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إن الفعالیة اإلداریة موضوع جدیر باالهتمام، وهي ضروریة لكل مؤسسة، خاصة المدرسة التي     
تعتبر مصنعا للمورد البشري، والفعالیة تعني كوادر بشریة مؤهلة للحیاة العملیة للمجتمع في 

رسیة وأهم المستقبل كما أنها تعكس واقع األداء في اإلدارة المدرسیة، ولمعرفة فعالیة اإلدارة المد
مفهوم الفعالیة، في هذا الفصل بعرض  ناتطرق، ولقد العوامل التي تؤثر فیها وتعمل على تحقیقها

ومفهوم فعالیة اإلدارة المدرسیة ومداخلها دراستها وأسالیب تقییمها وكذا معاییرها،ثم تناولنا اإلدارة 
اإلدارة المدرسیة، كما تم  المدرسیة الفعالة من خالل فعالیة المدیر وطبیعة عالقاته مع أعضا

    . تحدید العالقة بین فعالیة اإلدارة المدرسیة والعالقات اإلنسانیة
  :مفهوم الفعالیة- أوال   
إن مفهوم الفعالیة معقد ومتعدد الجوانب واألبعاد، فكل مفهوم لها یهتم بجانب معین، حسب    

ف الفعالیة بأنها Bernard بارنردالهدف الذي انطلق منه الباحث ، فمثال نجد  الدرجة التي  «:یعرّ
الفعالیة علي الشریف ، وفي نفس السیاق یعرف  1»تستطیع فیها المنظمة تحقیق أهدافها 

یعرفها  حسین حریم، أما 2»تحقیق الهدف والوصول إلى النتائج التي یتم تحدیدها مسبقا«:بأنها
الفعالیة هي  «:یقول أن  Elie Cohen ي كوهنیإل، و 3»مدى تحقیق المنظمة ألهدافها «:بأنها

  .4»بلوغ المؤسسة بوضوح وبكفاءة لألهداف التي عینها المسؤولین
إن فعالیة الفرد أو المنظمة تعرف  «:یقول  Jean-Marie Peretti جون ماري بیریتيأما   

الحاصل بین النتائج  «:بأنها Henri Mahéي یهنري ماویعرفها  5»وتقاس بمدى تحقیق األهداف
وصل إلیها واألهداف المرجوة، فإذا كانت النتائج مرتبطة أكثر باألهداف،  فالنظام یكون أكثر المت

  .6»فعالیة
هذه التعریفات توضح أن المؤسسة أو المنظمة تتسم بالفعالیة حینما تستطیع تحقیق أهدافها فقط   

ذا فشلت فإنها تتصف بالالفعالیة، فهي ترتبط حسب رأي هؤالء الباحثین بقد رة المؤسسة على وإ
  .تحقیق أهدافها وبدرجات متفاوتة

                                                
  .327م، ص 2000، األردن، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، نظریة المنظمة: حمودخلیل محمد حسن الشماع، خضیر كاظم -  1
  .29ص  ،) مرجع سابق( : علي الشریف -  2
  .92م ، ص 2003األردن، دار حامد للنشر والتوزیع، ، منظور كلي  -إدارة المنظمات:حسین حریم-  3
4-sbah coditon, 1998, p 125. , Alger, ca  Dictionnaire de gestion : Elie Cohen  

5-Jean-Marie Peretti :Ibid , p 90.  
6-Henri Mahé, Ibid, p 138.   
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قدرة المنظمة على البقاء والتكیف والنمو بغض النظر  «:یعرف الفعالیة بأنها  Alverألفارأما     
، نالحظ أن ألفار لم یجعل من تحقیق الهدف مقیاسا للفعالیة، بل ركز 1»عن األهداف التي تحققها

ء ألن حسب قوله أهن بلوغ األهداف یكون في إطار البیئة حول التكیف البیئي والنمو والبقا
 .المحیطة للمنظمة

 : فالفعالیة إذن هي
 .قدرة المنظمة على تحقیق أهدافها .1

 .التكیف مع البیئة واالستمرار في البقاء عاملة فیها   "      "      "   .2
 .2النمو والتطور باستمرار   "      "       "   .3

  
مدى تحقیق نتائج  «:اریة فتعرف في معجم المصطلحات التربویة والنفسیة بأنهاأما الفعالیة اإلد  

 «:یعرفها  بأنها أحمد زاكي بدوي، أما 3»مرضیة بواسطة عمل اإلدارة ودورها في نشاط المؤسسة
،  4»مقدرة اإلداري على تحقیق األهداف وأفضل النتائج الممكنة بأقل قدر من الوقت وبأقل النفقات

عریفین یوضحان أن الفعالیة اإلداریة تعني دور اإلداري في تحقیق أفضل النتائج ، فهذین الت
المرجوة، فهي تقاس بكمیة أداء العامل في اإلدارة، وبذلك فهي تركز على وظائف اإلدارة ورغم 

  . االختالف في التعریفات إال أنها تكمل بعضها البعض
  :الفعالیة والكفاءة- 1   
–أكثر دقة، یجدر بنا التفرقة بین الفعالیة والكفاءة، حیث تعرف الفعالیة  لمعرفة الفعالیة بشكل  

فإذا حققت اإلدارة أهدافها توصف بأنها » مدى تحقیق المنظمة ألهدافها «:بأنها -كما سبق وذكرنا
استغالل  «:فعالة وبأنها أقل فعالیة إذا لم تحقق أهدافها بالشكل المطلوب، أما الكفاءة فتعني

أي أن الفعالیة تختص ببلوغ النتائج بینما الكفاءة  »لمتاحة في تحقیق األهداف المحددةالموارد ا
تركز على الوسیلة التي أتبعت في الوصول إلى النتائج، فالكفاءة تعني تحقیق األهداف بأقل 

  .5التكالیف
  :تيویمكن عرض العالقة بین الفعالیة والكفاءة اإلداریة من خالل الشكل اآل  

                                                
  .328ص  ،) مرجع سابق( : خلیل محمد حسن الشماع، خضیر كاظم حمود -1

  .ونفس الصفحةنفس المرجع، -  2
  .38م، ص 2003،ھ1424د عمار، الدار المصریة اللبنانیة، حام: ، مراجعة"معجم المصطلحات التربویة والنفسیة":حسن شحاتة، زینب النجار -  3
  .25، ص   )مرجع سابق(،" معجم مصطلحات العلوم اإلداریة":أحمد زاكي بدوي -  4
  .268، ص  )مرجع سابق(: منال طلعت -  5
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  العالقة بین الفعالیة والكفاءة  :5شكل رقم                 

  
  
   

  كفء                                                                                        
  الموارد                                                                                

  المستخدمة                                                                                
  

  غیر كفء                                                                                           
      

ــال                           ـــال               غیر فعّ   فعّ
  .401، ص )مرجع سابق: (عبد الغفار حنفي، رسمیة قریقاص:المصدر   

  
فمن خالل هذا الشكل یتضح أن المؤسسة أو المنظمة یمكن أن تكون فعالة وغیر كفؤة، ویمكن أن 
تكون كفؤة وغیر فعالة ، وبالتالي فإن المنظمة الفعالة ال تشترط أن تكون كفؤة والعكس صحیح 

كفء وغیر فعال، وغیر كفء وفعال، وغیر كفء وغیر فعال ، والشكل فهناك الكفء والفعال ، و 
  :یوضح الفرق بین الفعالیة والكفاءة بشكل أكثر دقة آلتيا
  
  
  
  
 
 
 

تحققت األھداف مع عدم وجود    لم تتحقق األھداف مع عدم             
                                                                                    

  ي الموارد                وجود إشراف في الموارد إشراف ف
  
  

تحققت األھداف مع وجود         لم تتحقق األھداف مع وجود     
  

  إشراف في الموارد                 إشراف في الموارد
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  األهداف الرئیسیة للمنظمة                            
                                       

  األساسیین؟ نمرتبطة باحتیاجات المستفیدیهل هي                        
                                       

  
    

     
  هل أنجزت ؟                                     غیر فعال              

  
  هل هذه األهداف الغیر مناسبة    

  أنجزت بأقل التكالیف؟          
                                   

  فعــال                غیر فعال                                                       
  

  هل أنجزت بأقل التكالیف   غیر كفء        كفء                            
  
 
 
 

  كفء        غیر كفء                                                        

 الفرق بین الفعالیة والكفاءة: 6شكل رقم   

 نعم ال

 نعم ال

 ال نعم

 نعم ال
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، القاهرة، مجموعة النیل العربیة 21اإلدارة اإلستراتیجیة لمواجهة تحدیات ق :عبد الحمید عبد الفتاح:المصدر
  .40م، ص 1999

 
 
  

ق    : 1بین الكفاءة والفعالیة على النحو التالي Reddin ریدینولقد فرّ
  الفعالیةالكفاءة                                  

  . یاء بطریقة صحیحة عمل األش-
  . حل المشاكل-
  . المحافظة على الموارد واألدوات-
  . إتباع النظام والمنهج والموضوع-
  .            التقلیل من التكالیف-

  .عمل األشیاء الصحیحة -
  .ابتكار البدائل لحل المشاكل-
  .استخدام الموارد المتاحة بأقصى میثالیة-
  .الحصول على النتائج-
  .ى زیادة األرباحالعمل عل-

من هنا نستنتج أن مفهوم الفعالیة أوسع وأشمل من مفهوم الكفاءة ألن الفعالیة تهتم بالعوامل 
الفعالیة " الداخلیة والخارجیة، أما الكفاءة تهتم بالعملیات الداخلیة فقط للمنظمة، ویمكن اعتبار 

  .2"اإلداریة العالیة، حسن استخدام الموارد وتحقیق أهداف التنظیم
 :مفهوم فعالیة اإلدارة المدرسیة- ثانیا

الدرجة التي تحقق بها المدرسة و مدیرها األهداف التعلیمیة  «:تعرف فعالیة اإلدارة المدرسیة بأنها
   3»التربویة المنشودة

