
  

  ٢٠١٨عشر لسنة تاسع  العدد ال                                    مجلة البحث العلمى فى التربیة
٣٠٧

  
  
  
  

  واقع ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة األھلیة للعالقات اإلنسانیة
   بمدینة الریاض

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إعداد
  خالد بن عبد الرحمن الشھري/ أ

   جامعة الملك سعود– كلیة التربیة –ماجستیر 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣٠٨

  :ملخص الدراسة
مدینة الریاض للعالقات ھدفت الدراسة تعرف واقع ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة األھلیة ب

 وكذلك التعرف على درجة اختالف آراء أفراد عینة الدراسة حول واقع ممارسة قائد . اإلنسانیة
المؤھل :  (انیة باختالف متغیرات الدراسةالمدرسة االبتدائیة األھلیة بمدینة الریاض للعالقات اإلنس

وقد . ُمعلم مرحلة ابتدائیة) ٢٢٠(لدراسة   عینة اأفراد وقد بلغ ، )العلمیة، الخبرة في مجال الدریس
   :  توصلت الدراسة إلى ما یلي

 %٨٨٫٣٣ھناك استجابة واضحة لمجال القدوة الحسنة وكان الوزن النسبي للمجال یساوي  -١
 %٨٤٫٤٨ھناك استجابة عالیة لمجال التعاون وكان الوزن النسبي للمجال یساوي  -٢
 %٧٧٫٠٥الوزن النسبي للمجال یساوي ھناك استجابة متوسطة لمجال التقدیر وكان  -٣
 %٨٧٫٤١ھناك استجابة عالیة لمجال االحترام وكان الوزن النسبي للمجال یساوي  -٤
 % ٨٧٫٤١ھناك استجابة متوسطة لمجال بناء الثقة وكان الوزن النسبي للمجال یساوي  -٥
روق  وكانت الف، )المؤھل العلمي(یوجد اختالف بین آراء عینة الدراسة باختالف متغیر  -٦

 .لصالح الذین مؤھلھم العلمي بكالوریوس وذلك حسب المتوسط الحسابي
لصالح األقل خبرة الذین ) الخبرة(یوجد اختالف بین آراء عینة الدراسة باختالف متغیر  -٧

 .  سنة٥-١لدیھم خبرة من 
     :  المقدمة

نظیم الجھود ُتعد القیادة المدرسیة عنصرًا أساسیًا في النظام التعلیمي فھي وسیلة مھمة لت
إیجاد بیئة خصبة تساعد في تنمیة الطالب تنمیة شاملة ومتوازنة بما یتناسب مع قدراتھ واستعداداتھ و

كما وأن القیادة المدرسیة ُتعنى بالنھوض بالعملیة التعلیمیة بكامل . وفق البیئة التي یعیش فیھا
  .جوانبھا بكونھا مشرفة ومنظمة ومسیرة للعمل التعلیمي

 والفني داخل المدرسة من خالل اإلداري في تسییر العمل األساسيمدرسة الدور ولقائد ال
وضع الخطط وتنظیم العمل ومتابعتھ وتوزیع المھام على الكادر المدرسي بما یتوافق مع قدراتھم 

 في ، وإمكانیاتھم واالھتمام بتنمیة مھارات الطالب والعمل على ربط المدرسة بالمجتمع المحلي
  . حو تحقیق المدرسة ألھدافھا المنشودةسعٍي حثیث ن

لذا فھي تباشر فعلیا في تنفیذ ، وتمثل القیادة المدرسیة الجانب التنفیذي في العمل التربوي
ودورھا في ،  التي تسھم في تحقیق أھداف التربیة والتعلیم بشكل عامواإلجراءاتجمیع النشاطات 

 العنصر البشري بجمیع علق بتعاملھا معخصوصا بما یت، ھذا المجال یعد دورا كبیرا ومؤثرا
  ).٢١ ص، ٢٠١٢، لھلوب( مكوناتھ

وبطبیعة كون المدرسة تحتوي على مكونات بشریة تعمل وفق نظام معین لتحقیق أھداف 
، معینھ مع وجود قائٍد لھ دور ھام ومؤثر في تنسیق تلك الجھود وتوجیھھا في إطار جماعٍي فاِعل

  .ل الفعال ما بین قائد المدرسة والكادر المدرسيبرزت أھمیة إیجاد ُسبل للتواص
 في العمل اإلداري فھو مكون ھام من مكوناتھ بل ویتعدى ذلك أھمیتھوھذا التواصل لھ 

فالرساالت ،  الناجحین في مجاالت عدةوأعداد الضوابط وإرساء لنقل المعرفة أساسیًالكونھ سبیًال 
 فمذ خلق اهللا اإلنسان ، امنة خرجت للوجود بمساعدتھالسماویة ُنقلت للبشر من خاللھ والقدرات الك

 َوِمْن آَیاِتِھ َخْلُق السََّماَواِت :   قال تعالىاإلنسانيكان االختالف سمة بارزة من سمات التكوین 
ھذا االختالف یحفز . ]٢٢ :  الروم [َواْلَأْرِض َواْخِتَلاُف َأْلِسَنِتُكْم َوَأْلَواِنُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَیاٍت لِّْلَعاِلِمیَن
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 َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم مِّن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوًبا  إلیجاد ُسبل للتعایش واالئتالف اإلنسان
فاإلنسان مدني . ]١٣:لحجراتا[ َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّھ َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّھ َعِلیٌم َخِبیٌر

  .بطبعھ دائما ما یجد نفسھ محاطًا بطبیعة حاجتھ اإلنسانیة للتواصل والتفاعل مع اآلخرین من حولھ
 مورد أساسي إلىوالتواصل اإلنساني تبرزه جودتھ وإنسانیتھ في تحویل ھذه الحاجة 

ومع تدرج المعرفة  . على وجھ الخصوصاإلداريومحكم للنجاح في كافة المجاالت وفي المجال 
ومالمستھا لحاجات الناس ظھرت لنا مدارس إداریة حدیثة ُتعنى بدور العالقات اإلنسانیة في 
اإلدارة وتعززه ومن أھمھا تحدیدًا مدرسة العالقات اإلنسانیة التي بدورھا اھتمت بالجانب اإلنساني 

  . وسلبًاإیجابًا یتھمإنتاجوالمعنوي للعاملین بكونھ حق من حقوقھم وألثره المباشر على 
 ھي وسیلة للحصول على جھد منظم للجماعة اإلداريوالعالقات اإلنسانیة في المجال 

بصورة مثمرة وبطریقة تضمن تحریك دوافعھم كفریق واحد بصورة تعاونیة ومشبعة لحاجاتھم 
مة التي والنفسیة في سبیل الوصول لألھداف المشتركة بینھم وبین المنظ،  واالجتماعیة، المادیة

  ).٢ص ، ١٤٣٣ ، الحسین (یعملون بھا
وال شك أن تطور الفكر اإلداري أدى إلى تغییر وظیفة القیادة المدرسیة واتساع مجالھا في 

 ذلك إلى باإلضافة أصبحت بل ، فلم تعد القیادة المدرسیة مجرد عملیة روتینیة، الوقت الحاضر
، ٢٠١١ ، البوھي(ظام العمل بالمدرسة  تنظیم وتسھیل وتطویر نإلى تھدف ، إنسانیةعملیة 

  ).١٧ص
وفي المجال التعلیمي استحوذ ھذا الموضوع على اھتمام الباحثین لما للعالقات اإلنسانیة من 
أثر ظاھر على تأدیة المدرسة لدورھا ووظائفھا بما یخدم أھدافھا العامة ویعزز روح االنتماء لھا 

 في اتجاھات إحصائیة ذات داللة ًا ھناك فروقأنسات  الدراإحدى وأظھرت نتائج ، ولمھنة التعلیم
أفراد العینة نحو دور قائد المدرسة في تفعیل العالقات اإلنسانیة وكانت ھذه الفروق تمیل لصالح 

ودراسة أخرى أظھرت نتائجھا في محور العالقات . )١٤٣٣، المعثم(المدیرین بدرجة مرتفعة 
، الحسین( حصول جمیع العبارات على درجات مرتفعة اإلنسانیة بالتعامل الشخصي مع المعلمین

١٤٣٢.(  
ولعل العالقات اإلنسانیة الناجحة للقیادة المدرسیة تقف على خط واحد مع جمیع األھداف 
المرسومة للمدرسة ومن أھم ھذه األھداف تھیئة الجو المناسب للمعلمین واإلداریین للتعبیر عن 

  .ة المدخالت والمخرجات على حد سواءإمكانیاتھم بصورة كاملة مما یضمن جود
وتأسیسًا على ما سبق ذكره یرى الباحث أن ھناك حاجة ماسة إلى إجراء دراسة علمیة 

  .للكشف عن واقع ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة األھلیة للعالقات اإلنسانیة بمدینة الریاض
     :  مشكلة الدراسة

 المجال التربوي فھي تساعد على إیجاد جو یحفھ تحتل العالقات اإلنسانیة مكانة أساسیة في
 مناخ عمل صحي یمكن من خاللھ سیادة إیجاداالحترام المتبادل بین عناصر العملیة التعلیمیة بغیة 

روح التعاون والمحبة بین المعلمین وشعورھم بالثقة وزیادة عطائھم ووالئھم بما یتماشى مع رسالة 
قات اإلنسانیة الناجحة واحدة من أھم عوامل نجاح القائد في والعال. المدرسة ودورھا االجتماعي

قیادة المدرسة بصورة تضمن تحقیق األھداف المرسومة لھا من جانب وتحقیق الرضا الوظیفي 
  . والنفسي للمعلمین من جانب آخر

إن طریقة التعامل وممارسة العالقات اإلنسانیة من الدعائم المھمة للتقدم والطمأنینة 
 المھمة للمدیر القیادي لكسب والء األدواتكما أنھا من ، واألفرادار والرقي للمنظمات واالستقر
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وحب جمیع العاملین معھ وتعاونھم ومساھمتھم معھ في إنجاح المنظمة وتحقیق أھدافھا وطموحاتھا 
  ).١٠٣ص ، ١٩٩٣، شاویش(

إلى ) ١٤٣٣( المعثم وقد استحوذ ھذا الموضوع على اھتمام الباحثین حیث توصلت دراسة
 . یجابي على عمل المدرسة یعود لمستوى تطبیق قائد المدرسة للعالقات اإلنسانیةإأن ھناك أثر 

 برامج تدریبیة تعنى بتدریب الكوادر إیجاد ضرورة إلى) ١٤٣٣(وتوصلت دراسة الحسین 
  .التعلیمیة على العمل بمبدأ العالقات اإلنسانیة  نظرًا ألھمیتھا في المجال التربوي

 فھي غیر واضحة المعالم ، ما أن العالقات اإلنسانیة داخل المدرسة یشوبھا قصور واضحك
وھذا ما توصلت إلیھ دراسة ،  وبحاجة إلى تعزیزھا معرفیًا وسلوكیًا لدى قادة المدارس، واألھداف

 قادة المدارس لمبادئ العالقات اإلنسانیة في إدراكإذ أكدت وجود انخفاض في ) ١٤٢٠(العلوي 
بأن ھناك قصور في فھم ) ١٤١٩(والزھراني ) ١٤٣٣( ویؤید ذلك دراسة الربیعي . دارةاإل

  .واستخدام قائد المدرسة ألسلوب العالقات اإلنسانیة مما ینكس على األداء التربوي بوضوح
إلى أھمیة تدریب وتھیئة القادة للتعرف على طبیعة العالقات ) ٢٠٠١(وأشار السھالوي 

) ٢٠١١(والعتیبي ) ١٤١٨( الطویرقي وأوصى كما . الجماعي لقدرة على العملاإلنسانیة وتنمیة ا
 مرتبطة بالعالقات اإلنسانیة لدى قائد المدرسة لما لھا من أھمیة وأبحاث دراسات إجراءبأھمیة 

  . بالغة
وانطالقًا من أھمیة العالقات اإلنسانیة وأثرھا في المیدان التربوي تحددت مشكلة الدراسة 

لعالقات ما درجة ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة األھلیة ل:  بة على السؤال الرئیس اآلتيفي اإلجا
   ؟اإلنسانیة بمدینة الریاض

  :  أسئلة الدراسة
  :   التالیةاألسئلةتسعى ھذه الدراسة لإلجابة عن 

ن  للعالقات اإلنسانیة بمدینة الریاض ماألھلیةما درجة ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة  .١
 وجھة نظر المعلمین؟

 للعالقات اإلنسانیة في مجال القدوة الحسنة األھلیةما درجة ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة  .٢
 بمدینة الریاض من وجھة نظر المعلمین ؟

ما درجة ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة للعالقات اإلنسانیة في مجال التعاون بمدینة  .٣
 الریاض من وجھة نظر المعلمین ؟

 للعالقات اإلنسانیة في مجال التقدیر بمدینة األھلیةما درجة ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة  .٤
 الریاض من وجھة نظر المعلمین ؟

 للعالقات اإلنسانیة في مجال االحترام األھلیةما درجة ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة  .٥
 بمدینة الریاض من وجھة نظر المعلمین ؟

 للعالقات اإلنسانیة في مجال بناء الثقة األھلیةائد المدرسة االبتدائیة ما درجة ممارسة ق .٦
 بمدینة الریاض من وجھة نظر المعلمین ؟

 بمدینة األھلیةما درجة اختالف آراء عینة الدراسة حول ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة  .٧
، صف التدریس، المؤھل الدراسي(الریاض للعالقات اإلنسانیة باختالف متغیرات الدراسة 

  ؟) عدد سنوات الخبرة في المجال التعلیمي
  :  أھداف الدراسة

التعرف على درجة ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة األھلیة للعالقات اإلنسانیة بمدینة  .١
 .الریاض من وجھة نظر المعلمین
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جال للعالقات اإلنسانیة في ماألھلیة التعرف على درجة ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة  .٢
 .القدوة الحسنة بمدینة الریاض من وجھة نظر المعلمین

 للعالقات اإلنسانیة في مجال األھلیةالتعرف على درجة ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة  .٣
 .التعاون بمدینة الریاض من وجھة نظر المعلمین

 مجال  للعالقات اإلنسانیة فياألھلیةالتعرف على درجة ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة  .٤
 .التقدیر بمدینة الریاض من وجھة نظر المعلمین

 للعالقات اإلنسانیة في مجال األھلیةالتعرف على درجة ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة  .٥
 .االحترام بمدینة الریاض من وجھة نظر المعلمین

ال  للعالقات اإلنسانیة في مجاألھلیةالتعرف على درجة ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة  .٦
 .بناء الثقة بمدینة الریاض من وجھة نظر المعلمین

درجة اختالف آراء عینة الدراسة حول ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة التعرف على  .٧
 ، المؤھل الدراسي( للعالقات اإلنسانیة بمدینة الریاض باختالف متغیرات الدراسة األھلیة

 . )ي عدد سنوات الخبرة في المجال التعلیم، صف التدریس
التوصل إلى توصیات یمكن أن تسھم في تحسین واقع ممارسة العالقات اإلنسانیة لدى قادة  .٨

  .المدارس االبتدائیة األھلیة بمدینة الریاض
   :  أھمیة الدراسة
   :  األھمیة العلمیة

 أھمیة دور العالقات اإلنسانیة في تحقیق المدرسة أساساختیار الدراسة مبني على  .١
 . ھذا الدور على المعلمین والطالب والمخرجات التعلیمیةوتأثیر، ألھدافھا

 تطویر المھارات إلىتتماشى ھذه الدراسة مع االتجاھات العلمیة الحدیثة التي تسعى  .٢
 .اإلداریة لدى قادة المدارس وتساھم في إثراءھا

   :  األھمیة العملیة
دینة الریاض في بناء عالقات قد تساعد نتائج ھذه الدراسة قادة المدارس االبتدائیة األھلیة بم .١

 . جیده مع المعلمین لتحقیق األھداف التربویة المنشودةإنسانیة
 تساعد نتائج الدراسة قادة المدارس على التعرف على بعض جوانب القصور في أنیؤمل  .٢

  .تعاملھم مع المعلمین بھدف االستفادة منھا في المیدان التربوي
ادات التربویة حیث تساعد على فھم العالقات اإلنسانیة تعد ھذه الدراسة بمثابة المرشد للقی .٣

 . وممارستھا بالصورة السلیمة
 دراسات مماثلة ومشابھة تسھم في إجراءسوف تساھم نتائج ھذه الدراسة وتوصیاتھا في  .٤

  .تطویر مجال العمل التربوي
   :  حدود الدراسة

مارسة قائد المدرسة االبتدائیة سوف تقتصر ھذه الدراسة على معرفة واقع م:  الحدود الموضوعیة
وسوف تقیس ھذه الدراسة العالقات اإلنسانیة لدى قائد المدرسة من . األھلیة للعالقات اإلنسانیة

 .  القدوة الحسنة و التعاون في العمل والتقدیر واالحترام المتبادل وبناء الثقة:  خالل المجاالت التالیة
 :  سة على المدارس االبتدائیة األھلیة التابعة للمكاتب التالیةسوف تقتصر ھذه الدرا:  الحدود المكانیة

  .  بمدینة الریاض. مكتب الوسط، مكتب الشرق، مكتب الجنوب
/ ١٤٣٨سوف تجرى ھذه الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي :  الحدود الزمانیة

  .ه١٤٣٩
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  . معلمین سوف تعتمد ھذه الدراسة على آراء ال:  الحدود البشریة
   :   مصطلحات الدراسة

  :  العالقات اإلنسانیة
 اكبر قدر إلىبطریقة تدفعھم للتعاون للوصول ،  العاملین في موقف عملاألفرادھي اندماج 
 ، ١٩٩٣ ، شاویش(مع تلبیة احتیاجاتھم االقتصادیة والنفسیة واالجتماعیة ، ممكن من اإلنجاز

  . )١١٠ص
تحقیق احتیاجات المعلمین الشخصیة :  ھذه الدراسةویقصد بالعالقات اإلنسانیة في 

 بما یعود ،  في العملوإشراكھموتحفیزھم عن طریق احترامھم وتقدیر أدوارھم في العملیة التربویة 
  . على إنتاجیتھم ویزید من ثقتھم

 ،  االحترام، التقدیر، التعاون، القدوة الحسنة (وتھتم ھذه الدراسة بدراسة المجاالت التالیة
  ). ناء الثقةب

   :  قائد المدرسة
 والفنیة والمشرف العام على حسن سیر اإلداریة عن توجیھ النشاطات األول المسئولھو 

  ).٩ ص ، ١٤٣٣، الربیعي(العمل المدرسي لتحقیق األھداف المنشودة من المدرسة 
ة التعلیم  المكلف من قبل إداراإلداري بأنھ القائد :  ویقصد بقائد المدرسة في ھذه الدراسة

ویمتلك صفات شخصیة وخبرة تؤھلھ للقیام ، بمدینة الریاض إلدارة شؤون المدرسة ورعایتھا
  .بالمھام المناطة بھ
  :الدراسات السابقة

رت  .١ ة المب ع  :  )(lambert ،2006دراس ن واق شف ع دفت الك دارس اإلدارة ھ ي الم  ف
ي     ، اعتمدت أدائھااالبتدائیة والمتوسطة والثانویة بغیة تحسین      نھج التجریب ى الم الدراسة عل

الث                 ن ث امج م ألف البرن دیري المدرسة، وت  أطوار من خالل تطبیق برنامج لتطویر أداء م
سل    د بالتسل ھا القائ ور    (یخوض الي، ط ور االنتق ي، الط ور التعلیم اءةالط ةالكف )  العالی

ین    ا ب ن     ) ١٠-٤(وتراوحت مدة التطبیق م ة م ى عن ق عل د مدرسة   ١٥ سنوات طب  ١١( قائ
طة،    دة متوس ة، واح ة٣ابتدائی ات     )  ثانوی ن والی ة م اطق مختلف ي من افف ات وأری  الوالی

ي       . المتحدة ا یل ادة       أ:  وكان من أھم نتائج الدراسة م ي تحسین أداء ق ھ ف امج فاعلیت ت البرن ثب
ة     سؤولیة الجماعی ال بالم ات االنتق سمت عملی دارس، وات یالم ت ، موالتنظ ین األدوارتنام  ب

  .ین، وتفاعلت من خالل تعاون الجمیع في حل أي مشكلة والمعلماإلدارة
ري   .٢ ة الدوس ـ ١٤٣٠(دراس دفت :  ) ھ رف ھ ات   تع ة العالق ي تنمی ة ف دیر المدرس  دور م

اض و                  ة الری رآن الكریم بمدین یظ الق دارس تحف دیري ومعلمي م اإلنسانیة من وجھة نظر م
ة       ن وجھ سانیة م ات اإلن ة للعالق دیر المدرس ق م ع تطبی د واق دیري   تحدی ي وم ر معلم نظ

ن    ة م ة الدراس ت عین في، وتكون نھج الوص ة الم تخدمت الدراس دارس، اس دیرا، )٣٤(الم م
ي    :  معلما،  وكانت أداة الدراسة ھي  ) ٨٥٥(و ا یل ائج الدراسة م :  االستبانة، وكان من أھم نت

