
  : النتــــائــج العـــامــة للدراســة-2
إن الهدف الرئیس الذي انطلقت منه الدراسة هو معرفة دور العالقات اإلنسانیة في تحقیق 
فعالیة اإلدارة المدرسیة ومدى اهتمام المدیرین بنمط العالقات اإلنسانیة في تسییرهم اإلداري 

ممارسة عوامل العالقات اإلنسانیة في ومستوى فعالیة اإلدارة المدرسیة بالتعرف على مدى 
  .اإلدارة من طرف المدیرین باعتبار فعالیة اإلدارة من فعالیتهم

وسنحاول تلخیص أهم النتائج التي تم التوصل إلیها وذلك بمقارنة نتائج مقابالت المدیرین   
حیث أن من خالل العبارات،  ونتائج عینة أعضاء اإلدارة المدرسیة من اإلداریین والمدرسین

هي ذات اتجاه إیجابي قوي والعبارات التي  3,50العبارات التي متوسطها الحسابي أكبر من 
  :متوسط  ذات اتجاه إیجابي 3,50متوسطها الحسابي أقل من 

یرفضون الرأي القائل بأن المسئولیة والتي تكون بید   % 72,73أغلب المدیرین بنسبة  -1
عن طریق ا ما یعكس اهتمام هؤالء المدیرین بالعمل شخص واحد تسهل عملیة المراقبة، وهذ

یدعو مدیر "، وهو ما عبر عنه عینة أعضاء اإلدارة المدرسیة حول العبارة والتشاورالتعاون 
  .% 78,2بنسبة  3,91بمتوسط حسابي " مؤسستي إلى العمل بالتعاون

المادیة فقط  یرفضون الرأي القائل بأن إشباع الحاجات % 100جمیع المدیرین بنسبة  -2
للعمال یؤدي إلى تحسین أدائهم، بل یدعون إلى إشباع الحاجات المادیة إلى جانب الحاجات 
االجتماعیة والنفسیة، فتحقیقهما معا یؤثر إیجابا على أداء الفرد العامل، وهذا یدل على 

ي العبارة عبر عن عینة أعضاء اإلدارة المدرسیة ف ، وهذا مااهتمامهم بالتحفیز المعنوي للعمال
بنسبة  4,10بمتوسط حسابي " أجد التقدیر واالعتراف من المدیر حینما أنجز المهام بكفاءة"

82%.  
من المدیرین یهتمون بالعالقات الرسمیة إلى جانب العالقات غیر الرسمیة،  %63,64نسبة  -3

  تهتم بالعالقات اإلنسانیة فقط ، وذلك حتى تكون العالقات أفضل  % 36,36ونسبة 
ینهم وبین المرؤوسین، فجمیع المدیرین یهتمون بشكل نسبي بالمزاوجة بین العالقات الرسمیة ب

وهذا ما عبر عن عینة أعضاء اإلدارة  وغیر الرسمیة في تعاملهم مع أعضاء اإلدارة المدرسیة
" یركز مدیر مؤسستي التعلیمیة على العالقات اإلنسانیة في عمله"المدرسیة نحو العبارة 

  .%70,4بنسبة  3,52بمتوسط 
تختلف عالقات المدیرین بأعضاء اإلدارة المدرسیة حسب مكانة ووظیفة العضو فبالنسبة  -4

، وبالنسبة لعالقاتهم باإلداریین فإنها متذبذبة % 72,73لعالقاتهم بالمدرسین فإنها جیدة بنسبة 



وبالنسبة  ، ویعود ذلك حسب تصریح المدیرین إلى توتر العالقات بینهم،%63,64بنسبة 
محایدة رغم أن المدیر  %36,36عالقاتهم جیدة ونسبة  %54,54 لعالقاتهم بالتالمیذ فإن نسبة

البد أن یكون قریبا من التلمیذ حتى یشعر هذا األخیر باهتمام المدیر به وبالتالي یثق بالمدرسة 
سیة حول وهذا ما یعكسه اتجاه عینة أعضاء اإلدارة المدر  وبما تقدمه له من خدمات وعلم

  .%40,2بنسبة  2,01بمتوسط " عالقتي بمدیر مؤسستي التعلیمیة تتعدى مجال العمل"العبارة 
انعدام االنضباط :أسباب توتر العالقات بین المدیرین وأعضاء اإلدارة المدرسیة تعود إلى  -5

