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  :وأحلى إلى أبنائي بل كالعسل وأنقى وأجمل كالماء بل إلى من هم كالورد، بل
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  إقرار
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 لنيل أية درجة باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم

  .عليا ألي جامعة أو معهد

  

  

  : التوقيع  

  سناء محمد عيسى الخاروف

 م2009     / 2 /   8:   التاريخ
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  الشكر والعرفان 

الحمد هللا رب العالمين الذي أعانني على استكمال هذا الجهد المتواضع وأتقدم بالشكر هللا أوالً، ثـم                 

فتي ونبع العطاء الذي ال ينفذ الدكتور الفاضل محمد عبد القادر           أتقدم بالشكر والتقدير إلى مورد معر     

عابدين الذي لم يبخّل علي بعلمه طيلة فترة تدريسه لي وصوالً إلى الرسالة، وإلى لجنـة المناقـشة                  

على جهودهم، ومالحظاتهم، كما وأتقدم بالشكر والتقدير إلى كّل المحاضرين في قسم التربيـة فـي               

 ومعلمي الدكتور محمود أبو سمرة على توجيهاتـه الدائمـة           الذكر أستاذي بجامعة القدس، وأخص    

وعطاءه المتجدد، وكذلك اُألستاذ  الدكتور أحمد فهيم جبر، والدكتور غـسان سـرحان، والـدكتور                

كما وأشكر كالً من الـدكتور باسـم        . محسن عدس، والدكتور عفيف زيدان، والدكتور إياد الحالق       

لصليبي، واُألستاذ مأمون جبر، واُألستاذة آمال علوان، واألستاذ إبـراهيم          محيسن، واُألستاذ تركي ا   

  .الشدفان، لمساندتهم لي أثناء إعدادي لهذه الرسالة

  ........ .ودمتم رمزاً للعطاء دوماً                             

  

  

  :الباحثة                                                           

   سناء محمد عيسى الخاروف                                                                  
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  الملخص
  

هدفت هذه الدراسة التعرف إلى تقديرات ممارسة مهارات العالقات اإلنسانية لدى مديري المدارس             

درسة من وجهة نظرهم،    الحكومية في محافظات وسط الضفة الغربية وعالقتها بتقديرهم لفعالية الم         

، وتكون مجتمعها من جميع     2008/2009وُأجريت الدراسة خالل الفصل األول من العام الدراسي         

فـرداً،  ) 277(مديري ومديرات المدارس الحكومية في محافظات وسط الضفة الغربية، وعددهم           

) 113(مـنهم   فرداً، استجاب   ) 142(، وقد بلغت    %51واختيرت منهم عينة طبقية عشوائية بنسبة       

يحتوي على بيانـات    :  تكونت من ثالثة أقسام، القسم األول      استبانةفرداً وطبقت الدراسة باستخدام     

لقياس تقديرات ممارسة مهارات العالقات اإلنـسانية ويـضم         : شخصية للمستجيبين، والقسم الثاني   

فقرة، تم التأكـد    ) 30(لقياس تقديرات درجة فعالية المدرسة مكون من        : فقرة، والقسم الثالث  ) 26(

أن تقديرات ممارسـة مهـارات العالقـات        : وكانت نتائج الدراسة كاآلتي   . من صدقهما وثباتهما  

" اإلنسانية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات وسط الـضفة الغربيـة كانـت بدرجـة               

ـ             "مرتفعة ط ، وتقديرات درجة فعالية المدرسة لدى مديري المدارس الحكومية في محافظـات وس

" متوسـطة "للدرجة الكلية، ومجالي المدير والمعلم، وكانت       " مرتفعة  " الضفة الغربية كانت بدرجة   

بين ) α≤0.05( عند مستوى الداللة   إحصائيةكما لم تُظهر النتائج فروقاً ذات داللة        . لمجال الطالب 

ة متوسطات استجابات المستجيبين حول تقديرات درجة ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـساني             

باختالف الجنس، والتخصص، والمؤهل العلمي، والخبرة في اإلدارة، وجنس المدرسة التي يديرها            

النتائج فروقاً ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات المستجيبين حول           كما لم تُظهر  . المدير

