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  :كلةـــدید المشــتح - أوال
في تحقیق األهداف المرسومة وبالتالي  تسهمتعتبر الفعالیة اإلداریة ضروریة ألي تنظیم فهي      

بفضل إدراكها لوظائفها  وحسن فإن فعالیة اإلدارة المدرسیة تسهم في إنجاح العملیة التعلیمیة 
مل بین مختلف التكانویة لهم و لمادیة والمعتهیئة الظروف او ، تسییرها واستخدامها لمواردها البشریة

منها وفهم األهداف وتحقیقها وذلك باإلستناد امتالك المهارات اإلداریة والتمكن و  المستویات اإلداریة
  .إلى العالقات اإلنسانیة

ن اإلدارة وظیفة إنسانیة إلى جانب أنها عمل فني، یعتمد نجاحها على روح التعاون أل    
توظیف قدراتهم وطاقاتهم للحصول على أكبر قدر من  علىلعاملین و قدرة المدیر والمشاركة بین ا

األداء، ولقد كان لإلسالم فضل كبیر في وضع الكثیر من األسس التي تقوم علیها اإلدارة في وقتنا 
لذلك تعتبر اإلدارة المدرسیة عملیة اجتماعیة  دیمقراطیة اإلدارة والعالقات اإلنسانیة،كالحاضر، 

یقوم  )التخطیط، التنظیم، التنسیق، التوجیه، الرقابة والتقویم(من جملة من الوظائف المتكاملة تتض
بها أفرادها من المدیر واإلداریین والمدرسین، ویسعى القائمون علیها إلى تنظیم الجهود وتوجیهها 

ن بشكل یحقق األهداف شریطة أن تتم في جو تسوده العالقات اإلنسانیة الطیبة من تعاو 
    .ومشاركة، ألن مجتمع المدرسة مجتمع بشري یستوجب االهتمام وحسن اإلستغالل

، ومالحظة النتائج المعلن عنها في كل سنة، واقع اإلدارة المدرسیة الجزائریةوباإلطالع على     
دارة المدرسیة الجزائریة ومن خالل سبر أراء بعض المدیرین والمفتشین بسلك التعلیم تبین أن اإل

، كالتركیز في العمل اإلداري على حرفیة لمشكالت المتفاوتة من مؤسسة ألخرىتعاني من بعض ا
ز األفراد واالهتمام بهم إضافة إلى كون یحفتالقواعد واللوائح والنظم أكثر من النواحي المتعلقة ب

وقواعد العمل واإلدارة المدرسیة ال تملك السلطة بید األجهزة العلیا للدولة وهي التي تضع القرارات 
إال التنفیذ وانعدام المشاركة، وعدم استخدام التقنیات الحدیثة في اإلشراف واستخدام النمط التقلیدي 
في تقویم العمل، والبطء في الحركة والتسلط والفردیة والتهرب أحیانا من المسئولیة، واستخدام 

  .یدمدیرین ألسالیب العقاب والتهدبعض ال
ولهذه المشكالت عواقب سیئة سواء على المدرسة في تحقیق أهدافها وسیر العملیة التعلیمیة     

أو على التالمیذ وأداء المعلمین والعاملین، فاإلدارة المدرسیة التي ینعدم فیها مبدأ المشاركة 
في الرقابة والتعاون یكون مدیرها مستبد یعامل العاملین معه على أنهم أقل مستوى منه، ویرى 
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عدم الثقة وینعدم روح الفریق فیها فیؤثر  جوالشدیدة أسلوب الصرامة، فیجعل بیئة المدرسة یسودها 
سلبا على أداء كل فرد فیها، فهذه المشكالت وغیرها تختلف أسبابها بین العوامل المادیة والعوامل 

قات ونمط اإلدارة بالعال المعنویة، وفي هذه الدراسة سنركز على العوامل المعنویة التي تتعلق
  .والمشاركة

حیث یرى أن  Getsiles جتزلز والذي حدده اإلدارة تحتاج لالهتمام بالجانب اإلنساني فیهاألن     
األول جانب تنظیمي یوضح أدوار العاملین : النظام اإلجتماعي للمدرسة یتكون من جانبین

  .1الذین تستند إلیهم الوظیفة وصفاتهم أما الثاني جانب إنساني وما یتمتع به األشخاص
ذلك النوع من عالقات العمل التي تقوم تعني الجانب اإلنساني، و والعالقات اإلنسانیة في اإلدارة    

وتعمل على  مع بشري له مشاكل وقیم واحتیاجاتعلى أساس النظرة إلى المؤسسة التعلیمیة كمجت
قیق الت وكذلك تفویض السلطة لتحتطبیق االتصال من خالل التقاریر واالجتماعات والمقاب

وتطبیق مبدأ المشاركة لتحقیق الثقة والتفاهم، وتوافر العالقات  التعاون واإلحساس بالمسئولیة
اإلنسانیة ال ینفي وجود النظم واللوائح المنظمة للعمل، واإلدارة الناجحة هي التي تتوافر أو تتقارب 

سمیة، وبهما معا تتحقق فعالیة اإلدارة المدرسیة من التنظیمات الرسمیة فیها مع التنظیمات الغیر ر 
جاه نحو خالل بعض المؤشرات كالنتائج والرضاء عن العمل والتفویض وتحدید الوظائف واالت

  .المدیر وحسن األداء
الممثل األول لإلدارة المدرسیة أن یدرك أن فعالیة اإلدارة  بوصفه رجل اإلدارةیجب على و     

كأن یجعل العمال من إداریین  -كما سبق وأن ذكرنا-ل عوامل متعددةالمدرسیة تتحقق في ظ
ومعلمین یعملون بروح الفریق الواحد وأن تكون العالقات اإلنسانیة جسرا هاما یعبره العاملون 
بالمدرسة ألنه لیس الخضوع لألنظمة المدرسیة خضوعا استبدادیا طریقا لنجاح اإلدارة المدرسیة، 

 Griffiths جریفتالضوابط المدرسیة إلى العاملین بأسلوب مرن، ویقول فالمدیر الواعي یوصل 
إن مدیر المدرسة الناجح هو الذي یتبع طریقة دیمقراطیة في إدارة المدرسة وهو الذي یحل :"

  .2"مشاكل العاملین وهو الذي یعطي السلطات لآلخرین

                                                
  .69م، ص 2000، بیروت، دار النھضة العربیة، البعد التخطیطي والتنظیمي المعاصر-اإلدارة المدرسیة: عبد الصمد األغبري - 1 
  .54م، ص 2002دار الوفاء لدنیا الطباعة والنشر، ، اإلسكندریة،  العالقات اإلنسانیة في المؤسسة التعلیمیة: أحمد إبراھیم أحمد -2
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اإلداریین ومحاسبتهم على حساب الوقت للمعلم و  مجردعلى المدیر أن ال یعتبر اإلدارة      
 اهذا الجو مادیكان القصور مهمال أهم السبل لتوفیر الجو المناسب للعاملین قبل محاسبتهم، سواء 

تحقیق  علىال یمكن أن نقلل من أهمیة العوامل األخرى التي تساعد اإلدارة المدرسیة ف، اأو معنوی
دة عوامل تعمل على تحقیق النجاح فعالیتها، والعالقات اإلنسانیة إنما هي واحدة من بین ع

لإلدارة، وتتضح ضمن العالقات القائمة بین األعضاء العاملین في المدرسة، بین المدیر 
 ب المهارات اإلنسانیة في التعاملومساعدیه اإلداریین والمعلمین والتالمیذ وعمال آخرین، تتطل
لعمال تتطلب عالقات طیبة وتفهم وكذلك هناك عالقات بین المعلمین فیما بینهم ومع التالمیذ وا

  .عمیق للقدرات وتبادل األفكار والتعاون
دارة المدرسیة وفي تحقیق أهدافها حیث أن فهذه الشبكة من العالقات تسهم في نجاح اإل    

إستراتیجیة من بین أركانها األساسیة اعتبار الموارد  تخذاإلدارات الناجحة، كاإلدارة الیابانیة التي ت
د على وحدة المصلحة بین المؤسسة والعاملین، فال ینظر إلى ها الرئیسیة وتؤكثروتالبشریة 

  .العاملین بأنهم مجرد أدوات للعملیة اإلنتاجیة، بل لهم منفعة متبادلة بینهم وبین المؤسسة
من عدم الوضوح    العالقات اإلنسانیة في المؤسسات الجزائریة وخاصة التعلیمیةتعاني و     

مشكالت في المؤسسات التعلیمیة وخاصة ال ونظرا لحدوث بعض ،بعض األحیانفي  والغموض
اإلنسانیة في اإلدارة المدرسیة      هذه الدراسة لقیاس درجة العالقاتلقد جاءت تدني النتائج، ف

وما هو الناتج  ،معرفة أثر ممارسة العالقات اإلنسانیة في اإلدارة المدرسیةو معرفة عوامل تأثیرها و 
تهي إلیه بممارستها إلى جانب العوامل المادیة التي تحقق النجاح لإلدارة المدرسیة، ونطرح الذي نن

  : بذلك التساؤل اآلتي
      

  ؟ ما هو دور العالقات اإلنسانیة في تحقیق فعالیة اإلدارة المدرسیة الجزائریة  
  

  :ویندرج تحت هذا التساؤل تساؤالت فرعیة كاآلتي
  

  ؟ ن بنمط العالقات اإلنسانیة في اإلدارة المدرسیةیرومدما مدى اهتمام ال- 1    
  في اإلدارة المدرسیة؟ عوامل العالقات اإلنسانیة هل یتم ممارسة- 2    
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ما هو مستوى فعالیة اإلدارة المدرسیة في ظل ممارسة عوامل العالقات اإلنسانیة - 3    
   ؟)االتصال والمشاركة والتفویض(
  
  
  
  

  : وع الدراســةأسباب اختیار موض- ثانیا
دور العالقات اإلنسانیة "تم اختیار هذه الدراسة من خالل اإلطالع على دراسة سابقة بعنوان -1