جعل العمل وعدم فهم القانون وعدم تطبیقه وانعدام التشاور، إضافة إلى الطمع و  إتقانوعدم 
األهداف خاصة، والمسئولیة غیر الشرعیة وسوء المعاملة وعدم تفهم اآلخرین وهي جل األسباب 

كما تدل على اهتمام المدیرین بمبدأ إتقان  التي جعلت العالقات بین المدیرین واإلداریین تتذبذب
یركز "رة العمل وعدم التهاون وهذا ما عبر عنه اتجاه عینة أعضاء اإلدارة المدرسیة حول العبا

 ،% 74,8بنسبة  3,74بمتوسط " مدیر مؤسستي التعلیمیة على النتائج وتحقیق مردود عال
  .%77,6بنسبة  3,88بمتوسط " أجد التقدیر من المدیر حینما ألتزم بالتعلیمات"وكذلك العبارة 

یعتمد المدیرین كحل في حین توتر العالقات بینهم وبین أعضاء اإلدارة المدرسیة على  -6
 36,36تطبیق القوانین والصرامة، واألسلوب الثاني بنسبة   % 54,54األول بنسبة : لوبینأس
نصات ألعضاء اإلدارة  % من المدیرین یطبقون العالقات اإلنسانیة من تشاور وتحاور وإ

المدرسیة، فهذه النتائج تعكس أن المدیرین ال یهتمون جمیعا بالعالقات اإلنسانیة كحل أثناء 
ات بینهم وبین أعضاء اإلدارة المدرسیة خاصة وأن التشاور والحوار واإلنصات من توتر العالق

 14أهم األسالیب لحل النزاعات ونشر السالم بین الناس، والتي دعا إلیها إسالمنا الحنیف منذ 
یدعو مدیر "، وهذا ما عبر عنه عینة أعضاء اإلدارة المدرسیة حول العبارة قرون مضت

 3,70بمتوسط " والتحاور عند توتر العالقات بین أعضاء اإلدارة المدرسیة مؤسستي إلى التفاهم
  .%74بنسبة 

معظم المدیرین یوافقون على أن األسلوب اإلداري المعتمد على العالقات اإلنسانیة له أثرا  -7
، ورغم ذلك فالنتیجة تعكس التطبیق واالهتمام % 72,73إیجابیا على المردود التربوي بنسبة 

بالعالقات اإلنسانیة في اإلدارة المدرسیة واعتبارها مؤثر إیجابي للمردود التربوي، ویعود  النسبي
واتجاهات عینة    ذلك لصعوبتها بسبب اختالف طبیعة المتعاملین من اإلداریین والمدرسین

یشارك مدیر مؤسستي في مناسباتنا " :أعضاء اإلدارة المدرسیة حول العبارات اآلتیة تؤكد ذلك
یركز مدیر مؤسستي التعلیمیة على توجیهي "وعبارة  %67بنسبة  3,35بمتوسط " تماعیةاالج



رشادي عند حدوث األخطاء الرقابة في "وعبارة  %55,40بنسبة  2,77بمتوسط حسابي " وإ
 2,50بمتوسط حسابي " مؤسستي التعلیمیة غیر رسمیة تعتمد على التعاون والثقة إلنجاز المهام

تجاه أقل إیجابیة بسبب وقوع متوسطاتها في منطقة أقل إیجابیة،تعكس فهي ذات إ %50بنسبة 
  .نسبیة العالقات اإلنسانیة في اإلدارة

األول للدراسة من وجهة نظر الفرعي ومن خالل هذه النتائج یمكن اإلجابة عن التساؤل 
  :وعینة أعضاء اإلدارة المدرسیة من اإلداریین والمدیرینالمدیرین 

  المدیرین بنمط العالقات اإلنسانیة في اإلدارة المدرسیة ؟ما مدى اهتمام   
 ؟یدعو المدیرین إلى العمل المشترك والتعاونهل  .1

 ؟هل یسعى المدیرین إلى تحقیق حاجات أعضاء اإلدارة المدرسیة .2

 ؟ما هو نوع العالقات السائد بین المدیرین وأعضاء اإلدارة المدرسیة .3

د توتر العالقات بین أعضاء اإلدارة هل هناك اهتمام بالتشاور والتحاور عن .4
 ؟المدرسیة

