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 دور العالقات اإلنسانية يف اإلدارة ادلدرسية
 ) دراسة تطبيقية على ادلدارس الثانوية بزليــنت (
تدريــــسكليــة االقتصـاد  د. حممــد عبد احلميد عبد السالم ادلبقــعدكتــــوراه إدارة أعمـــــالعضـــو هيئـــة 

 اجلامعـــة األمسريــة
 خــص :لادلم 

الحظت من خالل مراجعة الكتب والدورايت أبنو ال يوجد اتفاق حول تعريف زلدد دلفهوم  
العالقات اإلنسانية واإلدارة ادلدرسية ، وإن العديد من ادلؤثرات اليت ذلا دور ىام يف التأثري على 

لف حسب وجهات نظر الباحثني والكتاب ، فمنهم من حيددىا ابدلشاركة العالقات اإلنسانية زبت
واحلوافز وظروف العمل والقيادة واالتصاالت الرمسية وغري الرمسية ، ومنهم من يعتربىا منفردة ويضيف 

 عليها العوامل البيئية احمليطة ابدلنظمة .
، فيجب على اإلدارة ادلدرسية والعالقات اإلنسانية ذلا دور كبري يف جناح اإلدارة ادلدرسية  

خلق جو ُمرٍض يف ادلدرسة ، والطريقة األساسية اليت تساعد على خلق ىذا اجلو ىو احًتام آراء 
 ادلدرسني والطـلبة .

كما جيب أن تكون ىناك دراسات حول العالقات اإلنسانية واإلدارة ادلدرسية أكثر عمقًا دلا ذلذا     
يد تعاريف دقيقة ذلذه العالقات وبيان حدودىا، وضرورة زايدة احلوافز ادلوضوع من أمهية ابلغة ، وربد

ادلادية وادلعنوية لألطراف ادلشاركة يف ادلدرسة لرفع كفاءة األداء الًتبوي والتعليمي لدفعهم إىل مزيد من 
،  العطاء واجلهد ، وضرورة اشًتاك الطالب يف الندوات واحملاضرات اخلاصة دبناقشة مشكالتو ادلدرسية

والعمل على زبفيض عدد احلصص األسبوعية للمدرس لتقليل العبء عنو ولكي ال تشعره ابدللل ، 
وعلى ادلدير أن خيصص جزءًا من وقتو دلتابعة العملية الًتبوية يف الفصول لنجاح العملية الًتبوية ، وإن 

ثري إجيايب على إنتاجية اعتماد أسلوب ادلعاملة العادلة بني الطلبة وادلدرسني من قبل اإلدارة لو أت
 ادلدرسني من جهة وربفيز الطلبة من جهة أخرى .
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 ةمقدم
إن قوام احلياة البشرية ىو العالقات اإلنسانية اليت تربط بني األفراد الذين يعيشون وديارسون  

أعماذلم، بل ىي العالقات اليت سبتد أكثر من ذلك ، فتشمل تلك اليت تربط اذليئات واجلماعات 
والدول، وىذه احلياة تضطرب دائماً إذا ما أصاب ىذه العالقات التدىور والتوتر، فاحلياة األسرية تسوء 
إذا اضطربت العالقات بني أفرادىا ، وادلدرسة تضطرب وتسودىا الفوضى إذا ما كانت العالقات بني 

دوائر ادلختلفة حكومية كانت أو األطراف ادلشاركة يشوهبا التعثر واألحقاد والتنازع ، وإدارة األفراد يف ال
خاصة تضطرب أيضًا إذا خرجت عن أصول العالقات اإلنسانية ، ويظهر ذلك فيما نسميو ابلفساد 
اإلداري ، فالعالقات اإلنسانية ىي عصب احلياة ادلستقرة يف مجيع مظاىرىا ، لذلك انلت العالقات 

باحثني ، حيث أصبح ذلا كيان مستقل واعتربت اإلنسانية يف العصر احلديث عناية فائقة من العلماء وال
 علماً لو شخصيتو بعد أن كانت معارفها وحقائقها مبعثرة يف ثنااي كثري من العلوم .

كذلك تويل الدول ادلتقدمة اىتماماً كبرياً ابلًتبية والتعليم ، وتكمن أمهية ىذا القطاع يف إدارتو  
ديثة تسعى إىل مواكبة العصر وفق ادلفاىيم والنظرايت أكثر من مادتو وبرارلو ، حيث إن اإلدارة احل

العلمية احلديثة . وتضع يف اعتبارىا أمهية العامل اإلنساين وتكرديو واحًتامو حىت يقوم بتأدية دوره 
 بكفاءة عالية وإبخالص وتفاٍن .

ال ، فإن ونظرًا ألمهية ادلدرسة يف حياة اجملتمعات والدور اذلام الذي تقوم بو يف إعداد األجي 
 األمر يتطلب دراسة ىذه اإلدارة من انحية ىامة ىي العالقات اإلنسانية .

ونظرًا ألمهية العالقات بني الطلبة وادلدرسني والعاملني وغريىم من ذوي العالقة ابلعملية  
التعليمية، فإن األمر يتطلب وجود دراسات وأحباث تساعد مديري ادلدارس يف أداء واجباهتم الًتبوية 

 ادلنوطة هبم من قبل اجملتمع .
وتعد ىذه الدراسة إضافة جديدة إىل ما قدم يف ىذا احلقل ، حبيث ركزت الدراسة على  

استنباط نتائج الدراسة النظرية آخذة يف االعتبار اجلانب العلمي واجلانب العملي كمحاولة لإلفادة، 
 تهما ابإلدارة ادلدرسية .وقد ربطت ىذه الدراسة بني اجلوانب السلوكية والنفسية وعالق

 مشكلة البحـــث :
إن مشكلة قصور أداء ادلؤسسات التعليمية وانعكاسها على الكفاءة التعليمية ،  قد أتيت يف مقدمة    

ادلشكالت اليت تستأثر ابىتمام الدولة وادلواطن للمحافظة على العملية التعليمية ، فمن واقع التجارب 
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تعاين من مشاكل يف قلة االىتمام ابجلوانب االنسانية لدى األطراف  اتضح أن ادلؤسسات التعليمية
ادلشاركة يف العملية التعليمية وما ذلا من أتثري على أداء اإلدارة ادلدرسية ، وقد أسفرت الدراسة 

 االستطالعية اليت قام هبا الباحث على رلتمع البحث " اثنوايت زليــــــنت العامة " عما يلي :
 ام ابلعالقات اإلنسانية داخل ادلؤسسات التعليمية .قلة االىتم  -1
غياب دور ادلشاركة يف رفع الكفاءة التعليمية لدى األطراف ادلشاركة يف ادلؤسسات التعليمية زلل   -2

 الدراسة .
وعلى ذلك فإن ىذه الدراسة رباول الكشف عن ىذه ادلشكلة ونسبة تفاقمها يف ادلدارس الثانوية    

  .دبنطقة زليــــــنت
 فرضية البحــث :

 لتحقيق أىداف البحث حاولت صياغة الفرضية الرئيسة التالية : 
 ىناك عالقة إجيابية بني العالقات اإلنسانية وربسني كفاءة األداء الًتبوي والعلمي .