اإلدارة الناجحة التي تستند إلى العالقات اإلنسانیة و المشاركة في اتخاذ القرار من  «:و هي أیضا
  4»لمین واآلباء وممثلي المجتمع جانب المع
حینما تحسن اإلدارة استخدام مواردها البشریة بكفاءة لتحقیق نتائج مرجوة، فاإلدارة «:وكذلك هي

المدرسیة الفعالة هي اإلدارة الواعیة بوظیفتها األساسیة في تهیئة الظروف المادیة والمعنویة وفهمها 
سین ،وتعمل جنبا إلى جنب مع اإلدارة التعلیمیة لألهداف التعلیمیة ،وتشجیع التالمیذ والمدر 

                                                
  .39، ص ) مرجع سابق(: عبد الحمید عبد الفتاح-  1
  . 402، ص ) مرجع سابق( :عبد الغفار حنفي، رسمیة قریقاص-  2
  .8، ص ) مرجع سابق(، الجوانب السلوكیة من اإلدارة المدرسیة: احمد ابراھیم احمد-  3
  .42ص ، ) مرجع سابق( :محمد منیر مرسي-  4
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فهذا التعریف یبین أن الفعالیة في اإلدارة المدرسیة تكمن ، 1»العلیا،من خالل خطة عمل متكاملة
  :في

  . حسن إستخدام الموارد البشریة بكفاءة  .أ 
  .تحقیق النتائج المرجوة  .ب 
  .الوعي بوظائف اإلدارة المدرسیة .ج 
  .عنویةتهیئة الظروف المادیة والم .د 
  .فهم األهداف التعلیمیة العامة  .ه 
  .التشجیع الدائم للتالمیذ والمدرسین  .و 
  .التكامل بین اإلدارة المدرسیة واإلدارة التعلیمیة العلیا  .ز 

  .و یكمن اعتبار هذه النقاط كمعاییر فعالیة اإلدارة المدرسیة، ألن اإللتزام بها یحقق الفعالیة
فعالیة اإلدارة المدرسیة یتضح أن مفهوم الفعالیة یعترض فمن خالل عرض تعریفات الفعالیة، و    

إلختالفات بسبب تعدد األهداف وتعارضها بالنسبة للمؤسسات نفسها واألفراد في حد ذاتهم، كما 
أنه لو تم التوصل إلى إتفاق حول األهداف، فإن اإلتفاق حول الفعالیة ـ قیاسا ببلوغ األهداف وحده 

عوامل عدیدة تسبب وتحقق الفعالیة، وهذا ما یدفعنا للتطرق لمداخل ـ أمرا مستحیال، ألن هناك 
  .دراسة الفعالیة ومعرفة معاییر قیاسها

  
  :مداخل دراسة الفعالیةـ  ثالثا

هناك العدید من المداخل التي إهتمت بدراسة قیاس الفعالیة ویمكن عرض أهمها على النحو 
  :تياآل
  :مدخل األهداف ـ 1   

د أن فعالیة التنظیم تتمثل في قدرته على تحقیق األهداف التي أنشئ من أجلها  إن هذا المدخل یؤك
وهي رؤیة تقلیدیة نموذجیة للفعالیة، فتحقیق المنظمة أو المؤسسة ألهدافها شرطا ضروریا لفعالیة 

القدرة على : األداء من منطلق مدخل الهدف، ومن األهداف المألوفة للحكم على فعالیة المؤسسة
  .2قصى ربح ممكن في المؤسسات الصناعیة اإلنتاجیة، التغلب على المنافسین التوسعتحقیق أ

                                                
  .53-52، ص ص ) مرجع سابق( :حافظ فرج أحمد، محمد صبري حافظ-  1
  .        88ص  م ،2001، األردن، دار وائل،   التنظیم-نظریة المنظمة: محمد قاسم القریوتي-  2
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ومن الصعوبات التي تواجه هذا المدخل ـ كما سبق وقلنا ـ هو عدم االتفاق حول األهداف  أو    
، فمثال مستوى اإلدارة العلیا في المنظمة تسعى لتحقیق  1الوسائل التي یقاس بها تحقیق األهداف

كالرسالة، الرؤیة اإلستراتیجیة، وهذه أهداف یصعب قیاسها كمیا إال أن هذا المدخل یجد  أهداف
على مستوى (وفي األهداف التشغیلیة ) على مستوى اإلدارات (صداه في األهداف الوظیفیة 

  ).األقسام األصغر
اییس لذلك على المؤسسة الفعالة أن تحدد معاییر و مقاییس الفعالیة و أن تبحث عن مق    

ألهداف غیر قابلة للتكمیم كالرضا و الروح المعنویة، فرغم كون هذا المدخل تقلیدي إال أن له 
صدى طیب في ممارسات اإلدارة ألن نظریة اإلدارة باألهداف تبني جزء كبیرا من ممارسات 

أبعاد اإلدارة على قدرة المدیرین على تحدید األهداف واضحة، مقبولة، كمیة، قابلة للتنفیذ ولها 
إن صلح «:أخذا بالمثل 2زمنیة، یلتزم بها العاملون ویحققونها وبالتالي تتحقق أهداف المؤسسة

  .»الجزء صلح الكل
  :المدخل المقارن ـ 2   
هو مدخل للفعالیة یعمل على مقارنة المؤسسات في المواقف المتشابهة، فمثال قد تحصل     

أكثر فعالیة من ) أ(، وبالتالي فإن المؤسسة )ب( على موارد مالیة أكثر من المؤسسة) أ(المؤسسة
  ).ب(المؤسسة 

التي تنتج أكثر و بنوعیة «:عن المنظمات والمؤسسات الفعالة هي P.Moot بول موتویقول    
  .»أجود وتتكیف بفعالیة مع المشكالت البیئیة والداخلیة، إذا ما قورنت بالمنظمات األخرى المماثلة

إجراء المقارنة بین المنظمات فقد تكون المنظمة : هذا المدخل وهي إال أن هناك صعوبات في  
، أو قد تكون المنظمات المماثلة في مراحل مختلفة من الحظ، االحتكار، الناتج فرید فعالة بسبب 
  .3دورة حیاتها

  :مدخل النظم ـ 3    
ن خاللها تشغیل المدخالت، العملیات واألنشطة التي یتم م: یتكون النظام من عناصر أهمها    

دارتها، المخرجات، المؤثرات البیئیة الداخلیة والخارجیة للتنظیم، التغذیة العكسیة   .المدخالت وإ

                                                
حامد سوادي عطیة، المملكة العربیة السعودیة، معھد : خالد حسن زروق، مرجعة: ، ترجمةمنظور كلي لإلدارة -نظریة التنظیم: جاكسون وآخرون ھجون -  1

  .55م، ص1961اإلدارة العامة، 
  .35م، ص 2005سكندریة ، الدار الجامعیة، ، اإل الدلیل العلمي لتصمیم الھیاكل والممارسات التنظیمیة -التنظیم: أحمد ماھر -  2
  .56، ص ) مرجع سابق( :جاكسون وآخرون ھجون  -  3
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وهذا المدخل ال یهمل أهمیة تحقیق األهداف، ولكن یراها جزءا من أجزاء أخرى یجب التركیز    
یجاد عالقات ف فهو منهج  والبیئة المحیطةعالة مع المجتمع علیها، إلستمرار النظام واستقراره وإ

  .                                           یهتم بالوسائل واآللیات أكثر من تركیزه على األهداف فقط
تتحقق الفعالیة من زاویة نظریة النظم من خالل وجود الوعي والتفاعل الكامل مع مكونات و    

كما یجب  عالة مع الزبائن والموردین،ت جیدة و فالبیئة، فال بد للمنظمة من اإلهتمام  بإیجاد عالقا
على التنظیم تأمین كافة المدخالت لضمان اإلستمرار، ومن معاییر فعالیة التنظیم في مدخل النظم 

  :اآلتي
  .القدرة على إقامة عالقات مع البیئة تكفل الحصول على مدخالت وتصریف المخرجات  .أ 
  .المرونة في التجاوب مع متغیرات البیئة .ب 
  .اءة العملیات اإلنتاجیةكف .ج 
  . وضوح خطوط اإلتصال  .د 
  .درجة مقبولة من الصراعات التي یمكن السیطرة علیها .ه 
  .1مستوى مقبول من الرضا الوظیفي  .و 

فمدخل النظم، تأخذ المنظمة فیه المدخالت من البیئة ثم تعیدها كمخرجات أي ناتج، وتكون    
وحققت حد أعلى من عناصر دورة المدخالت المنظمة فعالة إذا ما استخدمت مواردها بكفاءة، 

  .والعملیات والمخرجات واألداء والحفاظ علیها وكذلك اإلستجابة للتغذیة الرجعیة والتأقلم معها
صعوبة قیاس مؤشرات قدرة التنظیم على "ومن صعوبات قیاس الفعالیة في مدخل النظم،    

عتبر أقل أهمیة من قیاس األهداف التعایش مع البیئة المحیطة، كما أن قیاس الوسائل قد ی
كمؤشرات لنجاح التنظیم، فمثال قیاس فعالیة الجامعة، فقد تكون للجامعة عالقات قویة مع 
مؤسسات مجتمعیة، ولكن قد یكون ثمن هذا النشاط في إقامة العالقات الطیبة، هدرا في الموارد 

، ومن عیوب هذا  2" مشكلة مالیة تتمثل في كلفة إقامة النشاطات و اللقاءات، فیوقع الجامعة في
  .المدخل أنه یقتصر على المظاهر التي یرونها أنها أكثر أهمیة من األهداف

  :مدخل تحقیق رضا األطراف ذات العالقة بالمنظمة  ـ 4     

                                                
  .91-90، ص ص ) مرجع سابق( :محمد قاسم القریوتي -  1
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تتحقق الفعالیة من وجهة نظر أصحاب هذا اإلتجاه عندما یستطیع التنظیم تلبیة مطالب      
  . 1ه و التي یعتمد علیها لإلستمرار و البقاءالجهات المؤثرة علی