 
التعاون ویهتمون بالتحفیز بالمدیرین یهتمون بالعمل ثبت من خالل تحلیل البیانات أن    

المعنوي، إال أنهم  یهتمون نسبیا بالعالقات الرسمیة إلى جانب العالقات غیر الرسمیة، كما 
إیجابي للمردود التربوي  و یسعى نسبیا من یهتمون أیضا نسبیا بالعالقات اإلنسانیة كمؤثر 

نصات كحل للنزاعات الداخلیة عند  عینة المدیرین إلى العالقات اإلنسانیة من تشاور وتحاور وإ
توتر العالقات بینهم وبین أعضاء اإلدارة المدرسیة، وكخالصة فإن المدیرین یهتمون بشكل 

سیة ویعود ذلك لعدم فهم أسسها بشكل جید نسبي ومحدود بالعالقات اإلنسانیة في اإلدارة المدر 
من أو أنهم یمارسونها ألغراض وأهداف خاصة، ومن األسباب أیضا المعوقات التي تحد 

ممارسة العالقات اإلنسانیة بطریقة فعالة في اإلدارة المدرسیة والتي ترجع إلى الخلفیة الخاصة 
وعي المدیر بالخبرة ودرایته  للمدرسین واإلداریین والتجارب الماضیة للمدیر وكذلك قلة

بمسئولیاته وسلطاته ومسئولیات وسلطات المدرسین واإلداریین، وضعف قدرته في حل المشاكل 
الخاصة بالعمل والشخصیة، واالختالف في القیم والمبادئ بین أعضاء اإلدارة المدرسیة مما 

  ."الخ....یصعب التآلف والتفاهم 
  
  



وبشكل متنوع  %36,36االتصال یتم بشكل دوري بنسبة فإن حسب تصریح المدیرین  -8
وهو ما   وألن االتصال ضرورة لإلدارة المدرسیة فهو متنوع ولكن بشكل نسبي %45,45بنسبة 

توجد قنوات اتصال واسعة بین اإلدارة "یعكسه اتجاه عینة أعضاء اإلدارة المدرسیة حول العبارة 
  .%69,20بنسبة  3,46وسط حسابي بمت" والمرؤوسین في مؤسستي التعلیمیة

نجازها بنسبة  -9 من المدیرین منهم نسبة  %100دوافع االتصال تتمثل في تنظیم األعمال وإ
نجازها إضافة إلى تنسیق الحیاة المدرسیة  54,54% یقومون باالتصال بهدف تنظیم األعمال وإ

همیة االتصال في حسن التنظیم والتشجیع والمراقبة والتشاور والتحاور، فهؤالء المدیرین یعلمون أ
وتوضیح األهداف وتنسیق المهام والتوجیه والمراقبة ثم التشاور والتحاور عند حدوث األخطاء، 
وأهمیته أیضا في تكوین العالقات والتفاعل والتعاون، ومن خالل هذا السؤال والذي سبقه فإن 

حیث أنه یخدمهم عملیا فقط  المدیرین یهتمون بعملیة االتصال بشكل نسبي حیث اهتموا به من
من خالل نقل المعلومات إلنجاز األعمال، وأغفلوا أهمیة االتصال بكونه أداة للتعرف على 
اتجاهات وأراء األفراد ومقترحاتهم ،ومن خالله یتم االستماع لآلخر، وتنبني العالقات المتبادلة 

، واتجاهات بشكل أكثر إیجابیةالتكامل وتؤدى األعمال والمهام  وأنماط التفاعالت وبذلك یحدث
یساعد مدیر مؤسستي في التغلب ": اآلتیةعینة أعضاء اإلدارة المدرسیة تبین ذلك في العبارات 

والعبارة  %73,20بنسبة   3,66بمتوسط حسابي " على الصعوبات التي تواجهنا في العمل
والتي تعكس  %51,40بنسبة  2,57بمتوسط حسابي " یتصل مدیر مؤسستي لمعرفة احتیاجاتي"

االتصال بهدف أداء األعمال وحل المشكالت التي تواجه أعضاء اإلدارة المدرسیة في وظائفهم 
  .فقط دونما االهتمام بالتعرف على حاجات األفراد

 %54,54تتم المناقشة بین المدیرین وأعضاء اإلدارة المدرسیة بطریقة غیر مباشرة بنسبة -10
ل المشكالت في اإلدارة المدرسیة موجودة ولكن نسبیة جدا، وهذا ما یعكس أن المشاركة في ح