ین           دى المعلم اعي ل ة م      ،  یشجع قائد المدرسة العمل الجم دأ العدال د المدرسة بمب ع تعامل قائ
  . ساعد المعلمین على إیجاد الوسائل التي تساعدھم على تحسین أدائھم، المعلمین

ة  .٣ د دراس ة      ) ١٤٣٠(المول ة المكرم طة بمك دارس المتوس دیري الم ة م ة رؤی دفت معرف ھ
ى بدورھم في تفعیل العالقات اإلنسانیة، كما ھدفت          دارس      إل ة معلمي الم ى رؤی  التعرف عل

سانیة  المتوسطة بمكة لواقع ممارسة ال    ات اإلن نھج الوصفي     . مدراء للعالق استخدم الباحث ال
ت أداة الدراسة ھي      ) ١٥٠(مدیر و   ) ٣٠(وكانت العینة    م، وكان ن    :  معل ان م تبانة، وك االس
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ي        أن:  أھم نتائج الدراسة ما یلي     سانیة ف ات اإلن ة للعالق  درجة ممارسة قادة المدارس الثانوی
ة   د المدرسة   ، ی ُبعد القدوة عالی ین  إدعم قائ ین      ، ینجازات المعلم ع المعلم ھ م د عالقت ي القائ بن

  .یوفر القائد مناخ جید إلنجاز العمل المدرسي،  من الثقةأساسعلى 
 ھدفت تعرف درجة استخدام مدیري المدارس الثانویة  :   )٢٠١٠(دراسة الزبون وآخرون     .٤

في، وتكون   نھج الوص ة الم تخدمت الدراس سانیة، اس ات اإلن لوب العالق رش ألس ة بج ت عین
ي           ة ھ ت أداة الدراس رش،  وكان ة ج ي محافظ ة ف دارس الثانوی ي الم ن معلم ة م   :  الدراس

ي      ات      أن:  االستبانة، وكان من أھم نتائج الدراسة ما یل دارس للعالق ادة الم  درجة استخدام ق
غ  اإلدارةاإلنسانیة في     المدرسیة كانت ضمن مستوى االستخدام المتوسط بمتوسط حسابي بل

ة  یتیح القائد للمعلمین للعمل بحریة وفق   أنأھمیة   ،)٣٧،  ٣( ة    األنظم ز الثق  المدرسیة لتعزی
 . تعزى لمتغیرات المؤھل الدراسي والخبرة العلمیةإحصائیةتوجد فروق ذات داللة ، لدیھم

یلینجر   .٥ ع :   )shellinger، 2010(دراسة ش ین م ل المعلم دى تفاع اس م دفت قی  اإلدارة ھ
ي        من خالل التركیز على ال  نھج الوصفي التحلیل ین، واستخدم الباحث الم ع المعلم عالقات م

ن        ارة ع ة عب ة الدراس ت عین ا، وكان ات وتحلیلھ ع المعلوم ي جم دارس  إداراتف الث م  ث
ت  األمریكیةابتدائیة في والیة كنتاكي     ار      أداة، وكان ق نظام اختب اكي  ( الدراسة ھي تطبی كنت

راد لقیاس أداء   ) -castكومنولث المرن    ي         . األف ا یل ائج الدراسة م م نت ن أھ ان م وجود  :  وك
 مع المعلمون  اإلدارةتتعامل اإلدارة،  مجلس وأعضاءعالقات ایجابیة تسودھا بین المعلمین   

  . بمبدأ التعاون والتشارك في العمل
ة  .٦ ارثي دراس ي     ) " ه١٤٣٣(الح سائدة ف سانیة ال ات اإلن ستویات العالق رف م دفت تع ھ

ة بمحافظة ا    دارس الثانوی ائفالم ة     . لط ت العین نھج الوصفي وكان ) ٣٦( استخدم الباحث ال
ا      :  معلم، وكانت أداة الدراسة ھي) ٩٩٢(مدیر و   ائج الدراسة م م نت ن أھ االستبانة، وكان م

، یتعاون قائد المدرسة مع المعلمین من خالل مساعدتھم في حل المشكالت المدرسیة          :  یلي
ى   یحر، یقدر قائد المدرسة إنجازات المعلمین     سوده    إیجاد ص قائد المدرسة عل اخ عمل ت  من

  .  زمالئھأمامیتجنب قائد المدرسة لوم وتوبیخ المعلم ،  والثقة واالحتراماأللفة
ات       :  )١٤٣٣(دراسة الربیعي    .٧ ة للعالق دارس الثانوی  ھدفت تعرف واقع ممارسة مدیري الم

وتكون مجتمع الدراسة  اإلنسانیة، اعتمد الباحث في دراستھ على المنھج الوصفي التحلیلي،         
ت أداة الدراسة   )٨٥(من المعلمین وقادة المدارس،  وطبقت الدراسة على     قائد ومعلم،  وكان

ي             ا یل ائج الدراسة م م نت ن أھ ان م تبانة،  وك ة    :  المستخدمة ھي االس روق ذات دالل د ف توج
ي مج              إجابات بین   إحصائیة رة ف ر الخب ي ضوء متغی دارس ف ادة الم ین ق ة الدراسة ب ال  عین

ي    ، التدریس في االستجابات في العالقات اإلنسانیة المتعلقة بالقائد    ین ف د المعلم مشاركة القائ
 ،،  ویتیح الفرصة لھم لحل مشكالت العمل المدرسي  أدائھماتخاذ القرارات التي تؤثر على 

املی       ن یشجع القائد على المبادرة بتقدیم أفكار جدیدة ویعمل على إتاحة الفرصة للمعلمین والع
د   ، في المدرسة للتعبیر عن آرائھم ومقترحاتھم فیما یتعلق بإدارة العمل المدرسي      یحث القائ

ك للقضاء                     ى ذل شجعھم عل د،  وی ق واح ي فری ع بعضھم كأعضاء ف المعلمین على العمل م
املین    أنشطةیدعم القائد ، على الصراعات الفردیة الغیر محمودة    ین والع ین المعلم  التعاون ب

 . ویشجعھم على المبادرة المبنیة على العمل الجماعي،  واالنجازات المتمیزةفي المدرسة، 
ة      :  ) ھـ ١٤٣٣( دراسة الحسین    -٦ .٨ دارس االبتدائی دیري الم ع ممارسة م  ھدفت تعرف واق

نھج             ین، استخدام الباحث الم ة نظر المعلم ن وجھ ة م للعالقات اإلنسانیة بمحافظة المزاحمی
ت عین   ي، وتكون في التحلیل ن  الوص ة م ي   ) ٢٠٠(ة الدراس ة ھ ت أداة الدراس م،  وكان معل

ي             ا یل ائج الدراسة م م نت ن أھ ان م ة    :  االستبانة، وك روق ذات دالل د ف ین  إحصائیة ال توج  ب
ي      إجابات  عینة الدراسة بین قادة المدارس في ضوء متغیر المؤھل العلمي في االستجابات ف

د    ة بالقائ سانیة المتعلق ات اإلن د ف ، العالق ة  ال توج ین إحصائیة روق ذات دالل ات  ب ة إجاب  عین
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ي            ي االستجابات ف دریس ف ي مجال الت رة ف الدراسة بین قادة المدارس في ضوء متغیر الخب
د  ة بالقائ سانیة المتعلق ات اإلن ع    ،العالق ي جمی سانیة ف ات اإلن ة العالق ق نظری د یطب  أن القائ

ین موضوعیًا   یقیم قائد المدرس" عبارة واحدة إالالعبارات بدرجة كبیرة،     حصلت  " ة المعلم
   . على درجة متوسطة

 ھدفت تعرف واقع ممارسة مدیري المدارس الثانویة للعالقات    :  ) ھـ ١٤٣٤(دراسة المعثم    .٩
في           نھج الوص ث الم تخدام الباح ین، اس ر المعلم ة نظ ن وجھ رس م ة ال سانیة بمحافظ اإلن

ن   ة م ة الدراس ت عین ي، وتكون ت أداة) ١٧٤(التحلیل م،  وكان تبانة،  معل ي االس ة ھ  الدراس
ین    :  وكان من أھم نتائج الدراسة ما یلي       ة ب راد ھناك موافق ى    أف ة الدراسة عل  درجة  أن عین

سانیة متوسطة           ات اإلن ة للعالق ین    ،ممارسة قادة المدارس الثانوی ة ب اك موافق راد  ھن ة  أف  عین
ا            دارس للعالق ادة الم ل ممارسة ق ي تفعی سھم ف ي ت ى المقترحات الت سانیة  الدراسة عل ت اإلن

روق    ال، اعتماد مبدأ الثقة واالحترام، وتأھیل قائد المدرسة بدورات تدریبیة        :  ومنھا د ف توج
دریس        أفراد بین استجابات    إحصائیةذات داللة    ي مجال الت رة ف ر الخب  العینة في ضوء متغی

ین  ئیةإحصا  توجد فروق ذات داللة ،في االستجابات في العالقات اإلنسانیة المتعلقة بالقائد     ب
 عینة الدراسة في ضوء متغیر المؤھل الدراسي في االستجابات في العالقات اإلنسانیة     أفراد

   . المتعلقة بالقائد
ة  .١٠ ادراس ات  ) ه١٤٣٥(اهللا   العط دارس للعالق دیري الم ة م ع ممارس رف واق دفت تع ھ

نھج الوصف    . اإلنسانیة من وجھة نظر معلمي المدرسة المتوسطة        ي، استخدمت الدراسة الم
ي      ة ھ ت أداة الدراس انوي، وكان ث ث صف الثال ي ال ن معلم ة م ة الدراس ت عین :  وتكون

دارس المتوسطة     أن:  االستبانة، وكان من أھم نتائج الدراسة ما یلي     ادة الم  درجة ممارسة ق
ة                ت عالی رام كان ة واالحت اء الثق ق وبن شاركة وروح الفری  ، أنللعالقات اإلنسانیة في بعد الم

ت متوسطة   درجة ممارسة ق  دیر كان ، ادة المدارس المتوسطة  للعالقات اإلنسانیة في بعد التق
د  دعم القائ شطةی ین أن ین المعلم اون ب ة  ،  التع روق ذات دالل اك ف ن ھن م یك صائیةل ین إح  ب

ر المؤھل العلمي     أفرادمتوسطات استجابات   ة تعزى لمتغی روق ذات     ،  العین اك ف ن ھن م یك ل
  .  العینة تعزى لمتغیر الخبرةأفرادابات  بین متوسطات استجإحصائیةداللة 

 التعلیق على الدراسات السابقة
  :   االتفاق مع الدراسات السابقةأوجھ -١
التعرف على درجة ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة " إلى تھدف الدراسة الحالیة :  في الھدف -

 الدراسة بشكل كبیر مع وتتفق ھذه. "للعالقات اإلنسانیة بمدینة الریاض من وجھة نظر المعلمین
و دراسة الزبون )  ھـ١٤٣٣(و دراسة الحسین )  ھـ١٤٣٣( دراسة الحارثي :  الدراسات التالیة

ودراسة العطاهللا ) ه١٤٣٤(و دراسة المعثم ) ١٤٣٣(و دراسة الربیعي ) ٢٠١٠(وآخرون 
 . )ه١٤٣٥(

  

و )  ھـ١٤٣٣( الحسین و دراسة)  ھـ١٤٣٤( تتفق ھذه الدراسة مع دراسة المعثم :  األداةفي  -
 .  تعتمد االستبانة كأداة للدراسةأنھا إذمع أغلب الدراسات 

و دراسة الزبون )  ھـ١٤٣٥(هللا   تتفق ھده الدراسة مع دراسة العطا:  في عینة الدراسة -
  .  تعتمد العلمین عینة لھاأنھاإذ ) م٢٠١٠(

 ١٤٣٣(ودراسة الحارثي ) ١٤٣٣( تتفق ھذه الدراسة مع دراسة الربیعي :  في منھج الدراسة -
 . تعتمد على المنھج الوصفي التحلیليأنھا إذو مع أغلب الدراسات ) ھـ

اذ عمدت ھذه الدراسة )  ھـ١٤٣٣( تتفق ھذه الدراسة مع دراسة الحسین :  في الفئة المستھدفة -
   . على استھداف معلمي المرحلة االبتدائیة
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  :   االختالف مع الدراسات السابقةأوجھ -٢
ي - دف ف یلینجر :   الھ ة ش ع دراس ة م ة الحالی ف الدراس دفت ) shellinger، 2010( تختل ي ھ " الت

ین    اإلدارةقیاس مدى تفاعل المعلمین مع   ع المعلم ات م ع دراسة   "  من خالل التركیز على العالق وم
ة     ) ه١٤٣٠(الدوسري   ن وجھ سانیة م ات اإلن التي ھدفت معرفة  دور مدیر المدرسة في تنمیة العالق

اض       نظ ة الری د    . ر مدیري ومعلمي مدارس تحفیظ القرآن الكریم بمدین ع دراسة المول ) ه١٤٣٠( وم
ات    ل العالق ي تفعی دورھم ف ة ب ة المكرم طة بمك دارس المتوس دیري الم ة م ة رؤی دفت معرف ي ھ الت

ات   "  في حین تھدف الدراسة الحالیة       . اإلنسانیة ة للعالق تعرف درجة ممارسة قائد المدرسة االبتدائی
  ".اإلنسانیة بمدینة الریاض من وجھة نظر المعلمین

ي األداة- یلینجر   :   ف ة ش ع دراس ة م ة الحالی ف الدراس ت أداة ) shellinger، 2010(تختل ي كان الت
  ).CAST-كنتاكي كومنولث المرن(ھي تطبیق نظام اختبار  الدراسة فیھا

ة- ي العین ري  :   ف ة الدوس ع دراس ة م ة الحالی ف الدراس ـ١٤٣٠( تختل ة  )  ھ ن عین زء م ت ج وكان
 .وكانت جزء من عینة الدراسة من القادة)  ھـ١٤٣٣(الدراسة من القادة، ومع دراسة الحارثي 

نھج الدراسة    - ي م رت       :  ف ع دراسة المب ذه الدراسة م ف ھ ي اتبعت   ) (lambert ، 2006 تختل الت
  . المنھج التجریبي، في حین اتبعت ھذه الدراسة المنھج الوصفي

ي الف- ستھدفة  ف ة الم ارثي    :  ئ ة الح ع دراس ة م ذه الدراس ف ھ ـ١٤٣٣( تختل ثم  )  ھ ة المع و دراس
ي  ) ه١٤٣٤( ة الربیع ة   ) ١٤٣٣(و دراس ة الثانوی ي المرحل تھدفت معلم ي اس ع   . الت ت م ا اختلف كم

اهللا   ة العط طة  . )ه١٤٣٥(دراس ة المتوس تھدفت المرحل ي اس ة   . الت ذه الدراس تھدفت ھ ین اس ي ح  ف
  .البتدائیةمعلمي المرحلة ا

  :   وقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة ما یلي -٣
  .في بناء اإلطار النظري-
 .االستفادة من المصادر العلمیة من خالل قوائم مراجعھا-
 . كذلك ساعدت الدراسات السابقة في تكوین فكرة عامة عن مشكلة الدراسة و أھمیتھا-
 . معرفة األسالیب اإلحصائیة المناسبة-
ي          كذل- ئلة الت ك ساعدت معظم الدراسات السابقة في بناء بنود أداة الدراسة و تقسیمھا في ضوء األس

  . ستجیب عنھا الدراسة الحالیة
 .ساھمت قراءة الدراسات السابقة في زیادة المعرفة العلمیة في الموضوع المراد دراستھ-
  .االستفادة من طریقة تحلیل النتائج والتعلیق علیھا-
  :  ھذه الدراسة عن الدراسات السابقة في النقاط التالیةوقد تمیزت  -٤
القدوة  (حیث ستتناول خمس مجاالت محددة للعالقات اإلنسانیة، بأنھا أكثر دقة في تناول المجاالت-

وھذه المجاالت لم تتناول بذات الدقة الدراسات ، )بناء الثقة ،  االحترام، التقدیر، التعاون، الحسنة
 . األخرى

  . جرى على المدارس االبتدائیة بمدینة الریاضأنھا ت-
  .  بمدینة الریاضاألھليأنھا تجرى على مدارس التعلیم -
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  :اإلطار النظري
  القیادة المدرسیة:  المحور األول

   :  مفھوم القیادة المدرسیة
یعد مفھوم القیادة المدرسیة من المفاھیم المھمة في المجال التربوي حیث تتحدد بھ المھام 

 من المفاھیم المتجددة نظرًا لتجدد دور أیضاویعد ،  المترتبة على القائدواألعمالمنوطة باإلدارة ال
وتنبثق أھمیة مفھوم القیادة المدرسیة من أھمیة دورھا بكونھا منظمة ، القیادة المدرسیة وشمولیتھ

  . ومسیرة للعمل التعلیمي
لعملیات التنفیذیة والفنیة التي یتم  مجموعة من ا:  ویمكن تعریف القیادة المدرسیة بأنھا

تنفیذھا عن طریق العمل اإلنساني الجماعي التعاوني بقصد توفیر المناخ الفكري والنفسي والمادي 
الذي یساعد على حفز الھمم وبعث الرغبة في العمل النشط المنَظم؛ فردیًا كان أم جماعیًا من أجل 

المدرسة التربویة واالجتماعیة كما ینشدھا حل المشكالت وتذلیل الصعاب حتى تتحقق أھداف 
 ھي الجھود المنسقة التي یقوم بھا فریق من العاملین :  بأنھاوفي تعریف آخر نعبر عنھا . المجتمع

 الدولة من إلیھفي المدرسة بغیة تحقیق األھداف التربویة داخل المدرسة تحقیقا یتماشى مع ما تھدف 
 المدرسیة ھي عملیة تخطیط اإلدارة أنوھذا یعني ،  سلیمةسأس وعلى صحیحة تربیة أبنائھاتربیة 

، لھلوب(وتوجیھ وتنسیق لكل نشاط تعلیمي یحدث داخل المدرسة من اجل تطور وتقدم التعلیم فیھا  
              . )١٩ص ، ٢٠١٢

 ووظائف محددة یقوم وأنشطة جھود منظمة :  أنھاویعرف الباحث القیادة المدرسیة على 
 التالمیذ من جمیع إعداد في اإلسھام المدرسي بغرض تحقیق أھداف التربیة عن طریق بھا الفریق

  .  في تقدمھواإلسھامبقصد التكیف مع المجتمع والمحافظة على مكتسباتھ ، النواحي
  :  أھداف القیادة المدرسیة

نمو أھداف اإلدارة التربویة والتي تتركز في تحقیق ال تنبثق أھداف القیادة المدرسیة من 
فأھداف القیادة  المدرسیة لم تعد قاصرة  ، المختلفة الشـــــامل للتلمیـــــذ في جمـــــــــیع الجوانب

من سیر الــــدراسة وفق الجــــــدول الموضوع، بل أنھ تعدى ذلك إلى  على حفظ النظام والتــــأكد
ھذه اإلدارة حول التلمیذ فأصبح محور العمل یدور في ، واالجتماعیة تحقیق األغراض التربویة

ویمكن اســــتنتاج أھداف  الجوانب، وبذل الجھود في تحسین العملیة التربویة وتنمیتھ في جمیع
القیادة المدرسیة من طبیعة الدور التي تقوم بھ والمرحلة التي تدیرھا والحقبة الزمنیة التي تعیشھا 

 في إال األھداف تتغیر تبعا لذلك وثباتھا نسبي لـــذلك فإن ھـــــذه، والمجتمع التي تـــــتفاعل معھ
  .الجوانب الدینیة والقیمیة

  :اآلتي أھداف القیادة المدرسیة في إجمالومن الممكن 

 اكتشاف میول التالمیذ وقدراتھم واستعداداتھم الفطریة وتنمیتھا. 
 مساعدة التالمیذ على تنمیة مختلف جوانب شخصیاتھم. 
 وتأصیلھا وتأكیدھا بالممارسة قوال وعمال، تمع وقیمھتبصیر التالمیذ بفلسفة المج. 
 إعداد التالمیذ لفھم ماضیھم وحاضرھم وتھیئتھم للمستقبل. 
 تھیئة الموھوبین ورعایتھم . 
  المدرسياإلداري العمل أفراد توزیع المھام بین أثناءمراعاة الفروق الفردیة  . 
 ربط المدرسة بالمجتمع بما یسھم في تحقیق دورھا. 
 ٩٨ص ، ١٩٩٣، شاویش(یر نموذج للمجتمع المثالي داخل المدرسة توف.(  
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واالھتمام بالجوانب  ویتضح بأن أھداف القیادة المدرسیة لم تعد قاصرة على تطبیق األنظمة
علیھا مع العمل على التقویم الصحیح  اإلداریة فقط بل إنھا تشمل االھتمام بالجوانب الفنیة والتركیز