فالفعالیة في هذا المدخل تقاس بمدى قدرة التنظیم على تحقیق رضا األطراف التي ترتبط 
بمصالحه، إال أن هذه األطراف لها رغبات مختلفة یمكن للمنظمة تحقیقها ولكن بعد ذلك تتضح 

عالیة قد تتعارض مع أهداف أخرى  أنها متعارضة، فمثال أصحاب رأس المال یطلبون أرباحا
  .2كاألسعار المنخفضة للمستهلكین

ومن الصعوبات التي تواجه هذا المدخل لتقییم الفعالیة في التنظیم هي صعوبة تحدید األطراف 
  .ذات التأثیر واألهمیة للتنظیم وتحدید قوة أهمیتها

  :ـ مدخل التوفیق بین القیم  5   
یقیس الفعالیة من خالل "مدخل القیم المتنافسة، فهذا المدخل  یطلق على هذا المدخل أیضاو    

، وأول القیم الثنائیة 3"معیار شخصي یعتمد على القیم الشخصیة للشخص الذي یقوم بعملیة التقییم
إما إختیار المدیرین والمستشارین بین المرونة والنظام، حیث أن المرونة تعني : المتنافسة هي 

االبتكار والتكیف، أما النظام فیعني الضبط واالهتمام بالرقابة والمتابعة سعي المنظمة لإلبداع و 
  .لضمان اإلستقرار

وثاني قیم ثنائیة متنافسة هي إما اإلختیار بین اإلهتمام بالناس أواإلهتمام بالمنظمة، حیث أن   
ا اإلهتمام اإلهتمام بالناس یعني إعطاء وزن كبیر لمشاعرهم واحتیاجاتهم ولرأیهم ومشاركتهم، أم

  .4بالمنظمة فیعني اإلهتمام باإلنجاز واألهداف وتحقیق معدالت إنتاجیة وكفاءة عالیة
فمن خالل عرضنا لمداخل الفعالیة یمكن القول أنها مداخل تستطیع اإلدارة المدرسیة اإلعتماد    

لیمیة یعتبر علیها لقیاس فعالیتها فإذا أخذنا مدخل األهداف، فإن تحقیق األهداف التربویة التع
  .محك لفعالیة اإلدارة المدرسیة

وبالنسبة لمدخل المقارن یمكن للمدیر استخدام هذا المدخل عن طریق مقارنة نتائج مؤسسته   
بمؤسسات أخرى لمعرفة مستوى مؤسسته ومدى قدرتها على تحقیق نتائج أفضل، مما یثیر روح 

بشكل أكثر إیجابیة، أما مدخل النظم  التنافس و العمل على إیجاد سبل أفضل لتحقیق الفعالیة

                                                
  .93المرجع نفسھ، ص  -1

  .36، ص ) مرجع سابق(: أحمد ماھر-  2
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تحقیق ل العمل على توضیح خطوط االتصال و فیمكن لإلدارة المدرسیة االستفادة منه من خال
  .الرضا لدى األفراد العاملین بهدف تحقیق الفعالیة

وفي مدخل تحقیق رضا األطراف ذات العالقة بالمنظمة، یفید اإلدارة المدرسیة في معرفة مدى    
المجتمع والمؤسسات التي تستقطب مخرجات المدرسیة كالجامعات، لهؤالء المتخرجین من قبول 

علیم العالي المدارس، هل حققوا فائدة في المجتمع واستفاد منهم، وهل یعتبرون أكفاء إلكمال الت
  .والبحث العلمي

خالل اهتمامات أما بالنسبة لمدخل التوفیق بین القیم یمكن قیاس فعالیة اإلدارة المدرسیة من   
  .مدیر المدرسة، وأثر ذلك اإلهتمام في التنظیم

  .آلتيفي ا اولقیاس الفعالیة تتطلب أسالیب خاصة والتي سیتعرض له  
  

 :یم فعالیة اإلدارة المدرسیة أسالیب تقیـ رابعا   

لباحثون تحدد تبعا لطبیعة العمل والمهام، ویتفق االمستخدم في تقویم الفعالیة یإن نوع األسلوب    
  :یم الفعالیة وهيیة الشائعة االستخدام في مجال تقیعلى وجود عدد من األسالیب المنهج

وهو الطلب من العاملین تقدیر مدى كفاءة المدیر، وطبیعة اتجاهاتهم    :التقریر الذاتي- 1   
نحوه ومدى رضاهم عن عملهم، وذلك من خالل استمارة یجیبون فیها عن األسئلة، أو من خالل 

ناجمة عن بعض العیوب المتمثلة في  ةمقابلة یتحدثون فیها إلى الباحث، إال أن هناك آثار سلبی
  : اآلتي

التحیز في موضوع التقویم، فمن یتبنى اتجاها محبذا نحو القائد سیقومه على أنه أكثر فعالیة  - أ
 .مقارنة بمن یتبنى اتجاها أقل تحبذا نحوه

ة التقویم، فقد ال یسمح دوره أو موقعه أو حجم محدودیة  سلوكیات الفرد للقیام بعملی - ب
 .تفاعالته من الوقوف على الجوانب التي تكون ممثلة لمحكات الفعالیة

التباین بین األفراد في طبیعة المعاییر التي یستندون إلیها في تحدید مفهوم الفعالیة، فمثال  - ت
س المعیار عند فرد آخر ال یمثل فرد یتبنى معیارا معینا یعتبره المعیار الدال على الفعالیة ونف

 .الفعالیة لدیه

  : تیةوتتمثل في رصد الوقائع وتسجیلها وذلك بإتباع الخطوات اآل :المالحظة-المشاهدة-2     
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 .وضع حدود للسلوكیات المراد مشاهدتها، بمعنى تحدید نوع السلوك الدال على الفعالیة - أ
 .إعداد قائمة بتلك السلوكیات - ب

 .المشاهدات اختیار فئات لتصنیف - ت
  .تحدید طریقة التسجیل - ث
یمكن الحصول على بعض المؤشرات عن الفعالیة من خالل   :السجالت الرسمیة- 3    

اإلجازات  مدة الغیاب: لمدون بها بیانات عناالستعانة بالسجالت الرسمیة المحفوظة بالمؤسسة وا
  .ء حول مستوى كفاءة العاملاالمرضیة الحوادث، الجزاءات، معدل اإلنتاج، الحوافز، تقاریر الرؤس

وهذه البیانات یمكن أن تقدم مؤشرات تسهم في تقدیر الفعالیة بشكل أكثر ثراء إذا ما تعاملنا   
معها على نحو متكامل، یجدر أیضا األخذ بكل هذه األسالیب لتقویم الفعالیة، حتى ال تصبح 

  .1مصداقیة البیانات المتحصل علیها عرضة للتساؤالت
  

  :  اییر فعالیة اإلدارة المدرسیةمع-خامسا
بعد التطرق لمداخل وأسالیب تقویم أو قیاس الفعالیة، یستوجب منا معرفة المعاییر التي تشیر   

إلى فعالیة اإلدارة أو التنظیم، ومعلوم  في التراث النظري ومن خالل العدید من الدراسات التي 
لمؤشرات أو المعاییر التي تعددت واختلفت تمت في هذا المجال أن الفعالیة یتم قیاسها ببعض ا

  : من وقت آلخر، ومن أهمها اآلتي بتعدد واختالف المداخل، إال أن هذه المعاییر تغیر مفهومها
  نسبة النمو   -5الجودة        -4الكفاءة       -3اإلنتاجیة      -2الربحیة     -1  
معدل الحوادث        -8باألهداف       إیمان العمال  -7تحقیق األهداف                -6  
  درجة التكیف مع البیئة -11مستوى الرضاء         -10عمل       معدل الغیاب عن ال -9

 -14تطور مهارات العمال     -13        البیئة                         درجة التحكم في -12
  .2مشاركة العمال -15         تقرار في أنشطة المنظمة        الثبات واالس

  
وبین ما ) تطویر المهارات، مشاركة العمال( فهذه المعاییر تتنوع وتتعدد بین ما یتصل بالعملیات 

  ).االستقرار، التكیف مع البیئةالربحیة، اإلنتاجیة، تحقیق األهداف، الثبات و ( یتصل بالمخرجات 
                                                

  .200- 198، القاھرة، دار غریب للطباعة والنشر والتوزیع، ص ص السلوك القیادي وفعالیة اإلدارة:طریف شوقي-  1
  .34، ص ) مرجع سابق(: أحمد ماھر -  2
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                في كتابهماR.Watermen  روبرت وترمانوَ  T. Peters توم بیترزولقد حدد كل من     
  : ثمانیة خصائص أو معاییر المؤسسات الفعالة وهي » حث عن اإلبداع بال «

 .التأكید على اإلنجاز .1

 .االهتمام بالعمالء وتفهم حاجاتهم .2
 .درجة االستقالل الممنوحة للموظفین للتصرف .3

 .زیادة اإلنتاجیة من خالل مشاركة العاملین .4
 .ألهداف التنظیم والتفاعل معهاتفهم العاملین  .5

 .وجود عالقات جیدة مع التنظیمات المشابهة .6
 .بساطة الهیكل التنظیمي وانخفاض تكلفة الخدمات المساعدة .7

تاحة حریة أكبر للتصرف واإلبداع .8   .1اقتصار الرقابة المركزیة على األمور األساسیة وإ
   

، معظم المعاییر التي حدودها  R.Watermen روبرت وترمان وَ   T. Peters توم بیترزإن 
تفهم حاجاتهم ودرجة  نالحظ أنها تركز على العاملین سواء من خالل مدى االهتمام بهم، أو

) نوع الرقابة(ا على الهیكل التنظیمي والعملیات ل الممنوحة لهم ومشاركتهم، كما ركز االستقال
  ).  اإلنتاجیة( والمخرجات 