وجـنس  تقديرات درجة فعالية المدرسة باختالف الجنس، والمؤهل العلمي، والخبرة فـي اإلدارة،             

المدرسة التي يديرها المدير في حين وجدت فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات اسـتجابات               

. المستجيبين حول تقديرهم لدرجة فعالية المدرسة تعزى للتخـصص لـصالح العلـوم اإلنـسانية              

ة وأظهرت النتائج أيضاً، وجود عالقة قوية ايجابية بين تقديرات ممارسة مهارات العالقات اإلنساني            

وتقديرات درجة فعالية المدرسة لدى مديري المدارس الحكومية فـي محافظـات وسـط الـضفة                

ضوء النتائج أوصت الدراسة بضرورة استمرار وزارة التربية والتعليم العالي فـي            ي  وف .الغربية

تبني برامج تدريبية لتطوير مهارات العالقات اإلنسانية، وتوفير برامج تدريبيـة دوريـة خاصـة               

 المعلمين والمديرين لرعاية الطالب، وإعداده في كافة جوانب النمـو المختلفـة الجـسمي               لتأهيل

  .واالنفعاليوالعقلي والحركي 
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The Assessment of Government Schools  Principals at the Governorates 
of the Center of West Bank of their Human Relations Skills and their 
Relationship with the Degree of School Effectiveness. 

Prepared by: Sanaa M. Al-kharoof 

Supervised by: Dr. Mohamad Abd El-qaderAbdeen. 

Abstract 

This study aimed at determining the assessment of government schools 
principals at the governorates of the center of West Bank humane relations 
skills and their relationships with the degree of effectiveness of the schools. 
The study population consisted of (277) governmental school principals. in 
the governorates of the West Bank, (n=277) A stratified random sample of 
(142) principals (i.e.51%)was selected. A questionnaire of humane relations 
skills consisting of (26) items was used and another questionnaire of school 
effectiveness (30 items) was used. The validity and reliability of the 
questionnaires were determined. Results revealed that:  the degree of the 
principals practice of the humane relations skills was high, and the degree of 
school effectiveness was high for the total degree as well as for the 
dimensions of the teacher and the principal, it was moderate on the dimension 
of the student, and no significant differences at α ≤ 0.05were found in the 
mean responses of the subjects due to: gender, major, qualification, 
experience of the principal, gender of the school, and the mean degrees of 
school effective of school effectiveness due to gender, qualification, 
experience and administrative experience, gender of the school.  and 
Significant differences were found due to major in favor of the humanities, 
and  there was a significant relationship between the degrees of practicing 
human relations skills and school effectiveness of governmental schools 
principals in the governorates schools in the middle west bank. On the basis 
of the above finding the study made some recommendations.
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  :مصطلحات الدراسة

قدرة اإلداري على إدارة التفاعالت التي تتم بين األفراد على اعتبار أنهم            : مهارة العالقات اإلنسانية  

بشر لهم مشاعر، وعواطف، وقيم، وحاجات نفسية واجتماعية، وتهتم أيضاً بتحسين هذه التفـاعالت       

مات التي يعملون بها، وفي الوقت ذاته       بحيث ترتفع الروح المعنوية لهؤالء األفراد مهما كانت التنظي        

  )2001الشرفات،(تتمكن هذه التنظيمات من تحقيق أهدافها 

  ).2001الخميس،( درجة تكرار السلوك على أرض الواقع لصفة معينة :درجة الممارسة

 هي الدرجة التي تصل إليها المؤسسة في القدرة علـى تنفيـذ وتحقيـق األهـداف                 :درجة الفعالية 

  ).2006بو لبدة، أ(المرسومة 

هي المحافظات التي تقع في وسط الـضفة الغربيـة الفلـسطينية،             ":محافظات وسط الضفة الغربية   

الجهـاز المركـزي لإلحـصاء      " (، القـدس، أريحـا    "رام اهللا والبيرة  : "وتضم ثالث محافظات هي   

  )10، ص2007الفلسطيني، 

رسة، وأحد أركان العمليـة التربويـة،       هو الرئيس المباشر لجميع العاملين في المد       ":مدير المدرسة 