ویعكس أیضا افتقاد المدیرین لروح األلفة والتفاعل مع اآلخرین، ألن المشاركة الحقیقیة هي 
االلتقاء بالمرؤوسین ومناقشة مشكالتهم والوصول معا إلى الحلول ولیس إرسال مراسالت 

یتیح لي " :اإلدارة المدرسیة حول العبارة اآلتیة ، واتجاهات عینة أعضاءوتقاریر، ثم الخصم
 %72,40بنسبة  3,62بمتوسط حسابي " مدیر مؤسستي المشاركة في مناقشة بعض المشكالت

یتیح لي مدیر " :تؤكد وجود المناقشة ولكن نوعها یتبین من خالل اتجاه العینة للعبارة اآلتیة
 %58,4بنسبة  2,92بمتوسط " التمؤسستي فرصة المشاركة للوصول معا إلى حلول للمشك

  .بل أحیانا بطریقة مباشرةتؤكد أن المناقشة ال تتم دائما 



مشاركة أعضاء اإلدارة المدرسیة مع المدیر في بعض األعمال كبرامج النشاط المدرسي  -11
، وبالتالي فإن المشاركة نسبیة وتخص  % 54,54وبرامج االمتحانات والتوقیت تتم بنسبة 

، ویعكس حسب تصریح المدیرین ءات من اإلداریین ورؤساء المواد من المدرسینأصحاب الكفا
هذا عدم االهتمام بتوزیع حق اتخاذ القرارات بشكل یحقق المشاركة الفعالة لكل فرد في 

یتیح لي مدیر مؤسستي فرصة "واتجاه عینة أعضاء اإلدارة المدرسیة حول العبارة  ،المدرسة
تثبت  %70,40بنسبة  3,52بمتوسط حسابي " مرتبطة بوظیفتيالمشاركة في اتخاذ قرارات 

یتیح لي " :وجود المشاركة ولتبیان نسبتها فإن اتجاه عینة أعضاء اإلدارة المدرسیة حول العبارة
 %62,63بنسبة  3,13بمتوسط " مدیر مؤسستي فرصة اتخاذ بعض القرارات اإلنفرادیة والطارئة

  .التي تسبقها یؤكد نسبیتها بالمقارنة مع العبارة
حسب تصریح المدیرین  %81,82التفویض یتم طبقا للنصوص التشریعیة وذلك بنسبة -12

یفوض مدیر مؤسستي " :وهذا ما أثبته اتجاه عینة أعضاء اإلدارة المدرسیة حول العبارة
 %36,36نسبة و  ،%85بنسبة  4,25بمتوسط حسابي " صالحیاته حسب النصوص القانونیة

ون بتفویض بعض صالحیاتهم حسب النصوص التشریعیة وطبقا لشخصیة من المدیرین یقوم
بمتوسط " یفوض مدیر مؤسستي صالحیاته ألنه یثق بمرؤوسیه"والعبارة  الفرد المفوض له

التفویض في اإلدارة المدرسیة نسبي ألنه یرتكز في ، فتؤكد ذلك  %65بنسبة  3,25حسابي 
حسب تصریح المدیرین، وحسب اتجاه عینة  بهالمستویات العلیا لإلدارة بین المدیر ونائ

المدرسین واإلداریین فإن التفویض یتم طبقا للنصوص التشریعیة إال أن عملیة التفویض بحد 
یفوض مدیر مؤسستي بعضا من صالحیاته ": ذاتها غیر منتشرة والعبارة اآلتیة تبین ذلك

انعدام ثقافة التفویض بین ، وهذا ما یعكس  %51,40بنسبة  2,57بمتوسط " لمرؤوسیه دائما
  .أعضاء اإلدارة المدرسیة، وهذه نتیجة منطقیة بالمقارنة مع نسبیة المشاركة في اإلدارة المدرسیة

الثاني للدراسة من وجهة نظر الفرعي ومن خالل هذه النتائج یمكن اإلجابة عن التساؤل 
  :وعینة أعضاء اإلدارة المدرسیة من اإلداریین والمدیرینالمدیرین 

  ما مستوى عوامل العالقات اإلنسانیة التي تساهم في فعالیة اإلدارة المدرسیة؟    
  ما هي أسالیب االتصال المنتشرة في اإلدارة المدرسیة؟-1        