 حيث ديكن ربقيقها من خالل الفرضيات الفرعية التالية : 
جة كفاءة أداء العاملني ابدلؤسسة التعليمية والعكس كلما زادت احلوافز ادلادية وادلعنوية ارتفعت در  -3

 صحيح .
 ادلشاركة يف ازباذ القرارات اإلدارية تؤدي إىل رفع مستوى كفاءة األداء الًتبوي والعلمي . -4
 توفري األجواء الًتبوية السليمة تعمل على ربفيز الطلبة وزايدة جهدىم . -5

 أهداف البحــث :
 اآلتية :يهدف البحث إىل ربقيق األغراض  

 إظهار أثر العالقات اإلنسانية يف رفع كفاءة أداء األطراف ادلشاركة يف ادلؤسسة التعليمية . -1
الوصول إىل احلالة اإلجيابية اليت ذبعل من العالقات اإلنسانية أداة لتحقيق أىداف اإلدارة داخل  -2

 ادلؤسسة التعليمية .   
 إىل ربقيق الرضا الشخصي يف العمل . زلاولة التعرف على األسباب أو العوامل اليت تؤدي -3
توضيح نوع العالقة اإلنسانية بني ادلدرسني والطلبة اليت تساىم يف تعميق مدركاهتم وزايدة  -4

 مهاراهتم .
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 أمهية البحـــث :
 تتمثل أمهية البحث بعدة نقاط أمهها : 

 ادلؤسسات التعليمية .معرفة وربديد اآلاثر ادلًتتبة على اعتماد العالقات اإلنسانية داخل  -1
 مدى فهم األطراف ادلشاركة يف ادلؤسسة لدور وأمهية ىذه العالقة . -2
مدى مسامهة ىذه العالقات يف توفري األجواء أو ادلناخ التنظيمي ادلناسب لكافة العاملني داخل  -3

 ادلؤسسة التعليمية .
 . ادلؤسسة التعليميةف ادلشاركة يفمعرفة مدى توفر فرص ادلرض النفسي واالجتماعي لدى األطرا -4
 منهجية البحث : 

إن ىذه الدراسة تطبيقية ربليلية ، تتبع ادلنهج الوصفي ، حيث نتعرف على دور العالقات اإلنسانية    
يف اإلدارة ادلدرسية ، وتعتمد على األساليب اإلحصائية وعلى العالقات والفروق وفق ادلتغريات 

 األساسية للدراسة .
 هيكــل البحـث : 
 اإلطــار النظري : -1

ومت تكوين ىذا اإلطار ابلرجوع إىل األدبيات ادلعاصرة وخاصة يف رلاالت العالقات اإلنسانية     
وعالقتها ابإلدارة ادلدرسية ، ومن خالل الرجوع إىل الكتب والدورايت والتقارير وذلك الستخالص 

 رلموعة من ادلفاىيم الفكرية اليت مت اختبارىا تطبيقياً .
 اإلطــار التطبيقي : -2

وىذا اإلطار يشمل اجلوانب ادلتعلقة إبجراء الدراسة التطبيقية يف ضوء اإلطار الفكري للدراسة من    
 خالل العرض جملال التطبيق والبياانت الالزمة وأساليب ومصادر البياانت اليت مت مجعها وربليلها .

 أسلوب مجع البياانت وادلعلومات :
 الثة جلمع ادلعلومات ادلتعلقة ابلبحث وىي :استخدمت أساليب ث 

 متابعة ومراجعة ما كتب عن موضوع البحث يف العديد من ادلصادر العربية . -1
 أسلوب ادلقابالت الشخصية ، والزايرات ادليدانية دلواقع عينة البحث ادلشمولة ابلدراسة . -2
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ذات العالقة ابدلوضوع، إعداد ثالث قوائم استبيان ربتوي كل منها على رلموعة من العبارات  -3
موزعة على مخسة زلاور أساسية سبثل بعض رلاالت العالقات اإلنسانية ، وىي كادلوضحة يف 

 ( .1اجلدول رقم )
 
 
 

 ( يوضح توزيع العبارات وفقاً للمحاور الرئيسة 1جدول رقم ) 

 احملاور
 طالـــب مــدرس مديــر

 عدد العبارات العبارات عدد العبارات العبارات عدد العبارات العبارات
 4 8،6،3،1 5 8،6،5،3،1 4 6،5،3،1 ادلشاركــة

 احلوافـــز
8 
9 

10 
3 12 1 10 1 

ظروف 
 العمل

2 
4 

2 
2 
9 

10 
3 13،9،4،2 4 

 7 القيـــادة
14 

2 
4 
7 

15 
3 5 

12 
2 

 االتصــال
11 
12 
13 

3 
11 
13 
14 

3 11،7 2 

 ادلصدر : من عمل الباحث ابالعتماد على استمارة االستبيان . 
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 حدود الدراســـة :
 احلدود ادلكانية : -1

 .لرقعة اجلغرافية دلنطقة زليتـــنيتكون رلتمع البحث من عدد من ادلدارس الثانوية العامة ضمن ا 
 احلدود الزمانية : -2

استغرقـت دراسة ىـذا البحث حوايل تسعة أشهر ، منها الدراسة ادليدانية واليت كانت خالل  
 م .  25/05/2015إىل   15/02/2015الفًتة من 

 
 نبذة خمتصرة عن جمتمع البحث :

ينة ومدى سبثيلها للمجتمع من ادلعلوم أن نتائج البحث والدراسة تتوقف على نوع الع 
ر ىذه العينة بكيفية تضمن فرص متساوية لوحدات اجملتمع األصلي لالختيار ، فإن عملية اختيااألصلي