  . یع عناصر العملیة التعلیمیةوالتطویر المستمر لجم
   :  أھمیة القیادة المدرسیة

تبرز أھمیة القیادة المدرسیة من طبیعة الحاجة لھا سواء أكان ذلك على المستوى الرسمي 
ویتجلى دور القیادة الفاعلة في المواقف التي تتطلب تنظیمًا وتوجیھًا لترتیب . أم غیر الرسمي

 التقدم إلىتخاذ القرار الرشید الذي یؤدي في المحصلة حیثیات العمل والوصول إلى صنع وا
  . )٣٨ص، ٢٠١٢ ، ابو طاحون(والتطور 

   :  ویمكن تلخیص أھمیة القیادة المدرسیة في النقاط التالیة
 النھوض بالعملیة التعلیمیة بكامل جوانبھا، فتركز على كل ما یؤثر على التالمیذ من ضعف في -

  .تسھم في إیجاد الحلول التربویة لذلكالدراسة أو غیاب أو صعوبات و
 تھیئة كافة األمور للمعلم لیكونوا أكثر قدرة على التدریس وتحسن الخبرات التربویة التي یقدمونھا -

 .للتالمیذ كالعمل على رفع مستواھم المھني والفني
مبنیة على  توفر المناخ المناسب لتحقیق العالقات اإلنسانیة بین أفراد أسرة المدرسة على أسس -

  . الود والمحبة
 تعتبر اإلدارة المدرسیة وسیلة مھمة لتنظیم الجھود الجماعیة في المدرسة من أجل تنمیة التلمیذ -

  .تنمیة شاملة متكاملة
 تحتاج إلیھا المدرسة لتیسیرَ أمورھا التعلیمیة، وقد أصبح حسن اإلدارة وكفاءتھا من الخصائص -

  .الحدیثة عن المدرسة التقلیدیةالمھمة التي تمتاز بھا المدرسة 
 تعمل اإلدارة على تفاعل العناصر األخرى كالتلمیذ والمعلم والمنھج والبیئة المدرسیة بكل -

مكوناتھا لینتج عنھا ما ھو مطلوب من متعلمین نمت شخصیاتھم بالقدر المطلوب، بأقل ما یمكن من 
  ).١٦ ص، ه١٤٣٧ ، العیسى(الجھد والوقت بكفایة إنتاجیة عالیة 

وفي المؤسسة التربویة تظھر أھمیة القیادة من خالل عوامل ومعطیات عدة فھي باإلضافة 
 تعمل على تنمیة عالقات التفاعل والتعاون مع اآلخرین من أعضاء المؤسسة :   ما سبقإلى

ویكون ذلك من خالل الدخول في حوارات بناءة وتناول كل ما یستجد من قضایا تھم ، التربویة
 التربوي وتأخذ باالعتبار تلك االتجاھات والقیم المستحدثة على المستویین المحلي والعالمي المیدان

  ).٣٨ص، ٢٠١٢ ، ابو طاحون(
 وتنبع أھمیة القیادة المدرسیة من أھمیة دورھا األساسي والفاعل في العمل التربوي فھي 

  .عًا نحو النجاح والتمیزبمثابة حلقة الوصل ما بین مكونات المدرسة والمحرك والموجھ لھا جمی
   :  صعوبات القیادة المدرسیة

   :  یمكن تصنیف الصعوبات التي تتعرض لھا القیادة المدرسیة على النحو التالي
 :  صعوبات تتعلق بالعمل التعلیمي

 .كثرة غیاب المعلمین أو تأخرھم -
 .تكدس الطالب في الفصول -
 .مواد لمعلمین غیر متخصصینقلة المتخصصین في مجال معین وإسناد تدریس بعض ال -
 .عدم توفر الغرف لممارسة األنشطة المدرسیة -
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 .الفروق الفردیة بین المعلمین  وتنوع سلوكیاتھم ودوافعھم -
  .مشكالت متعلقة بالجدول المدرسي -

 :   الفنيواإلشراف اإلداريصعوبات تتعلق بالتوفیق بین النواحي 
،  الفني على العاملین معھوإشرافھ اإلداریة ونقصد بھا قدرة القائد على التوفیق بین مھامھ

 من ضمنھا قلة عدیدة الالزمة لتحقیق ذلك وتؤثر في ھذا عوامل اإلمكانیات أولعدم توفر الوقت 
  . المتوفر بالقیادة المدرسیةاإلداريالكادر 

  :  صعوبات في العمل
 .كثرة التعامیم الواردة من إدارة التربیة والتعلیم -
 . الطالبأمور أولیاءالتعامل مع  -
 . لقبول الطالب في بدایة كل عاموطالضغ -
 .صعوبات متعلقة بالمبنى المدرسي -

، وعلى القائد أن یكون فاعًال في التغلب على الصعوبات التي تواجھھ في المیدان التربوي
فھو ال یكتفي بالتشخیص بل یحدث األثر ویوجد الحلول المناسبة ، فھذا جزء من كونھ قائدًا

  ).٥٣ص، ٢٠١٢ ،  طاحونأبو(ات المتاحة لھ باإلمكانی
     :  قائد المدرسة

   :  تعریف قائد المدرسة
 عن تحقیق المدرسة األول المسئولھو الرئیس المباشر لجمیع العاملین بالمدرسة وھو 

 ١٤١٤، الحقیل(كما انھ المسئول عن توثیق العالقات بین البیت والمدرسة ، ألھدافھا وبلوغ غایاتھا
  .)٧٩ص ، ه

ھو الركن األساسي الذي یقوم علیھ كیان المدرسة والذي یعتبر المحرك لطاقتھا وإمكانیتھا 
البشریة والمادیة والموجھ اإلداري والمنسق لھذه الطاقات لتحقیق الغایات التربویة التي تسعي 

 الرسمیة وھو الشخص المكلف بإدارتھا والمتولي رئاستھا وقیادتھا من الناحیة،  تحقیقھاإلىالمدرسة 
والقائد المحلى الذي یقوم بتنفیذ السیاسة التعلیمیة العامة للدولة عن طریق ما یحتاج لھ من موارد 

  ).٨٨ ص، م٢٠١٢، الھنداوي(مالیة وبشریة 
مع فریق عمل و یتوقع منھ تقدیم خدمة عالیة  وھو القائد والمسّیر للمدرسة الذي یعمل

ابط التنسیقي بین العاملین معھ لرفع وتحسین العملیة تعلیمیة وتربویة وتحقیق معدالت من التر
 ، عبودي(التعلیمیة وتطویر األداء العام وتحقیق األھداف المرسومة لھ في وقت وزمان محدد 

  ).٣٧ ص، ٢٠١٠
القائد المناط بھ قیادة المدرسة :  وفي تعریف آخر من ینظر إلى قائد المدرسة على أنھ

 ،  والتخطیط، ویتضمن دوره التحفیز، یة وھو تحقیق الذات للمتعلمینلتحقیق الھدف النھائي من الترب
  . )٢٠ ص، ٢٠١٢ ، الھنداوي ( والرقابة، والتنظیم

 قائد محفز یعمل مع فریق عمل ویتوقع منھ تطویرھم :  ویعرف الباحث قائد المدرسة بأنھ
  .ات التعلیمیة للدولةى مع السیاسوتنسیق جھودھم وتوجیھھا نحو تحقیق أھداف المدرسة بما یتماش

  :  ویمكن أن نستخلص من التعریفات السابقة لقائد المدرسة بعض العناصر المكونة لھا وھي
 . المدرسةأركان وھام من أساسي قائد المدرسة ركن دیع -
 . نھ یتصف بصفات شخصیة تؤھلھ لقیادة المدرسةأ -
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  . یقود المدرسة نحو تحقیق أھدافھا -
  :  أھمیة قائد المدرسة

 أھمیة قائد المدرسیة في النھوض بالعملیة التعلیمیة بكامل جوانبھا بما یتعلق بالعمل تظھر
 فیدرس كل ما یؤثر على التالمیذ من ضعف أنفسھم والعمل التعلیمي والعمل مع الطالب اإلداري

في الدراسة أو غیاب أو صعوبات ویسھم في إیجاد الحلول التربویة التي تساعدھم على مواصلة 
  . واإلداریینوكذلك بالنسبة للمعلمین ، ة بكل رغبة واھتمامالدراس

   :  وتبرز أھمیة قائد المدرسة في النقاط التالیة
یھیئ كافة األمور للمعلمین لیكونوا أكثر قدرة على التدریس وتحسین الخبرات التربویة التي  -

 .یقدمونھا للتالمیذ
طالع المستمر لكل ما یستطیعون والعمل على رفع مستواھم المھني والفني وحثھم على اال -

 .الحصول علیھ من بحوث أو كتب تتعلق بالتربیة ومواد تخصصھم
یعمل قائد المدرسة على تھیئة المناخ التربوي المالئم لتحقیق العالقات اإلنسانیة بین أفراد أسرة  -

 ).٣٥ص ،  م٢٠١٢، لھلوب(المدرسة على أسس سلیمة مبنیة على الود والمحبة 
ز الفعلي لتضافر جھود العاملین في المدرسة من معلمین وإداریین في تسییر دفة یمثل المحف -

 .اإلدارة
المھام الوظیفیة لقائد المدرسة ال تقف عند النواحي اإلداریة بل تشمل التوجیھ التربوي الذي  -

یعتبر من األمور الھامة لمتابعة سیر العملیة التعلیمیة وتشخیص جوانب القوة والضعف وتوجیھ 
  ).١٢ ص، ١٤٣٣، الربیعي(لمعلمین ا

 ھذا فقائد المدرسة یظھر أثر سلوكھ العملي في سلوك الطالب كما یتبعھا إلىوباإلضافة 
باقي أعضاء األسرة التربویة في منھاجھا العملي فتجد القائد المنضبط في مواعیده وأعمالھ یحذو 

لى مواعیده یعطي أكبر الفرص والمدیر الذي یتغیب كثیرًا وال یحافظ ع. حذوه باقي الزمالء
  .لآلخرین في إیجاد الحجج والمبررات لالنفالت والتالعب

   :  مھام قائد المدرسة
  :   في العناصر التالیةاإلداریة مھام القائد إیجازمن الممكن 

 ویعنى بوضع االستراتیجیات وتحدید األھداف البعیدة والقریبة، ووضع الخطط، :  التخطیط
ولكي یتمكن القائد من إنجاز . اإلمكانات المادیة والبشریة المساعدة في تحقیقھاوتحدید الموارد و

مھامھ بصورة فاعلة وناجحة من المھم أن یقوم بتوضیح أھداف المنظمة لمن یعمل معھ، 
  . واالستماع إلى آرائھم

 علیھا ویعنى بتقسیم العمل وتوزیع المھام والمسؤولیات بین األفراد وتوزیع من یعمل : التنظیم
وینجح التوزیع حینما نضع الرجل المناسب . حسب الكفاءات والخبرات والقدرات والطموحات

في مكانھ المناسب، وھذا ما یفرض علیھ القائد أن یراعي الخبرة والتخصص والفاعلیة لدى 
  .األفراد

 من تحققھ وھنا البد للقائد من العمل على تذلیل العقبات التي تقف أمام التنسیق وتمنع :التنسیق 
أو تعرقل نجاحھ من النزاعات الشخصیة بین األفراد أو عدم قناعة البعض اآلخر المؤمن 
بالفردیة أو الذي یصعب علیھ تجاوزھا للقبول بالجماعیة والتنسیق، وغیر ذلك من الموانع 
والمعرقالت التي تواجھ التنسیق والتعاون، وھذا ما یتطلب منھ االتصال الدائم مع العاملین 

  .وشرح أھداف المنظمة لھم وتذكیرھم بھا باستمرار لشحذ ھممھم وتحفیزھم للتعاون
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 إن نجاح و استمرار الكثیر من األعمال یعود على مھمة المتابعة التي :  المتابعة واإلشراف
یقوم بھا المدیر مباشرة أو بوساطة المھام والخطط، كما تعد المتابعة المستمرة وسیلة للثواب 

اة لإلصالح والتقویم والتطویر، وأیضًا تعد مھمة كبیرة الكتشاف الطاقات الكبیرة والعقاب وأد
فمھمة ، من تلك الخاملة، لتحفیز الخامل وترقیة الكفء المتحمس إلى غیر ذلك من فوائد جمة

المتابعة المتواصلة من المدیر تعد من أكثر المھام تأثیرًا على اإلنجاز وتحقیقًا 
  ).١٩ص، ٢٠١١، المخامرة( للنجاحات

 مھامھ إلى داخل المدرسة فباإلضافة اإلداريولقائد المدرسة الدور الرئیس في تسییر العمل 
والطالب والحرص على تحقیق ،  المعنیة بالتخطیط والتنسیق والرقابة ومتابعة المعلمیناألساسیة

درسیة برزت أدوار نھ ونتیجة للتوجھات الحدیثة في القیادة المأ إال، المدرسة ألھدافھا المنشودة
   :   في ما یليإجمالھامن الممكن ، أخرى للقائد المدرسي

 بحفز المعلمین وجمیع إداري یقوم قائد المدرسة كقائد أن یتطلب ھذا الدور :  دوره كمحفز -
  .وان یكون ھذا الحفز ایجابیا، العاملین معھ

 إلىتحویل مدرستھ  یمتلك القدرة على أن ویتطلب ھذا من قائد المدرسة :  دوره كمدرب -
،  ھیئة التدریس و العاملین بالمدرسةأعضاءمن خالل تعاون جمیع ، مؤسسة للتنمیة المھنیة

  .وأفكاره برؤیتھ اآلخرین وإقناع
 متعددة أنواع إلى تحتاج المدرسة في تفاعلھا مع الموارد البشریة :  دوره كمصدر للمعلومات -

 للموارد البشریة وتنمیتھا وفقا للحاجات ألمثلامن المعلومات والبیانات لتحقیق االستخدام 
  . التربویة

 المجتمع أعضاءبمعاونة من ،  یقع على عاتق القائد مسؤولیة اتخاذ القرار:  دوره كمتخذ للقرار -
ویصب في المصلحة ، ومن ثم یكون القرار حصیلة المجموع ولیس القائد وحده، المدرسي

  .العامة
فإدراكھ ،  من قائد المدرسة المعاصرأساسي مطلب اإلداري یمثل االبتكار :  دوره كمبتكر -

 علمیة في التفكیر یساعد على أسالیبوامتالك ، ألھمیة التغییر وتبني وجھات فكریة جدیدة
وھذا یساعد على تطبیق استراتیجیات جدیدة في العمل ، التحرك بنجاح وثقة نح المستقبل

  ).٢٧-٢٥ص،  م٢٠١٢، لھلوب(المدرسي
 لكل مكونات المدرسة بكونھ منظم أساسیا ھذا فقائد المدرسة یعد محركًا لىإوباإلضافة 

وموجھ للعمل المدرسي ویبرز دور القائد في ھذا الجانب من خالل قدرتھ على تفویض سلطاتھ 
 واإلداریة المعلمین التعلیمیة إمكانیاتبشكل بجعل المدرسة تعمل بصورة متوازنة تضمن استغالل 

  . مصدر قوة وتكامل في العملإلى السلطة الواسعة المثقلة لكاھل القائد من خالل تحویل ھذه
   :  الصعوبات التي تواجھ قائد المدرسة

فبحكم طبیعة عملھ فھو ، الصعوبات التي تواجھ القائد المدرسي متعددة ومتنوعة المصادر  
  .ب األثر المطلوإحداث وإنسانیة ومادیة بغیة إداریةیتعامل مع مجاالت متعددة 

   :   الصعوبات التي یواجھھا قائد المدرسة في اآلتيإجمال ومن الممكن 
 .عدم استقرار القیادة التربویة في المدرسة وتغیرھا بشكل دائم -
 .صعوبة تحدید األولویات نظرًا لتعدد المستفیدین من الخدمات التي تقدمھا المدرسة -
 .محدودیة الموارد المادیة والبشریة -
 .لعملیات المدرسیةعدم وجود معاییر ل -
 .غیاب مفھوم التطویر المستمر -
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 . اختالف ثقافات المعلمین واستعداداتھم مما یتطلب مھارة في التعامل معھم -
 .عدم وجود حوافز مادیة ومعنویة للقائد -
 .ضعف مشاركة مؤسسات المجتمع األخرى في دعم برامج المدرسة -
 . المعاون لقائد المدرسةاإلدارينقص الكادر  -
  )٢٢٢ص، ٢٠١٥، نصار(. ة صالحیات قائد المدرسةمحدودی -

  :العالقات اإلنسانیة:  المحور الثاني
  :   مفھوم العالقات اإلنسانیة

 یعرفھا آل إذ ، تعددت تعریفات الباحثین للعالقات اإلنسانیة باختالف مجال دراسة الباحث
 منظومتھ عن إنتاجیة  الذي یستخدمھ المدیر لزیادةاإلداري األسلوب ھي أنھاعلى ) ١٤٣٠(خلف 

مع تحقیق الموازنة بین أھداف ،  حاجاتھم النفسیة واالجتماعیةوإشباعطریق دوافع العاملین 
 عبارة أنھاعلى ) ٢٠٠٣(ویعرفھا الشنواني . اإلسالمالمنظمة وأھداف العاملین معھ في ضوء تعالیم 

توازن في األھداف  وصول الإلىیؤدي ،  في موقف معین بشكل فعالاألفرادعن عملیات حفز 
  . وزیادة في الفعالیة التنظیمیةاإلنتاج وارتفاع في اإلنساني اإلرضاءلیعطي المزید من 

 تتركز على أنھا لدیھم شبھ اتفاق على أن إالوعلى الرغم من اختالف تعریفات الباحثین 
یة والتكامل  التطبیقیة كالمعاملة الطیبة والتعاون والقیم السوواألسالیبالعدید من الممارسات 

  .والتحفیز وإشباع الحاجات
 من مدخل التجاھات أكثر ھنالك مداخل عدیدة للعالقات اإلنسانیة تتناول أنوالجدیر بالذكر 

 الواعیة التي تؤسس على مفھوم استمالة العاملین اإلداریةفھناك مدخل القیادة ،  نحو العاملیناإلدارة
 وبصفة ، أكیدةفز العاملین على العمل بحماس ورغبة وھناك مدخل التحفیز لح، وترغیبھم في العمل

 ، النجار( كأثر تابع اإلنتاجیة رفع معنویات العاملین وكفاءتھم إلىعامھ فإنھا جمیعا مداخل تھدف 
  ).٢ص، ١٩٨٥

 كما ، یعیش في جماعة وسط بیئة اجتماعیة منظمة،  كائن اجتماعياإلنسان إنوحیث 
 إلىفإن ذلك یؤدي ،  المقربین منھأو ، ع غیره من المحیطین بھیرتبط بروابط وعالقات اجتماعیة م

 التعاون والتنافس والصراع والتسامح والتعصب والزعامة والتبعیة إلىنشوء عملیات تدفعھ 
وتؤثر على عملیات التغیر االجتماعي والتنشئة االجتماعیة وعلى ، واالنقیاد والشعور باالنتماء

  ).٧٥ص ، ٢٠١٣ ، بلقاسم(لعمل السلوك االجتماعي داخل بیئة ا
 في األفراددمج :  أنھا على اإلدارة العالقات اإلنسانیة من وجھة نظر علماء إلىوینظر 

مع ضمان الحصول على ،  العمل سویا كجماعة منتجة متعاونةإلىموقف العمل الذي یدفعھم 
من خالل ، تعاونین منتجین ماألفرادوھدفھا ھو جعل . اإلشباع االقتصادي والنفسي واالجتماعي

وعندما یتم تحقیق .  عن طریق تنمیة عالقاتھم وتوطیدھااإلشباعوالحصول على ، المیول المشتركة
 أبو( سویا بطریقة منتجة مشبعة األفراد حیث یعمل ، ھذه األھداف تبرز الجھود الموفقة للجماعة

  ).١٢٤ص، ٢٠٠٠، العالء
 المجاالت ویشاھد ھذا التفاعل أنواع جمیع  فياألفرادفالعالقات اإلنسانیة تتعلق بتفاعل 

 بنوع من البناء والنظام الشكلي في سبیل األفراد حیث یرتبط ، بصفة عامة في تنظیمات العمل
والعالقات اإلنسانیة مھارة من . تحقیق ھدف معین من خالل الترابط واالنسجام والتعاون فیما بینھم

 تعني التوفیق بین العدید من العوامل أنھا إذ،  الناجحةةاإلدارالمھارات الفنیة الالزم توفرھا لدى 
 نتائج عملیة تسھم في تحقیق األھداف المطلوبة للمنظمة والعاملین فیھا على إلىاإلنسانیة المؤدیة 

  . حد سواء
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 والتي یتم من خاللھا التنسیق والتفاعل األفرادإذ یمكن اعتبارھا فن التعامل القائم بین 
 رفع الروح المعنویة للعاملین وتنمیة شعورھم باالنتماء وإشباع إلىن بما یؤدي والتفاھم والتعاو

 اإلنتاجیة مما یساعد على تحسین األداء وزیادة ،  وتوفیر ظروف عمل مناسبة لھم، حاجاتھم
  ).١٤ص،  ه١٤٢٧ ، عقیل(

