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  :قائمة المراجع و المصادر
  
، القاهرة، دار الفكر الجوانب السلوكیة من اإلدارة المدرسیة: أحمد، إبراهیم أحمد -1

     .                                                                 م2000/ھ1421العربي،
ـــــ-2 ندریة، دار الوفاء لدنیا الطباعة اإلسك ، العالقات اإلنسانیة في المؤسسة التعلیمیة: ـــــ

 -3                                                                          م2002والنشر،
ــــــ تحدیث اإلدارة : "، أحمد ابراهیم أحمد دور العالقات اإلنسانیة في إنتاجیة المدرسة: ــــ

  م2002-ھ1422،اإلسكندریة، مكتبة المعارف الحدیثة " التعلیمیة
4- أحمد ،حافظ فرج و حافظ، محمد صبري: إدارة المؤسسات التربویة ، القاهرة عالم الكتب، 

م2003  
علم االجتماع اإلداري ومشكالت التنظیم في المؤسسات : قباري محمد ،إسماعیل -5

  .، اإلسكندریة، منشأة المعارفالبیروقراطیة
نظرة -وظائف المنظمة المعاصرة:ان كاظم سن،الموسوي و رضا صاحب أبو حمد ، آل علي -6

  .، عمان، مؤسسة الوراقبانورامیة عامة
: ترجمة   تدریبات عملیة - منهجیة البحث العلمي في العلوم اإلنسانیة:موریس ،أنجرس -7

  .م 2004 ماضي  الجزائر، دار القصبة للنشرمصطفى : بوزید صحراوي وآخرون،إشراف
 العام ( الثانوياري في مؤسسات التعلیم األساسي و دالتسییر اإل:رشید  ،أورلسیان -8
  .البلیدة، قصر الكتاب ،)التقنيو 
دار  ، بیروتالبعد التخطیطي والتنظیمي المعاصر-اإلدارة المدرسیة:عبد الصمد ،األغبري -9

  .م2000النهضة العربیة، 
تطبیقیة للعالقات ، دراسة العالقات العامة والعالقات اإلنسانیة والرأي العام:علي ،الباز -10

  .م2002العامة بأجهزة الشرطة، اإلسكندریة، مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنیة،
عمان،  األسالیب القیادیة واإلداریة في المؤسسات التعلیمیة:طارق عبد الحمید ،البدري -11

  .ھ1421/م2001دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 
االجتماع ،سلسلة علم 4ط ، ة و دراسة التنظیمالنظریة اإلجتماعی : السید الحسیني، -12

  .م1983، دار المعارف،18المعاصر، عدد 
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، 2ط   أسس اإلدارة التربویة و المدرسة و اإلشراف التربوي : تیسیر و آخرون ،الدویك -13
  .م1998/ھ1418عمان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع، 

، مصر، ایتراك للنشر نفس االجتماعي المعاصرعلم ال:عبد الحلیم محمود وآخرون ،السید -14
  .م2003والتوزیع، 

  .م1999، اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث، اإلدارة المعاصرة:علي ،الشریف -15
األردن، دار المسیرة  ،نظریة المنظمة:خضیر كاظم  ،حمود حسن و خلیل محمد، الشماع -16

  .م2000للنشر والتوزیع والطباعة، 
 ، اإلسكندریة، الدار الجامعیةمبادئ اإلدارة:وآخرونمحمد فرید  ،الصحن -17

  .م2002/م2001
عمان، دار وائل ، اإلدارة التعلیمیة مفاهیم وآفاق:هاني عبد الرحمن صالح ،الطویل -18

  .م1999للنشر، 
ـــ-19 ــــ ــــ ــــ   .م2001ن، دار وائل للطباعة والنشر،، األرداإلدارة التربویة والسلوك المنظمي:ــ
األردن، دار الحامد للنشر والتوزیع،  ،تطور الفكر و األنشطة اإلداریة:العتیبي، صبحي  -20

  .م2002
  .م2000/ھ1420 ،العربيالقاهرة، دار الفكر ،اإلدارة المدرسیة:محمد حسنین ،العجمي -21
جامعة  منشورات مدخل إلى اإلدارة التربویة: عباس، يمهد وعبدعبد اهللا بالقاسم  ،العرفي -22

  .م1996قات یونس،بنغازي،
، عمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع مبادئ اإلدارة المدرسیة: محمد حسن ،العمایرة -23