 على أساس من االحتمالية العشوائية تعد من أىم خطوات منهج البحث .
وانطالقًا من ىذا ادلفهوم مت اختيار العينة على أسس علمية ، تتحقق فيها مواصفات اجملتمع  

تمع الـذي يراد معرفة آرائهم يف ىذا البحث وىم ) ادلديرون ، األصلي للبحث ، وابلتايل سبثيلها ذلذا اجمل
طالب موزعني  4000ادلدرسون ، الطلبة ( يف ادلدارس الثانوية يف منطقة زلينت حيث يصل عددىم إىل 

استمارة وقد اسًتجعت ابلكامل  أي أن نسبة اإلجابة   500على مخس مدارس اثنوية ، ومت توزيع 
ئة استمارة ، وكان لكل مدرسة اثنوية استبيان موزع على ثالث % حيث وزعت ما100كانت 

 استمارات ، لكل عينة من عينات البحث وىذه الثانوايت ىي :
 وىي مرتبطة ابلتعليم . 1967اثنوية زلينت ادلركزية ، وقد أتسست عام  -1
 وىي مرتبطة ابلتعليم . 1991اثنوية اخلوارزمي ، وقد أتسست عام  -2
 وىي مرتبطة ابلتعليم . 1990أتسست عام  اثنوية السالم ، وقد -3
 وىي مرتبطة ابلتعليم . 1988اثنوية حسان بن اثبت ، وقد أتسست عام  -4
 وىي مرتبطة ابلتعليم . 1990اثنوية السبعة ، وقد أتسست عام  -5
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 عينة البحث وحتليل النتائج :
 أوالً / عينة البحــث :

بشكلو النهائي يف ضوء ما أفرزتو نتائج لغرض ربقيق أىداف الدراسة قمن ببناء مقياس  
 االستطالع األوىل آلراء عينة من مديري ومدرسي وطلبة ادلدارس الثانوية .

 100استمارة استبيان موزعة على مخس مدارس اثنوية ودبعدل  500وقد قمت بتوزيع  
وىذا يعين أن استمارة لكل مدرسة ، وقد مت اسًتجاعها ابلكامل ، وىي صاحلة للتحليل والدراسة ، 

% . أما توزيع أفراد عينة البحث حسب الوظيفة أو العمل 100نسبة االستجابة ألفراد العينة بلغت 
( ، والذي يظهر فيو أن أعداد الطلبة قد شكلت أعلى 2الذي يؤديو كل منهم فيوضحو اجلدول رقم )

 .%1س كانت نسبتهم ما مديرو ادلدار % ، بين25% ، يف حني بلغت نسبة ادلدرسني 74نسبة مئوية 
 

 ( يوضح توزيع العينة حول الوظيفة ) العمل ( 2جدول رقم ) 
 الوظيفة

 العدد والنسبة
 اجملموع طالب مدرس مدير

 500 370 125 5 العـدد
 %100 %74 %25 %1 النسبة %

 ادلصدر : من عمل الباحث ابالعتماد على استمارة االستبيان .   
 

للتسلسل ادلستمد من رلاميع العبارات اخلاصة دبوضوع الدراسة وقمت بعرض النتائج وفقًا  
عـدة ذلذا الغرض .

ُ
 ووفقاً للمحاور الرئيسة ادل

( يوضح متوسط إجاابت أفراد عينة البحث حملاور العبارات ، حيث يتضح 3واجلدول رقم ) 
مل ، من خالل أن معظم إجاابت أفراد عينة ادلدراء قد تركزت ابلدرجة األساس حول زلور ظروف الع

درجة ويليو يف الًتتيب واألمهية احملور اخلاص ابدلشاركة  2.9ما مجعو من درجات ، حيث بلغ متوسطها 
درجة ، بينما مجع  2.7يف حني بلغ رلموع متوسط زلور القيادة  2.85الذي بلغ متوسط درجاتو 

ب اخلامس واألخري من حيث ، أما زلور احلوافز فقد جاء يف الًتتي 2.2زلور االتصال متوسطًا قدره 
 درجة . 2.06التسلسل واألمهية جلمعو متوسطاً مقداره 
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 ( يوضح متوسط إجاابت عينة البحث حملاور العبارات 3جدول رقم ) 

 احملاور
 ادلتوسطــــات

 طالب مدرس مدير
 2.6 2.8 2.85 ادلشاركــــة
 2.8 1.8 2.06 احلوافـــــز

 2.6 2.5 2.9 ظروف العمــل
 2.3 2.4 2.7 القيــــــادة
 2.6 2.7 2.2 االتصـــــال

 ادلصدر : من عمل الباحث ابالعتماد على استمارة االستبيان .
 

( السابق أن زلور ادلشاركة  3أما إجاابت أفراد عينة ادلدرسني فقد أظهرت نتائج اجلدول رقم ) 
درجة ويليو يف الًتتيب واألمهية زلور االتصال، حيث  2.8كان األكثر أمهية، حيث مجع متوسطاً قدره 

حيث درجة، وأظهرت اإلجاابت أن ظروف العمل تليها يف األمهية،  2.7ربصل على متوسط قدره 
درجة، مث كان لًتتيب زلور القيادة الًتتيب الرابع من حيث األمهية، حيث  2.5بلغ رلموع متوسطاتو 

درجة، أما زلور احلوافز فقد كان ترتيبو اخلامس واألخري من حيث  2.4ربصل على متوسط قدره 
 درجة . 1.8التسلسل واألمهية جلمعو متوسطاً مقداره 

الطلبة فقد أوضح اجلدول نفسو أن للحوافز أمهية كبرية فقد  أما خبصوص إجاابت أفراد عينة 
درجة، وتوافقت إجاابت أفراد العينة على احملاور الثالثة اآلتية  2.8ربصل ىذا احملور على متوسط قدره 

درجة، وكان حملور القيادة  2.6ادلشاركة وظروف العمل واالتصال جلمعها متوسطًا متساواًي مقداره 
 درجة . 2.3من حيث التسلسل واألمهية، حيث مجع متوسطاً مقداره  الًتتيب األخري
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 اثنياً / حتليل النتائــج :
خيتص ىذا اجلزء بتحليل نتائج عينة البحث ابستخدام أسلوب التكرار وادلتوسطات، نظرًا دلا يتميز    

