
  :ملخـــص البــحث
تهدف هذه الدراسة إلى تسلیط الضوء على أهم ظاهرة وهي فعالیة اإلدارة المدرسیة ودور     

اإلنسانیة في تحقیقها باعتبار الفعالیة مطلب أساسي لكل مؤسسة سواء اإلنتاجیة أو العالقات 
  .الخدماتیة كالمدرسة

ة خصوصا وظیفة إنسانیة إلى جانب أنها فبالرغم من كون اإلدارة عموما واإلدارة المدرسی    
عمل فني، تعتمد على روح التعاون والمشاركة بین العاملین وقدرة المدیر في توظیف قدراتهم 
وطاقاتهم للحصول على أكبر قدر من األداء والفعالیة، فإن اإلدارة المدرسیة ومن خالل 

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

ومن أجل اإلحاطة بجوانب الموضوع تعرضنا إلى العالقات اإلنسانیة في المؤسسة والعوامل     
لمشاركة والتفویض، كما تم التي تسهم في تحقیقها خاصة في اإلدارة المدرسیة، كاالتصال وا

تحدید فعالیة اإلدارة المدرسیة وأهم مؤشراتها ومعاییر قیاسها، باعتبارها أداء وظائف اإلدارة 
المدرسیة استنادا إلى العالقات اإلنسانیة وعواملها من أجل تحقیق األهداف وتحقیق حاجات 

إلدارة المدرسیة بما فیه المدیر األفراد واألداء الجید والرضا عن العمل بالنسبة لكامل أعضاء ا
" المدیر"الرجل األول لإلدارة المدرسیة التي غالبا ما تقاس فعالیتها من خالل فعالیته  بوصفه

فیها، وهو األمر الذي دفعنا إلى اختیار عینة البحث بین المدیرین وأعضاء اإلدارة العاملین معه 
  .من إداریین ومدرسین لقیاس فعالیته

داریین (مفرد من أعضاء اإلدارة المدرسیة  128ینة بـ حیث قدرت الع   11من بین ) مدرسین وإ
  .أي ما یعادل مدیر كل ثانویة مجال الدراسة–مدیر  11ثانویة، إضافة إلى استجواب 

ما هو دور العالقات اإلنسانیة في تحقیق فعالیة اإلدارة : وتمثل التساؤل الرئیس لهذه الدراسة في
  المدرسیة؟
حت هذا التساؤل ثالث تساؤالت فرعیة، حیث ركز األول حول مدى اهتمام المدیرون واندرج ت

بنمط العالقات اإلنسانیة في أسلوبهم اإلداري، أما التساؤل الفرعي الثاني ركز حول التحقق من 
تواجد ومراعاة عوامل العالقات اإلنسانیة في اإلدارة المدرسیة والتي تسهم في فعالیتها، أما 

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



وتم استخدام المنهج الوصفي في دراسة العالقة بین العالقات اإلنسانیة وفعالیة اإلدارة   
اس عوامل العالقات اإلنسانیة وقیاس المدرسیة، بقیاس مدى االهتمام بالعالقات اإلنسانیة، وقی

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

أن المدیرین یدعون إلى العمل بالتعاون ویهتمون بالتحفیز المعنوي، إال أنهم  یهتمون *     
العالقات غیر الرسمیة، كما یهتمون أیضا نسبیا بالعالقات نسبیا بالعالقات الرسمیة إلى جانب 

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

شاور والحوار واإلنصات من أهم األسالیب لحل أعضاء اإلدارة المدرسیة، خاصة وأن الت
قرن مضت   14النزاعات ونشر السالم بین الناس، والتي دعا إلیها إسالمنا الحنیف منذ 

وكخالصة فإن المدیرین یهتمون بشكل نسبي ومحدود بالعالقات اإلنسانیة في اإلدارة المدرسیة 
حسب  %54,75األول، ونسبة  حسب تصریح المدراء أنفسهم بالنسبة للمحور % 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%

، 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

  
 