  .م1999/ھ1420والطباعة، 
  .م2001، األردن، دار وائل، التنظیم- نظریة المنظمة:محمد قاسم ،القریوتي -24
  م2004 مؤسسة شباب الجامعةریة، اإلسكند ،اإلدارة في اإلسالم: أحمد محمد ،المصري -25
، القاهرة، دار الكتاب 2ط،  معجم مصطلحات العلوم اإلداریة: أحمد زاكي، بدوي -26

  .م1994/ھ1414المصري،
االجتماعیة في الخدمة االجتماعیة  تإدارة وتنظیم المؤسسا:هناء حافظ  ،بدوي -27

  .األزارطیة ،دار المعرفة الجامعیة
، باتنة، مطابع عمار 2،طالمرجع في التشریع المدرسي الجزائري:نعبد الرحم ،بن سالم -28

  .م1994قرفي، 
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خالد : ترجمة ، منظور كلي لإلدارة –نظریة التنظیم  :جاكسون و أخرون  - هجون  -29
حامد سوادي عطیة، المملكة العربیة السعودیة، معهد اإلدارة العامة، : جعةاحسن زروق، مر 

  م1961
 قاهرة، دار الفجر للنشر والتوزیع، ال2م، الموسوعة اإلعالمیة:محمد منیر ،حجاب -30

  .م2003
طیبة  ، القاهرة النمط اإلداري - العملیات- البناء - المنظمات العامة:محمد حافظ ،حجازي -31

  .م2002للنشر، 
، القاهرة، دار الفكر العربي، اإلدارة التعلیمیة واإلدارة المدرسیة:: أحمد إسماعیل ،حجي -32

  .م1998/ھ1418
الجزائر، دار الهدى  -، عین ملیلةالمرجع في اإلدارة المدرسیة:محمد الصالح ،حثروبي -33

  .م2005للطباعة والنشر والتوزیع،
األردن، دار حامد للنشر والتوزیع،  ،منظور كلي –إدارة المنظمات :حسین ، حریم -34

  .م2003
  .م1998 بدون بلد ودار نشر ، لةطریقك إلى اإلدارة الفعاّ :عبد الفتاح دیاب ،حسین -35
دارة األفراد:حسین ،القزاز وعبد الغفار  ،حنفي -36 الدار  ، اإلسكندریةالسلوك التنظیمي وإ

  .م1996الجامعیة،
 ، اإلسكندریةأساسیات اإلدارة وبیئة األعمال:رسمیة ،قریقاص وعبد الغفار  ،حنفي -37

  .م2000مؤسسة شباب الجامعة، 
إدارة المنظمات اإلجتماعیة و تقویم : محمد بهجت،كشك  وي أحمد مصطف ،خاطر -38

  .م1999اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث،،مشروعات الرعایة
ترجمة محمد رفاعي ، محمد أحمد عبد  ،اإلدارة المعاصرة:دافید و آخرون ،راتشمان  -39

  .م2001المتعال ، المملكة العربیة السعودیة ، 
علم  ة في مجاالت علي ،علم االجتماع  العالقات اإلنسانی:حمید حسین عبد ال ،رشوان -40

  .م1997اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث،  ،اإلدارة 
ـــــ -41 ــــ   . م2003یة ، مؤسسة شباب الجامعة اإلسكندر  ،أصول البحث العلمي: ـــ
ــــــ  -42      م  2004الجامعة یة ، مؤسسة شباب اإلسكندر  ،علم اإلجتماع التنظیم: ــــــ
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عبد الحكیم أحمد الخزامي،القاهرة، ایتراك : ترجمة ،تطور نظریة اإلدارة:ولیم  ،روث -43
  .م2001للطباعة والنشر والتوزیع،

الجزائر، دار   تدریبات على منهجیة البحث العلمي في العلوم االجتماعیة:زرواتي، رشید -44
  .م2002/ھ1423هومة، 

، عمان، دار وائل التنظیم واألسالیب واالستشارات اإلداریة:رونمهدي حسن وآخ ،زویلف -45
  .م1999للطباعة والنشر، 

رؤى  –إدارة المنظمات اإلجتماعیة :أبو الحسن،عبد الموجود  وجابر عوض  ،سید -46
  .م2005المكتب الجامعي الحدیث،   ،لإلصالح و التطویر