 .اخلاصة دبوضوع البحثيع العبارات بو من سهولة وتوضيح للنتائج يف إطار التسلسل ادلستمد من رلام
 وفيما يلي عرض ربليلي للتوزيع التكراري إلجاابت أفراد العينة :  
 ربليل نتائج عينة ادلديرين : -أ

ت اخلاصة بكل زلور يف اجلدول قمـت بتــحـليل نتائج إجاابت أفـراد عينة ادلديرين وفقًا للعبارا   
 (.4)رقم
 
 زلور ادلشاركة : -1

( دبالحظة اجلدول رقم 6،5،3،1اذ القرارات من خالل العبارات )ويتعلق ابدلشاركة يف ازب 
( يتبني أن معظم إجاابت أفراد عينة البحث قد اتفقت على مشاركة اإلدارة يف وضع الربامج 4)

الداخلية اخلارجية وهتيئة األجواء ادلناسبة، مما يشعر اإلدارة أبمهية ما تقدمو من أعمال، حيث بلغ 
( ثالث درجات لكل منها، وقد أتكد ذلك من خالل اإلجابة 5،3،1ارات )متوسط اإلجابة للعب

درجة على أن مشاركة  2.4على العبارة السادسة، حيث أشارت معظم أفراد العينة ودبتوسط قدره 
 األفراد تؤدي إىل رفع روحهم ادلعنوية .
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 ( يوضح التوزيع التكراري إلجاابت عينة ادلديرين 4جدول رقم ) 
رقم 

 عبارةال
 احملــــــور

 ادلقيـــاس
 ادلتوسطات

 غري موافق ال أدري موافق
     ادلشاركــــــــة 

1 
العالقة اإلنسانية نتاج تفاعل بني طرفني أو أكثر 

 3 0 0 5 يؤدي إىل التجاوب بينهما.

3 
العالقات اإلنسانية ديكن النظر إليها على أهنا 

 مثمرة.وسيلة للوصول إىل جهود 
5 0 0 3 

مشاركة اإلدارة يف األنشطة ادلدرسية سبنح الطلبة  5
 الثقة أبنفسهم.

5 0 0 3 

6 
اشًتاك الطلبة يف ازباذ القرارات ادلتعلقة هبم 
دلواعيد االمتحاانت وغريىا يرفو من روحهم 

 ادلعنوية.
3 1 1 2.4 

 11.4 1 1 18 اجملمــــوع 
     احلوافـــــــــز 

8 
ىو الوسيلة األجنح يف معاملة الطلبة العقاب 

 ادلقصرين وادلشاغبني.
2 0 0 1.8 

 1.4 0 0 1 التوافق التام بني إرضاء ادلطالب ادلادية وادلعنوية. 9

10 
منح اإلدارة حوافز تشجيعية يف أوقات ادلناسبات 

يؤدي إىل زايدة الكفاءة اإلنتاجية والتمسك 
 ابدلنظمة.

5 0 0 3 

 6.2 0 0 8 اجملمــــوع 
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 ( يوضح التوزيع التكراري إلجاابت عينة ادلديرين 4اتبع جدول رقم ) 
رقم 

 عبارةال
 احملــــــور

 ادلقيـــاس
 ادلتوسطات

 غري موافق ال أدري موافق
     ظـروف العمــل 

العالقات اإلنسانية انذبة عن توفر جو من الثقة  2
 واالحًتام ادلتبادل بني اإلدارة والعاملني.

5 0 0 3 

اىتمام اإلدارة ابلنواحي االجتماعية والنفسية يولد  4
 اجلهود الناذبة حلل ادلشاكل اليت تواجو الطلبة.

4 1 0 2.8 

 5.8 0 1 9 اجملمــــوع 
     القـيـــــــادة 

7 
تعامل اإلدارة مع الطلبة على أساس ودي بدالً من 

استخدام أساليب العقاب يسمح بتحسني 
 ويبعث الثقة يف نفوسهم.تصرفاهتم 

3 1 1 2.4 

تعد ادلمارسة الدديقراطية وسيلة لدفع الكفاءة للروح  14
 ادلعنوية للمدرسني والطلبة.

5 0 0 3 

 5.4 1 1 8 اجملمــــوع 
     االتصـــــــــال 

11 
اتباع سياسة الباب ادلفتوح ربقق النتائج اإلجيابية 

 2.6 1 0 4 للمنظمة.

12 
األىداف العامة للمنظمة يتم عن  الوصول إىل

 طريق استخدام اإلدارة لنظام االتصال الرمسي.
3 1 1 2.4 

13 
الوصول إىل األىداف العامة للمنظمة يتم عن 

 طريق استخدام اإلدارة لنظام االتصال غري الرمسي.
1 1 3 1.6 

 6.6 5 2 8 اجملمــــوع 

 االستبيان .ادلصدر : من عمل الباحث ابالعتماد على استمارة 
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 زلور احلوافز : -2
( وابالطالع على اجلدول رقم 10،9،8ويتعلق ابحلوافز ادلادية وادلعنوية من خالل العبارات ) 

( السابق يتضح أن ىناك اتفاقًا يكاد يكون اتمًا بني أفراد العينة على أمهية النوعني من احلوافز ، 4)
 ومن ادلعلوم أن احلوافز نوعان مها :

 احلافز اإلجيايب : -أ
درجات ، وىذا يعين أن احلوافز  3و ادلتمثل يف العبارة العاشرة ، وقد مجعت متوسطًا قدره  

 ادلادية تساىم بشكل مباشر يف رفع الكفاءة اإلنتاجية وسبسك ابدلنظمة .
 احلافز السليب : -ب

وىذه الدرجة  درجة ، 1.8و ادلتمثل يف العبارة الثامنة ، حيث ربصلت على متوسط قدره  
تخذىا إالَّ يف احلاالت تؤدي إىل نتيجة مفادىا أبن العقاب وسيلة غري انجحة وأن اإلدارة ال ت

 .الضرورية
 درجة . 1.4أما عن العبارة التاسعة فإهنا ذبمع بني النوعني السابقني جبمعها متوسطاً قدره  

 
 زلور ظروف العمل : -3

ل العبارتني الثانية والرابعة، ودبالحظة اجلدول رقم ويتعلق ىذا احملور بظروف العمل من خال 
( يتضح أن معظم إجاابت أفراد عينة البحث قد اتفقت على أن العالقة اإلنسانية انذبة عن توفر 4)