في دولة مصر العربیة، ورغبة منا في معرفة موقع " دراسة حالة -في تحقیق اإلنتاجیة التعلیمیة
 لفعالیة اإلداریةورها في تحقیق االعالقات اإلنسانیة في مؤسساتنا التعلیمیة بالجزائر ود

تطور اإلدارة المدرسیة بسب التطورات التي حدثت في األدوار والعالقات وكذلك التغیر الناتج -2
عن تدفق الطالب وتنوع التعلیم والنمو المعرفي، كما أن من المبادئ العامة للسیاسة التربویة 

ر من حیث تسییرها اإلداري الجدیدة في الجزائر هو العمل على جعل اإلدارة التربویة مواكبة للعص
 .والتربوي

ما نالحظه في مؤسساتنا التعلیمیة من نتائج یعلن عنها في شهادة التعلیم االبتدائي والتعلیم  -3
األساسي، وشهادة البكالوریا ، نتائج تعكس ضعف التحصیل الدراسي لدى التالمیذ والذي ال یتأتى 

بة للمعلمین واإلداریین ضعف التالمیذ، من فراغ بل من عدة أسباب كضعف الكفاءات بالنس
سیة غیر مناهج درا  الظروف الفیزیقیة ردیئة، الظروف المعنویة مهمشة أو معتبرة، إهمال المدیرین

، فاألسباب تتعدد وتتطلب البحث والتنقیب لذلك ارتأینا أن نأخذ مخطط لها بشكل فعال وغیر ذلك
المعنویة التعلیمیة وخاصة التفاعل بین أعضاء  إحداها والمتمثل في معرفة واقع وصورة الظروف

المجتمع البشري في المدرسة ودوره في تحقیق األهداف من خالل العالقات اإلنسانیة وفعالیة 
  .اإلدارة المدرسیة

  : أهمیة الدراســة- ثالثا



الفصل األول 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــ اإلطار المنھجي للدراسة

 6

وهي التطرق إلى المعرفة العلمیة حیث سیكون من األمور التي ستتطرق لها الدراسة التعریف -1 
بالعالقات اإلنسانیة في علم اإلدارة ومداخلها النظریة، وكذلك التعریف باإلدارة المدرسیة وفعالیتها 

  .وعوامل تحقیقها
تعتبر المدرسة أحد أهم مؤسسات إعداد الموارد البشریة وتنمیتها معرفیا وفنیا ونفسیا لتتماشى - 2 

 .مع تطلعات المجتمع، فهي بمثابة مصنع للبشر

رسة في تحقیق أهدافها یتحقق من خالل فعالیة إدارتها وفعالیة دور المدیر فیها نجاح المد- 3 
 .المدرسة اإلدارة واهتمامه بالعالقات اإلنسانیة في تعامله مع أعضاء

المدرسة في بلوغ اإلدارة الوعي الحقیقي بالدور الفعال الذي تلعبه العالقات الطیبة بین أعضاء -4
 .األهداف

المدرسیة جدیرة بالبحث والتنقیب والتشخیص تشخیصا دقیقا للوقوف على فعالیة اإلدارة -5
 .قطاع الموارد البشریةمتطلبات  متطلباتها لتتحقق وتحقق معها

ل اإلدارة المدرسیة إذا كانت سلبیة وتدعیم العالقات فیها-6  .إیجاد ما یفعّ

  
  :الفرعیة تساؤالت الدراســـة- رابعا 

ما هو دور العالقات اإلنسانیة في تحقیق : الدراسة في ما یلي تمثل التساؤل الرئیس لهذه   
  فعالیة اإلدارة المدرسیة؟ 

وقد تم تحدید ثالث تساؤالت لهذا التساؤل الرئیس، وذلك لتغطیة جوانب تتعلق بالعالقات    
الیة اإلنسانیة وأخرى بفعالیة اإلدارة المدرسیة، فللتعرف على دور العالقات اإلنسانیة في تحقیق فع

اإلدارة المدرسیة یستوجب التعرف على وجودها ومدى االهتمام بها والتعرف على عوامل تحقیقها 
من خالل االستقراء على العملیات المتمثلة في االتصال  المشاركة والتفویض التي تعتبر عملیات 

یط والتنظیم حیویة في أي إدارة وخاصة اإلدارة المدرسیة التي تأخذ بها في أداء وظائفها كالتخط
نجازها فهي  والتنسیق والتوجیه والرقابة والتقویم، والتي إن كانت تستخدم لغرض أداء األعمال وإ
أیضا تستخدم للتقرب من الفرد العامل والتعرف على حاجاته ومشكالته وغرس الثقة بنفسه وفي 

استوجب أیضا طرح  غیره، وكذلك التمتع بالمسئولیة تجاه وظائفه واألفراد الذین یعملون معه كما
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تساؤل حول أثر هذه العوامل وأدائها على فعالیة اإلدارة المدرسیة وذلك بتحدید جملة من المؤشرات 
  :لكل تساؤل، وعموما فإن التساؤالت الفرعیة تتمثل في اآلتي

  ؟ ن بنمط العالقات اإلنسانیة في اإلدارة المدرسیةما مدى اهتمام المدیرو-1
  :آلتیةحیث یشمل المؤشرات ا  

 .بالتعاونن إلى العمل یدعو المدیرو -أ       

 .یق حاجات أعضاء اإلدارة المدرسیة المادیة والمعنویةن إلى تحقیسعى المدیرو  -ب       

دارة المدرسیة عالقات رسمیة وغیر بین المدیرین وأعضاء اإل ةنوع العالقات السائد -ت       
 . رسمیة معا

  .قات بین أعضاء اإلدارة المدرسیةر والتحاور عند توتر العالهتمام بالتشاو إلا -ث       
 

   في اإلدارة المدرسیة؟ عوامل العالقات اإلنسانیة هل یتم ممارسة- 2   
  :ویشمل المؤشرات اآلتیة  

  .ومتنوعة في اإلدارة المدرسیةمنتشرة أسالیب االتصال  -أ       
نجازه وبهدف التفاعل بین  یتم االتصال في اإلدارة المدرسیة بهدف -ب        تنظیم العمل وإ

  .األفراد والجماعات، والتقرب منهم لمعرفة احتیاجاتهم
سیة عند حدوث بین المدیرین وأعضاء اإلدارة المدر والحوار بطریقة مباشرة المناقشة  تتم-ت       

  .المشكالت
  .یشارك أعضاء اإلدارة المدرسیة في اتخاذ القرارات -ث       
یة بما نص به التشریع المدرسي، وأیضا خارج ما نص التفویض في اإلدارة المدرس یتم-ج       

  .به التشریع
  
االتصال (ما هو مستوى فعالیة اإلدارة المدرسیة في ظل ممارسة عوامل العالقات اإلنسانیة -3

   ؟)والمشاركة والتفویض
  :الیة اإلدارة المدرسیة من خاللفعتحقیق  -    

  . ستنادا إلى العالقات اإلنسانیةارة المدرسیة اوظائف اإلد أداء .أ 
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  .تحقیق األهداف .ب 
  .یق حاجات أعضاء اإلدارة المدرسیة المادیة والمعنویةتحق .ج 
  .تحقیق الرضا  وتحقیق أداء جید .د 

  
  : ـةــأهداف الدراسـ- خامسا   

بمعرفة ن على اإلدارة المدرسیة الجزائریة وتطبیقهم للعالقات اإلنسانیة مدى اهتمام القائمو -1
 .إداریین ومدرسین وتالمیذالمدرسة من اإلدارة العالقات التي تربط بین المدیر وأعضاء 

دارة المدرسة، معرفة اهتمامات مدیر ال-2 هل یهتم بالنتائج وتحقیق مردود مدرسة في تنظیم وإ
  .لي، أم یهتم بالعالقات مع اآلخرین أم أنه یوازن بینهمااع
ذي یعتمده المدراء في اإلدارة المدرسیة في حل النزاعات الداخلیة معرفة الطریقة واألسلوب ال-3

والمشاكل التي تحدت، هل یركزون على العالقات اإلنسانیة كالتشاور والتحاور في حلها واإلستماع 
  . لآلخرین

معرفة مدى اهتمام المدراء بتحقیق الحاجات المادیة والمعنویة ألعضاء اإلدارة المدرسیة وسعیهم -4
 .یق جو تنظیمي اجتماعي في المدرسةلتحق

  .معرفة عوامل تحقیق وتجسید العالقات اإلنسانیة في اإلدارة المدرسیة الجزائریة-5
معرفة عملیات االتصال والمشاركة والتفویض في اإلدارة المدرسیة، وكیف یتم ممارستها -6

  .ومراقبتهاكعملیات حیویة في اإلدارة، وما هو الغرض منها إضافة إلنجاز األعمال 
التعرف على مدى ممارسة وظائف اإلدارة المدرسیة استنادا إلى عوامل العالقات اإلنسانیة -7

 . كاالتصال والمشاركة والتفویض
 بالنتائج التي تحققها هذه العوامل وتؤدي إلى فعالیة اإلدارة المدرسیة الجزائریة ومعرفة أسبا-8

اركة واالتصال والتعاون المتبادل بین أعضاء رضا المجتمع البشري في المدرسة ودرجة المش
  .مختلف المستویات اإلداریة

 
  : مفاهیم الدراســة-سادسا
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المفاهیم مصطلحات تشیر إلى طبیعة الموضوعات والظواهر التي یقوم الباحث بدراستها كما  
  1تعتبر اللغة العلمیة التي یتداولها المتخصص في فرع من الفروع العلمیة

   :اإلدارة- 1  
،ومع باإلطالع على التراث النظري نجد العدید من تعریفات اإلدارة مختلفة ومتنوعة وثریة أیضا

وأخرى بنائیة بما یالئم الدراسة، حیث  یر من تحدیدها وتصنیفها إلى تعریفات وظیفیةذلك ال ض
  لزجتز  أنه هناك من التعریفات التي تركز على اإلدارة من حیث بنائها وهیكلتها مثل  تعریف

Getsiles:»  اإلدارة عبارة عن تركیب یشمل الهیكل الهرمي بین الرئیس والمرؤوس داخل النظام
 .2»االجتماعي