  :الفعالیة اإلداریة في فئتین همایصنف معاییر قیاس طریف شوقي أما  
اإلنتاجیة، التغیب، ترك العمل أو تغییره، الجزاءات، التطویر : وهي : معاییر موضوعیة-أ

  .واالبتكار، التظلمات والشكاوى
  .2الرضا عن العمل، الدافعیة، تماسك الجماعة، اإلتجاه نحو القائد: وهي : معاییر ذاتیة-ب
ثین في الفعالیة ، على أن اختیار المعیار الدال على الفعالیة یعود ویتفق معظم الدارسین والباح  

لى جانب هذا فإن التنظیمات تختلف وبالتالي تحدید  على الشخص أو الجهة التي تقوم بالتقییم، وإ
المعیار الدال على الفعالیة سیختلف من منظمة إلى أخرى، فالمنظمة التي تكون في بدایة مراحل 

الفعالیة هو القدرة على البقاء والحفاظ على توازنها، وبعد مرور الوقت یصبح  نشأتها یكون معیار
  .معیار الفعالیة هو تحقیق األرباح ومكانة جیدة في السوق
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أما بالنسبة للمؤسسات الخدماتیة كمؤسسات التعلیم، الصحة، األمن یكون اإلعتماد ضئیال على    
الذي یعتبر معیار أساسي في المؤسسات الصناعیة المعاییر ذات الطابع المادي ككمیة اإلنتاج 

والتجاریة، لذلك سوف نعرض بشيء من التفصیل ألهم معاییر الفعالیة التي تعتبر كمؤشرات یمكن 
 : اآلتي من خاللها قیاس وتقییم فعالیة اإلدارة المدرسیة والمتمثلة في

 
 
  
  : اإلنتاجیـــة-1     
، وخاصة ما یتعلق بالقیادة حیث أن لها دور في تحقیق  تعتبر اإلنتاجیة محصلة عدة عوامل   

زالة العقبات  اإلنتاجیة إذا ما قامت بتوفیر المستلزمات للمرؤوسین، وتیسیر التواصل فیما بینهم، وإ
یجاد مناخ مالئم للعمل   .الفنیة واإلداریة، وكذلك تجنب الممارسات االستبدادیة وإ

ت من السلع والخدمات على المدخالت من الموارد ناتج قسمة المخرجا «:واإلنتاجیة تعني 
فكلما زادت المخرجات في ظل ثبات أو » المتعددة المستخدمة في إنتاج هذه السلع والخدمات

  .نقصان المدخالت كلما ارتفعت اإلنتاجیة
كمیة اإلنتاج، جودته، معدل : ویتم قیاس اإلنتاجیة في الشركات الصناعیة والتجاریة من خالل  

، أما في المرافق الحكومیة التي تقدم خدمات عامة ل، التغیب، األجور، الحوافزالعم حوادث
التغیب، الجزاءات، ویتم تقویم إنتاجیة : كاألمن ، الصحة، التعلیم فإنها تقیس اإلنتاجیة من خالل

شغلیها على تقدیرات المشرفین، أراء الزمالء، شكاوى الجمهور المتعامل معها، مستوى كفاءة 
مشكالتهم مع رؤسائهم، األعمال التي ینجزونها بونها، طبیعة عالقتهم بزمالئهم ،قاریر التي یكتالت

  .والتي یتأخرون في إنجازها
مقارنة األداء الحالي بأداء سابق للفرد أو الجماعة، مقارنة أداء وحدة : ومن طرق قیاس اإلنتاجیة  

دارة المدرسیة هي كل ما یحقق زیادة ،وبالنسبة لإلنتاجیة في اإل1بأخرى ذات خصائص متشابهة
شباع للعاملین وارتفاع التحصیل الدراسي لدى التالمیذ   .ورضاء وإ

  
  : عن العمـــل الرضا- 2    
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درجة إشباع حاجات الفرد نتیجة  «:عن العمل منها أنه د الباحثون تعریفات متعددة للرضاأور    
االعتراف بواسطة  لعمل، طبیعة اإلشرافألجر، ظروف اویحقق هذا اإلشباع عن طریق ا» العمل 

  .1اآلخرین
، فالرضاء بذلك » مجموعة اتجاهات الفرد حول جوانب عمله المتنوعة «:ویشیر أیضا إلى     

  :تجاه عمله، وهناك نوعان من الرضایعبر عن الموقف الذي یتبناه الفرد 
هل هو راضي أم غیر العام للفرد نحو عمله ككل، ف هالعام عن العمل، وهو االتجا الرضا - أ

 .راضي

النوعي عن العمل ، ویشیر إلى رضا الفرد عن كل جانب من جوانب عمله كل  الرضا - ب
 اف، أسالیب اإلتصال داخل المؤسسةسیاسة المؤسسة، األجور، اإلشر : على حدا، فمثال

 .2العالقات مع الزمالء

  :اآلتيومن المؤشرات الدالة على رضا الفرد عن العمل   
  .ته الملحةإشباع حاجا -1
 .أن یجد الفرد نفسه بإمكانه القیام بدوره -2
 .أن یكون قد حقق أقصى قدر من إمكاناته وطاقاته -3

 .أن یحس الفرد بأن المهنة مالئمة لقدراته -4
 .3أن یصل إلى قمة اإلبداع في عمله -5

والرضاء  نه أن یتحقق من أنه راض في عملهفهذه المؤشرات إن تم تحقیقها فإن الفرد العامل یمك
ا یتولد لدیه الدافعیة تؤدي به إلى األداء الفعال  یحدث حینما یسعى الفرد إلى تحقیق حاجات ممّ

  .حاجاته، فیبلغ الفرد مرحلة الرضاالذي بواسطته یشبع 
  

  :هناك أسلوبین هما   :عن العمل قیاس الرضا- 1- 2   
، معدل معدل الغیاب: العالمین من خالل یة، حیث یمكن قیاس رضاالمقاییس الموضوع - أ

 .ترك الخدمة، معدل الحوادث في العمل، معدل الشكاوى، مستوى إنتاج الموظف

                                                
  .171، ص ) مرجع سابق(،السلوك الفعال في المنظمات : صالح الدین محمد عبد الباقي -  1
  .221، ص ) مرجع سابق( :طریف شوقي  -2

، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، األردنالسلوك التنظیمي في إدارة المؤسسات التعلیمیة:فاروق عبده فلیھ، محمد عبد المجید المجید -  3
  .260- 259م، ص ص 2005/ھ1426
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مقاییس تعتمد على جمع المعلومات من العاملین باستخدام إستبانة أو مقابالت مع  - ب
 : من اآلتي، تطرح فیها أسئلة تدور حول واحد  1العالمین

كون الهدف هو للحاجات، وی Maslow ماسلوالحاجات اإلنسانیة وفق تقسیم *
التعرف على مدى إشباع الوظیفة لكل حاجة من هذه الحاجات لدى الفرد الذي 

  .یشغل الوظیفة
عن العمل، كالرواتب، فرص  المختلفة باعتبارها عناصر للرضا جوانب العمل*

الترقي، نمط الرئاسة، الظروف المحیطة ببیئة العمل، العالقات مع الزمالء ومع 
  .2نوحة ومدى المشاركة في اتخاذ القراراتالرؤساء، السلطة المم

عن العمل یعكس بشدة مدى فعالیة اإلدارة أو القائد ألن هذا األخیر له دور في تنظیم  فالرضا 
 ضامؤشرا مباشرا عن الفعالیة  ألن الر  الرضابیئة العمل التي تحث العامل على األداء، وكون 
یزداد حماسه للعمل ودرجة والئه، مما یؤدي إلى المرتفع ینتج عنه أداء مرتفع، والموظف الراضي 

  .ارتفاع اإلنتاجیة وتحقیق األهداف المرجوة
  : التغیـــب- 3    
یعتبر التغیب أحد المؤشرات السلبیة للفعالیة ألنه یتسبب في أضرار مالیة وغیر مالیة للمؤسسات   

  :الصناعیة والخدماتیة، وهناك طریقتان لتقدیر التغیب وهما
ب عدد األیام التي یتغیب فیها العامل عن عمله بدون إذن رسمي وعدم احتساب الغیاب حسا- أ  

  .الراجع ألسباب مرضیة ضمن قترة التغیب الكلي
تحدید عدد الفترات التي انقطع فیها الفرد عن العمل بغض النظر عن عدد األیام في كل -ب  

  .فترة
الفعالیة، فالشخص غیر الموجود سیكون أداؤه فالتغیب یعد أحد المقاییس التي یستدل منه على    

بالتأكید أقل، ومن األسباب التي تؤدي إلى التغیب هو عجز المدیر عن تهیئة المناخ المواتي 
للعامل لكي یبذل أقصى جهده، وعدم مساندته في مواجهة المشكالت وفشله في التغلب والتقلیل 

  .من الصراعات

                                                
  .177، ص ) مرجع سابق(،السلوك الفعال في المنظمات: صالح الدین محمد عبد الباقي -  1
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یة، وااللتزام بالحضور یعد مؤشرا إیجابیا لها فاالنتظام في فالتغیب هو مؤشرا سلبیا للفعال    
الحضور عند بعض العاملین یعني أن العمل اكتسب قدرا من الجاذبیة لدیهم ومن ثم فإن هذا 

  .1الموقف سیعكس قدرا مرتفعا من الرضاء، وبهذا یعد مؤشرا للفعالیة
   

  ): القائد الرسمي( االتجاه نحو المدیر - 4   
التجاه نحو المدیر تصور التابع حوله، ورأیه فیه كفرد ومشاعره نحوه، وسلوكه حیاله یعني ا   

، ألنه یعكس ' المدیر'فشخص المدیر هو موضوع االهتمام ، ویعد االتجاه مؤشرا لفعالیة اإلدارة 
قدرة المدیر على إقامة عالقات وثیقة مع أتباعه، وحثهم على تبني مشاعر إیجابیة نحوه واالتجاه 

  : تكون من ثالث مكوناتی
  .تصور العامل حول خصال مدیره: معرفي .أ 
 .مشاعر العامل السلبیة أو اإلیجابیة نحو مدیره: وجداني .ب 
 .تصرفات العامل مع مدیره: سلوكي .ج 