جو من االحًتام ادلتبادل بني اإلدارة والعاملني ، وىذا يشعرىم ابلراحة والثقة ابلنفس ، وذلك من 
درجات ، وقد أتكد ذلك من خالل اإلجابة على  3مجعت متوسطًا قدره  خالل العبارة الثانية فقد

درجة ، وىذا يؤكد على أن اىتمام اإلدارة  2.8العبارة الرابعة ، حيث ربصلت على متوسط قدره 
ابلنواحي االجتماعية والنفسية يؤدي إىل خلق جو من التفاىم الودي واألخوي حلل ادلشاكل اليت تواجو 

 الطلبة .
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 زلور القيادة : -4
ويتعلق ىذا احملور ابلقيادة من خالل ال العبارتني السابعة والرابعة عشرة، ودبالحظة اجلدول  

( يتبني اتباع اإلدارة سياسة دديقراطية بني ادلدرسني والطلبة يعمل على رفع روحهم ادلعنوية ، 4رقم )
 درجات للعبارة الرابعة عشر . 3وخيلق روح التعاون ، ويالحظ ذلك من خالل ادلتوسط الذي بلغ 

وابالطالع على العبارة السابعة تتضح حقيقة مفادىا أن اإلدارة تؤيد التفاىم على أساس  
 2.4ودي بداًل من استخدام أساليب العقاب ، وذلك من خالل ما مجعو من درجات بلغ متوسطها 

 درجة .
 
 زلور االتصال : -5

( ، وابلنظر إىل 13، 12، 11خالل العبارات )  ويتعلق ىذا احملور بوسائل االتصال من 
( يتبني أن التحاور مع األطراف ادلشاركة داخل ادلنظمة يؤدي إىل زايدة والئهم 14اجلدول رقم )

للمنظمة ، وحيقق نتائج إجيابية ، وذلك من خالل العبارة احلادية عشرة ، حيث مجعت متوسطًا قدره 
ي ، حيث أكدت إجاابت العينة على أن استخدام االتصال درجة ، ومن مث يليو االتصال الرمس 2.6

 درجة . 2.4الرمسي يؤدي إىل الوصول إىل األىداف العامة للمنظمة جلمعو متوسطاً قدره 
أما العبارة الثالثة عشرة فهي تدور عن االتصال غري الرمسي ، وجاءت يف ادلرتبة األخرية من  

 درجة . 1.6مجعتو حيث التسلسل واألمهية إذ بلغت متوسط ما 
 

 ب _ ربليل نتائج عينة ادلدرسني :
ويتم عرض ربليل نتائج إجاابت أفراد عينة ادلدرسني وفقًا للعبارات اخلاصة بكل زلور من  

 ( .5خالل اجلدول رقم )
 زلور ادلشاركة : -1

ويتعلق ىذا احملور ابدلشاركة من جانب ادلدرسني يف ازباذ القرارات اخلاصة هبم أو ابدلنظمة ،  
( يتضح أن 5( ، وابلنظر إىل اجلدول رقم ) 8،  6،  5،  3،  1وذلك من خالل العبارات التالية ) 

منهما ، درجة لكل  2.9العبارتني  اخلامسة و السادسة  مجعتا أعلى متوسط لإلجاابت ، حيث بلغ 
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وىذا يؤكد حقيقة مفادىا أن اتباع سياسة ادلشاركة للمدرسني تؤدي إىل نتائج إجيابية للطلبة وسبنحهم 
 الثقة ، وتزيد من تعميق مدركاهتم .

وقد أتكد ذلك من خالل اإلجابة على العبارتني ) األوىل والثامنة ( حيث حصلتا على  
 من إجاابت أفراد عينة البحث وجود اتفاق على أن درجة لكل منهما أيضاً ، وتبني 2.8متوسط قدره 

العالقة اإلنسانية نتاج تفاعل بني طرفني أو أكثر ، مما يؤدي إىل إشعار الطلبة ابدلسؤولية ، والتجاوب 
 مع ادلدرسني من جهة ومع ادلنظمة من جهة أخرى .

 2.7متوسطًا قطره  أما العبارة الثالثة فقد جاءت نتائجها يف ادلرتبة األخرية ، حيث مجعت 
درجة، وىذا يؤكد أن مشاركة األفراد ) ادلدرسني ( يف وضع الربامج الداخلية واخلارجية يشعرىم أبمهية 
األعمال اليت يقدموهنا وابلتايل يؤدي إىل تعزيز اجلهود اجلماعية بينهم لتكون نتائجها مثمرة للمنظمة 

 والطلبة .
 إلجاابت عينة ادلدرسني( يوضح التوزيع التكراري  5جدول رقم ) 

رقم 
 عبارةال

 احملــــــور
 ادلقيـــاس

 ادلتوسطات
 غري موافق ال أدري موافق

     ادلشاركــــــــة 

1 
العالقة اإلنسانية نتاج تفاعل بني طرفني أو أكثر يؤدي 

 2.8 9 6 110 إىل التجاوب بينهما.

3 
وسيلة العالقات اإلنسانية ديكن النظر إليها على أهنا 

 2.7 10 15 100 للوصول إىل جهود مثمرة.

5 
سبنح النشاطات ادلدرسية ادلدرسني فرصة أكرب للتعرف 
 2.9 9 0 116 على قدرات الطلبة والوصول إىل نفوسهم من خالذلا.

اعتماد أسلوب النقاش ادلفتوح يزيد من درجة تعميق  6
 مدركات الطلبة.

110 12 3 2.9 

األمور ادلدرسية يساىم يف  اشًتاك الطلبة يف بعض 8
 إشعارىم دبسؤولياهتم ذباه ادلنظمة.

109 3 13 2.8 

 14.1 46 36 545 اجملمــــوع 
ــز       احلوافـــــــ
 1.8 66 14 45 احلصول على مكافآت مادية ومعنوية يف مناسبات عديدة. 12
 1.8 66 14 45 اجملمــــوع 
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 التكراري إلجاابت عينة ادلدرسني( يوضح التوزيع  5اتبع جدول رقم ) 
رقم 

 عبارةال
 احملــــــور

 ادلقيـــاس
 ادلتوسطات

 غري موافق ال أدري موافق
     ظـروف العمــل 

العالقات اإلنسانية انذبة عن توفر جو من الثقة  2
 واالحًتام ادلتبادل بني اإلدارة والعاملني.