الجانب الوظیفي لإلدارة من حیث أنها عملیة تتكون من مجموعة  علىركز أما التعریفات التي ت
: لتي تتضمنمال االقیام بمجموعة األع «:بأنها H.Fayol هنري فایولتعریف ظائف، من الو 

  .3»التنظیم إصدار األوامر، التنسیق، الرقابة التنبؤ التخطیط،
توزیع وتكامل األدوار  أنهابیعرف اإلدارة من حیث الجانب الوظیفي  Getsilesجتزلز  كذلك فإن  

  4والموارد من أجل تحقیق أهداف النظام االجتماعي
قیق أهداف النظام االجتماعي یكون بأداء بیّن من خالل تعریفه لإلدارة، أن تح Getsilesفجتزلز   

  .كل فرد لدوره وباالستخدام األمثل للموارد المتاحة المادیة والبشریة
ف    نظام اجتماعي تعتمد على تنظیمات رسمیة  «: أنهااإلدارة بـقباري محمد إسماعیل ویعرّ

یم في نسق تستند كلها إلى نظریة التكامل والتعاون، حیث یعمل كل عضو من أعضاء التنظ
شباع حاجات  متعاون رتیب وتغلب علیه روح الفریق الواحد الذي یعمل لكي یحقق أهدافا بعینها وإ

  .5»مشتركة
  :كاآلتي تعریف إجرائيونخلص من خالل هذه التعریفات إلى 

                                                
  .215م، ص 2003اإلسكندریة، مؤسسة شباب الجامعة، أصول البحث العلمي: حسین عبد الحمید رشوان-  1
  .10م ، ص 2003، القاھرة، عالم الكتب، إدارة المؤسسات التربویة:حافظ فرج أحمد، محمد صبري حافظ-  2
  .27م، ص 2000/ھ1420القاھرة، دار الفكر العربي، ،ة المدرسیةاإلدار :محمد حسنین العجمي-  3
  .10، ص )مرجع سابق(: حافظ فرج أحمد، محمد صبري حافظ -  4
  .11، اإلسكندریة، منشأة المعارف، ص  علم االجتماع اإلداري ومشكالت التنظیم في المؤسسات البیروقراطیة: قباري محمد إسماعیل -  5
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هیكل هرمي بین الرئیس والمرؤوسین، تتضمن مجموعة من العملیات كالتخطیط :" اإلدارة هي
، التوجیه، الرقابة، والتقییم لجهود مجموعة من اإلفراد، یعملون معا بتعاون وتفاهم التنظیم، التنسیق

  "من أجل تحقیق أهداف المدرسة
  
  : اإلدارة المدرسیــة- 2  

من أجل التوصل إلى تعریف إجرائي بسیط لمفهوم اإلدارة المدرسیة نعرض بعض التعریفات التي 
  .ها إلى تعریفات بنائیة وأخرى وظیفیةوردت في التراث النظري، والتي یمكن تصنیف

ف  عبارة عن تسلسل هرمي بین الرؤساء  «: اإلدارة المدرسیة بأنها Getsilesجیتزلز یعرّ
بین مدیر المدرسة وبقیة العاملین فیها من نواب ومستشارین ومعلمین وموظفین (والمرؤوسین 

في المؤسسة التعلیمیة في إطار ویتم توزیع المهام الموكولة لكل فرد ...) ومستخدمین وتالمیذ
  .1»اجتماعي بما یؤدي إلى تحقیق األهداف التي تسعى لتحقیقها المدرسة

ف اإلدارة المدرسیة بأنها    العملیة التي یتم بمقتضاها تعبئة الجهود اإلنسانیة المادیة  «:تعرّ
تسعى مؤسسة ما والتنظیمیة والتنسیق بینها وتوجیهها لتحقیق الهدف أو مجموعة األهداف التي 

  .2»إلى تحقیقها سواء كانت هذه المؤسسة مدرسة أو مصنعا أو متجرا
ف أیضا   اإلدارة المدرسیة عملیة أو مجموعة العملیات التي یتم بمقتضاها تعبئة القوى  «:وتعرّ

، فهذا التعریف ذكر أن 3»البشریة وتوجیهها توجیها كافیا لتحقیق أهداف الجهاز الذي توجد فیه
  .ة المدرسیة تتكون من عملیات إال أنه لم یحدد ما هي هذه العملیات وما نوعهااإلدار 
ف     كل نشاط تتحقق من ورائه  «:اإلدارة المدرسیة بأنهاJ.H.Vouks جیم هارولد فوكس ویعرّ

األغراض التربویة تحقیقا فعاال، ویقوم بتنسیق وتوجیه الخبرات المدرسیة والتربویة وفق نماذج 
، فهذا التعریف لم یحدد كل 4»ودة من قبل هیئات علیا داخل اإلدارة المدرسیةمختارة ومحد

العملیات اإلداریة عدا التنسیق والتوجیه كما أنه لم یحدد القائمین بها بشكل دقیق، فذكر هیئات 
  .علیا في اإلدارة فقط

                                                
  .68-67، ص ص  )رجع سابقم( :عبد الصمد األغبري-  1
  .45، ص )مرجع سابق(: حافظ فرج أحمد، محمد صبري حافظ -  2

3 -www.moudir.com/vb/member.php?u=355, 17/09/2004,h 09:00 p1.   
  .1ص المرجع نفسھ،  -  4

http://www.moudir.com/vb/member.php?u=355
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تیسیر الدویك ومن التعریفات التي حددت دور المدیر كدور أساسي في اإلدارة المدرسیة تعریف   
اإلدارة المدرسیة هي مجموعة من العملیات المتكاملة والخطط التي یشرف على  «: الذي یقول

ممارستها مدیر معد إعدادا خاصا، وذو مهارات متمیزة تتناسب ومتطلبات العملیات الالزمة لبلوغ 
رة مصغرة لتنظیماتها، األهداف المدرسیة المحددة، واإلدارة المدرسیة جزء من اإلدارة التربویة، وصو 

، فلقد ورد في هذا التعریف أن المدیر هو القائم على اإلدارة 1»والمنفذ لسیاسة اإلدارة التربویة 
المدرسیة ووَضع شروط الزمة لممارسة دوره، واعتبر اإلدارة المدرسیة كنظام فرعي للنظام الكلي 

  .وهو اإلدارة التعلیمیة أو التربویة
ف اإلدارة الم   مجموعة من العملیات التي یقوم بها مدیر المدرسة  «: درسیة أیضا بأنهاوتعرّ

فهذا   2»ونائبه ووكالء وأساتذة وموجهین إداریین، أي كل من یعمل في النواحي الفنیة واإلداریة
التعریف أشار ألهم العناصر الواجب توافرها في األعضاء العاملین بالمدرسة أثناء قیامهم أو 

اإلداریة، وهي التعاون والمشاركة والفهم، بمعنى أنه یهتم بالجوانب اإلنسانیة في  أدائهم للعملیات
في تعریفهما لإلدارة عطیة محمد العمري  وفؤاد العاجز اإلدارة وعلى ذلك ما ذهب إلیه كل من 

عملیة  اجتماعیة تهتم بحسن استغالل الموارد البشریة، من معلمین ومتعلمین  «: المدرسیة بأنها
یم جهودهم بالشكل الذي یمكنهم من تحقیق األهداف المنشودة، بالكم والكیف الذي یتمشى مع وتنظ

أهداف المجتمع وطموحاته شریطة أن یتم ذلك كله في جو تسوده العالقات اإلنسانیة الطیبة عن 
شراكهم جمیعا في اتخاذ القرارات طریق التعاون والمشاركة بین أفرادها، و   وخاصة تلك التي لها إ

، فهذا التعریف اهتم بالجوانب اإلنسانیة في اإلدارة 3»عالقة مباشرة بهم وبما یقومون به من أعمال
المدرسیة من تنمیة العاملین وتنظیم جهودهم إلى ضرورة توفیر الجو االجتماعي المناسب 

  .كالعالقات اإلنسانیة من تعاون ومشاركة
ف     من تخطیط وتنظیم (هود واألنشطة والعملیات جمیع الج «: بأنهامحمد حسنین العجمي ویعرّ

داریین بغرض بناء ) ومتابعة وتوجیه ورقابة التي یقوم بها المدیر مع العاملین معه من مدرسین وإ
عداد التلمیذ من جمیع النواحي  بحیث یستطیع أن ) عقلیا وأخالقیا واجتماعیا ووجدانیا وجسمیا(وإ

                                                
م      1998/ھ1418لطباعة والنشر والتوزیع، ، عمان، دار الفكر ل2، طأسس اإلدارة التربویة والمدرسیة واإلشراف التربوي: تیسیر الدویك وآخرون-  1

  .182ص 
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فهذا  ، 1»ته المحیطة، ویساهم في تقدم مجتمعهیتكیف بنجاح مع المجتمع، ویحافظ على بیئ
جدت  التعریف حدد عملیات اإلدارة المدرسیة والقائمین علیها كما وّضح الهدف األساسي الذي وُ

   .من أجله المدرسة
  :لإلدارة المدرسیة كاآلتي تعریفا إجرائیایمكن أن نستخلص  فمن خالل هذه التعریفات

یقومون معا بمجموعة من العملیات إلداریین والمدرسین یشمل المدیر واجهاز إداري "     
واألنشطة كالتخطیط، التنظیم، التنسیق، التوجیه، الرقابة، التقویم تحت إشراف مدیر المدرسة ذو 

تحقیق تعامله مع أعضاء الجهاز اإلداري لغرض المهارات اإلدراكیة والذاتیة والفنیة واإلنسانیة في 
عداد التلمیذ من جمیع النواحي العقلیةاألهداف المنشودة خاصة بنا  األخالقیة االجتماعیة ء وإ

الوجدانیة والجسمیة، لیتكیف بنجاح في مجتمعه ویساهم في تقدمه شریطة أن یتم كل ذلك في جو 
تسوده العالقات الطیبة عن طریق التعاون والمشاركة واالتصال والتكامل بین أعضاء الجهاز 

  ".اإلداري
  
  
  
  