  : ویمكن قیاس هذه المكونات منه خالل توجیه عدد من األسئلة مثال 
 رته على اتخاذ القرارشخصیته وقد سؤال العامل عن تصوره لمدى ذكاء مدیره وسمات 

  .ومهاراته الفنیة في العمل
  سؤال العامل عن مشاعره نحو مدیره ومدى تفضیله ألن یشاركه المدیر في مناسباته

  .االجتماعیة
ویعتبر المكون الوجداني مؤشرا أكثر نقاء للفعالیة، لكون المشاعر اإلیجابیة نحو المدیر یتم    

ضغوط الموقف وتعكس مدى قدرة المدیر على إقامة التعبیر عنها بشكل إرادي متحرر من 
  .عالقات تنبع عنها تلك المشاعر لدى عماله

أما المكون المعرفي فإنه یعد مؤشرا أقل داللة على الفعالیة، فربما یدرك العامل أن مدیره كفء    
ي  ولدیه خصال معرفیة وشخصیة إیجابیة إال أنه غیر راض عنه وكذلك بالنسبة للمكون السلوك
  .2فإن العامل قد ال یسلك وفقا لما یوحي به اتجاهه نظرا لتدخل عناصر أخرى في صیاغة السلوك

  : التفویض الواضح للسلطة- 5   
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یعد مؤشرا لفعالیة اإلدارة إلى جانب ضرورة إلمام كل من یعمل باإلدارة والمؤسسة بواجباته     
ید لتفویض السلطة، األمر الذي یعمل على ومسؤولیاته ومجال سلطاته، مع مراعاة االستخدام الرش

خلق جو عمل طیب ویساعد  أیضا على تنمیة قدرات ومهارات المرؤوسین، وتنمیة الجوانب 
  .القیادیة في مرؤوسیهم

وكذلك تحدید وسائل تنفیذها، فعملیات اإلدارة لیست غایة : تحدید اإلدارة لوظائفها وتنظیمها- 6  
  .یقا فعاال في المؤسسات التعلیمیةلتحقیق العملیة التعلیمیة تحق

التي تساعد على حل المشكالت التي تصادفها بطریقة : توفیر اإلدارة للوسائل واألدوات- 7   
مناسبة، فللمدرسة ظروف ومشكالت البد من البت فیها قبل أن تتفاقم، فعلى القائمین على اإلدارة 

  .لطبیعيالمدرسیة تقدیم خبراتهم لكي تسیر األمور في مجراها ا
وخاصة المعلمین نتیجة لنغیر وتطور طبیعة التعلیم : توفیر عاملین ذوي كفاءة ومهارة- 8  

  .1وأهدافه وكذلك التساع حجم المدرسة
إن عرضنا لمعاییر الفعالیة ال یعني أنها هي الوحیدة التي تقیس الفعالیة وغیرها ال یقیس، فهناك 

مؤسسة ما إال أنها ال تقیس الفعالیة في مؤسسة أخرى  العدید من المعاییر التي تقیس الفعالیة في
وما هذه إال جزءا منها ونعتقد أنها تناسب تقییم فعالیة اإلدارة المدرسیة في هذه الدراسة، وهذا 
الجزء من المعاییر بدورها ال یمكن قیاس الفعالیة من خاللها كل على حدا، بل یجب التعامل معها 

 .  مل الصورة لدینا عن الفعالیة ونقوم على نحو أكثر واقعیةكلیا وبشكل متكامل، حتى تكت
 
 

  : اإلدارة المدرسیة الفعالــــة -سادسا
كما سبق وبینا في فصل اإلدارة المدرسیة فإن مدیر المدرسة هو الممثل األول لإلدارة المدرسیة 

ى تكون اإلدارة وهو المسئول األول عنها ونجاح اإلدارة المدرسیة یعني نجاح دور مدیرها، وحت
  .تم تناولهیجب أن یكون مدیرها فعال وهو ما المدرسیة فعالة 

   : لمدیر الفعالا- 1    
یعمل على تحقیق النتائج المتوقعة منه بحكم منصبه ویسهر على " یعتبر كل مدیر فعال الذي   

سلطته  تحسین العملیة التعلیمیة وتطویر األداء وتحقیق األهداف التربویة، فهو یعتمد على
                                                

  .55-54، ص ص ) مرجع سابق( :حافظ فرج أحمد، محمد صبري حافظ -  1
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، والعمل في المدرسة یستمر حتى أثناء غیابه ، وحتى یكون المدیر فعال 1"الشخصیة والرسمیة معًا
  :یجب أن یتمیز بالخصائص التالیة

فعلى المدیر أن یعمل جاهدا وبأن یتحلى بالصبر والبعد : االبتعاد عن التسرع واالنفعال .أ 
ما ینشأ من مشاكل بكل هدوء عن االنفعال أو سرعة الغضب، ویكیف نفسه للتعامل مع 

  .وثقة بالرجوع إلى العقل والبعد عن العواطف
ذا : التعاطف مع اآلخرین .ب  علیه أن یكون إنسانیا مع غیره ویخلق جوا من األلفة والمودة وإ

  .محبة أفرادها من عمال وطلبةتوفر مثل هذا الجو في المدرسة شاع العطف وال
  .أن یشرك اآلخرین معه في التخطیط وأن یعترف بما عنده من نقص في المعلومات .ج 
التعاون في اتخاذ القرار، وأن یقوم بتنسیق أراء العاملین وتقریب وجهات نظرهم حتى  .د 

  .2تكون القرارات أشبه باإلجماع واألخذ بوجهات النظر المختلفة
  .هامعرفة مدیر المدرسة بأساسیات علوم اإلدارة وأسالیب .ه 
  .التأثیر في سلوك اآلخرین وتوجیهه نحو تحقیق األهداف .و 
  .3متابعة مجریات األمور وحسن أداء واستثمار الوقت  .ز 

هذه الخصائص یجب على مدیر المدرسة أن یتحلى بها، ألنه في اإلدارة المدرسیة ال یعمل   
كان لزاما علیه أن بمفرده، بل یتعامل مع أفراد تعتبر هي أیضا عناصر فعالة في اإلدارة، لذلك 

یتحلى بهذه الخصائص حتى تكون العالقة معهم إیجابیة وخاصة اكتساب مدبر المدرسة قدرا كبیرا 
  .من المهارات اإلنسانیة التي تمكنه من تحقیق التفاعل بینه وبین هؤالء األفراد

  
  :  عالقة المدیر نائب المدیر للدراسات- 2  
مدیر في الحقل التربوي والبداغوجي والذي یحق له نیابة نائب المدیر للدراسات هو مساعد ال   

مدیر المدرسة وتعتبر عالقة نائب المدیر للدراسات بالمدیر عالقة وثیقة، فهو مقرب للمدیر بحكم 
منصبه بحیث یكون مطلع على حیاة المؤسسة بیداغوجیا وتربویا، ویكون على اتصال مباشر 

                                                
    .1ص  ،)مرجع سابق: (علي فایع األلمعي -2
  .201-200، ص ص  ) مرجع سابق(، المدرسة وتعلیم التفكیر:محمد عبد الرحیم عدس-  2
  .55، ص ) مرجع سابق( :حافظ فرج أحمد، محمد صبري حافظ -  3
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لنشاطهم ومشاركتهم تسمح له بإعطاء رأیه للمدیر، لذلك ال باألساتذة والفریق اإلداري، ومتابعته 
  .غنى للمدیر من استشارته واالعتماد علیه

  : عالقة المدیر بالمقتصد- 3  
إن المقتصد یعمل أیضا بجانب المدیر وهذا األخیر الذي ال یستطیع أن یتولى كل شيء بنفسه    

تقنیة، لذلك فإن مجاالت االتصال بینهما فهو بحاجة ماسة إلى المقتصد الذي یتولى العملیات ال
یومي ویجب علیهما أن یتحلیا بسعة األفق، وأن یدركا أن التسییر یتطلب المرونة والقدرة على 

  .التكیف
  : عالقة المدیر بمستشار التربیة- 4  
فهو عنصر مهم ضمن الفریق اإلداري فهو یساهم في تحسین الظروف المعنویة والمادیة،   

نشطة االجتماعیة والثقافیة في فائدة التالمیذ، وعلى هذا األساس فإن عالقة المدیر وتطویر األ
  .بمستشار التربیة عالقة وثیقة

  
  : عالقة المدیر بالمفتشین- 5  
المفتش یقوم بزیارة المؤسسة وتقییمها إداریا وتربویا ومالیا، لذلك فإن مدیر المدرسة یتعامل معه   

مجالس التعلیم، والندوات التربویة الداخلیة ونشاطات الموظفین لیمده بالمعلومات الخاصة ب
  .1ومشاكلهم، فعلى المدیر أن یقابله بشكل یسهل علیه أداؤه في ظروف حسنة

  
  : عالقة المدیر بالمعلمین- 6  
نظرا للجهود المتواصلة التي یبذلها المعلمین في سبیل تحقیق األهداف التربویة المتمثلة في تربیة   

، على المدیر أن یوفر أحسن الظروف المالئمة للعمل في جو من التفاهم والتشاور والتعاون النشء
والتقدیر المتبادل، والعمل على مساعدتهم لتجاوز ما قد یعترض حیاتهم المهنیة واالجتماعیة من 
عوائق ومشكالت، حتى ال تؤثر على مردودهم التربوي، فیجب مدهم بالمعلومات المتعلقة بالنظم 
شراكهم في أعمال اللجان والنوادي، وتشجیع التخطیط المسبق للنشاطات  المتبعة في المدرسة وإ

                                                
، مدیریة التربیة لوالیة سطیف، مطبعة االتحادیة  الوالئیة  لألعمال العالقات اإلنسانیة والمھنیة في المؤسسات التعلیمیة: الصمد محمد الصالح عبد-  1