ھا  نستخلص من التعریفات السابقة للعالقات اإلنسانیة بعض العناصر المكونة لأنویمكن 
   :  وھي

  .وتراھما عنصرین مشتركین للنجاح، واحتیاجات المنظمة، توازن بین حاجات الفرد اإلنسانیة -
 . عن طریق تحقیق الرضاء الشخصي للعاملاإلنتاج زیادة  -
 .  تدفعھم للعمل سویا كجماعة منتجةإنسانیة في موقف العمل بصورة األفراددمج  -
  .لھم اإلنساني اإلرضاء عن طریق األفرادتحفز  -

   :  العالقات اإلنسانیة من منظور إسالمي
 وكرمھ وفضلھ على كثیر من خلقھ والبشر جمیعا أشقاء باعتبارھم اإلنسانخلق اهللا 

ویقر بمبدأ ، والعقل البشري السلیم یقر ھذا الواقع،  واحد فھم في أخوة اإلنسانیةأصل إلىیرجعون 
واإلنسانیة مرت بأیام غفلت ، لعنصر والنشأةالمساواة فال فضل لجنس على جنس باعتبار اللون وا

 على البشریة اإلسالمحتى اطل ، فیھا عن ھذا المبدأ الذي انحدرت منھ وساد فیھا الجھل والعنصریة
  .  الفاعلاإلنساني منظمة ومقومة للتواصل اإلسالموجاءت تعالیم ، بأنواره المبددة لظلمات الجھل

 في ھذه الحیاة الدنیا فقد كانت العالقات إلنساناوالعالقات اإلنسانیة وجدت منذ وجود 
 قیم علیا أو ثابتة أسس عند العرب وغیرھم من الشعوب األخرى ال تقوم على اإلسالماإلنسانیة قبل 

 العالقات اإلنسانیة في وأما.  بل تقوم على المصالح الشخصیة والقوانین الوضعیة،  فاضلةأخالق أو
ألنھا تقوم على أھم مصدرین ،  العالقات في المجتمعات األخرى فقد تمیزت عن غیرھا مناإلسالم

 أنوعلى ھذا ترى ، وھما القرآن الكریم والسنة النبویة المطھرة، من مصادر التشریع اإلسالمي
ص ، ١٤٢٨، البابطین( علیا إنسانیةوقیم ، ثابتة أسس تقوم على اإلسالمالعالقات اإلنسانیة في 

١٥١.(  
 بصورة مؤصلة سیتم استعراضھا من خالل إسالمينسانیة من منظور ولتناول العالقات اإل

   :  القرآن الكریم والسنة النبویة:  اإلسالميأھم مصدرین من مصادر التشریع 
  :  العالقات اإلنسانیة في القرآن الكریم

وبعث اهللا سبحانھ وتعالى نبیھ محمد ، جاء اإلسالم متممًا للدین وخاتمًا للشرائع السماویة
   )َوَما َأْرَسْلَناَك ِإلَّا َرْحَمًة لِّْلَعاَلِمین(  ى اهللا علیھ وسلم للناس كافة بشیرا ونذیرا ورحمة فقال تعالىصل

  .]١٠٧:األنبیاء[
َیا َأیَُّھا النَّاُس اتَُّقوْا ( :  فقال تعالى، وأعلن اإلسالم أن الناس جمیعا خلقوا من نفس واحده

ن نَّْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمْنَھا َزْوَجَھا َوَبثَّ ِمْنُھَما ِرَجاًال َكِثیرًا َوِنَساء َواتَُّقوْا الّلَھ الَِّذي َربَُّكُم الَِّذي َخَلَقُكم مِّ
، وھذا األصل البشري الواحد یعطي ]١ :  النساء[) َتَساءُلوَن ِبِھ َواَألْرَحاَم ِإنَّ الّلَھ َكاَن َعَلْیُكْم َرِقیبا

إلنسانیة الواحدة حقوق الكرامة اإلنسانیة الواحدة دون استثناء أو تمیز كما كل أفراد ھذه األسرة ا
  .]٧٠ :  اإلسراء [) َوَلَقْد َكرَّْمَنا َبِني آَدم(:  قال تعالى

ثم جعل اهللا سبحانھ وتعالى اختالف البشریة في ألوانھا وأجناسھا ولغاتھا آیة من آیات اهللا 
َوِمْن آَیاِتِھ َخْلُق السََّماَواِت َواْلَأْرِض (:  قال تعالى. لىالدالة على عظمتھ وقدرتھ سبحانھ وتعا

و جعل اهللا ھذا االختالف . ]  ٢٢ :  الروم[  ) َواْخِتَلاُف َأْلِسَنِتُكْم َوَأْلَواِنُكْم ِإنَّ ِفي َذِلَك َلآَیاٍت لِّْلَعاِلِمي
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َیا َأیَُّھا النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكم (:   تعالىسبیًال إلى تعارف البشریة، وتعاونھا، وتالقیھا على الخیر كما قال
)  مِّن َذَكٍر َوُأنَثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوَقَباِئَل ِلَتَعاَرُفوا ِإنَّ َأْكَرَمُكْم ِعنَد اللَِّھ َأْتَقاُكْم ِإنَّ اللََّھ َعِلیٌم َخِبیر

  .]١٣ :  الحجرات[
وشاورھم في :   (قال تعالى، أصحابھ یشاور نأ اهللا سبحانھ وتعالى رسولنا الكریم وأمر

َوُقْل ِلِعَباِدي "  :  قال تعالى،  القولأحسن یقولوا أن اهللا عباده وأمر. ]٥١:  آل عمران[ ) األمر
 :  اإلسراء[" یًنا َیُقوُلوا الَِّتي ِھَي َأْحَسُن ِإنَّ الشَّْیَطاَن َینَزُغ َبْیَنُھْم ِإنَّ الشَّْیَطاَن َكاَن ِلِإلنَساِن َعُدوا ُمِب

٥١  [  
، والتعامل بمبدأ العدل، والقرآن الكریم مليء باآلیات الكریمة الحاثة على التعامل الحسن

، الرحمن، الھادي، الرحیم (إنبل ، وحث الناس على التعارف والتراحم،  كل ذي حق حقھوإعطاء
قوامھا الرحمة والھدى ، التي تتسم بصفات علیا،  اهللا الحسنىأسماءبعض من ) الحلیم، الرؤوف
 في اإلنسانيوكفى بھا ذكرًا إلبراز أھمیة ھذه الصفات وتعزیزھا في التعامل ، والرأفةوالحلم 
  .اإلسالم

   :  العالقات اإلنسانیة في السنة النبویة
حیاة الرسول صلى اهللا علیھ وسلم ملیئة بالمواقف المشرقة المعززة لمفھوم العالقات 

 في واإلحسان والعدل األخالق التي اشتملت على مكارم األحادیث العدید من فقد وردت، اإلنسانیة
ترى المؤمنین في تراحمھم و توادھم و  " :  ومنھا قولھ صلى اهللا علیھ وسلم، التعامل مع الناس

اللؤلؤ  (" اشتكى منھ عضو تداعى لھ سائر الجسد بالسھر والحمى إذا، تعاطفھم كمثل الجسد
  ).١٩٦ص،  ھـ١٤٠٧، ٣جـ ، والمرجان

 بیده ال تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا وال تؤمنوا نفسي والذي " :  وقال صلى اهللا علیھ وسلم
جـ ، اللؤلؤ والمرجان ( "  فعلتموه تحاببتم ؟ افشوا السالم بینكمإذا على شيء أدلكم أال، حتى تحابوا

  ).١٩٣ص،  ھـ١٤٠٧، ٣
هللا، وأرشد المؤمنین إلى التزام الرحمة وبین صلى اهللا علیھ وسلم أن الراحمین یرحمھم ا

،  ھـ١٤٠٧، ٣جـ ، اللؤلؤ والمرجان" ( یرحمكم من في السماءاألرضارحموا من في " :  فقال لھم
  ).١٨٧ص

اتق اهللا حیثما كنت  " :   حیث علیھ السالماألخالق صلى اهللا علیھ وسلم على مكارم وأكد
   " حسنواتبع السیئة الحسنة تمحھا وخالق الّناس بخلق

 اإلسالم أن وكیف اإلسالميومما سبق ذكره تتضح مكانة العالقات اإلنسانیة في الدین 
 رسولنا أخالقوتجسد ذلك في ،  السنة النبویةأوسواء في القرآن الكریم ،  مكانھ وأھمیة بالغةأوالھا

بي الجلیل  من خلفھ ولعل من ابرز األمثلة على ذلك الصحاأصحابھوانطبع على ، الكریم وتعامالتھ
 علیھ في الجانب اإلسالم وما كان أثر اإلسالمكیف كان قبل ، عمر ابن الخطاب رضي اهللا عنھ

  .اإلنساني
   :  نشأة العالقات اإلنسانیة

كان ظھور حركة العالقات اإلنسانیة في الثالثینات كردة فعل لحركة اإلدارة العلمیة لتایلور 
عاملین ونظرت إلیھم نظرة مادیة بحتة مجردة من أي اعتبار التي تجاھلت العامل اإلنساني بالنسبة لل

ووجھ كثیر من الباحثین والكتاب المھتمین بالنقد لحركة اإلدارة العلمیة وأولوا . للعوامل اإلنسانیة
اھتمامًا بأفكار العلماء السلوكیین وكان إلتون مایو من أھم الشخصیات  البارزة والمؤثرة والمھتمة 

  .ت اإلنسانیةفي مجال العالقا
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وبدأ إلتون مایو فیلسوفا اجتماعیًا فیما توصل إلیھ بالنسبة للتحضر الصناعي وذھب بالقول 
بأن التصنیع والتخصیص قد ترتب علیھا تدھور نفسي للفرد وعبر عن قلقھ بالنسبة لتجاھل الجانب 

لعالقات اإلنسانیة اإلنساني في المجتمعات الصناعیة الكبرى في المجتمع التكنولوجي وكان لحركة ا
تأثیر كبیر على میدان اإلدارة والعاملین فیھ وجذب اھتمام المدیرین والمسؤولین إلى أھمیة الجانب 

وھكذا بدأت حركة العالقات ، اإلنساني في العملیة اإلداریة وبدأ االھتمام بالروح المعنویة للعاملین
یة بالجانب اإلنساني للعاملین مما ساھم اإلنسانیة تخضع لكثیر من النقد واھتمت المؤسسات الصناع

  ).٢٤ ص، م١٩٩٥، مرسي(في زیادة إنتاجھم في العمل بشتى أنواعھ 
ولقد بدأ االھتمام بحركة العالقات اإلنسانیة في اإلدارة بعد النتائج التي توصل إلیھا فریق 

. لوالیات المتحدةمن العلماء یرأسھم إلتون مایو من تجارب ھوثورن في شركة الكھرباء الغربیة با
فقد حاول الباحثون في ھذه التجارب إیجاد العالقة بین إنتاجیة العمال وكثافة اإلضافة ووجد كذلك 

 بسبب إجراء التجارب علیھم المسئولینأن الروح المعنویة واالنسجام بین العمال وشعورھم باھتمام 
  .كانت جمیعا من أسباب ارتفاع اإلنتاجیة

الراحة التي تعطى :   مثل،  العالقة بین اإلنتاجیة وعوامل أخرىوقد جاءت بعدھا دراسة
وقد نتج عن تجارب مایو إحساس . للعمال ورفع األجور فكانت تشیر بدورھا إلى زیادة اإلنتاجیة

  . ألول مرة١٩٢٠بأھمیة المبادئ اإلنسانیة التي ولدت في 
  :  یةوكانت من أھم المبادئ التي توصلت لھا حركة العالقات اإلنسان

 أثبتت أن السلوك اإلنساني موضوع متشابك معقد فیزداد التعقید عندما یعمل اإلنسان في -
  .مجموعات صغیرة

 أغنت الباحثین فھمھم للسلوك اإلنساني وأكدت أھمیة الظروف االجتماعیة والنفسیة في زیادة -
  .اإلنتاج
  . بینت أثر الجو اإلشرافي على سلوك مجموعات العمل-
  . األفراد العاملین في وحدة إداریة أو إنتاجیة یكونون على اتصال دائم ببعضھم بعض بینت أن-

وبالرغم من أن حركة العالقات اإلنسانیة قد وضعت حدا كبیرا لما كان یعاني منھ 
المرؤوسون من سوء معاملة وتسلط وإھمال لمشاعرھم واعتبارھم كآلة إال أن حركة العالقات 

ھت نقدا شدیدا واعتبرت من وجھة نظر أخرى وسیلة الستغالل الموظفین اإلنسانیة ذاتھا قد واج
  ).١٦ص ، م١٩٨٦، نشوان(باإلضافة إلى سوء استغالل المرؤوسین لھا على حساب اإلنتاج 

وقد خرج منظرو ھذه المدرسة بنتیجة رئیسة تتلخص في ان العامل لیس أداة في ید اإلدارة 
وال ، تؤثر فیھا وتتأثر بھا، تقلة التي تتعامل مع الجماعة بل لھ شخصیتھ المس، تحركھ كیف تشاء

بل إن ذلك البد أن یتطور ،  ما یربط العامل بالمنظمة مجرد عالقات اقتصادیة فحسبأن إلىینظر 
  .إلى تفاعل أكثر من ذلك بكثیر

 مدرسة العالقات اإلنسانیة أثر مھما بكونھا جاءت تھتم باإلنسان عوضا عن نتاج وأحدثت
 وبالتالي تسخیر ھذه العوامل إسھاماتھ محققة إلنسانیتھ التي تتجسد في كرامتھ وتقدیر ، إلنساناھذا 

 العمل وتحقیق النتائج المرجوة في جو یسوده أطرافبما یكفل رضاء ، في الرقي بإنتاج المنظمات
  .االحترام والتعاون

  :   أھمیة العالقات اإلنسانیة
مًا في إثارة الدوافع، لتحقیق أعظم كفایة، وبالتالي تحقیق تؤدي العالقات اإلنسانیة دورًا ھا

أھداف اإلدارة التربویة، فھي تعمل على تخفیف وطأة اآللیة المفرطة في العمل واألسالیب الروتینیة 



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣٢٥

التي تجعل العمل ثقیال وممًال، والقائد أو المشرف أو الرئیس في أي تنظیم إداري ھو الذي یعمل 
فراد، وإثارة دوافعھم للعمل واإلنتاج، وتنسیق تلك الجھود وحفزھا ورفع على استثمار جھود األ

  :  وعلى ذلك تتحدد أھمیة العالقات اإلنسانیة في النقاط التالیة. الروح المعنویة بین أفراد الجماعة
 .  تضمن للعاملین في المجال التربوي الرضا الوظیفي- 

 . تدفع العاملین للعمل واألداء واإلنتاج - 
 .  تخفف وطأة اآللیة المفرطة في العمل- 

 . تجدد األسالیب الروتینیة التي تضفي على العمل الملل والرتابة - 
 .  تبعد االضطرابات النفسیة والتشاحن أو الحقد أو الحسد- 

 . تعزز االنتماء إلى العمل التربوي من قبل الجمیع  - 
 . تمنح فرصًا لإلنجاز والتقدم  -
  ). ٩٩ص ، م٢٠١٣،  العالأبو(لروح المعنویة ترفع من ا  - 

 فإن اإلنسان عن طریق إال ال یتم األساسیة واألھداف اإلداریة تحقیق العملیات أنوبما 
فاإلنسان ھو المحرك الرئیس ، أساسیًاالمعاملة اإلنسانیة الالئقة بكرامتھ والمحققة لذاتھ تكون عامًال 

االحترام تنخفض روحة المعنویة ویؤثر ذلك بشكل مباشر فإن لم یحظ باالھتمام و، اإلداريللعمل 
  .  وبالتالي یتأثر سیر العملإنتاجیتھعلى 

  :  مجاالت العالقات اإلنسانیة
 نعبر عنھ بمجاالت العالقات أنھذا ما یمكن ، الشعور باالحترام والتقبل وتقدیر العمل

ضافیة لعجلة سیر المنظمة وتسھم وھي مجاالت واسعة ومتعددة تكون بمثابة الدفعة اإل، اإلنسانیة
ذلك االنجاز المتمثل في تحقیق األھداف المرسومة في جو یحفھ ، في تسارع تقدمھا نحو االنجاز

إذ تحقق مكاسب مشتركة وفعالھ للجانبین األھم في فعالیة ، األطرافاالحترام المتبادل بین جمیع 
  . من یعمل بھا ونتیجة ھذا العمل، المنظمة

 تعتمد على التوفیق بین إرضاء المطالب البشریة اإلنسانیة اإلدارةاإلنسانیة في والعالقات 
للعاملین وبین تحقیق أھداف المنظمة لذا فإن من الممكن القول بأن  الھدف الرئیسي للعالقات 

 الحاجات اإلنسانیة وما یرتبط بھا من دوافع وتنظیم غیر رسمي إشباع أو إرضاءاإلنسانیة یتضمن 
،  م٢٠٠٠، حجازي(روح المعنویة وتحسین ظروف العمل والوضع المادي للعاملین ورفع ال

  ).٨٥ص
 عبارات مجاملة تقال أو العالقات اإلنسانیة لیست مجرد كلمة طیبة أنیمكن القول و
 وظروفھم وإمكاناتھم ذلك تفھم عمیق لقدرات العاملین وطاقاتھم إلى ھي باإلضافة إنمالآلخرین 

 واستخدام كل ذلك لتحفیزھم على العمل كجماعة  تسعى لتحقیق ھدف واحد في ودوافعھم وحاجاتھم
  .جو من التفاھم والتعاون
 تھیئة المكان ، الشعور باالنتماء:   مجاالت العالقات اإلنسانیة فيإجمالإذ من الممكن 
 ، تقدیر النجاح وال،  والطمأنینةاألمن ،  حل الخالفات بین فریق العمل، المناسب والمریح للعمل

، ٢٠٠٣، شاھین( االحترام المتبادل ،  المشاركة والتعاون،  تحقیق الذات، المكانة االجتماعیة
  ).٢٨ص

وللعالقات اإلنسانیة مجاالت متعددة انعكست على تنوع تصنیفاتھا تبعًا الھتمام الباحثین 
، العدل، ساواة  الم:  وفي تصنیف آخر  تكونت مجاالت العالقات اإلنسانیة من. ومجاالت بحثھم

 ، اإلسالمیة األخوة ،  الشورى،  حسن الظن،  الكالم الحسن،  التواضع، الصدق، القدوة الحسنة
  ).٨٦ص،  م٢٠٠٠، حجازي (اإلصالح، الرقابة
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 للعالقات اإلنسانیة ھذا الفھم ینعكس على أعمقوتساعدنا ھذه المجاالت في تحقیق فھم 
د القادة على ممارستھا تطبیقیا في مجاالت متعددة ومنظمة  بحیث یساعاإلداريتطبیقاتھا في المجال 

   :  وسوف ُتعنى ھذه الدراسة بالمجاالت التالیة. ترتبط بمسار وأھداف محدده
   :   القدوة الحسنة:  األولالمجال 

 اآلخرینوھي خیر وسیلة لجذب ،  قوال وعمالاألخالقویتمثل ھذا المحور بالتحلي بمكارم 
وعندما یتحلى الشخص باألخالق .  والتأثیر فیھم وذلك لمطابقة القول العملوتوثیق الصالة بھم

 ثقة الناس بھ واحترامھم لھ وربط العالقة معھ وتقبل كل إلىالفاضلة واآلداب السامیة یكون مدعاة 
 والمجتمعات األفراد فالقدوة الصالحة ھي أساس لربط وتوثیق العالقات اإلنسانیة بین ، ما ینادي بھ

  .  شخصإلىأنھا وسیلة فعالة في انتقال الخبرة الجیدة من شخص كما 
 القدوة الحسنة ھي من أھم محاور العالقات اإلنسانیة وان حاجة الناس أنكما نالحظ أیضا 

لذا ینبغي على قائد .  حاجھ غریزیة تكمن في النفس البشریة وھي حب التقلید والمحاكاةإلیھا
 ، عمر( یطلبھ من اآلخرین أن قبل إلیھمین وأن یطبق ما یدعو المدرسة أن یكون قدوة حسنة للمعل

  ).٥٥ص، ھـ١٤١١
   :   التعاون:  المجال الثاني

وحین یتاح ، وینبع ھذا من اإلیمان بأن العمل الجماعي أجدى وأكثر قیمة من العمل الفردي
ذه الجماعة على الجو المناسب لجماعة ما لمناقشة أمر من األمور أو تبادل الرأي فیھ فإن قدرة ھ

مما لو ترك األمر  فھم الموضوع وتحدید أبعاده ومالبساتھ واتخاذ قرار بشأنھ تكون أفضل
  .لالجتھادات الفردیة مھما بلغ ھذا بالفرد من تفوق ومھما اكتسب من خبرات