  : المدرســةمدیــر - 3   
قائد فریق العمل المدرسي الذي یضم الوكالء  «هو أحمد إسماعیل حجي  مدیر المدرسة حسب   

 2»والمدرسین والجهاز اإلداري المعاون والعمال، وهو المسئول األول عن سیر العمل في المدرسة
  .فالمدیر مسئول على جهاز إداري في المدرسة یتكون من عدة أعضاء

فه    القائد الذي یعمل على تحقیق النتائج المتوقعة  «: بأنه في مقال له لفایع األلمعي علي ایعرّ
منه بحكم منصبه، والذي یتوقع منه تقدیم خدمة عالیة تعلیمیة وتربویة وتحقیق الترابط التنسیقي 

لك بین العاملین لرفع وتحسین العملیة التعلیمیة وتطویر األداء العام وتحقیق األهداف التربویة وذ
  .3»بتكلفة محددة في وقت معین
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  م2000/ھ 1420، القاھرة، دار الفكر العربي، النظریة والممارسة في الفصل والمدرسة–إدارة بیئة التعلیم والتعلم : أحمد إسماعیل حجي -  2

  .38ص 
      :من موقع، "منتدیات المعرفة:" علي فایع األلمعي -1



الفصل األول 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــ اإلطار المنھجي للدراسة

 13

م في التشریع المدرسي 1991-03-02المؤرخ في  176والقرار الوزاري رقم  2وحسب المادة   
المسئول عن حسن سیر المؤسسة وعن التأطیر والتسییر التربوي  «: الجزائري فإن المدیر هو

فتؤكد أن المدیر  20المادة ، أما »واإلداري فیها ویخضع لسلطته جمیع الموظفین العاملین فیها 
  .1هو الذي یتولى التسییر اإلداري للموظفین العاملین في المؤسسة

  :   وكتعریف إجرائي فإن المدیر هو 
العاملین معه، یمارس  هو الرجل األول في اإلدارة المدرسیة، والمسؤول عن جمیع األفراد"    

دراكیة وفنیة علیهم سلطة والجمیع یخضع له، یقوم بوظائف إداریة وف نیة وذو مهارات ذاتیة وإ
نسانیة، یعمل على حسن التأطیر والتسییر وعلى تحقیق النتائج واألهداف المرجوة   " وإ

  : فعالیــة اإلدارة المدرسیــة- 4   
ف    الدرجة التي تحقق بها المدرسة  «:فعالیة اإلدارة المدرسیة بأنهاأحمد إبراهیم أحمد  یعرّ

، فهذا التعریف یوضح أن فعالیة اإلدارة المدرسیة 2»تعلیمیة التربویة المنشودةومدیرها األهداف  ال
هي مدى تحقیق األهداف التربویة من طرف المدرسة والمدیر معا، ولكن لم یحدد مقاییس الفعالیة 

  .أو العوامل التي تسهم في تحقیقها
ف فعالیة اإلدارة المدرسیة بأنها محمد منیر مرسيأما    دارة الناجحة التي تستند إلى اإل «:یعرّ

، هذا 3»العالقات اإلنسانیة والمشاركة في اتخاذ القرار من جانب المعلمین واآلباء وممثلي المجتمع
التعریف لم یوضح نوع وصفة النجاح في اإلدارة أي أنه لم یبین مؤشرات النجاح، ولكن حدد 

القات اإلنسانیة ومشاركة المعلمین العوامل المساعدة على تحقیق النجاح وهي االستناد إلى الع
  .واآلباء وغیرهم في اتخاذ القرارات بالمدرسة

مسألة محكومة بتحقیق النتائج  «: عن فعالیة اإلدارة المدرسیة بأنها علي فایع األلمعيویقول   
ح وفعالیة  اإلدارة المدرسیة هي تحقیق نتائج عالیة من مستویات التعلیم، وال یقاس ذلك بنسبة النجا
 4»العام، بقدر مدى استفادت األبناء من التعلیم، وأثر ذلك  على سلوكهم ومعلوماتهم الثقافیة

نما مدى االستفادة  أللمعيفا یوضح أن فعالیة اإلدارة المدرسیة لیست فقط تحقیق نتائج عالیة، وإ
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مه التالمیذ، فالفعالیة هي مخرجات جیدة وأثر ودور هذه المخرجات في المجتم ع أي مما تعّل
نما أیضا أثر ودور هذا الناتج اإلیجابي  االهتمام  بالتغذیة الراجعة، فالفعالیة لیست  ناتج إیجابي وإ

  .في تحقیق اإلیجابیات في المجتمع وفي المستقبل سواء للفرد ذاته أو لغیره
ف فعالیة اإلدارة المدرسیة أیضا بأنها    بشریة حینما تحسن اإلدارة استخدام مواردها ال «: وتعرّ

بكفاءة لتحقیق نتائج مرجوة، فاإلدارة المدرسیة الفعالة هي اإلدارة الواعیة بوظیفتها األساسیة في 
تهیئة الظروف المادیة والمعنویة وفهمها لألهداف التعلیمیة، وتشجیع التالمیذ والمدرسین، وتعمل 

، ففعالیة اإلدارة  1»جنبا إلى جنب مع اإلدارة التعلیمیة العلیا من خالل خطة عمل متكاملة
االهتمام (بل ترتبط أیضا بالعملیات ) تحقیق األهداف والنتائج(المدرسیة ال ترتبط فقط بالمخرجات 

فالفعالیة هي التكامل والكفاءة بین المدخالت والمخرجات ) الموارد(والمدخالت ) بالوظائف
  .والعملیات

  :اآلتي التعریف اإلجرائيمن خالل ما سبق نتبنى   
ممارسة وظائف اإلدارة بتحدید الوظائف واألهداف، شرح  :لیة اإلدارة المدرسیة تكمن فيفعا   

األهداف، توزیع المهام وتنظیمها، تنسیق اآلراء وتوجیه القدرات، متابعة األعمال وتعدیل األخطاء 
  :تجاالتصال المشاركة، التفویض مما ین: وذلك باإلستناد إلى العالقات اإلنسانیة وخاصة عواملها

  .تحقیق األهداف-                 
  .تحقیق حاجات أفراد اإلدارة المدرسیة المعنویة والمادیة-                 
  .تحقیق الرضا واألداء الجید-                 

  
  : العالقات اإلنسانیة- 5   
ف العالقات اإلنسانیة في معجم مصطلحات العلوم اإلداریة بأنها   لتي تنطوي العالقات ا «: تعرّ

على خلق جو من الثقة واالحترام المتبادل والتعاون بین أصحاب العمل والعمال، كما تهدف إلى 
ف أیضا بأنها2»رفع الروح المعنویة للعاملین وزیادة اإلنتاج النتاج العام للموقف  «: ، وتعرّ

لفرد وغیره من االجتماعي الذي یوجد فیه الفرد، ذلك الموقف الذي ییسر نوعا من العالقة بین ا
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األفراد ویتیح لكل واحد من أفراد المجموعة أن یعرف نفسه ویعرف غیره ویدرك العالقة بینه وبین 
  .1»اآلخرین، ویعمل على تحسین هذه العالقة

فها    الوسیلة للوصول إلى جهود جماعیة مثمرة ومشبعة، أو أنها  «:بأنهاصالح الشبكشي ویعرّ
انب اإلنساني، فهي تعمل على إیجاد التماسك بین هؤالء األفراد في اإلدارة المنظور إلیها من الج

مجال العمل بطریقة تضمن تحریك دوافعهم كفریق واحد في صورة تعاونیة ومحققة إلشباعاتهم 
المادیة واالجتماعیة والنفسیة في سبیل الوصول إلى األهداف المشتركة بینهم وبین المنظمة التي 

یعتبر العالقات اإلنسانیة وسیلة هامة لتحفیز العمال وتشجیعهم  بكشيفصالح الش، 2»یعملون بها
على التعاون والتقارب فیما بینهم عن طریق بذل المجهودات لتحقیق حاجاتهم المشتركة وتحقیق 

  .أهداف المؤسسة والعاملین فیها
فها    في  تقوم على التفاعالت بین الناس حیث یجتمعون «:بأنها K.Davis كیت دیفیزویعرّ

تشكیالت لتحقیق أهداف محددة، فالعالقات اإلنسانیة هي فن وعلم تهدف إلى تحقیق التكامل بین 
الناس في موقف العمل یدفعهم إلى العمل معا بشكل منتج ومتعاون فیه رضاء اقتصادي ونفسي 

یعتبر العالقات اإلنسانیة هي التكامل بین الناس في  K.Davis  فكیت دیفیز  3»واجتماعي
ف العمل ویؤدي إلى إثارة دوافعهم ورضاهم واإلنكباب نحو العمل والدأب علیه لرفع اإلنتاج موق

 .والتعاون لتحقیق إشباعاتهم المختلفة
فالعالقات اإلنسانیة تعتبر جزء من األبعاد الشاملة للتنظیم، ألنها عالقات قائمة بین العمال فیما   

ي قوام العالقات الصناعیة سواء كانت هذه العالقات بینهم وبین العمال وقمة هرم التنظیم التي ه
تلك  العالقات ن فیما یخص القوانین الرسمیة، أو تتمثل في المشاعر المتبادلة بین العمال والموظفی

التي یبنیها العمال فیما بینهم نتیجة قیامهم بمهمة واحدة ونتیجة للتعاون فیما بینهم في أداء عمل 
  .4واحد

  :اآلتي التعریف اإلجرائيلى ویمكن أن نخلص إ  
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، اإلسكندریة، مكتبة تحدیث اإلدارة التعلیمیة:أحمد إبراھیم أحمد  ،"دراسة الحالة-قات اإلنسانیة في إنتاجیة المدرسةدور العال: "أحمد إبراھیم أحمد -  3

  .450-328م،ص ص ، 2002-ھ1422المعارف الحدیثة،
جتماع االتصال للبحث والترجمة  قسنطینة، ، مختبر علم االالتكنولوجیا المستوردة وتنمیة الثقافة العالمیة بالمؤسسة الصناعیة:علي غربي، یمینة نزار-  4