  .11-05م، ص ص 1992المدرسیة، سطیف، أكتوبر 
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فیجب على المدیر أن یستغل كل اللقاءات خاصة مجلس المعلمین، االتصاالت الیومیة، الندوات 
  .الداخلیة، الزیارات التربویة

  
  : عالقة المدیر بالتالمیذ- 7  
لجمیع، وتشكل العنایة به وبدراسته ومواظبته وسلوكه قمة اهتمامات إن التلمیذ محور اهتمام ا    

المدیر، فعلیه أن یتصل بهم ویشعرهم بحرصه على مصلحتهم ومتابعة شؤونهم والتعرف على 
مشكالتهم،  ولتمتین ذلك البد من طریقة للتنسیق مع أولیاء التالمیذ من خالل مراسلتهم واالتصال 

  .1بهم
العالقات هناك عالقات المدیر مع البیئة والمجتمع، وكذلك عالقات مع  وباإلضافة إلى هذه  

، وكما أن هذه العالقات یجب أن تتسم بالثقة من ) مدیریات التربیة(السلطات التعلیمیة األعلى 
طرف المدیر في عماله وكل الذین یتعامل معهم، فإن هؤالء أیضا یجب أن یتعاملوا معه وفیما 

نسانیة حتى یؤدوا واجباتهم بكل فعالیة، ویمكن أن نلخ بینهم بكل جدیة وحزم ص هذه وثقة وإ
  :العالقات في الشكل اآلتي

  
  

               
   
  
    
     
     
  
  
  

                                                
  .124-123، ص ص ) مرجع سابق(: محمد الصالح حثروبي -  1

 مدیر المدرسة

 مدیریة التربیة

 المجتمع التالمیذ المعلمین اإلداریین

 .ن عالقات مدیر المدرسةیبی: 7الشكل رقم
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  .172، ص ) مرجع سابق( :صالح عبد الحمید مصطفى: المصدر
  

   :فعالیة اإلدارة المدرسیة والعالقات اإلنسانیة- سابعا
جانب عوامل نجاح اإلدارة المدرسیة، كحسن التنظیم وتحدید المسؤولیات وتوفیر اإلمكانیات  إلى   

المادیة والطاقات والكفاءات ، فإن هناك عوامل أخرى تؤدي إلى فعالیة األداء للمدیر وتابعیه 
  .فعالیة اإلدارة المدرسیة

ذا ما عدنا وحللنا الخصائص التي یجب أن یتحلى بها المدیر ا   لفعال فإننا نجد أن معظمها وإ
ذات میزة إنسانیة تشترط في التعامل مع مساعدیه من الفریق اإلداري والمعلمین والتالمیذ وحتى 

خصائص فعالیة اإلدارة محمد صبري حافظ و حافظ فرج أحمدالمجتمع ، وحول ذلك یذكران 
ة قادرة على ممارسة أن تكون هادفة إیجابیة في حل المشكالت، اجتماعی: "المدرسیة من بینها

نسانیة تتصف بالمرونة والتوازن بین أهدافها وأهداف  التجمع ' حاجات'العالقات اإلنسانیة، وإ
  . 1"البشري الموجود بها

ومدیر المدرسة یتعامل مع نوعیات مختلفة من المرؤوسین الذین یمارسون مهام مختلفة، مما   
والمدرسة حصیلة "منهم قدرات ومعتقدات،  یصعب جمعهم وجعلهم یتعاونون في النشاط ألن لكل

ء األمور االتجاهات، السلوك، التفاعل بین اإلداریین والمعلمین، وأولیا: مجموعة من الجوانب
ألن  مع، فإن المدرسة لن تحقق أهدافها، وفي حالة نقص الثقة واالنفتاح على المجتوالتالمیذ

ي، فمن الضروري أن یكون مناخ المدرسة أفرادها غیر راضین، فتصبح المدرسة مكان غیر إنسان
  .2"إنساني یسوده الثقة والتعاون

على أهمیة مراعاة المدیر للعالقات اإلنسانیة في المدرسة ودورها في  Argyris أرجریسویؤكد   
وبعضها  ر فیها العاملون بالسعادة والرضاتحقیق أهدافها، فهناك من المدارس التعلیمیة التي یشع

                                                
  .54، ص ) ابقمرجع س( :حافظ فرج أحمد، محمد صبري حافظ -  1
  .85، ص  ) مرجع سابق(، العالقات اإلنسانیة في المؤسسة التعلیمیة: أحمد إبراھیم أحمد-  2
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المدرسون والتالمیذ ومرجع الفرق یعود إلى الطریقة التي یعمل بها مدیر المدرسة مع اآلخر یكرهها 
لى األسس التي یضعها للعالقات اإلنسانیة بینهم   .العاملین معه، ومع التالمیذ والمجتمع وإ

یمكن من خاللها تحقیق  والتي یوضح األسس الضروریة لتحقیق العالقات اإلنسانیة تيوالشكل اآل
  :مدرسةأهداف ال

  
        

  
  
  
  
  
  
  

 .178، ص ) مرجع سابق( :صالح عبد الحمید مصطفى :المصدر
 
وإلقامة العالقات اإلنسانیة بین المدیر والعاملین معه وذوي العالقة بالمدرسة البد أن یكون     

الستماع أسلوب المدیر في التعامل یعبر عن روح المودة والصداقة من خالل االهتمام باألفراد وا
إلیهم، وأن یظهر احترامه وتقدیره لهم وأن یرحب بآرائهم ویتیح الفرصة لكل منهم للشعور بأنه 
عضو نافع للمدرسة، ومراعاة رغباتهم والعدالة فیما بینهم، وعدم التحیز أو التعصب، مما یسهم في 

بذل جهد أكبر یساعد رفع الروح المعنویة لدیهم وخلق مناخ جید للعالقات اإلنسانیة ومما یدفعهم ل
خالص العاملین معه  على تحقیق أهداف المدرسة، كما یساعد على تمتع مدیر المدرسة بوالء وإ

  .1وخلق بذلك سلطة غیر رسمیة لمرؤوسیه تزید تأثیره علیهم
ولما كان للعالقات اإلنسانیة أهمیة ودور في تحقیق أهداف المدرسة فإنه یمكن تصور اإلدارة     

ناجحة هي التي تتبع أسلوب اإلدارة في اإلسالم مطبقة بذلك عملیات تعتبر مؤشرات المدرسیة ال
ومبدأ المشاركة  ة الباب المفتوح أي االتصال وذات داللة على ممارسة العالقات اإلنسانیة كسیاس

                                                
  .179، ص ) مرجع سابق( :صالح عبد الحمید مصطفى-  1

 یبین أسس تحقیق العالقات اإلنسانیة: 8شكل رقم 

تحقیق التآلف  
  بین

 العاملین

تفھم المدیر 
لمشاعر 

مرؤوسیھ 
وتحسس 
مشاكلھم 

والعمل على 
 حلھا 

تلبیة احتیاجات 
العاملین 
 اإلنسانیة 

  :الحاجات األساسیة
  .فسیولوجیة-1

 .بیولوجیة-2

  :الحاجات الثانویة
  .األمن واالطمئنان-1
االنتماء والنشاط -2

  .االجتماعي
التقدیر والمكانة -3

  .االجتماعیة
 .تحقیق الذات -4
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في المسئولیة وتفویض السلطة، وهي المؤشرات التي ستعتمد علیها هذه الدراسة من بین العدید من 
  .شرات الدالة على ممارسة العالقات اإلنسانیة في اإلدارة ومدى دورها في تحقیق الفعالیةالمؤ 

االتصال المدرسي، المشاركة والتفویض في : وسوف یتم التطرق لكل واحد منها على حدا   
  .اإلدارة المدرسیة

  : االتصال المدرسي- 1   
دورها في تحقیق األهداف العامة للنظام فبالرغم من أهمیة أسالیب الضبط والسلطة في المدرسة و   

، فهو یحقق داخل المؤسسة 1التعلیمي، إال أن عملیات االتصال لها تأثیر على إنجاز األهداف
أهداف اإلدارة التعلیمیة أو المدرسیة، ویعتبر داخل المدرسة أداة المدیر في تحقیق عملیة التعاون 

، وتكمن أهمیة االتصال في 2عملیة التعلیمیةبینه وبین كل من یهمهم األمر لتحقیق أهداف ال
  : اآلتي المدرسة في
  تناول المشكالت التي تنشأ في المدرسة ودراستها واقتراح الحلول المناسبة لها. 

 تنظیم العناصر البشریة والمادیة بطریقة فعالة ذات كفاءة عالیة. 
 اتخاذ القرارات المدرسیة الرشیدة. 

 خطط الالزمة لتحقیق هذه األهدافتحدید أهداف المدرسة ووضع ال. 
  تكوین عالقات إنسانیة سلیمة بین جمیع أفراد أسرة المدرسة. 

  تطویر العالقة بین المدرسة والمجتمع المحلي. 
  قیادة وتوجیه األفراد داخل المدرسة وحفزهم.  