110 12 3 2.9 

9 
األطراف ادلشاركة يف توزيع العمل على مجيع 

ادلنظمة بطريقة اختيارية ال إلزامية يساعد على إجناز 
 األعمال ادلدرسية بكفاءة وفاعلية.

85 5 35 2.4 

10 
زبفيض عدد احلصص األسبوعية للمدرسني يؤدي 

 إىل رفع كفاءة األداء.
75 10 40 2.2 

 7.5 78 27 270 اجملمــــوع 
     القـيـــــــادة 

الدديقراطية تعطي فرصاً زبلق طرق تدريس اإلدارة  4
 جديدة مالئمة للطلبة.

101 26 18 2.7 

اىتمام اإلدارة أبعضاء ىيئة التدريس يعمل على  7
 إظهار مواىبهم وتنمية قدراهتم.

116 6 3 2.9 

 1.8 58 28 39 تتميز اإلدارة ادلدرسية ابلبريوقراطية يف ازباذ قراراهتا. 15
 7.4 79 40 256 اجملمــــوع 
     االتصـــــــــال 

زبصيص ادلدير جزءاً من وقتو دلتابعة سري العلمية الًتبوية  11
 2.7 14 12 99 يف الفصول الدراسية يساعد على جناح العملية الًتبوية.

غالباً ما تستخدم الوسائل التوضيحية يف إيصال  13
 2.6 20 5 100 ادلعلومات للطلبة.

للتفاعل اإلجيايب مع أولياء أمور الطلبة إاتحة الفرصة  14
 2.8 5 17 103 يؤدي إىل رفع الروح ادلعنوية للعاملني.

 8.1 39 34 302 اجملمــــوع 

 ادلصدر : من عمل الباحث ابالعتماد على استمارة االستبيان .
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 زلور احلوافــز : -2
عينة البحث على العبارة ( يتضح أنو من خالل إجاابت أفراد 5ابالطالع على اجلدول رقم ) 

الثانية عشرة أبن ادلدرسني ال حيصلون على مكافآت مادية ومعنوية يف مجيع ادلناسبات ، وذلك جلمعها 
 درجة . 1.8متوسطاً قدره 

 
 زلور ظروف العمل : -3

( واخلاصة دبحور 10،  9،  2( السابق وادلتضمن العبارات )5دبالحظة اجلدول رقم ) 
 يت :ظروف العمل تبني اآل

ادلناخ ادلالئم والشعور ابلثقة واالحًتام ادلتبادل بني ادلدرسني واإلدارة والطلبة ينجم عنو العالقات    
 درجة . 2.9ادلثالية، وذلك من خالل ما مجعتو العبارة الثانية من متوسط إجاابت والبالغ 

 2.4مجعت متوسطاً قدره أما العبارة التاسعة وادلتعلق ابلتوزيع العادل واالختياري للعمل فقد  
درجة ، مما يعين أن إجناز األعمال يتم بكفاءة وفاعلية ، ويشعر العاملني ابلعدل والرضا عن اإلدارة ، 
بينما جاءت إجاابت أفراد العينة على العبارة العاشرة يف ادلرتبة األخرية من حيث األمهية جلمعها 

احلصص ( يؤدي إىل شعورىم ابلراحة واىتمام مما يدل على أن زبفيض العمل )  2.2متوسطًا قدره 
 اإلدارة هبم أثناء أتديتهم لعملهم . 

 
 زلور القيــادة : -4

( 5( ودبالحظة اجلدول رقم ) 15،  7،  4ويتعلق ىذا احملور ابلقيادة من خالل العبارات )  
درجة ، مما يدل على أن  2.9جند أن أعلى متوسط لإلجاابت كان للعبارة السابعة حيث بلغت 

 اىتمام اإلدارة وادلدرسني دينحهم الثقة ابلنفس ، وينمي قدراهتم ويزيد من والئهم للمنظمة .    
وقد أتكد ذلك من خالل إجاابت أفراد العينة على العبارة الرابعة وىو أن اإلدارة الدديقراطية  

 2.7ذبعل ادلدرسني يبتكرون طرق تدريس جديدة ، وذلك دلا مجعتو ىذه العبارة من متوسط وقدره 
 درجة .
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القرارات فقد مجعت أما العبارة اخلامسة عشرة واليت تصور اإلدارة ادلدرسية بريوقراطية يف ازباذ  
درجة ، مما يعين أن اإلدارة سبتاز ابلقيادة الدديقراطية وليس  1.8احلد األدىن من متوسط اإلجاابت وىو 

 البريوقراطية .
 
 زلور االتصال : -5

( وقد احتلت العبارة  14،  13،  11ويتعلق ابالتصال ويشمل ىذا احملور العبارات اآلتية ) 
 الًتتيب وفقا دلتوسطات اإلجاابت اليت مجعتها ، حيث بلغت ذلك ادلتوسط الرابعة عشرة األولوية يف

درجة، وىذا ما يؤكد على أن التفاعل بني أولياء أمور الطلبة وبني ادلدرسني يرفع من روحهم  2.8
 ادلعنوية وحيفزىم على بذل ادلزيد من العطاء واجلهد يف سبيل إجناح العملية الًتبوية والتعليمية .

( يتبني أن لإلدارة أمهية قصوى يف عملية متابعة سري العملية الًتبوية 5حظة اجلدول رقم )ودبال 
، وذلك من خالل زبصيص وقت لتقييمها ومتابعتها وترجع أمهية ىذه النقطة إىل ما سبنحو للمديرين 

عتو من فرصة التعرف على ادلشاكل اليت تعيق العملية الًتبوية ، وذلك من خالل ادلتوسط الذي مج
 درجة . 2.7العبارة احلادية عشرة والبالغة 

وأييت يف ادلرتبة األخرية ضمن ىذا احملور العبارة الثالثة عشرة دلا مجعتو من متوسط إجاابت  
 درجة ، وادلتضمن استخدام الوسائل التوضيحية يف إيصال ادلعلومات . 2.6قدره 

 
 ج _ ربليل نتائج عينة الطلبة :

ائج إجاابت أفراد عينة الطلبة وفقًا للعبارات اخلاصة بكل زلور من وسيتم عرض ربليل نت 
 ( .6خالل اجلدول رقم )

