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اإلداریة ضروریة ألي مؤسسة، وتزداد هذه األهمیة للمدرسة التي تقوم بإعداد تعتبر الفعالیة    

ونظرا لكون المدرسة مجتمع من البشر فإنها استوجبت العالقات اإلنسانیة  ،إطارات بشریة مؤهلة
التفاعل من أجل المصلحة و  لمتبادلواالحترام ا والثقة لك العالقات القائمة على التعاونفي العمل ت

  .العامة
 ه واتجاهاته وحاجاته ورغباته یساعد علىمعرفة میولبالعنصر البشري من حیث  االهتمامو    

، ومن المنظور اإلسالمي فإن الدین أداءهالتعرف على مستوى ما یحقق رضاه و التعرف على 



  

ب 

تقاء الذي وصل إلى قمة اإلحترام هو اإلسالمي یحترم إنسانیة اإلنسان، حیث نجد التكریم واإلر 
المسار الذي جعل ذلك اإلنسان یستخلف في األرض، كما أن الحكمة والموعظة الحسنة في 

نسانیة السامیة التعامل هي من المبادئ التي توشح بها صدر المسلم، وهي جمیعها تصب في اإل
جادلهم بالتي هي أحسن إن ادع إلى ربك بالحكمة والموعظة الحسنة و : " سبحانه وتعالىویقول 

  )125- النحل " (ربك هو أعلم بمن ضل عن سبیله وهو أعلم بالمهتدین
 Mary ، ماري باركز فولیت Oliver Shildon أولیفر شیلدون: أمثال وقد قام الكثیر من الباحثین  

Parker Folletجورج إلتون مایون ، E.Mayo  G. ماك جریجور Douglas McGregor  بدراسات
دارتهوبح العالقات اإلنسانیة التي تعتبر ب ، وقد اهتم البعض منهموث حول العنصر البشري وإ

  .عملیة متشابكة األبعاد یتحكم فیها الكثیر من المتغیرات التي ینبغي إدراكها والتعرف على نتائجها
ة من التقدم إلنطالق القوة الكامنة التي مكنت البشریضروریا العالقات اإلنسانیة یعتبر مراعاة و     

شعور بالصفاء التنشر فیه التي من عصر الكهوف إلى عصر الذرة والفضاء، فترتفع معنویاته و 
فعالیة اإلدارة المدرسیة هي األخرى بعوامل ترتبط یدفعه إلى العمل واإلنتاج بفعالیة، و الذي  الذهني

ومن بین هذه العوامل نمط إدارة عدیدة تتحكم في وظائفها ومواردها البشریة، وفي تنظیمها ككل، 
مدیریها الذي قد یعتمد على النمط التساهلي أو النمط الدیكتاتوري أو النمط المتجه نحو العمل أو 

  .النمط الدیمقراطي المتكامل القائم على العالقات اإلنسانیة وأداء العمل
لیة اإلدارة المدرسیة حیث وفعا إیجاد العالقة بین العالقات اإلنسانیة إلىهذه الدراسة تسعى و    

طار میداني في شقها الثاني وفقا للخطة  تطرق إلى إطار نظري في الشق األول من الدراسة وإ
  :تیةاآل
تناول مشكلة البحث وأهدافه وأسباب اختیاره وأهمیته، وكذا مفاهیم الدراسة وما  الفصل األول   

الدراسات السابقة والمشابهة والتي لها ألهم  ناتعرضثم ینبثق عنها من مفاهیم ثانویة أساسیة، 
  .  عالقة بموضوع البحث

مفهومها و تطورها التاریخي  من خالل تناولیدور حول العالقات اإلنسانیة   ثانيالفصل الأما    
  .، والعوامل التي تسهم في تحقیقها في اإلدارةوالمبادئ التي تقوم علیها

اإلدارة عموما ونظریاتها واإلدارة  رسیة بالتطرق إلىیدور حول اإلدارة المد لثالفصل الثا أما   
  .المدرسیة خصوصا، بالتعرف علیها وعلى وظائفها وأعضائها وأنماط اإلدارة فیها

تعریف الفعالیة وفعالیة  من خالل تناولیدور حول فعالیة اإلدارة المدرسیة  لرابعالفصل اأما    
لمدرسیة وأسالیب تقویمها ، معاییر فعالیة اإلدارة اناول تاإلدارة المدرسیة ومداخل قیاس الفعالیة، ثم 



  

ج 

د العالقة بین فعالیة اإلدارة المدرسیة والعالقات اإلنسانیة والعوامل التي تسهم في یحدكما تم ت
  .تحقیق فعالیة اإلدارة المدرسیة

وكذا تم تحدید المنهج المناسب مثل اإلطار المنهجي للدراسة حیث فهو ی خامسالفصل الأما    
  .مجاالت الدراسة بما فیها العینةو األدوات المنهجیة ، 

  .فصل تحلیل البیانات والنتائج العامة للدراسة في مثلت سادسالفصل الأما    