واالتصال في المدرسة یمكن أن یكون غیر لفظي، كأن یقوم المدیر بضرب قبضة یده على   
لطاولة للتأكید على جدیة األمر بشأن التأخیر عن موعد العمل، أو أن یكون االتصال شفهي وهو ا

أفضل الطرق إلرسال المعلومات إلى الغیر ألنه یشعر الفرد المرسل إلیه بأهمیته واالستیعاب الجید 
  .ونیةوالمشاركة الفوریة بإبداء رأیه، أما االتصاالت المكتوبة فتستخدم كوسیلة إلثبات قان

  :وبالنسبة التجاه سیر االتصال في المدرسة فهناك 
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االتصاالت من أعلى إلى أسفل والتي تتضمن التعلیمات التي تحدد السیاسات  .أ 
ونجاح  ؤساء إلى المرؤوسین في شكل أوامر واإلجراءات ففیه تدفق المعلومات من الر 

 .ةهذا النوع من االتصال یستلزم إتباع أسلوب الالمركزی
ت من أسفل إلى أعلى، وفیها یتم إرسال المعلومات من المرؤوسین إلى االتصاال .ب 

الرؤساء، وهو مكمل لالتجاه األول المشار إلیه سابقا، واالتصاالت من أسفل إلى أعلى 
تتیح للمرؤوس فرصة المشاركة في العملیة اإلداریة، وساعدت الرؤساء على التعرف 

لة إیجاد حلول لها، وشجعت العاملین على على كثیر من مشاكل العمل والعاملین ومحاو 
 .اإلسهام بأفكار قیمة، مما ینعكس إیجابا على اإلنتاجیة والحالة النفسیة للمرؤوسین

االتصاالت األفقیة، وفیها تنساب المعلومات بین األفراد على نفس المستوى، كأن یتصل  .ج 
   .المعلمین فیما بینهم

اال متعددة، فقد تهبط المعلومات من أعلى الهیكل وعموما االتصال في المدرسة یأخذ أشك    
اإلداري في المدرسة إلى أسفل، كأن یبعث مدیر المدرسة بتعلیماته إلى المعلمین والتالمیذ وتارة 

وطورا یكون االتصال أفقیا  -من المعلمین إلى المدیر-أخرى تصعد الرسائل من أسفل إلى أعلى
 .1ة أخرىبین معلم وآخر أو بین مدیر ومدیر مدرس

  :ولالتصال المدرسي وسائل تساعد على تحقیق فعالیته وهي
وتتضمن معلومات منظمة عن وضع شخص ما، فهي وسیلة لقیاس األداء تقوم : التقاریر-1- 1  

  .بنقل المعلومات والبیانات إلى مستویات إداریة وفنیة علیا
ه المدرسة كمؤسسة تضم هذه االجتماعات تبحث في المشكالت التي تواج: االجتماعات-2- 1  

دارة وعاملین، تعیق تسییر العملیة التعلیمیة ومناقشة االقتراحات التي تؤدي إلى  طالب ومعلمین وإ
واجتماعات  عات لتقدیم التوصیات واالقتراحاتترقیة المدرسة، وتدعى هذه االجتماعات اجتما

اإلداریین، وال بد أن یتوافر في إلتخاذ القرارات، فهذه االجتماعات تضم أعضاء الهیئة التدریسیة و 
االجتماعات الجو المناسب حتى یمكن للمشترك التعبیر بكل وضوح ودون ضغط إلى جانب تحدید 

 .األهداف
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تحدث المقابلة وجها لوجه، ویتم فیها تبادل األفكار ومناقشتها : المقابالت الشخصیة- 3- 1   
وسائل االتصال فعالیة وأقواها أثرا، للوصول إلى نتیجة إیجابیة أو حل مناسب، فهي من أهم 

ولمدیر المدرسة دورا فعاال في عملیة إنجاح المقابلة وهذا یعتمد على ما یتمتع به من صفات 
شخصیة كأن یكون بشوشا ویتحدث بلباقة واحترام، ویصغي إلیه ویحترم رأیه، وال یقاطعه أثناء 

    .1الحدیث، وأن یحسن التصرف في المواقف الطارئة
فمن خالل استخدام وسائل االتصال المدرسي بأنواعه وعملیاته وطرقه سینجح االتصال      

ویصبح له أهمیة في تحقیق فعالیة اإلدارة المدرسیة وذلك في ظل تنظیم المدرسة بشكل یسهل 
رسمیة العملیة االتصال، وبما أن المدرسة تتضمن تجمعات بشریة ستكون بداخلها تنظیمات غیر 

تأخذ صورة صداقات وعالقات اجتماعیة خاصة أثناء الفراغ  "نظیمات الرسمیة، إلى جانب الت
وتمتد حتى خارج المدرسة، فینشأ بین هذه الجماعات غیر الرسمیة في المدرسة نوع من 

تتبع خطوات : رسمیة: االتصاالت غیر الرسمیة ، وبذلك نجد في المدرسة شكلین من االتصاالت 
ال تظهر ضمن البناء الرسمي، ومهما كانت شبكة االتصاالت  :رسمیةالغیر  البناء الرسمي لها،

الرسمیة متسقة وذات درجة عالیة من الكفاءة، فإنها ال تغني عن ضرورة وجود اتصاالت غیر 
، فعملیة االتصاالت تعتبر عامال 2"رسمیة نشطة للدور الذي تقوم به االتصاالت الرسمیة وتكملهاال

  .على تحقیق أهدافها بشكل فعال هاما یساعد إدارة المدرسة
  
 
 
 
  
  : تفویض السلطة في المدرسة- 2  
یعتبر تفویض السلطة من بین المؤشرات الدالة على ممارسة العالقات اإلنسانیة في اإلدارة     

المدرسیة، وبما أن المدرسة مؤسسة معقدة تتعامل مع نفسیات بشریة متعددة ومعقدة، فإن مدیر 
ن یقوم باألعمال اإلداریة والفنیة دون االستعانة بالعاملین معه، وتفویض المدرسة ال یستطیع أ

السلطة وسیلة یستطیع المدیر أن یكشف من خاللها عن المواهب وأن یهیئ أفرادا للقیادة مستقبال 
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كما أن التفویض یعزز روح الفریق وروح المسئولیة بین أعضاء التدریس، مما ینعكس إیجابا على 
  .المدیر والمعلمینالقات بین الع
إال أن هناك من المدراء من یمسكون بجمیع المهام اإلداریة والفنیة بأیدیهم ألسباب خاصة    

عدم الثقة بالمرؤوسین علما أن التفویض یتطلب الثقة بالمرؤوسین وبقدراتهم، وتفویض : منها
  :السلطة في المدرسة یحقق مزایا منها

 ،مما یؤدي إلى أحسن النتائج حیث یتم إنجاز العمل بصورة جماعیة. 

  یسهم التفویض في تحقیق دیمقراطیة اإلدارة بشعور العاملین في المستویات اإلداریة
زالة الهوة بین الرؤساء والمرؤوسین  .األقل بعدم وجود الرسمیات، وإ

  یخلق التفویض جوا مناسبا للعمل، فالعامل ال یحس باالنفصال بینه وبین رؤسائه مما
د لدیه   . نوعا من الثقة وبأنه یحقق هدفا عامایوّل

 نسانیة  .یحقق التفویض العدالة االجتماعیة، فتصبح السلطة بفضله دیمقراطیة وإ

  یحقق التفویض إشباع الحاجات النفسیة للعامل، كاألمان، العدالة، حریة التعبیر، كما
لقلق ینمي في الفرد العامل روح اإلحساس بالمسئولیة، وعدم التفویض ینمي روح ا
 .واالنزعاج، فالبد أن تتیح للموظف جوا أكثر سهولة ویسرا ألداء واجباته بشكل إیجابي

 یحقق التفویض إمكانیة استمرار العمل إذا ما تغیَّب المدیر   .  
وحتى ینجح التفویض على المدیر أن یتقبل أخطاء المفوض إلیه وأن یتجاوز عن األخطاء   

النجاح 'إلیه، وعدم اإلثقال علیه بالرقابة الزائدة، وكما یقال البسیطة، وأن یعطي الثقة للمفوض 
وبالتالي فإن الثقة تؤدي إلى ثقة مثلها، فمن المفروض أن یضع المدیر الثقة في ' یدفع إلى النجاح

  .1مرؤوسیه حتى ینعكس بدوره علیهم، والتفویض خیر وسیلة إلبراز الثقة
  
  : المشاركة في اإلدارة المدرسیة- 3  
المشاركة في اإلدارة المدرسیة تعبیر عن دیمقراطیة هذه اإلدارة والمشاركة هي من                                                      

االتجاهات الحدیثة في اإلدارة أكدت علیها مؤتمرات تربویة بما فیها المؤتمر الدولي للتربیة الذي 
  .2كة الحقیقیة للمجتمع في قضایا التربیة وشؤونهام، والمشار 1979عقد في جنیف عام 
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والمشاركة تعني دعوة المدیر لمرؤوسیه وااللتقاء بهم لمناقشة مشكالتهم ومحاولة الوصول إلى     
أن المشاركة  D.Imrie دافید إمريأفضل الحلول لها مما یخلق الثقة بینهم وبین المدیر، ویقول 

ي یمكنها أن تخلق الجو النفسي والموقف المالئم الذي یحفز تتحقق في القیادة الدیمقراطیة الت
العاملین على بذل أقصى جهدهم لتحقیق أعلى مستوى لإلنتاج، كما یمكنها التوفیق بین مصالح 

، فدافید یؤكد أن المشاركة تتحقق فقط في ظل اإلدارة 1ورغبات العاملین ومصالح المؤسسة
  .الدیمقراطیة

دارة إلى الدعوة إلى تطبیق األسالیب الجماعیة في التنظیم وتوزیع حق وتشیر اآلراء في اإل    
اتخاذ القرارات بشكل یحقق المشاركة الفعالة، والقرارات التي تتخذ في المدرسة هي في كثیر من 
األحوال هي استمرار للقرارات السابقة التي اتخذتها الهیئات العلیا من اإلدارة المدرسیة، مثل قرارات 

الخ، ومن القرارات التي یتخذها مدیر المدرسة ...لتربیة والتعلیم، أو القیادة السیاسیة للدولةوزارة ا
قرار تنفیذ برنامج النشاط المدرسي، قرار بشأن مشروع لخدمة : ویشارك فیها العالمین معه والمعلمین

  .رار بشأن مواعید االمتحاناتالبیئة المدرسیة، ق
معلمون إداریون، (عةقرارات أقرب إلى الصواب، وكلما شاركت الجمافكلما زادت المشاركة كانت ال  

  .2في اتخاذ القرار كانت أقدر على فهم الهدف وأكثر تحمسا لتنفیذه) طالب
أنه كلما أتاحت اإلدارة المدرسیة فرصة المشاركة في اتخاذ القرارات كلما أدى  Silk سیــلكویؤكد   