واإلداري الذي يقف على رأس التنظيم ويتحمل المسؤولية الكاملة أمام السلطة التعليمية والمجتمـع،              

 ). 95،ص 0012عابدين،(وعليه يعتمد النظام التربوي في تحقيق أهدافه
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  الباب األول

  مشكلة الدراسة وأهميتها  

  : المقدمة1.1

املـة  تعتبر المدرسة أهم وحدة في اإلدارة التعليميـة، والمثـال الواضـح لمجموعـة عمـل متك                

تتضافر فيها جهود فريق مـن العـاملين وذوي العالقـة، ممثلـه فـي جهـود المـدير ونائبـه                     

ــل             ــق عم ــفهم فري ــور بوص ــاء األم ــذ وأولي ــين والتالمي ــين والفني ــين واإلداري والمعلم

 مـن   مهمـة  المدرسـة مؤسـسة اجتماعيـة        كمـا أن   .)2000؛ حجـي،  1999أحمـد،   (متكامل  

فيه بـشكل كبيـر ومـؤثر، فبعـد أن كـان دورهـا مقتـصراً                مؤسسات المجتمع، تلعب دورها     

على تعليم األفراد مهارات القراءة والكتابـة وتطـوير القـيم اإليجابيـة لهـم أصـبحت اليـوم                   

ولة عن التربية الشاملة للطفل ورعايته، وتنمية شخـصيته مـن جميـع النـواحي الجـسمية                 ؤمس

  ). 2003الماجدي،( والعقلية والنفسية واالجتماعية والروحية

 العنصر البشري عنصراً أساسـياً فـي العمـل المدرسـي واالسـتغناء              أن) 1999( وذكر أحمد   

 وعلـى ذلـك فالعنـصر       . ال يمكن السيطرة عليه بسهولة ويـسر       أنهعنه غير ممكن، فضالً عن      

البشري يتطلب اهتماماً خاصاً ودراسة وافيةً تستهدف تفـسير سـلوكه ومعرفـة ميولـه وآمالـه                 

جاته، إليجاد درجة مناسبة من الرضا عـن العمـل وتحقيـق األهـداف المرجـوة                وتطلعاته وحا 

ولكي تقوم المدرسة بواجبها وتقود المجتمـع نحـو التطـور والتقـدم فإنهـا تحتـاج                 . من العمل 

، وهـذا   ر قدٍر كبيٍر من الكفاءة العاليـة لتوجيـه العمـل المدرسـي نحـو التطـور المـستم                  إلى

 ات لكــي يواكــب المــستجدات التربويــةمــن المهــاريتطلــب أن يمتلــك المــدير مجموعــة 

  .) 1999أحمد،(والتكنولوجية 

 
 

1



أن كفــاءة المــدير فــي إدارة المدرســة، )  2007 (الرواشــدةو) 2002(المحبــوب وأضــاف 

وامتالكه لمهارات العالقات اإلنـسانية، واهتمامـه بالعنـصر البـشري معلمـين وطلبـة، يعـد                 

ويـدفع المدرسـة نحـو النمـو والتقـدم وخلـق المنـاخ              العنصر الرئيس في العملية التعليمية،      

)  2006 (مـروه و) 2008(مرسـي  ، وأشـار كـل مـن      التعليمي اإليجابي ألفراد المدرسة كافـة     

 حلقـة الوصـل الثابتـة فـي جميـع            يعتبـر  مدير المدرسة بحكم مركـزه فـي القيـادة        الى أن   

ة الـسليمة بينـه وبـين       العالقات المدرسية، وعلى قدر نجاحه فـي تكـوين العالقـات اإلنـساني            

غيره من يعملون معه تكون هذه العالقات بناءة ومحفـزة ودافعـة المؤسـسة التعليميـة ألقـصى                 

  درجات الفعالية المرجوة 

مثـل نظريـة الـشبكة      مراجعـة بعـض النظريـات        أنه من خـالل      )(2003حرحش  وذكرت

   التربـوي اإلداري  التـي وردت فـي األدب       اإلدارية، ونظرية ماسلو، ونظريـة ذات العـاملين،         