نجازه؟- 2        ما هي دوافع االتصال في اإلدارة المدرسیة غیر تنظیم العمل وإ
  ین وأعضاء اإلدارة المدرسیة عند حدوث المشكالت؟ما هو نوع المناقشة التي تتم بین المدیر - 3     
  هل هناك مشاركة في اتخاذ بعض القرارات في اإلدارة المدرسیة؟- 4     
  ما هي طرق التفویض في اإلدارة في اإلدارة المدرسیة غیر ما نص به التشریع المدرسي؟- 5     



ة من اتصال ومشاركة عوامل تحقیق العالقات اإلنسانیثبت من خالل تحلیل البیانات أن 
جعل مستواها بشكل نسبي ومحدود جدا، وهذا ما  وتفویض في اإلدارة المدرسیة موجودة ولكن

نسبي ، فاالتصال یتم بشكل دوري ومتنوع عن طریق االجتماعات والتقاریر بهدف تنظیم 
لتحاور ولكن األعمال وانجازها إضافة إلى تنسیق الحیاة المدرسیة والتشجیع والمراقبة والتشاور وا

بشكل نسبي، أما المناقشة فتتم بطریقة غیر مباشرة عند حل المشكالت والمشاركة في اتخاذ 
بعض القرارات نسبیة ألنها تخص فقط أصحاب الكفاءات والخبرات وبالنسبة للتفویض فهو یتم 

  .  إال بما نص به التشریع ویتم بین المدیر ونائبه ومستشار التربیة
       

والخاصة بالمؤسسة التعلیمیة ألفراد اإلدارة ) التربویة(مدیرین بفهم األهداف العامة یقوم ال-13
حسب تصریحهم ، واتجاه عینة أعضاء اإلدارة المدرسیة حول  % 81,81المدرسیة بنسبة 

 %73,20بنسبة  3,66بمتوسط " یحرص مدیر مؤسستي على فهم العاملین لألهداف"العبارة 
  . یثبت ذلك

ب المدیرین في تحدید األهداف عن طریق االجتماعات بأفراد اإلدارة المدرسیة یقوم أسلو -14
، والتعبئة والتوجیه دلیل على المهارات اإلنسانیة  %72,73والتوجیه والتعبئة عكس األمر بنسبة 

یقوم المدیرین بتحدید وظائف أعضاء اإلدارة المدرسیة على أساس المؤهل ، كما في التعامل
، فمعظم المدیرین یقومون بتحدید %36,36الجمع بین المؤهل والخبرة بنسبة و  %54,54بنسبة 

وظائف األفراد ویهتمون بها ولكن اإلختالف یكمن في أساس التحدید المؤهل أو الخبرة، غیر 
یقوم المدیرین بمتابعة األعمال وتعدیلها بنسبة  الغالب یحددونها على أساس المؤهل، كماأن 

وهو ما عبر عنه عینة أعضاء  تمام المدیرین بوظیفة المراقبة والتقویموهذا یعكس اه % 72,73
یحرص مدیر مؤسستي على تحدید وظیفتي ومهامي ": اإلدارة المدرسیة حول العبارات اآلتیة

یشترك مدیر "والعبارة  %76,80بنسبة  3,84بمتوسط حسابي " بشكل مالئم إلختصاصي
بنسبة  3,67بمتوسط حسابي " ظیم اإلعمال والمهاممؤسستي مع أعضاء اإلدارة المدرسیة في تن

" یحرص مدیر مؤسستي على توزیع المسئولیات بشكل منسجم لقدراتي"والعبارة  73,40%
  .%72بنسبة  3,60بمتوسط 

ألعضاء اإلدارة المدرسیة، وهو ما  %81,81یقوم معظم المدیرین بالتحفیز المعنوي بنسبة -15
یقوم مدیر مؤسستي بتحفیزي معنویا " :ارة المدرسیة في العبارةعبر عنه اتجاه عینة أعضاء اإلد
  .%70,80بنسبة  3,54بمتوسط " بالتشجیع عند أداء المهام بكفاءة



مكانات أعضاء اإلدارة المدرسیة على أرض -16 یصرح المدیرین بإمكانیة تحقیق طاقات وإ
نیة تحقیقها، وهذا یدل من المدیرین تصرح بعدم إمكا %54,54، ونسبة % 45,45الواقع بنسبة 

مكانات أعضاء اإلدارة المدرسیة في العمل ویشیر إلى نسبیة  على نسبیة تحقیق الطاقات وإ
أشعر بأنني "اتجاه عینة أعضاء اإلدارة المدرسیة حول العبارة ، غیر أن تحقیق حاجات األفراد