 تنمیة المجتمع من حیث وأسسفي محیط العمل تتفق تماما مع مبادئ  انیةالعالقات اإلنس إن
 األموروكل ھذه ، ونجاح العمل الجماعي، تغییر االتجاھات والمشاركة والتعاون واإلشراف الفعال

 العالقات اإلنسانیة المعلنة في واألسس تراعى في میادین العمل ومیادین تنمیة المجتمع، أنیجب 
 المنوطة بھم، وھذه المشاركة تتح األعمال في األفراد اإلدارة التربویة في مشاركة أسسھ عتتفق م

الفرصة لكي ینمو الفرد فكریا واجتماعیا في عملھ ویساعد على تنظیم سیر العمل، ومن ھنا یبدأ 
وقد ذكر .  ال یتجزأ من العمل فیعمل جاھدا إلنجاحھ ولو تطلب منھ جھدا اكبرشعوره بالنمو جزءا

یقصد بھا عملیة تنشیط واقع األفراد في موقف معین مع تحقیق ”  العالقات اإلنسانیةأنمرسي 
  . )١٧١ ص، ١٩٩٧، مرسي(توازن بین رضائھم النفسیة وتحقیق األھداف المرغوبة 

وفائدتھ المشتركة تغذي الطرفین بما ، ائد والعاملین معھوالتعاون سلوك مشترك من قبل الق
 نجاح المدیر في ھذا الجانب یتطلب أنفمن الممكن القول ، ینعكس على تحقیق المنظمة ألھدافھا

  . یغذي العاملین معھ بما یحفز سلوك التعاون وان یمارسھ كقائد في تعامالتھ معھمأن، مھارة ثنائیة
 تجد الطرائق المناسبة التي تؤمن من خاللھا رغبة العاملین وعلیھ فإن على المنظمات أن

 التنظیم وان الحوافز المادیة لیست أساس التعاون ھو أنإذ ، في التعاون إلنجاز أھداف المنظمة
 فاعلیة السلطة المستخدمة من قبل القائد أنلذا یتضح ، الطریقة الوحیدة لضمان تحقق ھذا التعاون

الحواسي ( السلطة من قبل العاملین ومدى رغبتھم في التعاون تعتمد على مدى قبول تلك
  ).٢٤ص ، ٢٠١٤، والبرزنجي

 التي تنظم العالقات بین الناس وتساعد على اإلسالمیةوالتعاون مبدأ من مبادئ الشریعة 
 وأكدت ، أصحابھ ففي الھجرة النبویة كان التعاون واضحا بین الرسول كقائد وبین ، نشر الخیر
 ، طویرقي (واإلعمال إلنجاز المھام أساسي التعاون مبدأ أن في غیر موضع إلسالمیةاالشریعة 

  . ) ص١٥ ، ٢٠٠٢
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 إنشاء یساعد على إذ،  مبدأ التعاون حیویًا وھامًا في قیام المؤسسة التربویة بدورھادویع
  العمل على العاملین فيأعباءویخفف من ، روح الفریق الواحد والعمل تحت ھدف وتوجھ ثابت

  .ویعزز توجھ الھدف الواحد لفریق عمل واحد، المؤسسة التربویة بما ینمي روح األلفة والتشارك
   :   التقدیر:  المجال الثالث

العالقات اإلنسانیة في اإلدارة التربویة ھي التي تقوم سلوكیاتھا على تقدیر كل فرد في 
 واإلداریة، وشعور كل فرد التنظیم اإلداري، وعلى الدراسة الموضوعیة للمشكالت التربویة

  .باالنتماء إلى الجماعة التي یعمل من خاللھا
 إشباع الحاجات اإلنسانیة األساسیة للعاملین، وفي مقدمة إلىوالعالقات اإلنسانیة تھدف 

الحاجات اإلنسانیة للفرد في عملھ الشعور بالتقدیر واألمن واالطمئنان واإلحساس باالنتماء والتیقن 
 بنفسھ، والتقدم الوظیفي واكتساب الخبرات والتجارب واإلشادةتراف بوجوده، واالع، بالھدف

  ).٧٣ ص، ١٩٩٣ ، العرفي(
 اھتمام اإلدارة وحرصھا على تطبیق جانب أنوالتقدیر سلوك مكتسب إذ من المفترض 

 األفراداالتصال الرسمي ال یقل أھمیة عن جانب االتصال االجتماعي، وخلق جو ودي تعاوني بین 
 للعطاء األفراد اإلیجابیة منھا والسلبیة لدفع  دیر أعمالھم وخلق الحوافز المادیة والمعنویةوتق

 لجمیع العاملین  ، وتھیئة البیئة االجتماعیة اآلمنةوإدراكوتفھم شعورھم بعمق ، إنسانیتھمواحترام 
، ةعمایرال(  ما یمكن تقدیمھ من عمل منتج مثمر أفضلسیكون لھ مردود ایجابي فعال لتقدیم 

  ).١٠٣ ص، م١٩٩٩
إن قدرة القائد على مالحظة مواطن قوة وانجاز العاملین معھ وتقدیرھا وتعزیزھا بصورة 

 أدائھمھذا التقدیر ینعكس على ، وإسھاماتھم األشخاصھي تعبیر بشكل واضح عن تقدیر ، مباشرة
س الرقابة والمسؤولیة بصورة مباشرة ویترجم متابعة القائد لسیر العمل داخل المنظمة مما ینمي ح

  .لدى العاملین معھ
والعالقات اإلنسانیة الناجحة تعمل على إثارة الدوافع الفردیة بھدف اإلنتاج والتنظیم في جو 
یسوده التفاھم والثقة المتبادلة فرضاء األفراد وارتیاحھم في أعمالھم إنما ھو نتیجة للشعور بالتقدیر 

لعالقة بین الرئیس والمرؤوس عالقة تقدیر واحترام متبادل واالنتماء والمشاركة، فعندما تكون ا
  . مثمر في العملإنتاج إلىیؤدي ذلك 

  :   االحترام المتبادل:  المجال الرابع
 تلك العالقات التي تنطوي على إلى نستخدم مفھوم العالقات اإلنسانیة لنشیر أنمن الممكن 

الذي بدوره یسھم في رفع ،  والعاملیناإلدارةن والتعاون بی، خلق جو من الثقة واالحترام المتبادل
  . )٥١ص ، ٢٠١٣ ، علي (اإلنتاجیةالروح المعنویة وزیادة 

مجموعة من ” والعالقات اإلنسانیة في اإلدارة التربویة من الممكن تعریفھا على أنھا
 والتقدیر التفاعالت التي تمثل السلوكیات التربویة لإلداري التربوي، تبنى على أساس من االحترام

واألخالق اإلسالمیة الحمیدة، مثل الصدق واألمانة والعدل واأللفة بینھ وبین من یشرف علیھم، أو 
، المنصور(یتعامل معھم في الحقل التربوي، والتي من خاللھا تتحقق األھداف التربویة المخطط لھا 

  ).١٢ص، ٢٠٠١
غلب أ أجمعتمرة حیث  مثإنسانیةومما سبق یتضح أھمیة االحترام في بناء عالقات 

 بعض إن للعالقات اإلنسانیة بل األسس على ذكر االحترام كواحد من أھم اإلدارةالتعاریف في 
وفي الواقع في حال بنیت أي عالقة ما ،  لبناء العالقات اإلنسانیة الناجحةأولالباحثین صنفھ كأساس 

 ھدف مشترك إلىقصة ال تؤدي  ناعالقةعلى اساس من قلة االحترام المتبادل بین الطرفین كانت 
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 یعني إذ بناء العالقات اإلنسانیة الناجحة أسسفاالحترام المتبادل واحد من أھم . وال نجاح مرتقب
 وتقبل شخصیاتھم بالرغم من اختالفھا وحثھم على تقدیم المزید األفرادبصورة مباشرة تقدیر عمل 

 في قیادة اإلدارةوھذا یعزز ھدف . شر التي تعزز من مكانتھم وتقدیرھم بشكل مبااإلسھاماتمن 
وتوجیھ مجھودات العاملین لتحقیق أھداف المنظمة بما یضمن توفیر الوقت والجھد والوصول 

وخصوصا الموارد البشریة التي یعد االحترام واحد من ، بأقصر السبل واستغالل الموارد المتاحة
  . أھم محركاتھا

   :   بناء الثقة:  المجال الخامس
 من الثقة أساس ھذا المحور في بناء عالقة ممتدة ما بین القائد والمعلمین قائمة على ویتمثل

، المعززة لدى كال الطرفین مما یضمن العمل في جو یسوده التقدیر إلسھامات بعضھم البعض
 المعلمین أعمال العدل والمساواة وتقدیر أنوتبنى الثقة في مجال العمل بطرق مختلفة وال شك 

وللثقة في مجال العمل أثر كبیر على . بموضوعیة من أھم العوامل المساھمة في بناءھاوتقییمھم 
 عملھ محل انتباه قائد أنتأدیة المعلم عملھ بارتیاح وبدرجات عالیة من التحفیز والتفاني بحیث یعلم 

  . على تقییم عملھ وتقویمھاإلداریةقادر بإمكانیاتھ 
وفي ، أكثراستعدادا لخوض المخاطر والعمل بجدیة  أكثروالثقة تنشأ بین الناس ویصبحون 

كانت مدرسة العالقات اإلنسانیة من أوائل المدارس اإلداریة التي عبرت عن أھمیة ، مجال اإلدارة
 أن الثقة عنصر جوھري في تحقیق إلى أشاروا المنظرین الذین أوائلوكان المفكرون من ، الثقة

 توقعًا ألحد أو،  اتجاھًاأون اعتبار الثقة تتضمن اعتقادًا  ومن الممك، "المدارس"النجاح للمنظمات 
  نتائجھا للمصلحة الشخصیة للطرف الواثقأو بأن یكون سلوك الطرف اآلخر في العالقة اإلطراف

  . )٢٥٠ص ، م٢٠١٤، الشیاب، محمد(
 صلب وأساس داخل المدرسة خلقت مساحة مھمة اإلداريومتى ما تكونت الثقة في التنظیم 

 باألسالیب الخاصة بكل منھم بما یخدم رسالة إمكانیاتھم وإبرازمین للتعبیر عن قدراتھم للمعل
 في التعامل ارض خصبة للتمیز الشخصي األسلوبوبالتالي سیكّون ھذا ، المدرسة وأھدافھا

 من الحریة اإلیجابیة إطار المناسبة وفق واألدواتوتوظیف المقرر وتطویعھ باإلمكانیات المتاحة 
   .  نتاج متمیز على المستوى الشخصي والمھنيأثمرتمتى ما كانت في محلھا التي 

   :  أثر العالقات اإلنسانیة على األداء المدرسي
فالتفاعل ، اإلداریة للعملیة واألساسلم تعد الفاعلیة االقتصادیة ھي المحور الرئیس 

صر في غایة التأثیر في  المؤسسة ومدى الرضا الوظیفي للعاملین باتت عناأفرادوالتعاون بین 
ولذا اھتم علماء النفس والصحة النفسیة واالجتماع بالجوانب اإلنسانیة لعملیات ، اإلداريالعمل 
  . اإلنتاج

 الشخصي والشعور واإلشباعوفي الجانب التربوي متى ما تحقق للمعلم كمربي الرضا 
مما یؤثر ، ھا وتأثیرھاباالنتماء والتقدیر انعكس على شخصیتھ كقدوة متزنة وواثقة من دور

بوضوح على تطور العمل التربوي وتحقیقھ لألھداف المنشودة وذلك بأنھ ساد المنشأة العالقات 
ص ، م٢٠٠٥، فاروق (وإنتاجیتھماإلنسانیة الجیدة والفعالة فذلك ینعكس على سلوك العاملین 

١١٩( .   
وھذه العملیة االجتماعیة ، ة من كونھا عملیة میكانیكیة رسمیأكثر عملیة اجتماعیة واإلدارة

وعلى ھذا فإن تلبیة ، تتكون وتفاعل بتأثیر العالقات الشخصیة غیر الرسمیة على جماعات العاملین
 أو الرسمي للمؤسسة اإلداري بجوانب السلوك أضرار دون اإلداريحاجاتھم تصبح محور السلوك 

   . )٦٤ص ، م٢٠٠٥، فاروق(المدرسة 
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 المناسب اإلداريلى أھمیة تدریب القادة على إیجاد المناخ  الدراسات التربویة عوأكدت
للعاملین داخل المدرسة واالھتمام بشخصیة المعلم حیث یعد محور وركیزة العملیة التعلیمیة مع 

لما لھ من أثر بالغ على األداء ، التأكید على رفع النواحي المعنویة للعامین في المؤسسات التعلیمیة
  . )١١٣ ص، ١٤٣٣، الحسین (التربوي داخل المدرسة

وفیھا تعزیز لرسالة المدرسة وللمبادئ ، وللعالقات اإلنسانیة أثر بارز على العمل المدرسي
 ومشاركتھم في ما اآلخرین الكریمة الحاثة على حسن التعامل وتقدیر العمل واحترام اإلسالمیة

، النشءدئ في عقول فالمدرسة لھا دور مھم في ترسیخ ھذه المبا، یخص شؤونھم من قرارات
  .  تكون خیر ممثل لھا ممارسًة من خالل قائدھا مرورا بالمعلمین والطالبأنومناط بھا 

  :منھجیة الدراسة وإجراءاتھا
  :منھج الدراسة

انطالًقا من طبیعة أھداف الدراسة، واألسئلة التي تسعى الدراسة الى اإلجابة عنھا، فقد 
  .ي؛ لتحقیق أھداف الدراسةاستخدم الباحث المنھج الوصفي التحلیل

  :مجتمع الدراسة
یتكون مجتمع الدراسة من جمیع معلمي المرحلة االبتدائیة بالمدارس األھلیة بمدینة 

  .الریاض
  :عینة الدراسة

الشرق والوسط :   تكونت عینة الدراسة من معلمي المدارس االبتدائیة األھلیة بمكاتب
بینما ، ) معلم١٤٠ (المرحلة االبتدائیة بمكتب الشرقوالجنوب بمدینة الریاض، ویبلغ عدد معلمي 

وعدد معلمي المرحلة االبتدائیة ، ) معلم٣١٣(بلغ عدد معلمي المرحلة االبتدائیة بمكتب الوسط 
 الشرق والوسط :  بمكاتب)  معلم٩١٧:  (ویكون العدد اإلجمالي، ) معلم٤٦٤(بمكتب الجنوب 

اإلدارة (ھـ ١٤٣٩ –ه ١٤٣٨لثاني للعام الدراسي والجنوب بمدینة الریاض، وذلك في الفصل ا
  )ھـ١٤٣٨َالعامة للتربیة والتعلیم بمنطقة الریاض، 

ثم قام البحث بتحدید عینة الدراسة، والتي تعني مجموعة جزئیة من مجتمع لھ خصائص 
 على مشتركة، وبناًء علیھ تم تحدید عینة الدراسة بالطریقة العشوائیة وكان عدد االستبانات الموزعة

استبانة ما ) ٢٢٠(من المجتمع األصلي، وعدد العائد منھا % ٣٠ما نسبتھ )  استبانة٢٧٥(المعلمین 
  .من عدد أفراد العینة% ٨٠نسبتھ 

  .یتصف أفراد العینة بعدد من الخصائص، یمكن توضیحھا في الجداول التالیة :خصائص العینة
  لمؤھل العلميتوزیع عینة الدراسة بناءً على متغیر ا) ١(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  
 87.3 192 بكالوریوس
 12.7 28 ماجستیر
 100.0 220  المجموع

من العینة كان مؤھلھم العلمي %) ٨٧٫٣(أن ) ١(تبین من خالل نتائج الجدول 
وھذا یساعدنا على فھم اثر ، من العینة كان مؤھلھم العلمي دراسات علیا%) ١٢٫٧(و، بكالوریوس

  . لمؤھل العلمي على استجابات عینة الدراسةمتغیر ا
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  توزیع عینة الدراسة بناءً على متغیر الخبرة في مجال التدریس) ٢(جدول رقم 

  النسبة المئویة  التكرار  
 67.7 149   سنوات٥ أقل من إلىمن سنة 

 29.1 64   سنوات١٠ أقل منإلى ٥من
 3.2 7  سنة١٠أكثر من 

 100.0 220  المجموع

من العینة كانت سنوات الخبرة لدیھم من سنة %) ٦٨(أن ) ٢(ل نتائج الجدول تبین من خال
 إلى ٥من العینة كانت من الذین سنوات الخدمة لدیھم من %) ٢٩(بینما كان،  سنوات٥ اقل من إلى
،  سنوات١٠من العینة كانت من الذین سنوات الخدمة لدیھم أكثر من ) %٣(بینما كان،  سنوات١٠

  . لى فھم اثر متغیر الخبرة في مجال التدریس على استجابات عینة الدراسةوھذا یساعدنا ع
  :أداة الدراسة

استخدم الباحث االستبانة كأداة رئیسیة لجمع بیانات الدراسة وقام بإعدادھا معتمًدا على 
  :اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع الدراسة وتكونت من قسمین

المؤھل الدراسي، والخبرة في مجال :  لقسم األول على البیانات األولیة وھيیشتمل ا:  أوًلا
  .التدریس

عبارة ُتقیس واقع ممارسة قائد ) ٢٦(یشتمل القسم الثانیة على أبعاد الدراسة وتكونت من :  ثانًیا
  وطلب الباحث من أفراد، المدرسة االبتدائیة األھلیة للعالقات اإلنسانیة بمدینة الریاض

  :أمام أحد الخیارات التالیة) (اسة اإلجابة عن كل عبارة بوضع عالمة الدر
  . منخفضة جدًا- ٤   . منخفضة-٣    .متوسطة- ٢    . عالیة-١

  :یوضح ذلك) ٣(وقد تم توزیع عبارات االستبانة على خمسة محاور والجدول رقم 
  توزیع العبارات على محاور االستبانة )٣ (جدول

  لعباراتعدد ا  محاور الدراسـة  م
   )٧ إلى ١من  (٧  القدوة الحسنة  المحور األول
   )١١ إلى ٨من  (٤  التعاون  المحور الثاني
   )١٦ إلى ١٢من  (٥  التقدیر  المحور الثالث
   )٢١ إلى١٧من (٥  االحترام  المحور الرابع

   )٢٦ إلى ٢٢من  (٥  بناء الثقة  المحور الخامس
  :  أداة الدراسة صدق

  :  )صدق المحكمین(اة الصدق الظاھري لألد
واقع ممارسة قائد " والتي تتناول األولیة الدراسة في صورتھا أداةبعد االنتھاء من بناء 

من المحكمین ) ٧(تم عرضھا على "  المدرسة االبتدائیة األھلیة للعالقات اإلنسانیة بمدینة الریاض 
  .ئھممن أعضاء ھیئة التدریس بجامعة الملك سعود، وذلك لالسترشاد بآرا
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متھا ء حول مدى وضوح العبارات ومدى مال الرأيإبداءوقد ُطلب من المحكمین مشكورین 
  .لما وضعت من ألجلھ مع وضع االقتراحات التي یمكن من خاللھا تطویر االستبانة

 المحكمون،  قام الباحث بإجراء التعدیالت أبداھاوبناء على اآلراء واالقتراحات التي 
  )االستبانة بصورتھا النھائیة(، ستبیان في صورتھ النھائیة االأصبحالالزمة، حتى 

 :صدق االتساق الداخلي لألداة
 خالل من وذلك لالستبانة الداخلي االتساق تم استخدام معامل ارتباط بیرسون لحساب قد

  .نفسھ للمجال الكلیة والدرجة االستبانة مجاالت فقرات من فقرة كل بین معامالت االرتباط حساب
 والذي یبین، للمجال الكلیة مجال القدوة الحسنة والدرجة فقرات من فقرة كل بین االرتباط ملمعا -أ

 صادق لما المجال یعتبر  وبذلك  α = 0.01 معنویة مستوى عند دالة المبینة االرتباط معامالت أن
  .لقیاسھ وضع

  مجال األوللل الكلیة والدرجة المجال فقرات من فقرة كل بین االرتباط معامل) ٤(جدول 

  مستوي الداللة معامل ارتباط  الفقرة

  ٠٫٠١دالة عند   0.747 .یطبق ما یدعوا المعلمین إلیھ

  ٠٫٠١دالة عند   0.772 .األخالقیتحلى بمكارم 

  ٠٫٠١دالة عند  0.798 . منضبط في العمل

 ٠٫٠١دالة عند   0.728 .یحرص على التواصل مع الجمیع

 ٠٫٠١دالة عند   0.767 . بإیجابیةاألمور إلىینظر 

 ٠٫٠١دالة عند  0.877 . المعلمینإلىینقل حماسھ للعمل 

  ٠٫٠١دالة عند  0.751  .یقبل الرأي اآلخر

والذي ، للمجال الكلیة محور مجال التعاون والدرجة فقرات من فقرة كل بین االرتباط  معامل -ب
صادق  المجال یعتبر  وبذلك  α = 0.01 معنویة مستوى عند دالة المبینة االرتباط معامالت أن یبین
  . لقیاسھ وضع لما