حامد : مراجعة ،ربویة و النفسیةمعجم المصطلحات الت:زینب  ،النجار وحسن  ،شحاتة -47
  .م2003،ھ1424عمار، الدار المصریة اللبنانیة، 

، القاهرة، دار غریب للطباعة والنشر السلوك القیادي وفعالیة اإلدارة:طریف ،شوقي -48
  .والتوزیع

اإلسكندریة،الدار  ،السلوك الفعال في المنظمات:صالح الدین محمد ،عبد الباقي -49
  .م 2004الجامعیة،

ــــ  -50 ــــ ــــ   .م2005 ، اإلبراهیمیة، الدار الجامعیةمباديء السلوك التنظیمي :ـــ
،بیروت ، دار النهضة العربیة علم االجتماع الصناعي:عبد اهللا محمد، عبد الرحمن -51

  .م1999للطباعة والنشر،
ــــ-52 ــــ ــــ   .م2001 األزاریطة، دار المعرفة الجامعیة، علم االجتماع المدرسة:ــ
  العالقات اإلنسانیة والمهنیة في المؤسسات التعلیمیة:محمد الصالح ،عبد الصمد -53

مدیریة التربیة لوالیة سطیف، مطبعة االتحادیة  الوالئیة  لألعمال المدرسیة، سطیف، أكتوبر 
  .م1992

موعة مج ، القاهرة 21اإلدارة اإلستراتیجیة لمواجهة تحدیات ق :عبد الحمید ،عبد الفتاح -54
  .م1999النیل العربیة 

نماذج –األسس النظریة إلدارة المؤسسات االجتماعیة :محمد عبد الفتاح محمد ،عبد اهللا -55
  .م2004، اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث،تطبیقیة

  .م1998، القاهرة، دار الفكر العربي،إدارة التربیة في عالم متغیر:عبد الغني، عبود-56
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ـــ-57 ــــ ، دراسات في التربیة المقارنة واإلدارة ربیة والتعددیة الثقافیة في األلفیة الثالثةالت:ــ
  .م2002/ھ 1423، القاهرة، دار الفكر العربي 05حامد عمار، عدد : التعلیمیة، تقدیم 

، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر المدرسة وتعلیم التفكیر:محمد عبد الرحیم ،عدس -58
  .م2000/ھ1421 والتوزیع والطباعة،

 مناهج و أسالیب البحث العلمي:عثمان محمد ،غنیم  و ربحي مصطفي ،علیان -59
  .م2000األردن،دار الصفاء للنشر والتوزیع، 

التكنولوجیا المستوردة وتنمیة الثقافة العالمیة بالمؤسسة :یمینة ،نزارو علي  ،غربي -60
  .مة  قسنطینة، جامعة منتوري، مختبر علم االجتماع االتصال للبحث والترجالصناعیة

السلوك التنظیمي في إدارة المؤسسات :محمد عبد المجید، المجیدو  فاروق عبده ،فلیه -61
  .م2005/ھ1426، األردن، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة التعلیمیة

  .م2005الجزائر، دار هومة،  ، مبادئ اإلدارة :جمال الدین ،لعویسات  -62
  الدلیل العلمي لتصمیم الهیاكل و الممارسات التنظیمیة –التنظیم : دأحم ،ماهر -63

  .م2005اإلسكندریة ، الدار الجامعیة، 
اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث   ،أساسیات في علم اإلدارة:منال طلعت محمود، -64

  .م2003
  .م1999، القاهرة، عالم الكتب، اإلدارة المدرسیة الحدیثة:محمد منیر ،مرسي -65
المملكة  حدیثاإلدارة المدرسیة في ضوء الفكر اإلداري ال:مصطفى، صالح عبد الحمید  -66

    .م 2002/ ھ1422العربیة السعودیة، دار المریخ للنشر،
، عمان، دار المسیرة 2ط ،مناهج البحث في التربیة وعلم النفس:سامي محمد  ،ملحم -67

  .م2002/ھ1423للنشر والتوزیع والطباعة، 
، القاهرة، مجموعة النیل أسس ومفاهیم- مبادئ اإلدارة:علي محمد ،منصور -68

  .م1999العربیة،
وائل للطباعة ، عمان،دار مبادئ االتصال التربوي واإلنساني:عمر عبد الرحیم ،نصر اهللا -69

  .م2001والنشر،
التطبیق ، دراسة مقارنة بأثر نمط القیادة على األداء ورضا العمیل:عبد العزیز ،هاشم -70