 إمكاناتهم، یؤكد تحقیق % 76,80بنسبة  3,84بمتوسط " حققت قدرا من إمكاناتي وطاقاتي
وربما السبب یعود  وهذا یثبت االختالف في رأي المدیرین ورأي عینة أعضاء اإلدارة المدرسیة 

  .لرضا العینة بالقلیل لما حققته
م المدیرین أداء اإلداریین بالمتوسط بنسبة -17   . %91وكذلك المدرسین بنسبة  %63,64یقیّ
بسبب كون  %72,73في تحسن دائم بنسبة  یصرح المدیرین بأن نتائج المؤسسة التعلیمیة -18

، ولقد عبر اتجاه أعضاء اإلدارة المدرسیة عن ذلك في أداء أعضاء اإلدارة المدرسیة متوسط
والتي تعكس عدم " %66بنسبة  3,30بمتوسط حسابي " أهداف مؤسستي تتحقق غالبا" :العبارة

  .تحقیق األهداف بشكل كامل
بسبب أدائهم  %91إلدارة المدرسیة غیر تام بنسبة رضا المدیرین على أداء أعضاء ا-19

وبالنسبة      %55و  %25فهي بین  % 100المتوسط ونسبیة نتائج البكالوریا التي ال تتقارب 
أشعر بالرضا عن ":لرضا عینة أعضاء اإلدارة المدرسیة عن المدیر فلقد جاء اتجاه العبارة

یعكس وجود  %70,60بنسبة  3,53سابي بمتوسط ح" مدیري إلمتالكه مهارات إنسانیة جیدة
  رضا ال

وبالنسبة للجو العام للعمل في المؤسسة التعلیمیة ودوره في تحقیق حاجات األفراد فإن  -20
یتیح لي عملي بناء عالقات ": اتجاه عینة أعضاء اإلدارة المدرسیة حول العبارات اآلتیة

یتعاون زمالئي معي في أداء " :، والعبارة%61بنسبة  3,05بمتوسط " اجتماعیة مع زمالئي
تبین أن جو العمل ال یتیح لهم الفرص دائما  %55,60بنسبة  2,78بمتوسط " بعض األعمال

  .إلقامة عالقات اجتماعیة مع الزمالء وهو ما یؤكد نسبیة التعاون بینهم في أداء بعض األعمال
مكاناتهم على أرض بعدم إمكانیة تحقیق طاقاتهم و من المدیرین  % 72,73نسبة یصرح -21 إ

  :الواقع بسبب جملة من العراقیل 
  الوصایة ال تساعد على تجسید الطاقات والطموحات وتعامل بطریقة جافة وتتدخل في

كثیر من األمور بشكل یعیق التحرك، حیث تصل لحد أنها تضع مسیرین غیر مسئولین 



ى حد تعبیر في مكان غیر مشرع لهم قانونا، وذلك بهدف خدمة مصالحا الخاصة عل
  .المدیرین وتصریحاتهم

 طبیعة التركیبة المسیرة فال یمكن اختیار الناس الذین یعملون معنا . 

  طبیعة النصوص الساریة المفعول وطبیعة اإلعتمادات المالیة المحددة لتسییر المؤسسة
 .وعدم التطور

 وراقانعدام الفعل التربوي وكأن المدیر عامل في إدارة خدماتیة بسبب كثرة األ. 
  كثرة المسئولیات التي أصبحت بمثابة حاجز، والتي تعود على المدیر جمیعها ویحاسب

على كل كبیرة وصغیرة وحتى إن كانت لیست من مسئولیاته وتقع على عاتق من هم 
 .أدنى منه في الهیكل اإلداري

 التأخر الذي یحدثه بعض الموظفین وخاصة اإلداریین في العمل. 
  التالمیذ(ضعف نتائج الطلبة.( 

 سوء التعامل من طرف اآلخرین، وعدم تفهم ظروف الغیر. 
  والموظفین غیر المسئولین ومنعدمي سوء العالقات مع بعض األشخاص من العمال

  .الضمیر وأصحاب المصالح الضیقة
الثالث للدراسة حسب وجهة نظر الفرعي ومن خالل هذه النتائج یمكن اإلجابة على السؤال 

  :أعضاء اإلدارة المدرسیة من اإلداریین والمدیرینوعینة المدیرین 
ما هو مستوى فعالیة اإلدارة المدرسیة في ظل ممارسة عملیات االتصال والمشاركة    