  .125جامعة منتوري، ص 
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العالقات اإلنسانیة في اإلدارة المدرسیة هي ذلك النوع من العالقات القائمة بین مدیر المدرسة "  
تنطوي على خْلق جو من الثقة واالحترام المتبادل  ،واإلداریین واألساتذة والعمال والتالمیذ فیما بینهم

درسة لمشاعر مرؤوسیه وتحسس مشاكلهم والعمل على والتعاون فیما بینهم، وخاصة تفهم مدیر الم
وذلك باالستناد إلى  تم تلبیة الحاجات وبالتالي الرضا عن العملحلها مما یحقق االستقرار وی

  ."كاالتصال والمشاركة والتفویضأسالیب تسهم في تنمیة العالقات اإلنسانیة 
  
بها، حیث ترتبط  فاهیم ذات عالقةهذا بالنسبة للمفاهیم األساسیة للدراسة، إال أن هناك م  

تفویض  رضا عن العمل، االتصال، المشاركةال: بالعالقات اإلنسانیة وفعالیة اإلدارة المدرسیة وهي
  . السلطة، التعاون، الثقة، األداء، والتي یمكن اعتبارها مفاهیم ثانویة لهذه الدراسة

  : الرضا عن العمل- 6   
ف الرضا عن العمل بأنه   ، ویعرف أیضا ومن الزاویة نفسها »عور الفرد تجاه عملهش «: یعرّ

اتجاها نحو العمل بحیث إذا ما كانت اتجاهات الفرد موجبة نحو عمله فإن ذلك یعكس «باعتباره 
عكس عدم رضاه عن هذا العمل، وبالعكس إذا ما كانت اتجاهاته سلبیة نحو عمله، فإن ذلك ی

هوم الرضا عن العمل والتنظیم الهرمي للحاجات بط البعض بین مف، ویر »رضاه عن هذا العمل
باعتبار أن إشباع هذه الحاجات یؤدي إلى تحقیق الرضا لدى الفرد ، Maslow ماسلوعند 

، الحاجة إلى "الصداقة والعالقات"الحاجات الفسیولوجیة الحاجة إلى األمن، الحاجة إلى االنتماء(
  . 1)التقدیر واالحترام، الحاجة إلى تحقیق الذات

إشباع حاجات الفرد ورغباته وعلى وجه الخصوص «:ف الرضا عن العمل أیضا على أنهویعرّ   
  .2»تلك الحاجات التي ترتبط بالزیادة من قیمة الذات عبر المكانة

ف الرضا عن العمل بأنه Henri Mahé يهنري مایأما     یة انفعالیة إیجابیةحالة عاطف«: یعرّ
رضي فهو سرور ناتج عن بلوغ المراد أ للفرد و شيء مستحب، وببساطة هو حالة شعوریة لوضع مُ

، وعدم رضا الفرد یؤدي إلى انخفاض إنتاجیته والتغیب والدوران في »وما ینتظره من قیم ومكانة

                                                
حولیة كلیة التربیة جامعة ، الرضا عن العمل لدى معلمي ومعلمات الریاضیات وعالقتھ بكل من تأھیلھم العلمي وخبرتھم التدریسیة:   شكري سید أحمد -  1

  .324-279م، ص ص  1991/ھ1412، 8قطر عدد 
  .450-328، ص ص )مرجع سابق(، دراسة الحالة-دور العالقات اإلنسانیة في إنتاجیة المدرسة: أحمد إبراھیم أحمد -  2
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لتنظیم اأن من عوامل رضا الفرد هو المنفعة واألجر وبالنسبة إلى  Henri هنري العمل، ویقول 
  .شاركة والتحسینالمالئم والمهو الجو االجتماعي 

فرصة تنمیة العالقات اإلنسانیة، احترام المشاعر حریة : ومن مقاییس ومعاییر الرضا عن العمل  
  .1الرأي والعمل، تأسیس األهداف، أمن العمال، تنمیة وتطویر الفرد، احترام االنجازات الذاتیة

  :كاآلتي إجرائیاویعرف الرضا في هذه الدراسة  
ي المدرسة هو الشعور اإلیجابي لكل فرد فیها نحو جوانب عمله، وبلوغ الرضا عن العمل ف"   

هدفه نتیجة سیادة العالقات اإلنسانیة من تقدیر إنسانیته وتفهمه وحل مشاكله والثقة فیه وتوفیر 
  ".سبل التعاون مع غیره واحترام رأیه وانجازاته ومشاركته في اتخاذ القرارات

  
  : االتصال المدرسي- 7  

ف  رسال المعاني وهذا  «: االتصال على أنهKatz & kahn  كانو  اتزكیعرّ تبادل المعلومات وإ
إرسال وتحویل «: وزمالؤه یعرفونه بأنه Koontz  كونتز، أما »هو جوهر عمل المؤسسة

فه »للمعلومات من المرسل إلى المستقبل مع ضرورة فهم المعلومات من قبل المستقبل ، كما عرّ
  .»عملیة تفاعل ذات مغزى بین األفراد«: بأنه  MacFraland ماكفرالند

فاالتصال وسیلة یمكن بوساطتها تحسین التفاعل وتبادل المعلومات بین األفراد والجماعات   
  .لتحقیق نتائج طیبة وعالقات حسنة بینهم

عملیة نقل المعلومات والتعلیمات واألوامر والقرارات من مستوى «: واالتصال في المدرسة هو
والعكس، أو ) المعلمین واإلداریین والطالب(إلى مستوى التنفیذ ) مدیر المدرسة(اإلدارة العلیا

مجموعة من المعلمین إلى مجموعة أخرى سواء بطریقة غیر لفظیة أو شفهیة أو كتابیة، وذلك 
  .2»راد أسرة المدرسة بما یخدم مصلحة المدرسة ویحقق أهدافهابهدف إحداث تأثیر في سلوك أف

    :كاآلتي إجرائیایمكن تعریف االتصال المدرسي    

                                                
        Denis- Paris,jauve 18,rue saint France, ,et outils  concepts-vocabulaire-Dictionnaire de gestion    : Henri Mahé 3  

75001, p401-402.  
م  ص ص 2002/ ھ1422، المملكة العربیة السعودیة، دار المریخ للنشر،رة المدرسیة في ضوء الفكر اإلداري الحدیثاإلدا:صالح عبد الحمید مصطفى -  2

139-140.  
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االتصال المدرسي هو عملیة نقل المعلومات والتعلیمات واألوامر والقرارات من اإلدارة للعاملین "  
و شفهي أو كتابي عن طریق ومن العاملین إلى اإلدارة وبین العاملین سواء بشكل غیر لفظي أ

التقاریر أو االجتماعات أو المقابالت الشخصیة، واالتصال المدرسي یعتبر من عوامل تحقیق 
وتجسید وتنمیة العالقات اإلنسانیة في اإلدارة المدرسیة ألنه یساعد على اكتشاف ومعرفة المشاكل 

  ". ویحقق الحاجات والتكامل بین المستویات اإلداریة
  : ركة في اإلدارة المدرسیةالمشا- 8   
المشاركة تعني إشراك العاملین في عملیة إتخاذ القرارات اإلداریة وبذلك تتحقق الحاجات وتدفع   

العاملین إلى إنجاز العمل بشكل مثمر وتساعد المشاركة على رفع الروح المعنویة للمرؤوسین 
  .1وتسهم في تكوین إدارة دیمقراطیة

، فعلى »العمل معا والذي یعتبر جوهر عملیة التعاون داخل المدرسة«: عني أیضاوالمشاركة ت  
المعلمین أن یتبادلوا المعلومات والخبرات وأسالیب التدریس، وما یستجد في میدانها من تطور 

ف أیضا بأنها ،2وتحدیث، واستراتیجیات وتقنیات الثقة في العاملین ومنحهم فرصة التعبیر «: وتعرّ
  .3»رائهمالمباشر عن آ

فالمشاركة في اإلدارة تجعل العاملین في حالة نفسیة أفضل، حیث ال یقتصر دورهم على مجرد   
جراءاته،  الخضوع والطاعة ألوامر وتعلیمات اإلدارة، بل یمارسون دورا إیجابیا یشكل نظم العمل وإ

  .فهي مطلب دیمقراطي في اإلدارة یمكن من خاللها زیادة فعالیة اإلدارة
  :للمشاركة في اإلدارة المدرسیة هو اإلجرائيعریف والت  
المشاركة في اإلدارة المدرسیة هي دعوة مدیر المدرسة لمرؤوسیه وااللتقاء بهم والعمل معا "  

ومناقشة األفكار وجمیع المشكالت ومحاولة الوصول إلى الحلول الممكنة، مما یخلق الثقة 
اإلدارة المدرسیة تعد من عوامل تحقیق وتجسید وتنمیة  والتعاون المستمر فیما بینهم، والمشاركة في

 ".العالقات اإلنسانیة في اإلدارة المدرسیة

  
  

                                                
  .267- 265م،ص ص 2003اإلسكندریة، المكتب الجامعي الحدیث ،  أساسیات في علم اإلدارة :منال طلعت  -  1
  .57م، ص 2000/ھ1421ن، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع والطباعة، ، عما المدرسة وتعلیم التفكیر:محمد عبد الرحیم عدس-  2

3-Henri Mahé :Ibid , p314.  
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  :تفویض السلطة- 9    
ف التفویض بأنه   الوسیلة التي تستخدم لمنح سلطات معینة لمختلف مستویات النظام «: یعرّ

تیسیر عملیة اتخاذ القرار عند اإلداري، وتحدید اإلطار الذي یمكن لكل منهم العمل فیه، وذلك ل
مستواه األنسب، فالتفویض یتضمن تعیین مهام للمرؤوسین ومنحهم السلطة الالزمة لممارسة هذه 

  .»المهام، مع استعداد المرؤوسین لتحمل تبعات المسئولیة ألداء مقبول لهذه المهام
ف تفویض السلطة بأنهحسین یعقوب أما    القیام ببعض واجباته تكلیف الرئیس لمرؤوسیه «: یعرّ