 وتـشير  .إلطار اإلنساني هو اإلطار السائد في معظـم المهـام اإلداريـة المتنوعـة             ويالحظ أن ا  

 أن القيـادة اإلداريـة الفعالـة هـي التـي      )Alton Mayo(الدراسات التي أجراها ألتـون مـايو  

ي، تعمل على تحقيق درجة أكبر من التقارب والتعـاون بـين التنظـيم الرسـمي وغيـر الرسـم                  

وأن تحقيق هذا التقارب والتعاون يتم عن طريـق إشـراك العـاملين فـي عمليـة اإلدارة مـن                    

 قيـادة قـادرة علـى        بوجـود   وهـذا ال يـتم إال      ،وتحقيق أهداف التنظـيم   هم،  خالل إشباع حاجات  

   .) 1980كنعان،(ممارسة مهارات العالقات اإلنسانية بجدارة 

ــيرج ــار س ــارفريوأش ــي  Sergiovanni & Carver, 1980)(انوفي وك ــا ورد ف ، كم

على أن الـسلوك اإلداري للمـدير المتـسم باإلنـسانية فـي تفاعالتـه مـع                  ) 2002المحبوب،(

  . المعلمين، يحقق فعالية إيجابية في وصول المدرسة ألهدافها، والدور المتوقع منها

نـسانية   العديد من الدراسات التـي تناولـت مفـاهيم العالقـات اإل             إلى )2004(كما أشار حرب    

؛ داونـي   )1982(الطوالبـة : ووقع أهميتها علـى فعاليـة العمـل و المرؤوسـين مثـل دراسـة              

ــي ــي) 1984(وديران ــوتي) 1993(؛ الحنيط ــاجي) 1994( ؛ القري ــدي ون ؛ ) 1994(؛ المفي

؛ ) 2001(؛ المعــــشر ) 2000(؛ الجزيــــرة ) 1996(؛ إبــــراهيم) 1995(إبــــراهيم
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؛ الكركــي )(2008؛ حمايــل ) 2003(؛ طرخــان) 2003(؛ ســالمة) 2001(الــشرفات

وقد أكدت نتائج العديد مـن الدراسـات العالقـة بـين العالقـات اإلنـسانية وفعاليـة                  ). (2008

ــل ــة مث ــون : المدرس ــة لوس ــالون)Lawson,1976(دراس ــة م ، (Malon,1982)، ودراس

ــة  ــة الطوالبـ ــضي )1982(ودراسـ ــة الربـ ــراون )(1985، ودراسـ ــة بـ ، ودراسـ

(Brown,1991)1992(لعمري ، ودراسة ا.(  

ـ  علـى أن مقـدرة المـدير علـى خلـق       ) Halpin& Croft, 1963 (تويؤكد هالبن  وكروف

مناخ مدرسي اجتماعي يجعل كالً من المعلمين والتالميـذ وأوليـاء األمـور والمجتمـع متفقـين                 

 تحقيقها ومتفقـين فـي اهتمامـاتهم نحـو تحقيـق            إلىعلى تحقيق األهداف التي تسعى المدرسة       

  .هذه األهداف بأعلى مستوى من الفعالية المتوقعةالمدرسة ل

 تحسين فعاليـة المدرسـة وأصـبح معيـار الفعاليـة            إلى،  دعا النظام التربوي الفلسطيني   هذا وقد   

دليالً على قدرة المدرسة على أداء رسالتها، كما رسـمتها فلـسفة التربيـة والتعلـيم الفلـسطينية،            

طينية بتحـسين فعاليـة المدرسـة واعتبـرت معيـار           وقد اهتمت وزارة التربية والتعلـيم الفلـس       

الفعالية مؤشراً هاماً على مدى تطـوير المدرسـة بـصورة خاصـة والنظـام التربـوي بـشكل                   

  ).2001عابدين، (عام

: وتناولت العديد من الدراسات المدرسـة كمعيـار للنهـوض  بـالواقع التربـوي مثـل دراسـة                  

ــي ــداد)1982( الخليل ــ؛ حم)1991(؛ ح ــو  )(Hamidan,1991دان ي ــرز؛ أب ؛ )1991( ال