  والتفویض كعوامل للعالقات اإلنسانیة؟
  هل یتم ممارسة وظائف اإلدارة المدرسیة اعتمادا على عوامل العالقات اإلنسانیة؟-1    
  ؤشرات فعالیة اإلدارة المدرسیة؟ما هي م - 2     

  هل تحققت األهداف؟*                    
  هل تحققت حاجات أعضاء اإلدارة المدرسیة؟*                    

  هل هناك رضا وأداء جید؟*                     
أداء وظائف اإلدارة المدرسیة اعتمادا على عوامل ثبت من خالل تحلیل البیانات أنه یتم 

العالقات اإلنسانیة كاالتصال والمشاركة والتفویض ولكن بشكل نسبي حسب نتائج المحور 
الثاني ، وربما األسباب تعود إلى العراقیل التي صرح بها المدیرین في عدم إمكانیة تحقیق 
مكانات أعضاء اإلدارة المدرسیة مكاناتهم على أرض الواقع و عدم تحقیق طاقات وإ  طاقاتهم وإ

، وبالنسبة لمؤشرات فعالیة اإلدارة المدرسیة كتحقیق األهداف وخاصة نتائج  بشكل واسع



المؤسسات التعلیمیة فهي متوسطة ونسبیة، بسبب كون األداء متوسط وبالتالي فإن الرضا غیر 
تحقیق دم ، إضافة إلى ع، رغم رضا عینة أعضاء اإلدارة المدرسیة على المدیرتام تماما

والتفاعل مع المدیر والزمالء ببناء عالقات اجتماعیة في إطار العمل  كالمشاركة حاجات األفراد
، فكل هذا یعكس نسبیة فعالیة اإلدارة المدرسیة بسبب نسبیة عوامل العالقات  والتعاون

 .اإلنسانیة وما یترتب عنها خاصة االتصال والمشاركة والتفویض

  :وعمــوما نخلص إلى أن
سي في تحقیق فعالیة اإلدارة المدرسیة، من خالل دفعها للفرد إن للعالقات اإلنسانیة دور أسا  

العامل إلى األداء الجید، ألن العالقات اإلنسانیة تعني االهتمام بالعنصر البشري لتفسیر سلوكه 
ومعرفة حقیقة میوله واتجاهاته وآماله وتطلعاته ورغباته وحاجاته، رغبة في إیجاد درجة كبیرة 

  .یحقق إنتاجیة وأداء عالیین من الرضا في العمل، حتى
ن قل االهتمام بهذا الجانب في اإلدارة    سواء من طرف المسؤولین  -الجانب اإلنساني–وإ

نتاجیة منخفضة مما ینعكس  والمشرفین وحتى العمال أنفسهم، فإن ذلك سیؤدي حتما إلى أداء وإ
   .هاجانب اإلنساني فیسلبا على فعالیة اإلدارة المدرسیة التي هي نتاج أساس لالهتمام بال

أدى إلى نسبیة  -مجال الدراسة–فنسبیة االهتمام بالعالقات اإلنسانیة في اإلدارة المدرسیة   
أعضاء اإلدارة (بسبب قلة االهتمام نحو فهم سلوكیات األفراد ففعالیة اإلدارة المدرسیة، 

دم تحقیق األهداف ورغباتهم وحاجاتهم، نتج ع وفهم میولهم واتجاهاتهم وآمالهم) المدرسیة
سبیة فعالیة اإلدارة المدرسیة  بالشكل المطلوب بسبب تدني مستوى األداء، وهذا ما یعكس ن

  :یدفعنا إلى طرح تساؤالت كاآلتيو 
التي تقف حائال أمام المدیرین لالهتمام بنمط العالقات اإلنسانیة  الفعلیة ما هي المعوقات*  

  في اإلدارة المدرسیة؟
التصال الفعال الذي یحقق الحاجات االجتماعیة والنفسیة ألعضاء اإلدارة ما هو نظام ا*  

  المدرسیة ، ویوفر جو تنظیمي مالئم ألداء فعال؟
ما هو نظام المشاركة الفعال الذي یسمح لألفراد بتحقیق وتوظیف جزء من مهاراتهم في *  

  العمل، ویسهم في تعزیز روح المسؤولیة لدیهم ؟
 يالتي تسهم بشكل أساس )المدخالت، العملیات، المخرجات، البیئة( بعادما هي من بین األ *  