  .»وممارسة بعض من سلطاته
فه    إسناد الرئیس بعض الصالحیات إلى غیره ومن بینهم مرؤوسیه  «:محمد سعید أحمد وعرّ

على أن یتخذ التدابیر والوسائل الكفیلة لمساءلتهم ومحاسبتهم عن نتائجها بحیث یضمن ممارستهم 
فالتفویض یساعد  1»فته المسئول األول عنهااءى له بصلتلك االختصاصات على الوجه الذي یتر 

  .على إنجاز العمل بصورة جماعیة، كما أنه یسهم في تحقیق دیمقراطیة اإلدارة
تفویض السلطة في اإلدارة المدرسیة یعتبر لب عملیة المشاركة ألن مدیر " :كاآلتي إجرائیاویعرف 

تحمل كامل المسئولیة علیها، المدرسة یمنح بعضا من سلطاته ومهامه لمرؤوسیه للقیام بها و 
وتفویض السلطة یعتبر من عوامل تجسید وتحقیق وتنمیة العالقات اإلنسانیة في اإلدارة المدرسیة 

  ".ألنه یحقق التعاون والعمل الجماعي وتحقیق الحاجات وسیادة جو من الثقة
  
  :التعاون في اإلدارة المدرسیة-10   
ف التعاون بأنه   ل االجتماعیة یتم بین مجموعة من األفراد مجتمعین على شكل من األشكا«: یعرّ

   .2»هي المساواة في الحقوق والواجباتأساس قاعدة و 
ف     یر من عملیة عقالنیة وظاهرة إنسانیة تبرز واضحة في كث«: بأنه  التعاون ورــن محمدویعرّ

لیة التي تجعل تلك العم«: ، وهو أیضا»وفي عدید من تنظیماتهم نواحي التفاعالت بین البشر
سبیل تحقیق األفراد أو الجماعات أو الوحدات االجتماعیة تعمل متضافرة جنبا إلى جنب في 

                                                
                                                     .199م، ص 1999/ھ1420، عمان، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة،  مبادئ اإلدارة المدرسیة:  محمد حسن العمایرة -  1

2 -Henri Mahé :Ibid , p94.  
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ومجتمع اإلنسان مبني على التعاون القائم بین  1»فالتعاون جهد متبادل أهداف وغایات مشتركة
  .الخ...وحداته أفرادا أو جماعات أو نظما

وتعاون  بین صدیقین أو بین أعضاء األسرة،و الحال كما ه تلقائي شخصي: "والتعاون نوعان  
غیر شخصي كما نراه في الجمعیات التعاونیة والشركات المساهمة، والتعاون التلقائي  تعاقدي

الشخصي یظهر في العالقات اإلنسانیة واضحا كل الوضوح فیما یطلق علیه في علم االجتماع 
یة بال دي التفاعلي، وبأن العالقة فیها شخصـــالجماعة األولیة، وهي جماعة تمتاز بالقرب الما

وسیط، واألهداف فیها متعددة وشاملة، والتعاون في مثل هذه الجماعات من النوع البسیط 
  .2"التطوعي

  :هوإجرائیا ومفهوم التعاون  
 التعاون في اإلدارة المدرسیة یعني تلك الظاهرة اإلنسانیة العقالنیة التي تبدو في تفاعالت أسرة"  

المدرسة، تعمل جنبا إلى جنب لتحقیق األهداف والفعالیة، والتعاون یظهر في اإلدارة التي یسودها 
  ".جو من العالقات اإلنسانیة

 
  : الثـــقة- 11   

الثقة هي شعور الفرد باألمان بخصوص شخص ما أو شيء ما، والثقة مفهوم أساس في      
للفرد وكذلك في تخطیط إدارة األفراد في المؤسسة نسق العالقات الداخلیة في المؤسسة والذاتیة 

    .3ویرى البعض من المفكرین والباحثین أن الثقة هي أساس التعاون
: سة وخاصة المدرسة، وتأتي من خاللوالثقة یجب أن تنمو بین العاملین في أي مؤس  

راف سیفید الجمیع المصارحة، المشاركة، التعاون، اإلیمان بأن التنازل والتضحیة لصالح أحد األط
  .4وسیؤدي في النهایة إلى تحقیق مبدأ المساواة

                                                
  :من موقع، أثر العالقات اإلنسانیة على أداء العاملین في األجهزة األمنیة:د بن حمدي الحمیدي الحربيخال --1

  
,15/04/2006,h 10:30,p32   /ystersResearch/Ma brary/sc LetterMenu/Li /NAUSS/Arabic/ www.nauss.edu.sa  : //http  

                                                                                  
  .33ص نفس المرجع،  -  2

3 -Henri Mahé :Ibid , p 81-82.  
  .78-77م، ص ص 2002التوزیع، ، األردن، دار الحامد للنشر و تطور الفكر واألنشطة اإلداریة: صبحي العتیبي -  4

http://www.nauss.edu.sa
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الثقة هي شعور الفرد باألمان والحریة في المدرسة، وأن لدوره أهمیة " : هي إجرائیا والثقة    
الزمة لتحقیق األهداف والغایات والفعالیة، والثقة دلیل على أن اإلدارة المدرسیة یسودها جو من 

  ".یةالعالقات اإلنسان
  

  : الدراسات السابقة - سابعا    
الدراسات السابقة أو المشابهة لها دور حیوي بالنسبة للبحوث، فهي تمد الباحث بالفروض    

وتوضح المفاهیم وتمكنه من اختیار الحقائق المتعلقة بموضوع البحث، وتمكن الباحث من وضع 
مقارنات أن یكشف أوجه االتفاق دراسته بین نتائج الدراسات السابقة، ویستطیع عن طریق ال

  .1واالختالف
تعد الدراسات السابقة أو المشابهة الزاد العلمي للموضوعات التي یستمد منها الباحث تصوراته  

وافتراضاته، فعلى الرغم من تنوع دراسات العالقات اإلنسانیة بتنوع اهتمامات الباحثین ومتغیرات 
أن یقدم رؤى علمیة بارزة حول كثیر من الموضوعات  الزمان والمكان، فقد استطاع هذا التنوع

  .المعنویة والدافعیة كالرضا الوظیفي والروح
تم اختیارها على أساس  في هذا الجانب من البحث لنماذج من الدراسات المیدانیة التي نتعرضو   

اریة ط بالفعالیة اإلدأجریت حول قضایا ترتبط بالعالقات اإلنسانیة وأخرى ترتب أنها دراسات
وهي دراسات انطلقت طبیعتها من النظریات العلمیة لتصب في الواقع االجتماعي  والتنظیمیة

معرفة دور العالقات  في إثراء بحثنا، حیث أن ، وتساهم بما توصلت إلیه من نتائجالعربي
ة عرفة حقیقة اهتمام ومراعامبهذه الدراسة  هدفاإلنسانیة في تحقیق فعالیة اإلدارة المدرسیة هو 

ن على اإلدارة المدرسیة للعالقات اإلنسانیة وعوامل تحقیقها والنتائج التي ننتهي إلیها، القائمو 
و المشابهة وجدنا أنها تنقسم بین المحلیة والغیر الدراسات السابقة أ تضح بعد اإلطالع على هذهوا

عالقات اإلنسانیة مع دراستنا، فمنها من تشترك في متغیر الأن هناك أوجه تشابه واختالف محلیة و 
الدراسة الثالثة تشترك مع دراستنا في موضوع البحث المتمثل في  كالدراسة األولى والثانیة، أما

  .2فعالیة اإلدارة المدرسیة، أما الدراسة الرابعة تشترك في موضوع الفعالیة

                                                
  .225، ص )مرجع سابق(، أصول البحث العلمي: حسین عبد الحمید رشوان-  1
  .27-26-25أنظر الصفحة -  2
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  :حیث تناولنا الدراسات السابقة والمشابهة كاآلتي  
شكالیتها وفرضیاتها وأهدافها ومنهجها وأدواتها عرض الدراسات، بتحدید عنو -أ     انها وإ

  .المستخدمة ثم ذكر أهم نتائجها
  .تقویم الدراسات-ب     
  .توظیف الدراسات السابقة وذلك بتوضیح جوانب االستفادة منها في هذه الدراسة-ج     

  : غیر محلیة دراسات -1
أثر العالقات «:بعنوان دي الحربيخالد بن حمدي الحمی :الدراسة األولى للباحـث -أ     

  .1، المملكة العربیة السعودیة)م2003-ھ1424(» اإلنسانیة على أداء العاملین في األجهزة األمنیة
ما مستوى العالقات اإلنسانیة بین العاملین في : وهي دراسة میدانیة، تدور إشكالیتها حول  

  نطقة الشرقیة بالمملكة العربیة السعودیة؟األجهزة األمنیة في جوازات منطقة الریاض وجوازات الم
  :وتندرج تحت هذا التساؤل تساؤالت فرعیة جاءت بدال من الفرضیات وهي  
والوالء  لى العوامل المؤدیة له كالدافعیةما مدى تأثیر العالقات اإلنسانیة في األداء الوظیفي، وع-*

 ة األمنیة؟الوظیفي، والمشاركة في صنع القرار لدى العاملین في األجهز 

إلى أي مدى تختلف العالقات اإلنسانیة بین التنظیم الرسمي والغیر الرسمي في األجهزة -*
 األمنیة؟

 إلى أي مدى تختلف العالقات اإلنسانیة بین المدنیین والعسكریین داخل المنظمة الواحدة؟-*
الدیمغرافیة ألفراد إلى أي مدى یختلف تأثیر العالقات اإلنسانیة على األداء باختالف السمات -*

 الدراسة؟ 
وتهدف الدراسة إلى التعرف على تأثیر العالقات اإلنسانیة على األداء الوظیفي وعلى المتغیرات   

األخرى كالدافعیة، ومعرفة االختالف الحقیقي في العالقات اإلنسانیة بین العاملین في التنظیم 
اختالف العالقات اإلنسانیة بین المدنیین  الرسمي والغیر رسمي في األجهزة األمنیة وكذلك معرفة