  .م2001على مركز التنمیة المحلیة بسقارة، القاهرة، 
  :المقــاالت    
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 5،مجلة العلوم اإلنسانیة، عدد"العالقات اإلنسانیة في المؤسسة:"سالطنیة ،بلقاسم -1
 .م، الجزائر، منشورات جامعة محمد خیضر بسكرة2003دیسمبر

  :المجالت والدوریات
الرضا عن العمل لدى معلمي ومعلمات الریاضیات وعالقته بكل :  شكري سید ،أحمد -1

 8طر عددحولیة كلیة التربیة جامعة ق، من تأهیلهم العلمي وخبرتهم التدریسیة
 .م1991/ھ1412

 ،مجموعة النصوص الخاصة بتنظیم الحیاة المدرسیة :وزارة التربیة الوطنیة الجزائریة -2
  .م1993یة للتوثیق، مارس مدیریة التوجیه واالتصال، المدیریة الفرع

 
  :الرسائل الجامعیة

تأثیر العالقات اإلنسانیة على إنتاجیة العمل في المؤسسات :أونیس، عبد المجید -1 
عبد اهللا : رسالة نیل شهادة الماجستیر في العلوم االقتصادیة، غیر منشورة، إشراف، االقتصادي

  .م1995-م1994بدعیدة، معهد العلوم االقتصادیة، جامعة الجزائر، 
الفعالیة التنظیمیة داخل المؤسسة الصناعیة من وجهة نظر المدیرین : صالح، بن نـوار- 2 

/ د.أ: ، رسالة نیل شهادة دكتورا دولة في علم االجتماع التنمیة، غیر منشورة إشرافوالمشرفین
  .م2005-2004الهاشمي لوكیا، معهد علم االجتماع، جامعة قسنطینة، 

   
  
  
  

  :ونیةمواقع إلكتر 
أثر العالقات اإلنسانیة على أداء العاملین في األجهزة :خالد بن حمدي الحمیدي الحربي -1

  :من موقع، األمنیة
    -http//: www.nauss.edu.sa/NAUSS/Arabic/ Menu/Elibrary/sc Letter 
Research/Masters/y/15/04/2006,h 10. 

  :قعمن مو، "منتدیات المعرفة:" علي فایع األلمعي -2
-http//:  www.almarefa.net/vb/index.php?, 16/02/2006 , h 10 :45. 
 

./eshraf/nor.htm,04/10/2005,h10:00www.khayma,com http//:   -3 

http://www.nauss.edu.s
http://www.almarefa.net/
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4-   http//: www.moudir.com/vb/member.php?u=355, 17/09/2004        
h09:00.  

  
admin/index.as -usiness/dl/courses/Management/bwww.ust.edu http//: -5

 04-10-2005,h11:00. 
 

  
  :المراجع األجنبیـــة

‚ imprimerie  des    Gestion: ‚Daniel  Soulié Dominique Roux -1
universitaires  de   France   ‚73‚  Avenue Ronsard 41100 Vondome‚Juin 
1996. 

 
sbah coditon, , Alger, ca ionnaire de gestionDict: Cohenlie E -2

1998. 
 

 eme2  Management stratégique : Pierre Helfer-Jacques Orsoni,Jean-3
édition , La politique générale de l’entreprise vuibert,09-1994. 

 
, Dictionnaire des Ressource Humaines : Marie Peretti-Jean -4

Librairie Vuibert,10-1999. 
 
5- Henri Mahé :Dictionnaire de gestion-vocabulaire-conceptset 
outils,France,- Paris ,jauve 18,rue saint -Denis 75001,p376. 

 
  :ملخـــص البــحث

تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على أهم ظاهرة وهي فعالیة اإلدارة المدرسیة ودور     
یة مطلب أساسي لكل مؤسسة سواء اإلنتاجیة أو اإلنسانیة في تحقیقها باعتبار الفعالالعالقات 

  .الخدماتیة كالمدرسة
أنها  فبالرغم من كون اإلدارة عموما واإلدارة المدرسیة خصوصا وظیفة إنسانیة إلى جانب    

عمل فني، تعتمد على روح التعاون والمشاركة بین العاملین وقدرة المدیر في توظیف قدراتهم 
قدر من األداء والفعالیة، فإن اإلدارة المدرسیة ومن خالل وطاقاتهم للحصول على أكبر 