  للمجال الثاني الكلیة المجال والدرجة فقرات من فقرة كل بین االرتباط معامل) ٥(جدول 

  مستوي الداللة  معامل ارتباط  الفقرة
  ٠٫٠١دالة عند   0.915 .یشعر المعلمین بأنھم فریق عمل واحد
  ٠٫٠١دالة عند   0.875 .وماتیشجع المعلمین على تبادل الخبرات والمعل

 ٠٫٠١دالة عند   0.902 .یوفر مناخًا جیدًا إلنجاز العمل المدرسي

 ٠٫٠١دالة عند   0.644 .یساعد المعلمین في حل المشكالت المدرسیة



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣٣٢

 أن والذي یبین، للمجال الكلیة مجال التقدیر والدرجة فقرات من فقرة كل بین االرتباط  معامل-ج
 صادق لما المجال یعتبر  وبذلك  α = 0.01 معنویة مستوى عند دالة لمبینةا االرتباط معامالت

  . لقیاسھ وضع
  للمجال الثالث الكلیة والدرجة المجال فقرات من فقرة كل بین االرتباط معامل) ٦(جدول 

  مستوي الداللة معامل ارتباط  الفقرة
  ٠٫٠١ة عند دال  0.851 .یشعر المعلمین بالتقدیر نتیجة منجزاتھم في المدرسة

  ٠٫٠١دالة عند   0.802 .یستمع آلراء ومقترحات المعلمین

  ٠٫٠١دالة عند  0.682 .یتوخى الموضوعیة في تقدیره لجھود المعلمین

 ٠٫٠١دالة عند   0.566 .اإلداريیشرك المعلمین في العمل المدرسي  و 

 ٠٫٠١دالة عند   0.890 .یقوم بتوزیع المھام على المعلمین وفقًا لقدراتھم

 أن والذي یبین، للمجال الكلیة مجال االحترام والدرجة فقرات من فقرة كل بین االرتباط  معامل-د
 صادق لما المجال یعتبر  وبذلك  α = 0.01 معنویة مستوى عند دالة المبینة االرتباط معامالت

  . لقیاسھ وضع
  للمجال الرابع لیةالك والدرجة المجال فقرات من فقرة كل بین االرتباط معامل) ٧(جدول 

  مستوي الداللة معامل ارتباط  الفقرة

  ٠٫٠١دالة عند   0.824 .یبني عالقة مع المعلمین على أساس من االحترام المتبادل

  ٠٫٠١دالة عند   0.841 .یحترم خصوصیة المعلم
  ٠٫٠١دالة عند  0.918 .یتعامل مع مقترحات المعلمین بعنایة واھتمام

 ٠٫٠١دالة عند   0.944 . المعلمینیحترم اختیارات ورغبات 
 ٠٫٠١دالة عند   0.894 .یشجع المعلمین على احترام بعضھم البعض

 أن والذي یبین، للمجال الكلیة مجال بناء الثقة والدرجة فقرات من فقرة كل بین االرتباط  معامل- ه
 صادق لما جالالم یعتبر  وبذلك  α = 0.01 معنویة مستوى عند دالة المبینة االرتباط معامالت

  .لقیاسھ وضع
  للمجال الرابع الكلیة والدرجة المجال فقرات من فقرة كل بین االرتباط معامل) ٨(جدول 

  مستوي الداللة معامل ارتباط  الفقرة
  ٠٫٠١دالة عند   0.902 .ُیشِعر المعلمین بأھمیتھم في تطویر العملیة التعلیمیة

  ٠٫٠١دالة عند   0.863 . تأدیة أعمالھمیحث المعلمین على استخدام أسالیب مبتكرة في
  ٠٫٠١دالة عند  0.923 .یظھر ثقتھ بالمعلمین

 ٠٫٠١دالة عند   0.897 .یتیح للجمیع العمل بحریة وفقًا لألنظمة المدرسیة
 ٠٫٠١دالة عند   0.922 .یدعم انجازات المعلمین
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  :  البنائي الصدق
عند  إحصائیًا دالة االستبانة االتمج جمیع في االرتباط معامالت جمیع أن الجدول یبین

  . لقیاسھ وضعت لما صادقھ االستبانة مجاالت جمیع یعتبر وبذلك α = 0.01 معنویة  مستوى
  معامل ارتباط بیرسون لكل مجال مع الدرجة الكلیة) ٩(جدول

  مستوي الداللة  معامل ارتباط المحاور
  ٠٫٠١دالة عند  0.830  مجال القدوة الحسنة

  ٠٫٠١دالة عند   0.781  مجال التعاون
 ٠٫٠١دالة عند  0.710  مجال التقدیر

  ٠٫٠١دالة عند  0.787  مجال االحترام
 ٠٫٠١دالة عند  0.672  مجال بناء الثقة

  0.01 =. داللة مستوى عند إحصائیًا دال االرتباط
جمیع  أن حیث إحصائیًا دالة الفقرات عند االرتباط معامل قیمة أن )٩(الجدول  من یتضح

داللة  ذو االرتباط ھذا أن حیث لالستبانة، الكلیة وبالدرجة البعض ببعضھما ترتبط مجاالتال
  .الداخلي واالتساق الصدق جیدة من بدرجة تتمتع االستبانة أن یؤكد وھذا إحصائیة

  :  االستبانة ثبات
 ئةالتجز طریقتي باستخدام وذلك االستطالعیة، العینة أفراد على االستبانة ثبات تقدیر تم

  .ألفا كرونباخ النصفیة ومعامل
  :  النصفیة التجزئة طریقة

 أكثر االستبانة لو تم اعادة توزیع النتیجة نفس االستبانة ھذه تعطي أن االستبانة بثبات یقصد
 في االستقرار یعني االستبانة ثبات أن أخرى بعبارة أو والشروط، الظروف نفس مرة تحت من

 مرات عدة العینة أفراد على توزیعھا إعادة تم لو فیما كبیر بشكل تغییرھا االستبانة وعدم نتائج
  ).٩٥ص، م٢٠١٤ ، سلیمان( زمنیة معینة فترات خالل

 ذات واألسئلة الفردیة، األرقام ذات األسئلة( جزأین إلي االختبار فقرات تجزئة تم وقد
 األسئلة ودرجات ةالفردی األسئلة درجات بین االرتباط معامل حساب تم ثم، )األرقام الزوجیة

  .براون سبیرمان بمعادلة االرتباط معامل تصحیح تم وبعد ذلك الزوجیة
 الفردیة األسئلة درجات بین االرتباط  معامل r حیث 2r/1+r = المعدل  االرتباط معامل

  :  )١٠(جدول  في الموضحة النتائج على الحصول وتم. الزوجیة األسئلة ودرجات
 االستبانة ثبات لقیاس لنصفیةا التجزئة طریقة) ١٠(جدول

معامل االرتباط   المحاور
  قبل التعدیل

معامل االرتباط 
  بعد التعدیل

 0.829 0.812  مجال القدوة الحسنة
  0.889  0.814  مجال التعاون
 0.785 0.658  مجال التقدیر

  0.884  0.825  مجال االحترام
 0.785 0.658  مجال بناء الثقة
  0.887 0.799  الدرجة الكلیة
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سبیرمان  (المعدل االرتباط معامل قیمة أن) ١٠(جدول  في الموضحة النتائج من یتضح
تامة  ثقة على یجعلنا مما الدراسة إستبانة ثبات تم التأكد من قد تكون وبذلك، )إحصائیا ودال مقبول
  .فرضیاتھا واختبار الدراسة أسئلة عن واإلجابة النتائج لتحلیل وصالحیتھا االستبانة بصحة

  :  طریقة ألفا كرونباخ 
 ویعتمد ، واستخدم الباحث طریقة ألفا كرونباخ في قیاس درجة مصداقیة فقرات االستبیان

ھذا االختبار على قیاس مدى الثبات الداخلي لفقرات االستبیان ومقدرتھا على إعطاء نتائج متوافقة 
  ).٦٧ ص، م٢٠١٥ ، الصالح. (لردود المستجیبین اتجاه فقرات االستبیان

 ، اآلتيوكانت النتائج كما في الجدول ، وتم استخدام طریقة ألفا كرونباخ لحساب الثبات
  . وھذا یدل على أن االستبانة تتمتع بدرجة عالیة من الثبات

  كرونباخ لقیاس ثبات االستبانةألفامعامل ) ١١(جدول 

  ألفامعامل   المحاور

  0.880  مجال القدوة الحسنة
  0.597  مجال التعاون

 0.920  ال التقدیرمج
  0.929  مجال االحترام
 0.941  مجال بناء الثقة
 0.802  الدرجة الكلیة

  كرونباخ ألفا لمعامل الموجب التربیعي الجذر = الثبات
 كانت عالیة لكل كرونباخ ألفا معامل قیمة أن) ١١ ( جدول في الموضحة النتائج من یتضح

 ،(0.802) كانت االستبانة فقرات لجمیع عامل ألفام قیمة كانت كذلك. االستبانة مجاالت من مجال
 تأكدت قد تكون وبذلك، النھائیة صورتھا في االستبانة وتكون،   ممتاز الثبات معامل أن یعنى وھذا

 لتحلیل وصالحیتھا االستبانة بصحة تامة ثقة على یجعلھ مما ستبانة الدراسةا وثبات صدق من
  .فرضیاتھا واختبار أسئلة الدراسة على واإلجابة النتائج

  :  اختبار التوزیع الطبیعي
،  شرط التوزیع الطبیعي للبیانات من الشروط المھمة الستخدام االختبارات المعلمیةدیع

، )Kolmogorov-Smirnov(وللتحقق من ھذا الشرط لمتغیرات الدراسة تم استخدام اختبار
  :  وكانت النتائج كالتالي

  زیع الطبیعي نتائج اختبار التو:  )١٢(جدول

  القیمة االحتمالیة  قیمة االختبار  المحور

 0.987 0.123  مجال القدوة الحسنة
 0.652  0.284  مجال التعاون
 0.078 0.985  مجال التقدیر
 0.065 2.002  مجال االحترام
 0.098  1.284  مجال بناء الثقة
 0.452  0.875  الدرجة الكلیة
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حیث أن مستوى ،  الدراسة تتبع التوزیع الطبیعيوأشارت النتائج أن بیانات جمیع متغیرات
وبذلك نستخدم ، وبالتالي فإن الدراسة تتبع التوزیع الطبیعي، 0.05داللة االختبار أكبر من 

  . االختبارات المعلمیة المناسبة
  :نتائج الدراسة ومناقشتھا

ت اإلنسانیة في مجال  ما درجة ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة األھلیة للعالقا:  األولالتساؤل 
  القدوة الحسنة بمدینة الریاض من وجھة نظر المعلمین ؟

 درجة إلى ما كان متوسط درجة االستجابة قد وصلت إذا لمعرفة test-tتم استخدام اختبار 
و قام الباحث بحساب المتوسط واالنحراف المعیاري والوزن ،  أم ال3الموافقة المتوسطة وھي 

  . ات المحور األولالنسبي والترتیب لفقر
 والترتیب للمحور tالوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي واختبار)  ١٤ (جدول

  األول

المتوسط  الفقرة    م
  االنحراف
  المعیاري

  الوزن
  النسبي

  قیمة
  االختبار

Sig.  الترتیب 

 ١ 0.000 18.144 90.5 0.505 3.62 . بإیجابیةاألمور إلىینظر   ٥

یدعوا المعلمین یطبق ما  ١
 .إلیھ

3.6 0.527 90.0 16.890 0.000 ٢ 

یحرص على التواصل مع   ٤
 .الجمیع

3.58 0.632 89.5 13.651 0.000 ٣  

 ٤ 0.000 11.720 88.5 0.685 3.54 .األخالقیتحلى بمكارم   ٢
 ٥ 0.000 12.643 88.5 0.629 3.54 .یقبل الرأي اآلخر  ٧

 ٦ 0.000 11.423 88.0 0.679 3.52 . منضبط في العمل  ٣

 إلىینقل حماسھ للعمل   ٦
 .المعلمین

3.4 0.718 85.0 8.354 0.000 ٧ 

  0.000 16.147 88.335 3.53340.49001  الدرجة الكلیة للمجال األول  
  :  وبعد االختبار وجدت النتائج كالتالي

) sig =0.000(، بلغت قیمة داللة االختبار المحسوبة  )t-test)  16.147 =tبلغت قیمة 
وھي قیمة معنویة تدل على أن ھناك استجابة واضحة لمجال القدوة الحسنة وكان الوزن النسبي 

. وھذا یدل على أن الدرجة عالیة في االستجابة على فقرات ھذا المجال% ٨٨٫٣٣للمجال یساوي 
درسة  أن قائد المإلىالتي توصلت ) ه١٤٣٣(وقد اتفقت نتائج الدراسة الحالیة مع دراسة الحسین 

 أن درجة إلىالتي توصلت ) ه١٤٣٠(ودراسة المولد . یمثل قدوة حسنة للمعلمین في مجال عملھ
وھذا یدل . ممارسة قائد المدرسة للعالقات اإلنسانیة في مجال القدوة الحسنة جاءت بدرجة عالیة

كقدوة على أن قائد المدرسة یؤثر بشكل ایجابي على المعلمین بانضباطھ في العمل ویقوم بدوره 
 درجة أن إلىالتي توصلت ) ه١٤٣٣(واختلفت نتائج الدراسة الحالیة مع دراسة المعثم . حسنة

وقد یعود . ممارسة قائد المدرسة للعالقات اإلنسانیة في مجال القدوة الحسنة جاءت بدرجة متوسطة
 الحكومي ذلك إلى اختالف نوع التعلیم في المدرسة المفحوصة حیث تناولت دراسة الحسین التعلیم

  . وتناولت ھذه الدراسة التعلیم األھلي
یتضح من خالل الجدول السابق أن أعلى فقرات البعد حسب المتوسط الحسابي ھي كما 

  :  یلي
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حصلت على وزن نسبي قدره ."  بإیجابیةاألمور إلىینظر " والتي نصھا ) ٥(الفقرة رقم  -
وبدرجة توافر . إحصائیًاقرة دالة  لذلك تعتبر ھذه الف0.05ومستوى داللة أقل من ) %90.5(

حیث أشارت إلى أن قائد ) ه١٤٣٠(واتفقت نتائج الدراسة الحالیة مع دراسة الدوسري . عالیة
وھذا یدل على حرص قائد المدرسة االبتدائیة األھلیة . المدرسة یبدي روحًا ایجابیة في العمل

 ، عیة المعلمین وإنتاجیتھم في العمل المدرسیة بإیجابیة بما یعود على دافاألمور إلىعلى النظر 
 .وھذا ما یملیھ علیھ دوره كقدوة للمعلمین

حصلت على وزن نسبي قدره ." إلیھیطبق ما یدعو المعلمین " والتي نصھا ) ١(الفقرة رقم   -
 وبدرجة توافر . إحصائیًا لذلك تعتبر ھذه الفقرة دالة 0.05ومستوى داللة أقل من ) %90.0(

" حیث حصلت عبارة  ) م٢٠١٠(تائج الدراسة الحالیة مع دراسة الزبون واختلفت ن. عالیة
 اختالف المرحلة الدراسیة إلى وقد یعود ذلك . على درجة توافر متوسطة" تطابق أقوالھ أفعالھ

وھذا یدل على درجة كبیرة من العالقات اإلنسانیة المتوافرة لدى قائد . للعینة فیما بین الدراستین
 . ئیة األھلیة بمدینة الریاض في مضمون ھذه العبارةالمدرسة االبتدا

  :  ویتضح من خالل الجدول أن أقل فقرات البعد حسب المتوسط الحسابي ھي كما یلي
حصلت على وزن نسبي قدره "  المعلمین إلىینقل حماسھ للعمل " والتي نصھا ) ٦(الفقرة رقم  -

وبدرجة توافر . إحصائیًارة دالة  لذلك تعتبر ھذه الفق0.05ومستوى داللة أقل من ) ٨٥%(
وھذا یدل على أن قائد المدرسة یتصف بعالقات إنسانیة إیجابیة تتمثل في نقل حماسھ . عالیة

 تحفیزھم لتحقیق لألداء المطلوب وھذا ما أكدتھ دراسة إلى مما یؤدي ،  المعلمینإلىللعمل 
 . على العمل تحفیز القائد للمعلمین أھمیة إلى أشارتحیث ) ه١٤٣٣(الحسین 

) ٨٨%(حصلت على وزن نسبي قدره "  منضبط في العمل"والتي نصھا ) ٣(الفقرة رقم  -
وتتفق .  وبدرجة توافر عالیة. إحصائیًا لذلك تعتبر ھذه الفقرة دالة 0.05ومستوى داللة أقل من 

 أن قائد المدرسة منضبط إلى أشارتحیث ) ه١٤٣٠(نتائج الدراسة الحالیة مع دراسة المولد 
وھذا یدل على أن قائد المدرسة یشجع على االنضباط في العمل من . في تأدیة مھامھ المدرسیة

  . خالل كونھ قدوة حسنة للمعلمین في ذلك
ما درجة ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة األھلیة للعالقات اإلنسانیة في مجال :  التساؤل الثاني

  "؟نینة الریاض من وجھة نظر المعلمیالتعاون بمد
 درجة إلى ما كان متوسط درجة االستجابة قد وصلت إذا لمعرفة test-tتم استخدام اختبار 

قام الباحث بحساب المتوسط واالنحراف المعیاري والوزن النسبي ،  أم ال٣الموافقة المتوسطة وھي 
  . والترتیب لفقرات المجال الثاني

    والترتیب للمجال الثانيt النسبي واختبار الوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن)  ١٥(جدول 
  
  االنحراف  المتوسط  الفقرة  م

  المعیاري
  الوزن
  النسبي

  قیمة
  االختبار

Sig. الترتیب 

یساعد المعلمین في حل   4
 .المشكالت المدرسیة

3.51 0.616 87.75 12.267 0.000 ١ 

یشجع المعلمین على تبادل   2
 .الخبرات والمعلومات

3.37 0.786 84.25 6.951 0.000 ٢ 

یوفر مناخًا جیدًا إلنجاز العمل   3
 .المدرسي

3.35 0.759 83.75 6.843 0.000 ٣ 

یشعر المعلمین بأنھم فریق عمل  1
 .واحد

3.28 0.855 82.0 4.810 0.000 ٤ 

  0.000  7.524  84.425 0.4587 3.3775  الدرجة الكلیة للمجال الثاني 
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  :  يوبعد االختبار وجدت النتائج كالتال
) sig =0.000(، بلغت قیمة داللة االختبار المحسوبة  )t-test (7.524 =tبلغت قیمة 

وھي قیمة معنویة تدل على أن ھناك استجابة متوسطة لمجال التعاون وكان الوزن النسبي للمجال 
وتتفق  نتائج . وھي تدل على درجة استجابة متوسطة على فقرات ھذا المجال% ٨٤٫٤٢یساوي 
التي توصلت إلى أن ممارسة قائد المدرسة في مجالي ) ه١٤٣٥(الحالیة مع دراسة العطاهللا الدراسة 

التي توصلت ) ه١٤٣٤(وكذلك اتفقت مع دراسة المعثم . التقدیر والتعاون جاءت بدرجة متوسطة
وھذا .  أن درجت توافر بعد التعاون في ممارسة القائد للعالقات اإلنسانیة جاء بدرجة متوسطةإلى
الفریق الواحد لدى قائد المدرسة االبتدائیة األھلیة د على ضرورة تعزیز مبدأ العمل بروح یؤك

بمدینة الریاض وأھمیة تعزیز التعاون في العمل لتحقیق األھداف المدرسیة،  والقائد بكونھ یمثل 
ع دراسة واختلفت نتائج الدراسة الحالیة م. رأس الھرم اإلداري بالمدرسة یعول علیھ الكثیر في ذلك

واختلفت .  التعاون بین المعلمینأنشطة قائد المدرسة یدعم أن إلى أشارتحیث ) ه١٤٣٣(الربیعي 
تتعامل مع  اإلدارة أن إلىالتي توصلت ) ٢٠١٠(أیضا نتائج ھذه الدراسة مع دراسة شیلینجر 

المدارس  قصور في إلمام قادة إلىوقد یعود ذلك . المعلمون بمبدأ التعاون والتشارك في العمل
االبتدائیة األھلیة بمدینة الریاض بأھمیة التعاون في العمل مما یستوجب وجود دورات تدریبیة 

 ھناك موافقة بین أن أظھرتیث ح) ه١٤٣٤(أكدتھ دراسة المعثم وھذا ما . تعزز ھذه المھارة لدیھم
  .  عینة الدراسة على مقترحات تأھیل قائد المدرسة بدورات تدریبیةأفراد

ن خالل الجدول السابق أن أعلى فقرة في البعد حسب المتوسط الحسابي ھي كما یتضح م
 :  یلي

حصلت على " یساعد المعلمین في حل المشكالت المدرسیة " والتي نصھا ) ٥(الفقرة رقم  -
 لذلك تعتبر ھذه الفقرة دالة ٠٫٠٥ومستوى داللة أقل من ) ٨٧٫٧٥(%وزن نسبي قدره 

حیث ) ه١٤٣٣(وتتفق نتائج الدراسة الحالیة مع دراسة الربیعي . ةعالیوبدرجة توافر . إحصائیا
وھذا یدل .  إلى أن قائد المدرسة یتعاون مع المعلمین في حل مشكالت العمل المدرسيأشارت

على أن قائد المدرسة االبتدائیة األھلیة بمدینة الریاض یسھم في مساعدة المعلمین على حل 
 . المشكالت المدرسیة

 :  الل الجدول أن أقل فقرة في البعد حسب المتوسط الحسابي ھي كما یليویتضح من خ
حصلت على وزن نسبي ." یشعر المعلمین بأنھم فریق عمل واحد" والتي نصھا ) ١(الفقرة رقم  -

وبدرجة توافر . إحصائیا لذلك تعتبر ھذه الفقرة دالة ٠٫٠٥ومستوى داللة أقل من ) ٨٢(%قدره 
 توافر إلىالتي توصلت ) ه١٤٣٥(راسة الحالیة مع دراسة العطاهللا وتتفق نتائج الد. متوسطة
والمدرسة بكل مكوناتھا . بدرجة متوسطة" یتعامل مع المعلمین كفریق عمل واحد"عبارة 

 یعزز العمل بروح الفریق وان یوجھ أنعبارة عن منظومة عمل متكامل وعلى القائد 
 واختلفت نتائج ھذه الدراسة مع دراسة. األھداف وینسقھا من اجل تحقیق األفرادمجھودات 

 القائد یعمل على إشاعة روح التعاون بین المعلمین أن إلىالتي توصلت ) ه١٤٣٣(الحارثي 
وكذلك اختلفت نتائج ھذه الدراسة مع دراسة الدوسري . بالتأكید على العمل بروح الفریق

على استجابة .  المعلمینحیث حصلت عبارة یشجع قائد المدرسة العمل الجماعي لدى) ه١٤٣٠(
وھذا یدل على ضرورة دراسة ھذا الموقف من العالقات اإلنسانیة من قبل قائد المدرسة . عالیة

  .وتعزیزه بمزید من التدریب والممارسة
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ما درجة ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة األھلیة للعالقات اإلنسانیة في مجال :  التساؤل الثالث
  "  من وجھة نظر المعلمین ؟التقدیر بمدینة الریاض

 درجة إلى ما كان متوسط درجة االستجابة قد وصلت إذا لمعرفة test-tتم استخدام اختبار 
قام الباحث بحساب المتوسط واالنحراف المعیاري والوزن النسبي ،  أم ال٣الموافقة المتوسطة وھي 

  . والترتیب لفقرات المجال الثالث
    والترتیب للمجال الثالثtنحراف المعیاري والوزن النسبي واختبار الوسط الحسابي واال)  ١٦ (جدول

  
  االنحراف  المتوسط  الفقرة  م

  المعیاري
  الوزن
  النسبي

  قیمة
  االختبار

Sig.  