 
 زلور ادلشاركة : -1

( ، فقد 8،6،3،1يتعلق ىذا احملور دبشاركة الطلبة يف ازباذ القرارات من خالل العبارات ) 
العالقة نتاج تفاعل بني بلغت إجاابت معظم أفراد العينة على أن العبارة األوىل ، وادلتضمن كون 

درجة ، أما العبارة الثالثة فقد حصلت على  2.9األطراف يؤدي إىل التجاوب بينها متوسطًا قدره 
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درجة ، والذي يعترب العالقات اإلنسانية وسيلة لتحقيق األىداف وليست ىدفاً يف  2.7متوسط قدره 
 حد ذاهتا .
ة والثامنة قد حصلتا على متوسط إجاابت ( أن العبارتني السادس6ويالحظ من اجلدول رقم ) 

 على التوايل . 2.3و  2.4متقارب نوعاً ما ، حيث مجعت كل منهما 
 

 ( يوضح التوزيع التكراري إلجاابت عينة الطلبة 6جدول رقم ) 
رقم 

 عبارةال
 احملــــــور

 ادلقيـــاس
 ادلتوسطات

 غري موافق ال أدري موافق
     ادلشاركــــــــة 

العالقة اإلنسانية نتاج تفاعل بني طرفني أو أكثر  1
 يؤدي إىل التجاوب بينهما.

340 20 10 2.9 

العالقات اإلنسانية ديكن النظر إليها على أهنا  3
 وسيلة للوصول إىل جهود مثمرة.

300 40 30 2.7 

كثرياً ما تلجأ إدارة ادلدرسة إىل إقامة زلاضرات وندوات  6
 2.4 100 13 255 مشكالتك ادلدرسية.وحلقات دراسية دلناقشة 

يساىم ادلدرسة ابشًتاك الطلبة يف بعض األمور ادلدرسية  8
 2.3 117 13 240 يشعرىم دبسؤوليتهم ذباه مدرستهم.

 10.7 257 88 1135 اجملمــــوع 
     احلوافـــــــــز 

10 
تكرًن ادلتميزين ومنحهم شهادات تقديرية يف حفالت 

الدراسي يساىم يف تشجيعهم على ادلثابرة هناية العام 
 ورفع مستواىم العلمي.

329 22 19 2.8 

 2.8 19 22 329 اجملمــــوع 
     ظـروف العمــل 

العالقات اإلنسانية انذبة عن توفر جو من الثقة  2
 .2 12 21 337 واالحًتام ادلتبادل بني اإلدارة والعاملني.

ادلدرسني دور كبري يف للعالقة الشخصية بينك وبني  4
 2.7 30 38 302 التعامل معو.
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 ( يوضح التوزيع التكراري إلجاابت عينة الطلبة 6اتبع جدول رقم ) 
رقم 

 عبارةال
 احملــــــور

 ادلقيـــاس
 ادلتوسطات

 غري موافق ال أدري موافق

9 
توفر ادلناخ الصحي والروح الطيبة يف ادلدرسة يعمل 

 2.5 84 12 274 وزايدة جهدىم.على ربفيز الطلبة 

 2.3 115 13 242 يوجد توافق بني قدرات ادلعلم وادلنهج الدراسي. 13
 10.4 241 84 1155 اجملمــــوع 
     القـيـــــــادة 

5 
شخصية ادلدرس ذلا أتثري كبري يف جذب انتباىك 

 2.8 22 12 336 لعملية النقاش واحلوار.

 1.8 191 50 130 ابلنمط الفوضويتتميز اإلدارة ادلدرسية  12
 4.6 213 62 466 اجملمــــوع 
     االتصـــــــــال 

7 
العمل على ربط الصلة بني ادلدرسة وأولياء األمور 

 2.5 85 25 260 يساىم يف منحك الثقة ابلنفس.

11 
استخدام أسلوب جيد لالتصال ادلباشر بني الطلبة 

 إجيابية.وادلدرس من شأنو أن حيقق نتائج 
308 13 49 2.7 

 5.2 134 38 568 اجملمــــوع 

 ادلصدر : من عمل الباحث ابالعتماد على استمارة االستبيان .
 
 زلور احلوافز : -2

( يتضح أن للحوافز أثرًا عميقًا يف نفسية الطلبة ، ألهنا 6ابالطالع على اجلدول رقم ) 
خالل إجاابت أفراد العينة على العبارة العاشرة ، إذ حصلت تدفعهم لبذل ادلزيد من العطاء وادلثابرة من 

 درجة . 2.8على متوسط قدره 
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 زلور ظروف العمل : -3
( فيما يتعلق دبحور ظروف العمل من خالل العبارات 6دبالحظة اجلدول رقم ) 

، حيث ( جند أن العبارة الثانية قد احتلت ادلرتبة األوىل من حيث التسلسل واألمهية 13،9،4،2)
أكدت معظم إجاابت أفراد العينة على أن العالقة اإلنسانية انذبة عن توفر األجواء ادلناسبة لألمن 

درجة . يف حني جاءت  2.9والثقة واالحًتام آلراء وألفكار الطلبة ، وذلك جلمعها متوسطًا قدره 
وراً كبرياً يف ربقيق النجاح يف العبارة الرابعة واليت تؤكد على أن للعالقة الشخصية بني ادلدرس والطالب د

درجة ودبالحظة  2.7ادلرتبة الثانية من حيث األمهية ضمن ىذا احملور ، حيث مجعت متوسطًا قدره 
ادلتوسطات األخرى الباقية للعبارتني التاسعة والثالثة عشرة جند أن ادلناخ الصحي ادلالئم وروح التعاون 

قد اتفقت معظم إجاابت أفراد العينة على ىاتني العبارتني يعمالن على ربفيز وزايدة رلهود الطلبة، ف
على أمهيتهما ابلنسبة للطلبة ، دلا ذلما من دور ىام يف ربفيزمها وزايدة جهودمها من أجل ربقيق النجاح 

 درجة على التوايل . 2.3و  2.5، فقد مجعت كل منهما متوسطاً قدره 
 
 زلور القيــادة : -4

( جند أن العبارة اخلامسة وادلتضمنة أن شخصية ادلدرس ذلا القدر 6دبالحظة اجلدول رقم ) 
الكبري من األمهية يف التأثري على جذب انتباه الطلبة لعملية النقاش واحلوار قد حصلت على متوسط 