مخرجاتها والنتائج التي تعلن عنها في كل سنة تعكس جملة من المشكالت والمعیقات التي من 
  .بینها إشكالیة نمط العالقات اإلنسانیة في اإلدارة المدرسیة وعالقته بفعالیة هذه األخیرة

http://www.moudir.com/
http://www.ust.edu
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وع تعرضنا إلى العالقات اإلنسانیة في المؤسسة والعوامل ومن أجل اإلحاطة بجوانب الموض    
التي تسهم في تحقیقها خاصة في اإلدارة المدرسیة، كاالتصال والمشاركة والتفویض، كما تم 
تحدید فعالیة اإلدارة المدرسیة وأهم مؤشراتها ومعاییر قیاسها، باعتبارها أداء وظائف اإلدارة 

إلنسانیة وعواملها من أجل تحقیق األهداف وتحقیق حاجات المدرسیة استنادا إلى العالقات ا
األفراد واألداء الجید والرضا عن العمل بالنسبة لكامل أعضاء اإلدارة المدرسیة بما فیه المدیر 

 "المدیر" من خالل فعالیته رجل األول لإلدارة المدرسیة التي غالبا ما تقاس فعالیتهاال بوصفه
اختیار عینة البحث بین المدیرین وأعضاء اإلدارة العاملین معه  إلى ، وهو األمر الذي دفعنافیها

  .من إداریین ومدرسین لقیاس فعالیته
داریین مدر (مفرد من أعضاء اإلدارة المدرسیة  128حیث قدرت العینة بـ    11من بین ) سین وإ

  .أي ما یعادل مدیر كل ثانویة مجال الدراسة–مدیر  11إضافة إلى استجواب  ،ثانویة
ما هو دور العالقات اإلنسانیة في تحقیق فعالیة اإلدارة : وتمثل التساؤل الرئیس لهذه الدراسة في

  المدرسیة؟
ن ركز األول حول مدى اهتمام المدیرو واندرج تحت هذا التساؤل ثالث تساؤالت فرعیة، حیث 

التحقق من ز حول بنمط العالقات اإلنسانیة في أسلوبهم اإلداري، أما التساؤل الفرعي الثاني رك
تسهم في فعالیتها، أما التي العالقات اإلنسانیة في اإلدارة المدرسیة و  عوامل تواجد ومراعاة

في ظل عملیات االتصال فعالیة اإلدارة المدرسیة  مستوىالتساؤل الفرعي الثالث ركز حول 
  .والمشاركة والتفویض كعوامل للعالقات اإلنسانیة

نسانیة وفعالیة اإلدارة ي في دراسة العالقة بین العالقات اإلوتم استخدام المنهج الوصف  
المدرسیة، بقیاس مدى االهتمام بالعالقات اإلنسانیة، وقیاس عوامل العالقات اإلنسانیة وقیاس 

  .مستوى الفعالیة في ظل تلك العوامل وذلك االهتمام
  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها هذه الدراسة ما یلي  

المدیرین یدعون إلى العمل بالتعاون ویهتمون بالتحفیز المعنوي، إال أنهم  یهتمون  أن*     
نسبیا بالعالقات الرسمیة إلى جانب العالقات غیر الرسمیة، كما یهتمون أیضا نسبیا بالعالقات 
اإلنسانیة كمؤثر إیجابي للمردود التربوي، ویسعى نسبیا من عینة المدیرین إلى العالقات 

نصات كحل للنزاعات الداخلیة عند توتر العالقات بینهم وبین  اإلنسانیة من تشاور وتحاور وإ
أعضاء اإلدارة المدرسیة، خاصة وأن التشاور والحوار واإلنصات من أهم األسالیب لحل 

قرن مضت   14النزاعات ونشر السالم بین الناس، والتي دعا إلیها إسالمنا الحنیف منذ 
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مون بشكل نسبي ومحدود بالعالقات اإلنسانیة في اإلدارة المدرسیة وكخالصة فإن المدیرین یهت
حسب  %54,75حسب تصریح المدراء أنفسهم بالنسبة للمحور األول، ونسبة  % 69بنسبة 

ویعود ذلك لعدم فهم أسسها بشكل جید وأنهم ، 3,38اتجاهات أعضاء اإلدارة المدرسیة بمتوسط 
ن األسباب أیضا المعوقات التي تحد من ممارسة یمارسونها ألغراض وأهداف خاصة، وم