یتوخى الموضوعیة في   3 
 .تقدیره لجھود المعلمین

3.16 .70 79.00 3.454 0.000 ١ 

یشعر المعلمین بالتقدیر نتیجة   1
 .درسةمنجزاتھم في الم

3.13 .72 78.25 2.635 0.000 ٢ 

یستمع آلراء ومقترحات   2
 .المعلمین

3.11 .73 77.75 2.229 0.000 ٣ 

یقوم بتوزیع المھام على  5
 .المعلمین وفقًا لقدراتھم

3.06 .77 76.50 1.229 0.000 ٤ 

یشرك المعلمین في العمل  4
 .اإلداريالمدرسي  و 

2.95 .78 73.75 -1.037- 0.000 ٥ 

  0.000 1.885 77.05 64. 3.08  الدرجة الكلیة للمجال الثالث 
  :  وبعد االختبار وجدت النتائج كالتالي

) sig =0.000(، بلغت قیمة داللة االختبار المحسوبة  )t-test (1.885 =tبلغت قیمة 
ال وھي قیمة معنویة تدل على أن ھناك استجابة متوسطة لمجال التقدیر وكان الوزن النسبي للمج

وتتفق نتائج ھذه  وھي تدل على درجة استجابة متوسطة على فقرات ھذا المجال% ٧٧٫٠٥یساوي 
التي توصلت إلى أن درجة ممارسة قادة المدارس للعالقات  )ه١٤٣٥(الدراسة مع دراسة العطاهللا 

واتخاذ ویدل ذلك على المركزیة في عملیة التقییم . اإلنسانیة في بعد التقدیر والتعاون كان متوسطة
واختلفت نتائج الدراسة الحالیة مع دراسة الحارثي . القرارات المدرسیة لدى قادة المدارس

واختلفت أیضا مع دراسة .  قائد المدرسة یقدر إنجازات المعلمینأن إلىالتي توصلت ) ه١٤٣٣(
وقد . لیةالتي توصلت نتائجھا إلى أن ممارسة القائد في بعد التقدیر جاء بدرجة عا) ه١٤٣٠(المولد 

یعود ذلك إلى ضعف وعي قادة المدارس االبتدائیة األھلیة بمدینة الریاض بأھمیة مشاركة المعلمین 
  . تقییمھم بشكل موضوعيوأھمیةفي عملیة اتخاذ القرارات المتعلقة بالشؤون اإلداریة 

یتضح من خالل الجدول السابق أن أعلى فقرة في البعد حسب المتوسط الحسابي ھي كما 
 :  یلي

حصلت على " یتوخى الموضوعیة في تقدیره لجھود المعلمین " والتي نصھا ) ٣(الفقرة رقم  -
. إحصائیًا لذلك تعتبر ھذه الفقرة دالة ٠٫٠٥ومستوى داللة أقل من ) ٧٩(%وزن نسبي قدره 

 حیث أشارت إلى) ه١٤٣٣(وتتفق نتائج ھذه الفقرة مع دراسة الحسین . وبدرجة توافر متوسطة
 عبارة واحدة إال، د یطبق نظریة العالقات اإلنسانیة في جمیع العبارات بدرجة كبیرةأن القائ

وقد یعود ذلك إلى . حصلت على درجة متوسطة" یقیم قائد المدرسة المعلمین موضوعیًا "
یة ودعم مواطن ضعف متابعة القادة ألعمال المعلمین وتقدیر مجھوداتھم بصورة موضوع

توافر ) ه١٤٣٠(تابیًا وتأكیدًا على أھمیة ذلك أظھرت دراسة  المولد یًا وكظإحسانھم وشكرھم لف
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یقوم المدیر بشكر المعلم على الجھود المبذولة في "وحصلت عبارة ، مجال التقدیر بدرجة عالیة
 . على أعلى العبارات استجابًة في المجال" العمل

 :  ي ھي كما یليویتضح من خالل الجدول أن أقل فقرة في البعد حسب المتوسط الحساب
حصلت على " اإلداريیشرك المعلمین في العمل المدرسي و " والتي نصھا ) ٤(الفقرة رقم  -

 لذلك تعتبر ھذه الفقرة دالة ٠٫٠٥ومستوى داللة أقل من ) ٧٣٫٧٥(%وزن نسبي قدره 
التي ) ه١٤٣٥(وتتفق نتائج ھذه الدراسة مع دراسة العطاهللا . وبدرجة توافر متوسطة. إحصائیًا

بینت أن عبارة یتیح المدیر للمعلمین الفرصة للمشاركة بالعمل اإلداري توفرت بدرجة 
وقد یعود ذلك إلى المركزیة في العمل اإلداري وغیاب مھارة تفویض الصالحیات . متوسطة

لدى قائد المدرسة االبتدائیة األھلیة بمدینة الریاض وضرورة توافر ھذه المھارة تحتمھا أھمیة 
ت المعلمین اإلداریة مما یساعدھم في تحمل المسؤولیات ویعزز شعورھم بتحقیق تنمیة مھارا

إلى أھمیة تنمیة قدرة المعلم اإلداریة من خالل ) ه١٤٣٣( بحیث توصلت دراسة الحارثي الذات
  .تحمل المسؤولیة اإلداریة في المدرسة

لعالقات اإلنسانیة في مجال ما درجة ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة األھلیة ل:  التساؤل الرابع
  ؟ینة الریاض من وجھة نظر المعلمیناالحترام بمد

 درجة إلى ما كان متوسط درجة االستجابة قد وصلت إذا لمعرفة test-tتم استخدام اختبار 
قام الباحث بحساب المتوسط واالنحراف المعیاري والوزن النسبي ،  أم ال٣الموافقة المتوسطة وھي 

  .  المجال الرابعوالترتیب لفقرات
  والترتیب للمجال الرابعtالوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي واختبار ) ١٧ (جدول

  االنحراف  المتوسط  الفقرة    م
  المعیاري

  الوزن
  النسبي

  قیمة
  االختبار

Sig.  

 ١ 0.000 14.439 89.00 57. 3.56 .یحترم خصوصیة المعلم  ٢ 

ین على أساس یبني عالقة مع المعلم  ١
 .من االحترام المتبادل

3.55 .64 88.75 12.950 0.000 ٢ 

یتعامل مع مقترحات المعلمین بعنایة   ٣
 .واھتمام

3.49 .67 87.25 10.831 0.000 ٣ 

یشجع المعلمین على احترام بعضھم   ٥
 .البعض

3.51 .67 87.75 11.450 0.000 ٤ 

 ٥ 0.000 6.724 84.00 80. 3.36 . یحترم اختیارات ورغبات المعلمین ٤
  0.000 12.372 87.41 60. 3.50  الدرجة الكلیة للمجال الرابع 

  :  وبعد االختبار وجدت النتائج كالتالي
) sig =0.000(، بلغت قیمة داللة االختبار المحسوبة  )t-test (12.372 =tبلغت قیمة 

 وكان الوزن النسبي للمجال وھي قیمة معنویة تدل على أن ھناك استجابة عالیة لمجال االحترام
وھذا یؤكد على  وھي تدل على درجة استجابة عالیة على فقرات ھذا المجال% ٨٧٫٤١یساوي 

حرص قائد المدرسة على احترام خصوصیات المعلمین ورغباتھم مما ینعكس على انتمائھم 
حیث ) ه١٤٣٥(وتتفق نتائج ھذه الدراسة مع دراسة العطاهللا . ودافعیتھم للعمل بصورة ایجابیة

توصلت على أن درجة ممارسة قائد المدرسة للعالقات اإلنسانیة في بعد االحترام والثقة كانت 
 حرص قائد المدرسة االبتدائیة األھلیة على إیجاد بیئة مناسبة وجاذبة إلىوقد یعود ھذا . عالیة

حیث ) ه١٤٣٣(للطالب والمعلمین على حد سواء،  كذلك وتتفق ھذه الدراسة مع دراسة الحارثي 
  .  والثقة واالحتراماأللفة حرص قائد المدرسة على إیجاد جو یسوده إلىتوصلت 
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٣٤٠

یتضح من خالل الجدول السابق أن أعلى فقرة في البعد حسب المتوسط الحسابي ھي كما 
 :  یلي

حصلت على وزن نسبي قدره " یحترم خصوصیة المعلم" والتي نصھا ) ٢(الفقرة رقم  -
وبدرجة توافر ،  إحصائیًا لذلك تعتبر ھذه الفقرة دالة ٠٫٠٥ة أقل من ومستوى دالل) ٨٩(%

وھذا یدل على أن قائد المدرسة یتعامل بمبدأ العالقات اإلنسانیة بشكل فاعل یتمثل في . عالیة
. احترامھ لخصوصیة العاملین معھ مما ینعكس علیھم بالشعور باألمان الطمأنینة في العمل

حیث توصلت نتائجھا إلى توافر عبارة ) ه١٤٣٣( مع دراسة الحسین وتتفق نتائج ھذه الدراسة
ویدل ذلك على وجود جو یسوده االحترام . یحترم المدیر خصوصیة المعلمین بدرجة عالیة

 .  العملیة التعلیمیةأطرافالمتبادل بین 
  :   ویتضح من خالل الجدول أن أقل فقرة في البعد حسب المتوسط الحسابي ھي كما یلي

حصلت على وزن نسبي " یحترم اختیارات ورغبات المعلمین " والتي نصھا ) ٤(قرة رقم الف -
وبدرجة ، إحصائیًا لذلك تعتبر ھذه الفقرة دالة ٠٫٠٥ومستوى داللة أقل من ) ٨٤(%قدره 

ویدل ھذا على قصور في حرص القائد على حریة المعلمین في العمل . توافر متوسطة
وھذا ، ي اختیار ما یناسبھم بما ال یخل بمنظومة العمل المدرسيالمدرسي بما یكفل لھم حقھم ف

وتختلف نتائج ھذه الدراسة مع دراسة . یساھم في ازدیاد قناعتھم في العمل الذي یقومون بھ
التي توصلت إلى حرص المدیر على معرفة مدى قناعة المعلم بالعمل الذي ) ه١٤٣٣(الحسین 
   . واحترام رغباتھ، یقوم بھ

ما درجة ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة األھلیة للعالقات اإلنسانیة في مجال :   الخامسالتساؤل
  ؟ینة الریاض من وجھة نظر المعلمینبناء الثقة بمد

 درجة إلى ما كان متوسط درجة االستجابة قد وصلت إذا لمعرفة test-tتم استخدام اختبار 
ساب المتوسط واالنحراف المعیاري والوزن النسبي قام الباحث بح،  أم ال٣الموافقة المتوسطة وھي 

  . والترتیب لفقرات المجال الخامس
  والترتیب للمجال الخامسtالوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والوزن النسبي واختبار ) ١٨(جدول 

  
  المتوسط  الفقرة  م

  االنحراف
  المعیاري

  الوزن
  النسبي

  قیمة
  االختبار

Sig.  

 
 ١ 0.000 2.427 77.75 67. 3.11 .علمینیدعم انجازات الم  ٥

یتیح للجمیع العمل بحریة وفقًا   ٤
 .لألنظمة المدرسیة

3.08 .70 77.00 1.724 0.000 ٢ 

 ٣ 0.000 1.303 76.75 78. 3.07 .یظھر ثقتھ بالمعلمین  ٣

٢ 
یحث المعلمین على استخدام 

أسالیب مبتكرة في تأدیة 
 .أعمالھم

3.05 .76 76.25 .890 0.000 ٤ 

ُیشِعر المعلمین بأھمیتھم في  ١
 .تطویر العملیة التعلیمیة

3.05 .79 76.25 .857 0.000 ٥ 

  0.000 1.561 76.75 67. 3.07  الدرجة الكلیة للمجال  

  :  وبعد االختبار وجدت النتائج كالتالي
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) sig =0.000(بلغت قیمة داللة االختبار المحسوبة ،  )t-test (1.561 =tبلغت قیمة 
 قیمة معنویة تدل على أن ھناك استجابة متوسطة لمجال بناء الثقة وكان الوزن النسبي للمجال وھي

وقد یعود ذلك . وھي تدل على درجة استجابة متوسطة على فقرات ھذا المجال% ٧٨٫٤١یساوي 
ا  وھذ،  واالبتكار في العملاإلبداعإلى انخفاض في إیمان القائد بإمكانیات المعلمین وقدرتھم على 

 العاملین معھ بكونھ عامل من عوامل نجاح القائد إلىیؤكد ضرورة اھتمام قائد المدرسة بنقل الثقة 
التي ) ١٤٣٣( وھذا ما أكدتھ دراسة المعثم . في توظیف العالقات اإلنسانیة لخدمة العمل المدرسي

اتفقت نتائج الدراسة و.  على القائد اعتماد مبدأ الثقة في التعامل مع المعلمینأنذكرت في توصیاتھا 
 ممارسة القائد للعالقات اإلنسانیة أن إلىالتي توصلت نتائجھا ) م٢٠١٠(الحالیة مع دراسة الزبون 

وھذا یؤكد ضرورة إلمام القائد بالسبل المناسبة لتعزیز ثقة . في محور الثقة جاءت بدرجة متوسطة
 إذ توصلت  دراسة ،  التعلیمیةافاألھد ومنحھم الحریة في العمل بما یحقق أنفسھمالمعلمین في 

إلى أھمیة منح المدیر الحریة للمعلم في استخدام األسالیب التعلیمیة المناسبة ) ه١٤٣٣(الحسین 
  . لتعزیز الثقة في النفس لدیھ

یتضح من خالل الجدول السابق أن أعلى فقرة في البعد حسب المتوسط الحسابي ھي كما 
 :  یلي

حصلت على وزن نسبي قدره ." یدعم انجازات المعلمین" ا والتي نصھ) ٥(الفقرة رقم  -
وبدرجة توافر . إحصائیًا لذلك تعتبر ھذه الفقرة دالة ٠٫٠٥ومستوى داللة أقل من ) ٧٧٫٧٥(%

وھذا یدل على توافر ھذه المھارة لدى قائد المدرسة االبتدائیة األھلیة بصورة تحتاج . متوسطة
) ه١٤٣٣(ختلفت نتائج ھذه الدراسة مع دراسة الربیعي وا. إلى مزید من االھتمام والممارسة

 أن قائد المدرسة یدعم أنشطة التعاون بین المعلمین ویشجعھم على االنجازات أكدتالتي 
 حصلت عبارة یشعر المعلم بالتقدیر إذ) ه١٤٣٣( مع دراسة الحسین أیضاواختلفت . المتمیزة

 قصور في إلىوقد یعود ذلك . جة توافر عالیةنتیجة متابعة المدیر إلنجازاتھ في العمل على در
متابعة القائد ألعمال المعلمین كما ذكرنا في مجال التقدیر مما تسبب في قصور في تقدیر 

 . جھودھم ودعم انجازاتھم
 :  ویتضح من خالل الجدول أن أقل فقرة في البعد حسب المتوسط الحسابي ھي كما یلي

حصلت " . ر المعلمین بأھمیتھم في تطویر العملیة التعلیمیةُیشِع" والتي نصھا ) ١(الفقرة رقم  -
 لذلك تعتبر ھذه الفقرة دالة ٠٫٠٥ومستوى داللة أقل من ) ٧٦٫٢٥(%على وزن نسبي قدره 

وھذا یؤكد على أھمیة توافر برامج تدریبیة تعزز ھذه .  وبدرجة توافر متوسطة، إحصائیًا
إذ ) ه١٤٣٣( نتائج ھذه الدراسة مع دراسة الحارثيواختلفت. المھارات الھامة لدى قائد المدرسة

وقد یعود . على درجة توافر عالیة" یشرك المعلمین في اتخاذ القرارات الھامة"حصلت عبارة 
  .ذلك إلى انخفاض إیمان القائد بأھمیة ما یحوزه المعلمین من قدرات وبقیمة العمل الجماعي

لدراسة حول ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة ما درجة اختالف آراء عینة ا:  التساؤل السادس
  ؟)المؤھل العلمي( باختالف متغیر بمدینة الریاض للعالقات اإلنسانیة

التي ) H0(تم اختبار الفرضیة العدمیة    Independent sample t testباستخدام اختبار 
تدائیة بمدینة تنص على عدم وجود اختالف آراء عینة الدراسة حول ممارسة قائد المدرسة االب

التي ) H1( مقابل الفرضیة البدیلة ، )المؤھل العلمي(الریاض للعالقات اإلنسانیة باختالف متغیر 
تنص على وجود اختالف آراء عینة الدراسة حول ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة بمدینة الریاض 

الفرض تم استخدام اختبار وللتحقق من صحة ، )المؤھل العلمي(للعالقات اإلنسانیة باختالف متغیر 
Independent sample t testوالجدول یوضح ذلك   :  
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٣٤٢

 إلیجاد فروق ذات داللة إحصائیة تعزي Independent sample t testمعامل ) ١٩ (ولجد
  . لمتغیر المؤھل العلمي

 المؤھل العلمي  المحاور
االنحراف   المتوسط  العدد

  المعیاري
قیمة 

  "ت"
  قیمة

  الداللة
  مستوى

  لةالدال

مجال القدوة  48605. 3.5917 192 بكالوریوس
 29449. 3.1339 28 ماجستیر  الحسنة

دالة  0.000 4.850
  إحصائیا

  مجال التعاون 60690. 3.4763 192 بكالوریوس

 43352. 2.7143 28  ماجستیر

دالة  0.000 6.404
 إحصائیا

  مجال التقدیر 67687. 3.0781 192 بكالوریوس

 34633. 3.1071 28 ماجستیر

دالة  0.015 1.222
 إحصائیا

  مجال االحترام 55458. 3.5635 192 بكالوریوس

 66679. 3.0357 28 ماجستیر

دالة  0.000 4.580
 إحصائیا

  مجال بناء الثقة 69546. 3.0896 192  بكالوریوس

 38124. 2.9357 28 ماجستیر

دالة  0.000  1.762
 إحصائیا

  ةالدرجة الكلی 45912. 3.3599 192 بكالوریوس

 25758. 2.9854 28 ماجستیر

دالة  0.000 4.215
 إحصائیا

 قیمة ت المحسوبة أكبر من ت الجدولیة یعني أنھ أنأظھرت النتائج الواردة في الجدول إلى 
قات یوجد اختالف بین آراء عینة الدراسة حول ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة بمدینة الریاض للعال