العاملین في الحقل التعلیمي، فمن األهمیة أن تكون هناك ثقة إلى زیادة درجة االحترام والثقة بین 
متبادلة بین المدیر والمعلمین والعاملین واإلداریین لیعملوا سویا لتحقیق أهداف المدرسة، والمعلمین 

  . 3الذین یشاركون في اتخاذ القرارات دائما یلتزمون بتنفیذها ویكسبون احترام اآلخرین لهم
دارة المدرسیة مؤشر دال على ممارسة المدیر للعالقات اإلنسانیة ودیمقراطیته فالمشاركة في اإل   

وشعورهم  *وهي تعد من العوامل المشجعة للعاملین على األداء األفضل، ورفع روحهم المعنویة
بالرضاء واالطمئنان وتحقیق الفعالیة سواء في اإلدارة أو أداء العامل والمشاركة تتحقق في ضوء 

  :اآلتيوقنوات االتصال الجیدة، ویمكن أن نلخص مزایا المشاركة في  ضیتوفیر التفو 
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فهذه بعض المؤشرات على ممارسة العالقات اإلنسانیة في اإلدارة المدرسیة والتي إن دلت على    
ویقول  سانیة وفنیةها مدیر ذو مهارات إنشيء إنما تدل على سمات اإلدارة الدیمقراطیة التي یقود

إن النظام القائم على الصداقة بین القائد والمرؤوسین والثقة المتبادلة  «:Likertلیكارت في ذلك 
والعمل بروح الفریق، باإلضافة إلى مشاركة األعضاء في اتخاذ القرار واندماجهم في وضع 

اإلنساني هو الذي  ، فالتنظیم»األهداف، هو من أفضل النظم لتحقیق أهداف المؤسسة التربویة
یركز على العالقات اإلنسانیة المتبادلة والتعاون واالتصال المفتوح واإلحساس بالمسئولیة والثقة 

  .1بین أعضاء المؤسسة أي المدرسة
وتتضح أهمیة العالقات اإلنسانیة من أهمیة العنصر البشري الذي یمثل ركنا أساسیا في     

في میدان اإلدارة اهتمت بالعالقات اإلنسانیة التي ارتبطت العملیة اإلنتاجیة، فمعظم األبحاث 
  .باإلدارة الدیمقراطیة، من خالل اهتمام هذا النوع من اإلدارة باإلنسان كعنصر هام في العمل

                                                
  .83، ص ) مرجع سابق(، العالقات اإلنسانیة في المؤسسة التعلیمیة:أحمد إبراھیم أحمد-  1

 .4المشاركة في اإلدارة المدرسیة 

 تتیح لألفراد مجال التعبیر عن آرائھم ومعرفة مشكالتھم

 ق المناخ المالئم ألداء المھام على أحسن وجھتخل

 تحقیق الثقة المتبادلة بین المدیر والمرؤوسین

 تجعل المشاركین أكثر الناس تحمسا لتنفیذ تلك القرارات
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توصل في إحدى  Grifths جریفتسوبما أن فعالیة اإلدارة المدرسیة ترتبط بفعالیة المدیر فإن    
ویعمل  لوب الدیمقراطي في إدارة المدرسةناجح هو الذي یستخدم األسدراساته أن مدیر المدرسة ال

  .على حل مشكالت العالمین ویفوض سلطاته لآلخرین
قات اإلنسانیة من بین العوامل التي لها أهمیة في التأثیر على العاملین ویعتبر عامل العال   

نتاجیتها، فإقامة عالقات إنسانی ة سلیمة بین جمیع العاملین في واإلداریین، وعلى عمل المؤسسة وإ
واإلنسان هو  المؤسسة تحقیق أهدافها وبفعالیة المؤسسة التعلیمیة یعد أمرا هاما حتى تستطیع تلك

للعمل، فإن لم یحظ بالتقدیر واالحترام واالهتمام تنخفض روحه المعنویة فینخفض  الرئیس المحرك
  .حقق الفعالیةإنتاجه وتقل فعالیته ویتأثر بذلك سیر العمل، وال تت

والسیما المدرسة منبع الموارد البشریة -والعالقات اإلنسانیة صفة طبیعیة ألي تجمع إنساني  
وهي من العوامل األساسیة المؤثرة في سلوك أفراد هذا التجمع، - ومركز تكوین أهم فئة في المجتمع

یطها مسئولیة رئیسیة فتحلیل نمط العالقات اإلنسانیة ضرورة من ضرورات اإلدارة الحدیثة، وتخط
  .1لها
أحمد فللعالقات اإلنسانیة دور في تحقیق فعالیة اإلدارة، حیث أثبتت العدید من الدراسات أمثال   

أثبتت أهمیة العالقات اإلنسانیة في " دور العالقات اإلنسانیة في إنتاجیة المدرسة: "إبراهیم أحمد
لین مما أدى إلى تحسین أدائهم وبالتالي تحقیق إنتاجیة مرتفعة للمدرسة، وحققت الرضا للعام

أثر العالقات اإلنسانیة :"خالد بن حمي الحمیدي الحربي ارتفاع المردود التربوي، وكذلك دراسة 
بینت أهمیة العالقات اإلنسانیة ودورها في تحقیق األداء " على أداء العاملین في األجهزة األمنیة

الطیبة بین العاملین زادت من إنتاجیتهم وحققت العالي في العمل، حیث أثبتت أن العالقات 
توصلت " الفعالیة التنظیمیة داخل المؤسسة الصناعیة"كصالح بن نواررضاهم، وبالنسبة لدراسة 

إلى جانب عوامل أخرى كاالتصال، عملیة اتخاذ القرار -أن العالقات اإلنسانیة: إلى نتائج
 اإلنسانیة فالعالقات ،لفعالیة التنظیمیةتعتبر من عوامل تحقیق ا -والرضاء عن ظروف العمل

 اإلنسانیة العالقات دور یعكس ما وهذا الفعالیة، مؤشرات من یعتبر الوظیفي والرضاء الرضاء، تحقق
  .المدرسیة اإلدارة فعالیة تحقیق في
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 كلما المدرسة داخل اإلدارة في الدیمقراطي النمط ساد كلما:"أنه الدراسات بعض توصلت ولقد    
 اإلدارة في الدیكتاتوري النمط یسود وحینما إنتاجیتهم، تزید وبالتالي والمعلمین العاملین رضاء دازدا

نتاجیتهم ،1الرضاء یقل المدرسیة   .وبالتالي یقل حماسهم للعمل وینخفض مستوى أدائهم وإ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

  :خالصـــة
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عاد، وعموما تركز حول تحقیق األهداف مما سبق فإن الفعالیة هي حقا مفهوم معقد ومتعدد األب   
سواء معنویة أو مادیة، وحینما نقرأ عن الفعالیة نجد الفعالیة التنظیمیة والفعالیة اإلداریة، علما أن 

التوجیه، الرقابة  التخطیط، التنظیم: وظائف اإلدارةهناك فرق بینهما فالفعالیة اإلداریة تتعلق ب
أما الفعالیة التنظیمیة فتتعلق بوظیفة التنظیم فقط ودوره في تحقیق  التنسیق، التقییم واتخاذ القرارات،

  .األهداف
والفعالیة ترتبط بالكفاءة دوما، إال أن الفعالیة أشمل وأوسع ألنها تهتم بالعوامل الداخلیة    

والخارجیة للمؤسسة بینما الكفاءة تهتم فقط بالعوامل الداخلیة ، وما ینطبق على الفعالیة ینطبق 
ف باإلدارة الواعیة بوظائفها األساسیة والناجحة في تحقیق عل ى فعالیة اإلدارة المدرسیة، ألنها تعرّ

  .أهدافها إلى جانب توفیر الظروف المادیة والمعنویة في المدرسة
وللفعالیة مداخل متعددة لقیاسها، كمدخل األهداف الذي یقیس الفعالیة من خالل تحقیق األهداف   

أما مدخل  ؤسسة ومؤسسة أخرى لقیاس الفعالیةالذي یركز على المقارنة بین م والمدخل المقارن
إضافة إلى  ي التنظیم وعلیها تقاس الفعالیةالنظم فیهتم بالعوامل الداخلیة والخارجیة التي تؤثر ف

مدخل تحقیق رضاء األطراف ذات العالقة بالمؤسسة، ومدخل التوفیق بین القیم الذي یقیس 
ل اهتمامات الشخص الذي یقوم بتقییمها، ونظرا لتعدد جوانب الفعالیة تتعدد الفعالیة من خال

المعاییر وأسالیب قیاسها، فهذه األخیرة تنقسم بین التقریر الذاتي والمشاهدة وكذا بین السجالت 
  .الرسمیة، أما المعاییر تختلف من مؤسسة ألخرى سواء صناعیة أو خدماتیة

لكي تتحقق البد من أن یكون القائم بها یتمیز بخصائص تجعل أداء وفعالیة اإلدارة المدرسیة    
ال، علما أن مدیر المدرسة یتعامل مع جماعة من الناس إداریین وعمال ومعلمین تربطه  دوره فعّ
بهم عالقات البد منها ألداء المهام بكفاءة، وهذه العالقات ال یكفي أن تكون في حدود العمل 

فحسب، ولكن ال ضیر من ذلك مع حسن المعاملة والتعاون والثقة  وتطبیق اللوائح والقوانین
والعالقات اإلنسانیة تعتبر ید،المتبادلة بینه وبینهم حتى یتمكن من تحقیق الفعالیة بشكل إیجابي وج

من العوامل التي تحقق الفعالیة اإلداریة إلى جانب العدید من العوامل وتتضح في اإلدارة المدرسیة 
تصال، تفویض السلطة، والمشاركة في اإلدارة، فمن خاللها یمكن استقصاء واثبات العملیات كاال

وجود العالقات اإلنسانیة في اإلدارة المدرسیة الجزائریة أم ال ودورها في تحقیق الفعالیة اإلداریة، 
 .تيوهذا ما سیتم إثباته من عدمه في الفصل التطبیقي اآل