والعسكریین من ناحیة وداخل كل فئة من ناحیة أخرى، ومعرفة مستوى تلك العالقة وأیضا تحدید 
السمات الدیمغرافیة ألفراد الدراسة التي تؤثر على العالقات اإلنسانیة في األجهزة األمنیة، ومن ثم 

  .معرفة تأثیرها على األداء
                                                

  ).مرجع سابق(: خالد بن حمدي الحمیدي الحربي -  1
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ه الدراسة المنهج الوصفي في شقها األول وفي شقها اآلخر واعتمدت على العالقات واتبعت هذ  
والفروق وفق المتغیرات األساسیة للدراسة، أما عن األدوات استخدمت استمارة االستبانة لجمع 
البیانات، وبالنسبة للعینة، فإن مجتمع البحث هم ضباط جوازات العاملین في منطقة الریاض 

  . ٪ 15، ثم أخذ عینة بطریقة عشوائیة بنسبة 1250قیة وعددهم والمنطقة الشر 
وانقسمت هذه الدراسة إلى ثالثة فصول، األول تناول مدخل للدراسة والفصل الثاني تضمن    

اإلطار النظري حول العالقات اإلنسانیة واألداء الوظیفي والدراسات السابقة ونبذة عن المدیریة 
  .العربیة السعودیة، أما الفص الثالث فتناول اإلطار المنهجي للدراسةالعامة للجوازات في المملكة 

وهي أن وجود عالقات طیبة بین : وتوصل الباحث من خالل هذه الدراسة إلى نتائج أهمها  
  .العاملین تؤدي إلى زیادة اإلنتاجیة واألداء في العمل والوالء الوظیفي

  
دور العالقات اإلنسانیة في إنتاجیة «: بعنوان م أحمدأحمد إبراهی :للیاحـث الدراسة الثانیة - ب   

  .1مصر-، باإلسكندریة)1985-1983(» دراسة حالة-المدرسة
ما هو دور العالقات اإلنسانیة في زیادة إنتاجیة : وهي دراسة میدانیة، تدور إشكالیتها حول  

  المدرسة؟ 
  :ویتفرع هذا التساؤل الرئیسي إلى أسئلة فرعیة هي 

 ضا مدیر المدرسة عن العاملین معه داخل المدرسة من وجهة نظره؟ما أسباب ر  .1

 ما أسباب عدم رضا مدیر المدرسة عن العاملین معه؟ .2

 ما أسباب رضا العاملین عن مدیر المدرسة من وجهة نظرهم؟ .3
 ما أسباب عدم رضا العاملین عن مدیر المدرسة؟ .4

 املین معه؟ما نوعیة العالقات اإلنسانیة بین مدیر المدرسة وكافة الع .5
 ما نوعیة العالقات التي تربط بین الفئات المختلفة داخل المدرسة؟ .6

 ما األسالیب التي یتبعها مدیر المدرسة في إدارة وتنظیم مدرسته هل  .7
  .التركیز على العالقات اإلنسانیة*                       

                                                
  .450- 328،ص ص ، م2002-ھ1422، اإلسكندریة، مكتبة المعارف الحدیثة،تحدیث اإلدارة التعلیمیة:أحمد إبراھیم أحمد  -  1
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  .التركیز على إنتاجیة المدرسة*                       
نتاجیة المدرسة*                          .الموازنة بین العالقات اإلنسانیة وإ

                                                                                                           
 وتهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على كیفیة توفیر المناخ المدرسي من حیث أسباب رضا   

مدیر المدرسة عن العاملین معه وعدم رضاه من وجهة نظره، وتقلیل الصراعات واإلحباط في 
المواقف التعلیمیة، لرفع إنتاجیة المستوى العلمي للتالمیذ وأداء أفضل للمدرسین والمدیرین، بث 

 لحاجات، تنمیةالثقة بین العاملین في الحقل التعلیمي واالحترام بینهم، زیادة الوالء واالنتماء إشباع ا
  .وتحسین العالقات اإلنسانیة

واستخدمت هذه الدراسة منهج دراسة الحالة، أما األدوات استخدم الباحث االستمارة والمقابالت    
الشخصیة في ضوء هذه االستمارة، وبالنسبة للعینة، فإنها تضم جمیع العاملین بإحدى المدارس 

السنة : كالء ومدرسین وتالمیذ وعمال على مرحلتینالثانویة باإلسكندریة، من مدیر المدرسة وو 
علما أن مدیر المدرسة هو  1985-1984والسنة الدراسیة الثانیة  1984-1983الدراسیة األولى 

ر فقط، ونتیجة المدرسة في المرحلة األولى بالنسبة للصف األول ثانوي   %90الوحید الذي تغیّ
  .%95,60ي ثانوي وفي المرحلة الثانیة كانت نتیجة الصف الثان

  :وبعد قیام الباحث بالدراسة انتهى إلى مقارنة الحالتین والخروج بالنتائج أهمها  
وكذلك  1985-1984حسن التنظیم والمشاركة الفعالة لجمیع العاملین في السنة الدراسیة الثانیة   

إلدارة المدرسة لجمیع  العالقات اإلنسانیة طیبة بین إدارة المدرسة وجمیع العاملین والمتابعة الجادة
األعمال، وكان المدیر یتخذ موقفا حازما تجاه المعلمین والثقة التامة في العاملین بالمدرسة، ویقوم 
بتفویض كامل للوكالء، ویحث بإصرار لبث روح التعاون بین العاملین ویستخدم أسلوب التفاهم 

ت تظهر واضحة في تفویض والصراحة والمواجهة لحل المشكالت، والعالقات اإلنسانیة كان
السلطة، وكان المدیر قدوة لآلخرین في الحضور والغیاب، وكان یجتمع إلى التالمیذ لیتعرف على 
مشكالتهم الدراسیة واالجتماعیة، وكان یجلس إلى العمال ویتحدث معهم عن المشكالت التي 

وصل الباحث إلى نتائج ت 1984-1983الخ، أما بالنسبة لمدیر السنة الدراسیة األولى ...تواجههم
  .عكسیة تماما لنتائج المرحلة الثانیة
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 McGregor ماك جریجورنظریة «: بعنوانأحمد إبراهیم أحمد  :للباحـثالدراسة الثالثة  - ج  
  .1»الفعالیة والمقترحات دراسة تحلیلیة-في اإلدارة المدرسیة

وذلك بطرح  yو xلنظریته  McGregorماك جریجور وهذه الدراسة نظریة تقوم بتحلیل أفكار   
وزیادة  yو McGregor x  ماك جریجوركیف یمكن للمدیر باستخدام نظریة : التساؤل التالي

  فعالیة اإلدارة المدرسیة؟ 
  :ویتفرع عن هذا التساؤل تساؤالت فرعیة هي  

 ما فروض نظریة ماك جریجور في اإلدارة المدرسیة؟ .1

 المدرسیة؟ما فاعلیة نظریة ماك جریجور في اإلدارة  .2

 ما أوجه النقد لنظریة ماك جریجور؟ .3
 ما التصور المستقبلي لزیادة فعالیة اإلدارة المدرسیة في ضوء فكر ماك جریجور؟ .4

  : واستخدمت هذه الدراسة المنهج التحلیلي، وهي تهدف إلى
  .yو xالوقوف على الطبیعة النظریة ألفكار نظریة ماك جریجور *    
  .بیق نظریة ماك جریجور وفعالیتها في اإلدارة المدرسیةمعرفة مدى صالحیة تط*    
 xنقد نظریو ماك جریجور من خالل اإلدارة المدرسیة، ومعرفة ممیزات وعیوب نظریة*    

  . yونظریة
  .zوعرض نظریة  yو xمعالجة القصور الموجود في نظریة *   
یة مدیر المدرسة في ضوء تقدیم تصور مستقبلي لإلدارة المدرسیة بغرض تحسین أداء وفعال*   

  .نظریة ماك جریجور
  :ومن النتائج التي توصل إلیها الباحث من خالل هذه الدراسة التحلیلیة النظریة ما یلي

 Maslow ماسلوووجد أنها تتفق مع نظریة  yونظریة  xقّدم الباحث فروض كل من نظریة   
اإلنسان حیوان : في  xیة وتتمثل فروض نظر ،  Hertzberg هیرزبرجو  C.Argyrisوأرجریس 

، )كره العمل(بطبعه، شریر بطبیعته، العقاب محرك لإلنسان، أهمیة الفرد، العمل لیس له طعم 
  .التشاؤم

                                                
  .40-1ص ص ، )مرجع سابق(، الجوانب السلوكیة من اإلدارة المدرسیة: أحمد إبراھیم أحمد -  1
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إشباع الحاجات اإلنسانیة عند الفرد، اإلنسان خیر بطبیعته : تتمثل في yأما فروض نظریة   
  .میة الجماعة، التفاؤلالجوانب اإلنسانیة تدفع الفرد، اإلنسان متعاون بطبعه، أه

لماك جریجور یساعد المؤسسة للوصول إلى  yووجد الباحث أن استخدام مدیر المدرسة لنظریة   
أهدافها وتكون أكثر مخرجات وأقل خسارة وتؤدي إلى سیادة مناخ من المشاركة والتعاون واالحترام 

التصاالت المفتوحة والمحافظة بین أسرة المدرسة ووجود مستوى عال لدافعیة التالمیذ والوالء، وا
یجاد مناخ من العالقات المتداخلة   .على دفء العالقات وإ

لماك جریجور في اإلدارة المدرسیة  yویقترح الباحث ضرورة استخدام المدیر لنظریة    
كإستراتیجیة في القیادة، فهي تعمل على زیادة خبراتهم في المهنة، فهذه الدراسة تدعو إلى أن یكون 

مكاناتهم وتحفیزهم على العمل معا مدیر  المدرسة مرنا ویتفهم قدرات العاملین معه وطاقاتهم وإ
كجماعة تسعى لتحقیق هدف واحد في جو من التفاهم والتعاون والتجاوب لتحقیق األهداف 
التعلیمیة التربویة، وأن یقوم مدیر المدرسة بتفویض بعض صالحیاته لآلخرین واالتصال بهم من 