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

اریین وضعف قدرته في حل المشاكل الخاصة بالعمل ومسئولیات وسلطات المدرسین واإلد
والشخصیة، واالختالف في القیم والمبادئ بین أعضاء اإلدارة المدرسیة مما یصعب التآلف 

  .والتفاهم
عوامل تحقیق العالقات اإلنسانیة من اتصال ومشاركة وتفویض في اإلدارة المدرسیة  *     

دا، وهذا ما جعل مستواها نسبي، حیث أن االتصال یتم موجودة ولكن بشكل نسبي ومحدود ج
بشكل دوري ومتنوع عن طریق االجتماعات والتقاریر بهدف تنظیم األعمال وانجازها ویتم بشكل 

حسب تصریح %50محدود لتنسیق الحیاة المدرسیة والتشجیع والمراقبة والتشاور والتحاور بنسبة 
، أما  3,52ضاء اإلدارة المدرسیة ومتوسط حسب اتجاه عینة أع %60,65المدراء،ونسبة 

المناقشة فتتم بطریقة غیر مباشرة عند حل المشكالت، والمشاركة في اتخاذ بعض القرارات 
حسب تصریح المدراء،  %54,54نسبیة ألنها تخص فقط أصحاب الكفاءات والخبرات بنسبة 

وبالنسبة للتفویض ، 3,29حسب اتجاه عینة أعضاء اإلدارة المدرسیة بمتوسط  %52,53ونسبة 
 %45,45فهو یتم إال بما نص به التشریع ویتم بین المدیر ونائبه ومستشار التربیة بنسبة 

حسب اتجاه عینة أعضاء اإلدارة المدرسیة بمتوسط  %52,86حسب تصریح المدراء، ونسبة 
3,35   .  
االتصال : نسانیةیتم أداء وظائف اإلدارة المدرسیة اعتمادا على عوامل العالقات اإل *    

حسب اتجاه  %58,45حسب تصریح المدراء ونسبة  %63,63بنسبة  والمشاركة والتفویض،
، وهي نسب تعكس نسبیة نتائج المحور الثاني 3,43عینة أعضاء اإلدارة المدرسیة وبمتوسط

وربما األسباب تعود إلى العراقیل التي صرح بها المدیرون في عدم إمكانیة تحقیق طاقاتهم 
مكانات أعضاء اإلدارة المدرسیة بشكل وإ  مكاناتهم على أرض الواقع وعدم تحقیق طاقات وإ

واسع، وبالنسبة لتحقیق األهداف وخاصة نتائج المؤسسات التعلیمیة فهي متوسطة ونسبیة بنسبة 
حسب اتجاه عینة أعضاء اإلدارة المدرسیة  %45,13حسب تصریح المدراء ونسبة  68,18%
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، بسبب كون األداء متوسط بنسبة 3,30وبمتوسط ) 38(في الجدول  36نحو العبارة رقم 
، %91وبالتالي فإن الرضا نسبي وغیر تام لدیهم بنسبة حسب تصریح المدیرون  63,64%

في  33للعبارة رقم  %59,43بینما رضا عینة أعضاء اإلدارة المدرسیة على المدیر بنسبة 
  ).38(الجدول 

ات سواء بالنسبة للمدراء أنفسهم أو ألعضاء اإلدارة المدرسیة  إضافة إلى عدم تحقیق الحاج   
لتحقیق حاجات األفراد كالمشاركة والتفاعل مع المدیر والزمالء ببناء  ، وبالنسبة%63,63بنسبة 

حسب اتجاهاتهم  %52عالقات اجتماعیة في إطار العمل والتعاون تحققت بنسبة 
دارة المدرسیة بسبب نسبیة عوامل العالقات ، فكل هذا یعكس نسبیة فعالیة اإل3,30بمتوسط

اإلنسانیة وما یترتب عنها خاصة عملیات االتصال والمشاركة والتفویض، ودرجة االرتباط 
  .0,72تساوي 

ومن كل ما سبق نستخلص أن العالقات اإلنسانیة وعواملها یساهمان في تحقیق فعالیة    
عالیة نتج عن نسبیة االهتمام بالعالقات اإلدارة المدرسیة بشكل كبیر، وانخفاض نسبة الف

اإلنسانیة ومحدودیة تطبیق عملیات االتصال والمشاركة والتفویض باعتبارها أحد عملیات 
  .وعوامل العالقات اإلنسانیة في اإلدارة

  