حیث كانت قیمة الداللة دالة إحصائیا عند مستوى ، )المؤھل العلمي(اإلنسانیة باختالف متغیر 
وكانت الفروق لصالح الذین مؤھلھم العلمي بكالوریوس وذلك حسب المتوسط ) 0.05=(الداللة 

نسانیة وتدل ھذه النتیجة إلى أن المعلمین مختلفین في االستجابات في العالقات اإل ، ). الحسابي
المتعلقة بالقائد باختالف مؤھالتھم العلمیة وقد اتفقت نتائج ھذه الدراسة مع دراسة الزبون وآخرون 

.  تعزى لمتغیرات المؤھل الدراسيإحصائیة إلى أنھ توجد فروق ذات داللة أشارتحیث ) م٢٠١٠(
وجد فروق ذات  إلى أنھ ال تأشارتحیث ) ه١٤٣٣(واختلفت نتائج ھذه الدراسة مع دراسة الحسین 

  .  بین إجابات عینة الدراسة في ضوء متغیر المؤھل العلميإحصائیةداللة 
ما اختالف آراء عینة الدراسة حول ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة بمدینة :  التساؤل السابع

  ؟)الخبرة(إلنسانیة باختالف متغیر الریاض للعالقات ا
التي تنص على ) H0(ار الفرضیة العدمیة تم اختب   One Way Anovaباستخدام اختبار 

عدم وجود اختالف آراء عینة الدراسة حول ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة بمدینة الریاض 
التي تنص على وجود ) H1( مقابل الفرضیة البدیلة ، )الخبرة(للعالقات اإلنسانیة باختالف متغیر 

ة االبتدائیة بمدینة الریاض للعالقات اإلنسانیة اختالف آراء عینة الدراسة حول ممارسة قائد المدرس
  One Way ANOVA وللتحقق من صحة الفرض تم استخدام اختبار ، )الخبرة(باختالف متغیر 

   :  والجدول یوضح ذلك
  
  
  
  



  

  ٢٠١٨ عشر لسنة لتاسعالعدد ا                                       مجلة البحث العلمى فى التربیة

 

٣٤٣

   إلیجاد فروق ذات داللة إحصائیة تعزي لمتغیر الخبرةOne Way ANOVAمعامل) ٢٠(جدول 
مجموع  مجموع المربعات  المحاور

 ربعاتالم
  درجة
  الحریة

  متوسط
  المربعات

قیمة 
  "ف"

  قیمة
  الداللة

  مستوى
  الداللة

 1.417 2 2.833 بین المجموعات
  مجال القدوة الحسنة 229. 217 49.751 داخل المجموعات

  219 52.584 المجموع

6.179 
 

.002 
 

دالة 
  إحصائیا

 560. 2 1.120 بین المجموعات
  مجال التعاون 408. 217 88.493 داخل المجموعات

   219  89.613 المجموع

1.374 
 

.255 
 

دالة 
 إحصائیا

 4.417 2 8.833 بین المجموعات
  مجال التقدیر 378. 217 81.934 داخل المجموعات

   219  90.767 المجموع

11.697 
 

.000 
 

دالة 
 إحصائیا

 3.221 2 6.442 بین المجموعات
  مجال االحترام 328. 217 71.115 داخل المجموعات

   219  77.557 المجموع

9.829 
 

.000 
 

دالة 
  إحصائیا

 7.849 2 15.698 بین المجموعات
  مجال بناء الثقة 374. 217 81.184 داخل المجموعات

   219  96.882 المجموع

20.979 
 

.000 
 

دالة 
  إحصائیا

 2.355 2 4.709 بین المجموعات
  الدرجة الكلیة 188. 217 40.769 داخل المجموعات

  219 45.479 المجموع

12.533 
 

.000 
 

دالة 
 إحصائیا

أظھرت النتائج الواردة في الجدول أن قیمة ف المحسوبة أكبر من ف الجدولیة أي انھ یوجد 
ات اختالف بین آراء عینة الدراسة حول ممارسة قائد المدرسة االبتدائیة بمدینة الریاض للعالق

وتدل ھذه النتیجة على أن المعلمین مختلفین في االستجابات في  ، )الخبرة(اإلنسانیة باختالف متغیر 
كانت قیمة الداللة دالة إحصائیا عند العالقات اإلنسانیة المتعلقة بالقائد باختالف متغیر الخبرة حیث 

ئج ھذه الدراسة مع دراسة وقد اتفقت نتا. وبالتالي نرفض الفرض العدمي، )0.05=(مستوى الداللة 
 تعزى لمتغیرات إحصائیة وجود فروق ذات داللة إلى أشارتحیث ) ٢٠١٠(الزبون وآخرون 

  .الخبرة
 وللتعرف إلى اتجاه الفروق حسب الخبرة في التدریس قام الباحث باستخدام اختبار شیفیھ

Scheffe  یوضح ذلك) ٢٢( البعدي والجدول  :  
   اتجاه الفروق حسب الخبرةإلىتبار شیفیھ للتعرف  یوضح نتائج اخ:  )٢١(جدول 

 ١٠ اقل من -٥من   سنوات٥ -١من
   سنوات١٠أكثر من   سنوات

  الخبرة
الفرق بین 
  متوسطین

قیمة 
  الداللة

الفرق بین 
  متوسطین

قیمة 
  الداللة

الفرق بین 
  متوسطین

قیمة 
  الداللة

  -  -  -  سنوات٥ -١من
 ١٠ اقل من -٥من 

  -  - 0.000 0.300  سنوات

 - 0.841 0.101 0.058 0.402   سنة١٠أكثر من

  :ما یلي) ٢١ (ن الجدولیتضح م
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)  سنوات٥أقل من ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة ما بین أراء الذین لدیھم سنوات خبرة - ١
 ١٠- ٥وال توجد فروق بین الذین لدیھم من .  سنوات١٠وبین الذین لدیھم سنوات خبرة أكثر من 

   سنة١٠ذین لدیھم أكثر من سنة خبرة وال
 سنة مع الذین لدیھم ٥- ١ توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین الذین لدیھم سنوات خبرة من -  ٢

  .  سنوات ١٠- ٥سنوات خبرة من 
  :  توصیات الدراسة

كشفت نتائج الدراسة عن أن مجالي التعاون والتقدیر متوفرة لدى قادة المدارس االبتدائیة  -
علیھ یوصي الباحث اإلدارة العامة للتدریب ، لریاض بدرجة متوسطةاألھلیة بمدینة ا

واالبتعاث في وزارة التعلیم بإقامة دورات تدریبیة لقادة المدارس في مجاالت العالقات 
  .اإلنسانیة

كشفت نتائج الدراسة عن أن مجال بناء الثقة متوفر لدى قادة المدارس االبتدائیة األھلیة  -
 وعلیھ یوصي الباحث قائد المدرسة بتحقیق منظومة عمل ، توسطةبمدینة الریاض بدرجة م

 .ُیشعر المعلمین فیھا بثقتھ وتحقق لھم العمل بحریة وفقًا لألنظمة المدرسیة
كشفت نتائج الدراسة أن لدى قادة المدارس االبتدائیة األھلیة بمدینة الریاض قصور في  -

 یوصي الباحث بزیادة الوعي لدى وعلیھ، واإلداري المعلمین في العمل المدرسي إشراك
الكادر اإلداري في المدرسة ألھمیة دور المعلم في المساھمة والمشاركة في تحمل 

 . مدرسیةأعمالالمسؤولیة اإلداریة من خالل تفویض الصالحیات فیما یتعلق بھ من 
 . قائد المدرسة في مساعدة المعلمین على حل المشكالت المدرسیةإسھامضرورة  -

  :ات الدراسةمقترح 
إجراء دراسة مشابھة للدراسة الحالیة على عینة اكبر تشمل إداري ووكالء المدارس  -

  .االبتدائیة األھلیة
إجراء دراسات مشابھة للدراسة الحالیة تشمل مدن المملكة األخرى وتشمل المدارس  -

 . وذلك للتأكید على نتائج ھذه الدراسة، المتوسطة والثانویة
دراسات حول مستویات العالقات اإلنسانیة بین عناصر العملیة إجراء مجموعة من ال -

 .التربویة بمدارس التعلیم األھلي ومقارنتھا بمدارس التعلیم الحكومي
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  المـــــــراجع
  :   المراجع العربیة:  أوال
 . القرآن الكریم .١
 .دار المنھل:   عمان، ألردنا. القیادة التربویة الفاعلة) م٢٠١٢( أمل ، أبو طاحون .٢
 .  المكتبة العلمیة:   بیروت، لبنان. علم النفس االجتماعي. )٢٠٠٠( محمد ، أبو العالء .٣
. مفاھیم ورؤى في اإلدارة والقیادة التربویة بین األصالة والحداثة. )م٢٠١٣( لیلى ،  العالأبو .٤

 .  دار المنھل:   عمان، األردن
دور مدیر المدرسة في تنمیة العالقات اإلنسانیة من  .)ھـ١٤٣٠(عبد الرحمن ، آل خلف .٥

رسالة ماجستیر . وجھة نظر مدیري ومعلمي مدارس تحفیظ القرآن الكریم بمدینة الریاض
 اإلمامجامعة ، كلیة العلوم االجتماعیة، قسم اإلدارة التربویة والتخطیط التربوي. غیر منشورة

 . محمد بن سعود
 ، األردن.  مدخل سوسیولوجي:  فعالیة اإلداریة في المؤسسةال. )٢٠١٣( بن تركي ، بلقاسم .٦

 . دار المنھل:  عمان
 الجامعي للعالقات اإلنسانیة كما یراھا األستاذممارسة . )ھـ١٤٢٧( عبد الرحمن ، البابطین .٧

  . )٢٩(ع، رسالة التربیة وعلم النفس، الریاض. طالب كلیة التربیة بجامعة الملك سعود
 ، مصر. االتجاھات الحدیثة في اإلدارة التربویة والمدرسیة. )م٢٠١١( فاروق، البوھي .٨

 . دار الجامعة الجدیدة للطباعة والنشر:  اإلسكندریة
مستویات العالقات اإلنسانیة السائدة في المدارس الثانویة كما ). ١٤٣٣ ( علي، الحارثي .٩

قسم اإلدارة ، رةرسالة ماجستیر غیر منشو. یتصورھا المدیرون والمعلمون بمحافظة الطائف
 .  جامعة أم القرى،  كلیة التربیة، التربویة والتخطیط

 ، لبنان. االتصال الفعال في العالقات اإلنسانیة واإلدارة. )٢٠٠٠( مصطفى ، حجازي .١٠
  . المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر:  بیروت

كومیة للعالقات درجة ممارسة مدیري المدارس االبتدائیة الح. )ھـ١٤٣٣( عبد اهللا ، الحسین .١١
. رسالة ماجستیر غیر منشورة. اإلنسانیة بمحافظة المزاحمیة من وجھة نظر معلمي المرحلة

 .جامعة الملك سعود،  كلیة التربیة،  التربویةاإلدارةقسم 
مؤسسة :   اإلسكندریة، مصر. إدارة األفراد والعالقات اإلنسانیة. )م١٩٩٨ ( عادل، حسن .١٢

  .شباب الجامعة
مكتبة :  الریاض. نظام وسیاسة التعلیم بالمملكة العربیة السعودیة. )م١٩٩٥ (مانالحقیل، سلی .١٣

 .الرشد
دور مدیر المدرسة في تنمیة العالقات اإلنسانیة من . )ھـ١٤٣٠( عبد الرحمن ، الدوسري .١٤

رسالة ماجستیر . وجھة نظر مدیري ومعلمي مدارس تحفیظ القرآن الكریم بمدینة الریاض
جامعة ، كلیة العلوم االجتماعیة، إلدارة التربویة والتخطیط التربوي قسم ا، غیر منشورة

 . محمد بن سعوداإلمام
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مستوى ممارسة مدیري المدارس الثانویة للعالقات اإلنسانیة في . )١٤٣٣(سعد ، الربیعي .١٥
جامعة ،  كلیة التربیة،  التربویةاإلدارةقسم . رسالة ماجستیر غیر منشورة. محافظة الخرج

 .دالملك سعو
درجة استخدام مدیري المدارس الثانویة في محافظة جرش . )م٢٠١٠(سلیم ، الزبون .١٦

كلیة العلوم .  المدرسیة من وجھة نظر المعلمیناإلدارةألسلوب العالقات اإلنسانیة في 
 .  العدد الثالث- ٢٦-المجلد–مجلة جامعة دمشق ، األردن- التربویة بجامعة جرش

تطبیق اإلدارة العلمیة ونظریة العالقات اإلنسانیة في مدى . )ھـ١٤١٩( مسفر ، الزھراني .١٧
، رسالة ماجستیر غیر منشورة. االدارة المدرسیة في المدارس المتوسطة بالمدینة المنورة

 .  المدینة المنورة،  جامعة الملك عبد العزیز، كلیة التربیة
. باألحساء دائیةالحاجات التدریبیة لمدیري المدارس االبت. )م٢٠٠١(اهللا  عبد، السھالوي .١٨

  . جامعة الملك سعود،  كلیة التربیة،  التربویةاإلدارةقسم . رسالة ماجستیر غیر منشورة
مدى تطبیق العالقات اإلنسانیة في مجال اإلشراف التربوي ). ٢٠٠٣ ( نجوى، شاھین .١٩

 ،جامعة أم القرى،  معھد البحوث العلمیة، رسالة ماجستیر منشورة. لمشرفات العلوم الطبیعیة
 . مكة المكرمة

  .دار الفرقان:   عمان، األردن. اإلدارة الحدیثة. )م١٩٩٣( مصطفى ، شاویش .٢٠
دار :  اإلسكندریة ، مصر.  والعالقات اإلنسانیةاألفرادإدارة . )م١٩٩٩ ( صالح، الشنواني .٢١

 .الجامعات المصریة
وعالقتھا العالقات اإلنسانیة بین مدیري المدارس والمعلمین . )م٢٠٠٢(حامد ، الشمراني .٢٢

بالتحصیل الدراسي من وجھة نظر معلمي العلوم الطبیعیة بالمرحلة الثانویة عملي بمحافظة 
جامعة ،  كلیة التربیة، قسم اإلدارة التربویة والتخطیط، رسالة ماجستیر غیر منشورة. القنفذة

 .ام القرى
دار :  عمان، األردن. مفاھیم إداریة معاصرة. )٢٠١٤(عنان ، أحمد ؛ أبو حمور، الشیاب .٢٣

 . المنھل
. واإلداریةموسوعة المقاییس في العلوم النفسیة واالجتماعیة ) م٢٠١٥(مصلح ، الصالح .٢٤

 .دار المنھل:  عمان، األردن
 اإلدارةالعالقات اإلنسانیة في السیرة النبویة وتطبیقاتھا في . )م١٩٩٨( نوال ، الطویرقي .٢٥

  رسالة. المدرسیة
  .  القرىأم جامعة ، كلیة التربیة، التربویة والتخطیطقسم اإلدارة .ماجستیر غیر منشورة .٢٦
 .دار المنھل:  عمان، األردن. مناھج البحث. )٢٠١٤(عبد الرحمن ، سلیمان .٢٧
 :  عمان، األردن. دور القیادة التربویة في اتخاذ القرارات اإلداریة. )م٢٠١٠(زید ، عبودي .٢٨

  .دار المنھل
داء ألتعزیز اھا في اإلدارة المدرسیة ودورفي ت اإلنسانیة لعالقاا. )م٢٠١١( تركي، العتیبي .٢٩

  لم لمھني للمعا
 كلیة ، قسم اإلدارة التربویة. بالمرحلة الثانویة بدولة الكویتلتعلیمیة بمدارس منطقة حولي ا .٣٠

  .اوالتكنولوجیوم للعلودان لس جامعة ا، التربیة
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نجلو  مكتبة األ:   القاھرة، مصر. اإلدارة التربویة الحدیثة. )١٩٩٨( عبد العزیز ، عرفات .٣١
  . المصریة

:   بنغازي، لیبیا.  وتطبیقاتھاأصولھااإلدارة المدرسیة . )م١٩٩٣( عبد اهللا ، العرفي .٣٢
 .منشورات جامعة قاریونس

واقع ممارسة مدیري المدارس للعالقات اإلنسانیة من . )ھـ١٤٣٥ ( عبد العزیز، العطاهللا .٣٣
قسم . رسالة ماجستیر غیر منشورة. وجھة نظر معلمي المرحلة المتوسطة بمدینة الزلفي

 . جامعة الملك سعود،  كلیة التربیة،  التربویةاإلدارة
رسالة ماجستیر غیر . العالقات اإلنسانیة وعالقتھا باألداء الوظیفي). ھـ١٤٢٧ (ناصر، عقیل .٣٤

:  األمنیةجامعة نایف العربیة للعلوم ، كلیة الدراسات العلیا، قسم العلوم اإلداریة. منشورة
 . لریاضا
 وممارسة مدیرات المدارس لبعض مبادئ العالقات إدراكمدى . )ھـ١٤٢٠( نائلة ، العلوي .٣٥

قسم اإلدارة التربویة ، رسالة ماجستیر غیر منشورة. اإلنسانیة في اإلدارة اإلسالمیة
 .  جامعة أم القرى،  كلیة التربیة، والتخطیط

 .  دار المنھل:  ن عما، األردن. اإلدارياإلحباط . )٢٠١٣( احمد ، علي .٣٦
 .  دار المسیرة:   عمان، األردن. مبادئ اإلدارة المدرسیة. )م١٩٩٩(  محمد، العمایرة .٣٧
 مكتبة :   القاھرة، مصر. إدارة األفراد والعالقات اإلنسانیة. )ھـ١٤١١(عمر، عبد الرحمن  .٣٨

 .عین شمس
لالعتماد المدرسي درجة توافر متطلبات معیار التعلم والتعلیم . )ھـ١٤٣٧ ( محمد، العیسى .٣٩

 اإلدارةقسم . رسالة ماجستیر غیر منشورة. لدى مدیري المدارس الثانویة بمدینة الریاض
  . جامعة الملك سعود،  كلیة التربیة، التربویة

 ، مصر، جمع محمد فؤاد عبد الباقي. )ھـ١٤٠٧ (اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیھ الشیخان .٤٠
  .دار الریان:  القاھرة

 . دار المنھل:   عمان، األردن. مھارات القیادة التربویة الحدیثة. )م٢٠١٢(مان  ناری، لھلوب .٤١
 .دار المنھل:   عمان، األردن. ھیكلة الوظائف القیادیة. )م٢٠١١( ماھر ، المخامرة .٤٢
 .عالم الكتب:   القاھرة، مصر. اإلدارة المدرسیة الحدیثة. )م١٩٩٥(محمد ، مرسي .٤٣
ة مدیري المدارس الثانویة للعالقات اإلنسانیة بمحافظة مدى ممارس. )١٤٣٣( بدر ، المعثم .٤٤

جامعة اإلمام محمد بن سعود ،  كلیة العلوم، قسم اإلدارة التربویة والتخطیط التربوي. الرس
  . اإلسالمیة

السلوك التنظیمي ومفاھیم وأسس وسلوك الفرد والجماعة في . )م١٩٩٣(كامل ، المغربي .٤٥
  .فكر للنشر والتوزیعدار ال:   عمان، األردن. التنظیم

 . مكتبة التوبة:   القاھرة، مصر. اإلسالمالعالقات اإلنسانیة في . ) م٢٠٠١( خالد ، المنصور .٤٦
دور العالقات اإلنسانیة الممارسة لدى مدیري المدارس المتوسطة . )ه١٤٣٠(أحمد ، المولد .٤٧

قسم ،  منشورةرسالة ماجستیر غیر. على مستوى األداء الوظیفي لمعلمي منطقة مكة المكرمة
 .  جامعة أم القرى،  كلیة التربیة، اإلدارة التربویة والتخطیط
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الشركة العربیة :  القاھرة، مصر.  والعالقات اإلنسانیةرادفاألإدارة . )م١٩٨٥( نبیل ، النجار .٤٨
  .للنشر

 ، األردن. اإلدارة واإلشراف التربوي بین النظریة والتطبیق. )١٩٨٦ (یعقوب، نشوان .٤٩
 .ر الفرقاندا:  عمان

 .دار المنھل:   عمان، األردن. اإلطار النظري لإلدارة التربویة) م٢٠١٥ ( خولة، نصار .٥٠
. أصول نظریة وقضایا معاصرة:  إدارة المدرسة وإدارة الفصل. )م٢٠١٢ (یاسر، الھنداوي .٥١

 .دار المنھل:   عمان، األردن
:   القاھرة، مصر. ة الحدیثةمبادئ علم اإلدار. )م٢٠١٤(حیدر ، ؛ البرزنجيمحمود، الھواسي .٥٢

  . مكتبة النھضة المصریة
  :  األجنبیة المراجع :  ثانیا
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