 درجة . 2.8قدره 
درجة ، حيث أكدت معظم  1.8بينما حصلت العبارة الثانية عشرة على متوسط قدره  

 أن اإلدارة ادلدرسية إدارة دديقراطية رشيدة ومتعاونة وليست إدارة فوضوية .إجاابت العينة 
 
 زلور االتصال : -5

ويتعلق ىذا احملور ابالتصال بني الطلبة واألطراف األخرى الداخلية واخلارجية من خالل  
ة قد اتفقت ( يتضح أن معظم إجاابت أفراد العين6( . وإذا ما نظران إىل اجلدول رقم )11،7العبارتني )

على أن الوسيلة ادلستخدمة يف االتصال ادلباشر بني ادلدرس والطلبة ربقق نتائج إجيابية ، وذلك من 
درجة ، وذلك دلا ذلذه الوسيلة من  2.7خالل نص العبارة احلادية عشرة واليت مجعت متوسطًا قدره 

الطلبة القيام ابدلهام  أمهية ، حيث تؤدي إىل وصول ادلعلومات ووضوح ادلطالب ، مما يسهل على
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والواجبات ادلطلوبة يف الوقت ادلناسب . أما العبارة السابعة واليت تؤكد على أن العمل على ربط الصلة 
بني ادلدرس وأولياء األمور يساىم يف منح الطالب الثقة ابلنفس فقد اتفقت معظم إجاابت أفراد العينة 

لًتبوية والتعليمية بواقعية وحياولون ادلشاركة يف إجياد حلول على أن أولياء أمور الطلبة يتفهمون العملية ا
 درجة . 2.5لبعض مشاكلها حسب مقدرهتم ، إذ مجعت ىذه العبارة متوسطاً قدره 

 االستنتاجات وادلقًتحـات :
لقد توصلت إىل عدد من االستنتاجات وادلقًتحات اليت سبثل احللول وادلعاجلات ادلقًتحة يف  

 يت شخصتها الدراسة ، وسيتم التطرق إليها من خالل اآليت :ضوء ادلشكالت ال
 
 االستنتاجـــات : -

توصلت من خالل ىذه الدراسة إىل عدة استنتاجات ديكن استعراضها يف جانبني مها:  
 اجلانب النظري، واجلانب العملي ) ادليداين ( .

 أوالً / استنتاجات الدراسة النظرية :
تب والدورايت أبنو ال يوجد اتفاق حول تعريف زلدد دلفهوم الحظت من خالل مراجعة الك  -1

 العالقات اإلنسانية واإلدارة ادلدرسية .
إن العديد من ادلؤثرات اليت ذلا دور ىام يف التأثري على العالقات اإلنسانية زبتلف حسب   -2

وجهات نظر الباحثني والكتاب ، فمنهم من حيددىا ابدلشاركة واحلوافز وظروف العمل 
قيادة واالتصاالت الرمسية وغري الرمسية ، ومنهم من يعتربىا منفردة ويضيف عليها العوامل وال

 البيئية احمليطة ابدلنظمة .
العالقات اإلنسانية ذلا دور كبري يف جناح اإلدارة ادلدرسية ، فيجب على اإلدارة ادلدرسية   -3

خلق ىذا اجلو ىي احًتام  خلق جو ُمْرٍض يف ادلدرسة ، والطريقة األساسية اليت تساعد على
 آراء ادلدرسني والطلبة .

 اثنياً / استنتاجات الدراسة ادليدانية :
بيّنت الدراسة أن كل طرف من األطراف ادلشاركة يف اإلدارة ادلدرسية يشارك يف ازباذ   -1

القرارات ادلتعلقة هبم ، وىذا يشعرىم أبمهية األعمال اليت يقومون هبا أو يؤدوهنا ، مما يثبت 
 صحة الفرضية الفرعية الثانية .
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أظهرت الدراسة ادليدانية أن للحوافز دورًا فّعااًل يف زايدة الكفاءة الًتبوية والتعليمية ، ودفع   -2
األطراف ادلشاركة يف اإلدارة ادلدرسية إىل بذل ادلزيد من اجلهد والعطاء ، مما يثبت صحة 

 الفرضية الفرعية األوىل .
أثبت الدراسة ادليدانية أن ظروف العمل ذلا قدر كبري من األمهية يف ربقيق أىداف ادلنظمة ،   -3

وذلك من خالل خلق األجواء الًتبوية والتعليمية ادلالئمة لألطراف ادلشاركة ، مما يثبت صحة 
 الفرضية الفرعية الثالثة .

تلعب دوراً كبرياً يف رفع الروح ادلعنوية أظهرت الدراسة ادليدانية أن اإلدارة ادلدرسية الدديقراطية   -4
 للمدرسني والطلبة .

أسفرت الدراسة ادليدانية أن لوسائل االتصال الرمسية وغري الرمسية أمهية كبرية يف ربقيق نتائج   -5
 إجيابية يف رفع كفاءة األداء الًتبوي والتعليمي .

 ادلقرتحـــات : -
 قًتح اآليت :بعد أن مت استعراض أىم االستنتاجات فإين أ 

ضرورة أن تكون ىناك دراسات حول العالقات اإلنسانية واإلدارة ادلدرسية أكثر عمقًا دلا   -1
 ذلذا ادلوضوع من أمهية ابلغة ، وربديد تعاريف دقيقة ذلذه العالقات وبيان حدودىا .

داء الًتبوي ضرورة زايدة احلوافز ادلادية وادلعنوية لألطراف ادلشاركة يف ادلدرسة لرفع كفاءة األ  -2
 والتعليمي لدفعهم إىل مزيد من العطاء واجلهد .

 ضرورة اشًتاك الطالب يف الندوات واحملاضرات اخلاصة دبناقشة مشكالتو ادلدرسية .  -3
العمل على زبفيض عدد احلصص األســــبوعية للمدرس لتقليل العبء عنو ولكي ال تشعـــره   -4

 ابدلـلل .
قتو دلتابعة سري العملية الًتبوية يف الفصول لنجاح العملية على ادلدير أن خيصص جزءاً من و   -5

 الًتبوية .
إن اعتماد أسلوب ادلعاملة العادلة بني الطلبة وادلدرسني من قبل اإلدارة لو أتثري إجيايب على   -6

 إنتاجية ادلدرسني من جهة وربفيز الطلبة من جهة أخرى . 
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