

          

            .یتعاون زمالئي معي في أداء بعض األعمال  32



أشعر بالرضا عن مدیري المتالكه مهارات إنسانیة   33
  .جیدة

          

            .یتیح لي عملي بناء عالقات اجتماعیة مع زمالئي  34
            اناتي وطاقاتيأشعر بأنني حققت قدرا من إمك  35
            أهداف مؤسستي تتحقق غالبا  36

   
  
   
 
 
  
  

  
  وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي

  بسكرة-جامعة محمد خیضر
  كلیة اآلداب والعلوم اإلنسانیة واالجتماعیة

  قسم علم االجتماع
  

  
  

  :الموضــوع
  
  

  
  
  

  ص تنمیة الموارد البشریةمذكرة مكملة لنیل شهادة الماجیستر في علم االجتماع تخص    
  

  :إشــراف                                                       :إعـــداد
  زمـام نور الدیـن/ د                                             بن رحمون سهــام

العالقات اإلنسانیة وفعالیة 
 المدرسیة اإلدارة

 
 دراسة میدانیة بثـــانـویات بلدیة بسكرة

 



  
  :أعضاء لجنة المناقشة

  عضوا رئیســا : يدبــلة عبد العال/ د.أ    
  ا ومقرراـمشرف: نور الدیـن زمــام / د    
  عضـوا مناقشا: جابـر نصرالدیـن / د.أ    
  عضـوا مناقشا: فكرون السعیـــد / د    
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