  .الستماع لمرؤوسیهخالل حسن ا
  :الدراسة المحلیة-2 

الفعالیة التنظیمیة داخل المؤسسة  «: بعنوانصالح بن نــوار  :للباحـثالدراسة الرابعة  - أ   
وهي دراسة میدانیة بالمؤسسة الوطنیة إلنتاج العتاد » الصناعیة من وجهة نظر المدیرین والمشرفین
ارات بقسنطین   .1)2005-2004(ة، الفالحي مركب المحركات والجرّ

ما مدى اهتمام القائمین على المؤسسات الصناعیة : كاآلتيلهذه الدراسة  ویتمثل التساؤل الرئیس  
الجزائریة بالعوامل التي تزید من فعالیة األداء لدى العمال خاصة تلك العوامل المرتبطة بالجوانب 

  اإلنسانیة؟
احث المالحظة دوات المنهجیة استخدم البوبالنسبة لمنهج الدراسة هو منهج وصفي، أما األ  

إن :"لین اإلداریین واالستمارة مع العمال، ولقد قّدم الباحث فرضیة عامة وهيوالمقابلة مع المسؤو 
التنظیم المؤسسي الفعال ینطلق من االهتمام المتزاید بالموارد البشریة، على اعتبار أنها المحرك 

  "األهم في تحقیق أهداف المؤسسة
                                                

دكتورا دولة في علم االجتماع نیل شهادة رسالة ، الفعالیة التنظیمیة داخل المؤسسة الصناعیة من وجھة نظر المدیرین والمشرفین: صالح بن نـوار-  1
  .م2005-2004، قسنطینة، جامعة علم االجتماع، معهد الهاشمي لوكیا/ د.أ: إشراف ، غیر منشورة،التنمیة
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  :ج تحت هذه الفرضیة، فرضیات جزئیة هيوتندر   
 .كلما كانت العالقات اإلنسانیة بین جمیع أعضاء المؤسسة جیدة، كلما كان األداء العام فعاال-1
إن االنفتاح على اآلخر عن طریق فتح قنوات االتصال خصوصا النازل منه یساهم في -2

 .إحساس المرؤوس بأهمیته داخل المؤسسة
 .لمؤسسة عندما یستشارون قبل اتخاذ القرارات الهامة والتي تعنیهمیرتبط العاملون با-3

  .كلما كان العامل راضیا على وضعه داخل المؤسسة، كلما اتصف أداؤه بالفعالیة العالیة-4
عامل بطریقة عشوائیة  125عامل تم اختیار 1760وبالنسبة للعینة،فإن مجتمع البحث یقدر ب 

  .وهم الذین یمثلون عینة البحث
  :توصل الباحث من خالل هذه الدراسة إلى نتائج أهمهاو 
تعتبر العالقات اإلنسانیة الجیدة داخل التنظیمات الصناعیة من بین أهم المحفزات التي تقود -1

 .العامل إلى بذل جهد إلنجاح المؤسسة التي ینتمي إلیها

نه یساعد العمال على یعتبر االتصال المفتوح من العوامل الرئیسیة في إشاعة روح الجماعة أل-2
 .إبداء آرائهم في المسائل التنظیمیة التي تخصهم مما یزید من دافعیتهم للعمل

ن من عملیة المشاركة في اتخاذ القرارات ولكن استجوب مستثنی أغلب العمال المبحوثین-3
ذلك المبحوثون عن شعورهم إذا طلب منهم المشاركة في مناقشة القرارات التي ستتخذ أجابوا بأن 

 .سیسعدهم وسیدفعهم للعمل
ن المبحوثون أن الرضا غیر مهم ألن رضاهم أو عدم رضاهم ال بالنسبة لرضا العاملین، بیّ  -4

یعبر عن شيء، فعدم الرضا یعني عدم البقاء في المؤسسة وهذا أمر مستحیل ألن فرص العمل 
  .لیست متوفرة في أي مكان آخر

  
  : تقییم الدراسات السابقة-3

تتفق مع دراستنا في الهدف، وهي تزخر بإطار نظري ثري ومع ذلك للدراسة األولى سبة فبالن  
  :فهي ال تخلو من نقائص

التساؤل الرئیسي ال یعكس موضوع الدراسة، فالموضوع یبین ضرورة قیاس أثر : اإلشكالیة-1   
عالقات اإلنسانیة العالقات اإلنسانیة على األداء الوظیفي، إال أن التساؤل اهتم بقیاس مستوى ال
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بین العاملین فقط، ولم یذكر األداء الوظیفي إال في تساؤل فرعي وكان من الضروري أن یكون 
 .التساؤل الرئیسي هو الفرعي

 .بالنسبة لمتغیر األداء الوظیفي لم یحدد كیفیة قیاسه-2    

داء بقدر ما تقیس العبارات التي استخدمها الباحث في محاور االستبانة، معظمها ال تقیس األ-3  
 .العالقات اإلنسانیة رغم أن موضوع الدراسة هو األداء الوظیفي

   
فلقد جاءت لتسلط الضوء على أهمیة العالقات اإلنسانیة في المجال التربوي  الدراسة الثانیةأما 

وبالخصوص المدرسة باعتبارها مؤسسة من المؤسسات التي تمارس التنمیة االجتماعیة، فهذه 
  .تتفق مع دراستنا في موضوع وهدف بحثنا الدراسة

ووضحت هذه الدراسة ضرورة تنمیة العالقات اإلنسانیة السلیمة وخلق روح العمل الجماعي من   
  .نیة ومتطلبات العمل التربويخالل فهم الذات اإلنسانیة والمواءمة بین االحتیاجات اإلنسا

منهج دراسة الحالة لمدیر في السنة الدراسیة هو البدایة  الذي حدده الباحث فيلمنهج بالنسبة ل   
ولم یذكر  في نفس المدرسة 1985-1984لثانیة ومدیر آخر في السنة الدراسیة ا 1983-1984

 .أنه سیستخدم منهجا آخر وهو المقارن، والذي ظهر في مرحلة التحلیل اإلحصائي للبیانات

م عینة، ألن مجتمع دراسته استجوب بالنسبة للعینة من المفروض أن ال یطلق علیها الباحث باس
 .بالكامل، والعینة هي اختیار جزء من كل

  
تتفق هذه الدراسة مع موضوع دراستنا في النتائج وموضوع البحث المتمثل في الدراسة الثالثة 

تعتبر من نظریات العالقات  McGregor  جریجور ماكفعالیة اإلدارة المدرسیة، كما أن نظریة 
  .yنظریة اإلنسانیة وخاصة 

ولهذه الدراسة أهمیة كبیرة ألنها دراسة في حدود علم الباحث ال توجد دراسات أجریت على   
المستوى العربي في هذا المجال، وهذه الدراسة قد قامت بتكوین تصور شامل عن مدى إمكانـیة 

لماك  yو xتطبیق أفكار ماك جریجور في اإلدارة المدرسیة، وكذلك تعرض الباحث لنظریة 
جریجور بطریقة تحلیلیة ونقد مفیدین ومعالجة أوجه القصور فیها، كما قدمت مقترحات وتصورات 

  .مستقبلیة لإلدارة المدرسیة لتطویر وتحسین أداء المدیر في إدارة المدرسة



الفصل األول 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 ـــــــــ اإلطار المنھجي للدراسة

 29

  
فهي دراسة محلیة ولها أهمیة علمیة لما أضافته من نتائج وخاصة توصلها أما الدراسة الرابعة  

لیة تساعد المؤسسة على تحقیق فعالیتها وذلك حسب آراء المبحوثین من اإلطارات لمؤشرات الفعا
اإلداریة، وهذه الدراسة تختلف في موضوع الدراسة وهو الفعالیة التنظیمیة بینما دراستنا تدور حول 
الفعالیة اإلداریة كما أنها أیضا تمت في مؤسسة صناعیة ومؤسستنا خدماتیة ومع ذلك هناك 

  :هناك بعض المالحظات هدافها تتفق وأهداف دراستنا، غیر أنبعضا من أ
اإلشكالیة أو التساؤل ال یعكس العنوان، ففي العنوان یتحدث الباحث عن الفعالیة التنظیمیة  -1   

بینما في التساؤل یتحدث عن فعالیة األداء رغم أن هناك فرق كبیر بینهما، فالفعالیة التنظیمیة 
م في أهدافه أم ال وال تقاس بفعالیة األداء، ألن هناك عوامل عدیدة تساه تتعلق بالتنظیم هل حقق
 .تحقیق الفعالیة التنظیمیة

 
  : توظیف الدراسات السابقة-4

بالنسبة للدراسة األولى ساعدت هذا البحث في الجانب النظري للعالقات اإلنسانیة، حیث كانت 
  :منبعا علمیا ثریا، وكذلك ساعدت في مجاالت 

  .دید اإلشكالیة وتحدید التساؤالتتح*   
  .تحدید المفاهیم بالنسبة للعالقات اإلنسانیة*   
  .االستفادة من بیاناتها ونتائجها وطریقة تحلیلها وأسلوبها العلمي*   
  .  استمارة هذه الدراسة*   
لیها أما الدراسة الثانیة فلقد كان لها الدور األساس في اختیار موضوع البحث فبعد اإلطالع ع 

وقراءتها ارتأینا أن نقوم بهذه الدراسة في بلدنا الجزائر لمعرفة واقع العالقات اإلنسانیة في مؤسساتنا 
  .التعلیمیة إضافة لدورها في تحقیق الفعالیة اإلداریة

أما الدراسة الثالثة فتعتبر ذات أهمیة في إطارها النظري وخاصة في طرح نظریات العالقات 
ماك جریجور من رواد الفكر اإلداري اإلنساني، كما أفادت في تحدید المفاهیم اإلنسانیة، باعتبار 

  .بالنسبة للفعالیة واإلدارة المدرسیة
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أما الدراسة الرابعة فلها دور في دعوتها إلدراك الدور الفعال الذي تلعبه العالقات الطیبة بین 
فهذه  اآلخر  ذي یساعد على تفهماألفراد في بلوغ األهداف والوعي باالتصال في كافة اتجاهاته ال

 .األهداف تنطبق مع أهداف دراستنا
 
 
 