  ؟عند ممارسة العالقات اإلنسانیة في تحقیق فعالیة اإلدارة المدرسیة
  



   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الخاتـــــــمة
  

سیة إن فعالیة اإلدارة المدرسیة ترتبط بفعالیة وظائفها، وبأن یمتلك القائمین علیها المهارات األسا
  .لالهتمام بالعنصر البشري الذي تقوم المدرسة بإعداده) الفنیة، الذاتیة، اإلنسانیة، اإلداركیة(
والعنصر البشري یمتلك قدرة ال نهائیة، وهو العقل الذي یمیزه عن اآللة، فاآللة لها طاقة    

العنصر  إنتاجیة محدودة ال یمكن أن ترتفع عنها مهما زدنا من القوة المحركة، في حین أن
وشعوره  هالبشري له طاقة ال حدود لها، إذا أعطیت له الفرصة لإلنطالق ورفع معنویات

في مجال عمله فیحقق إنتاجیة وأداء جیدین، وهو ما تهدف إلیه المؤسسة  بالطمأنینة
  ).المدرسة(



ة  وما ولكي تحقق اإلدارة المدرسیة فعالیتها یجب أن ال تغفل الدور الفعال للعالقات اإلنسانی  
إلى تحتویه هذه العالقات التي تتفرع من العالقات العامة، ألن كلیهما امتداد للعلم الذي یهدف 

دون تهمیش للعالقات اإلنسانیة ) تحقیق األهداف(الوصول بالمؤسسة إلى أفضل صور الفعالیة 
  .داخل تلك الصورة

جماعة مثمرة ومشبعة تعمل والعالقات اإلنسانیة في محیط اإلدارة وسیلة للوصول إلى جهود   
على إیجاد التماسك بین هؤالء األفراد في مجال العمل بطریقة تضمن تحریك دوافعهم كفریق 
واحد في صورة تعاونیة ومحققة إلشباعاتهم المادیة واالجتماعیة والنفسیة في سبیل الوصول إلى 

  .األهداف المشتركة بینهم وبین المؤسسة التي یعملون بها
مل به الدولة الجزائریة من خالل خططها التنمویة التي ال تهم جانب العالقات وهو ما تع 

اإلنسانیة لإلرتقاء بأسالیب أداء اإلنسان العامل للوصول إلى أفضل العمل، وللجزائر منهجا 
حیث نجد في القانون أو التشریع المدرسي الكثیر من المواد ) ص(یطبق شریعة اهللا وسنة نبیه 

طبیق العالقات اإلنسانیة القائمة على الطیبة والتعاون والرحمة بالنسبة التي تنص على ت
، فبالرغم من هذا ألعضاء اإلدارة المدرسیة، وهي صفات ومبادئ ینادي بها دیننا الحنیف

كثیر  التوجه واإلستراتیجیة في قطاع التربیة والتعلیم لالهتمام بالعالقات اإلنسانیة، إال أن هناك
ي تعترض تحقیق العالقات اإلنسانیة في اإلدارة المدرسیة مما انعكس سلبا من المشكالت الت

  :یجبذلك لعلى فعالیة اإلدارة المدرسیة، و 
 وضوح مفهوم العالقات اإلنسانیة لدى كامل أعضاء اإلدارة المدرسیة.  
 اإللمام بها بشكل یحقق المصلحة العامة ولیس العلمیة للعالقات اإلنسانیة و  فهم األسس

 .فقط وحسب الظروف حة الخاصةالمصل
   في أوساط اإلدارة المدرسیةوضوح نظام االتصال الفعال وأهدافه الحقیقیة. 

  في أوساط اإلدارة المدرسیة وأهدافهوضوح نظام المشاركة الفعال. 
  وضوح أهمیة عملیة التفویض كأسلوب یعمل على تعزیز روح الفریق وروح المسؤولیة بین

 .ة ولدى المدیرینأعضاء اإلدارة المدرسی
 الفعالة المشاركة والتفویضو  ممارسة وظائف اإلدارة المدرسیة في ظل نظام االتصال. 

  استبعاد كل الخلفیات الخاصة بالمدرسین واإلداریین والتجارب الماضیة للمدیرین أثناء
 .العمل

 الوعي الالزم بالمسؤولیات والمهام الموكلة لكل عضو في المدرسة. 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   