ــبحا ــعبان)1991(ص ــدس)1993(؛ ش ــرادات)1994(؛ ع ــاد)1995(؛ الج ؛ )1995(؛ حم

ــد ــي)1995(زه ــرحان)2000(؛ العرايف ــة)2002(؛ س ــدي)2003(؛ غرايب ؛ )2003(؛ الماج

  ).2008(؛ عطيوي)2006( ؛ أبولبدة)2005(البرعمي

إلنـسانية يجـب أن تكـون علـى         أن ممارسة مهارات العالقـات ا     ) Hinds,1998(وذكر هندز   

رأس المهارات التي على مدير المدرسة إتقانها لمـا لهـا مـن أثـر بـالغ فـي رفـع مـستوى                       

الفعالية المدرسية والروح المعنوية ودرجة الرضـا الـوظيفي األمـر الـذي يزيـد مـن فعاليـة                   
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ة أن قـدر  ) 1999( وذكـر عمـايرة      .المرؤوسين وبالتالي تحقيق أهـداف المؤسـسة التعليميـة        

القائد على التعامل مع مرؤوسيه وتنسيق جهـودهم وخلـق روح العمـل الجمـاعي لـديهم مـن                   

المهارات األساسية التي سـوف تـنعكس علـى سـلوكهم وتطبـع تـصرفاتهم بطـابع يتميـز                   

  .باإلبداع والفعالية

ممارسـة مهـارات     ومن هنا فقد سعت الباحثة في هذه الدراسة إلـى التعـرف علـى تقـديرات               

 مـن   درجـة فعاليـة المدرسـة     ل  بتقـديراتهم  نسانية لدى مديري المدارس وعالقتهـا     العالقات اإل 

  .الزاوية في الكشف عن هذه العالقة بوصفهم حجر وجهة نظر المديرين

  :  مشكلة الدراسة2.1

على الرغم من أهمية العالقات اإلنسانية في الحياة المدرسية ومـا يـرتبط فيهـا مـن تفـاعالت،                 

 خالل عملها في الميدان التعليمـي تخـوف العديـد مـن المـديرين مـن                 فقد الحظت الباحثة من   

 بأريحية لما قـد تحملـه مـن آثـار سـلبية علـى الفعاليـة                 اإلنسانيةاستخدام مهارات العالقات    

تقـديرات المـديرين نحـو ممارسـة         الباحثـة ضـرورة الكـشف عـن          ارتأت وقد .المدرسية

 .م لدرجة فعاليـة المدرسـة مـن وجهـة نظـرهم           مهارات العالقات اإلنسانية وعالقتها بتقديراته    

  : ومن هنا تتحدد مشكلة الدراسة بالسؤال الرئيس األتي

نـسانية لـدى مـديري المـدارس الحكوميـة           ممارسة مهارات العالقـات اإل     تقديراتما عالقة   

  ؟من وجهة نظرهم  درجة فعالية المدرسة بتقديراتفي محافظات وسط الضفة الغربية

  :ةأهداف الدراس  3.1

  :هدفت هذه الدراسة إلى

ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية لـدى مـديري ومـديرات              تقديرات   إلىالتعرف   -1

  . من وجهة نظرهمالمدارس الحكومية في محافظات وسط الضفة الغربية
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 فعاليـة المـدارس الحكوميـة لـدى مـديري ومـديرات             تقـديرات درجـة    إلـى التعرف   -2

 . من وجهة نظرهملضفة الغربيةالمدارس والحكومية في محافظات وسط ا

  وتقـديرات   ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية        تقـديرات التعرف إلى العالقة بـين       -5

ودرجة فعالية المدرسة لـدى مـديري المـدارس الحكوميـة فـي محافظـات وسـط الـضفة                   

 .  من وجهة نظرهمالغربية

 

 :  أسئلة الدراسة4.1

  :تيةسعت هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآل

 ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية لـدى مـديري المـدارس         تقـديرات ما: السؤال األول 

  ؟ من وجهة نظرهمالحكومية في محافظات وسط الضفة الغربية

 درجة فعاليـة المدرسـة لـدى مـديري المـدارس الحكوميـة فـي                 تقديرات  ما :السؤال الثاني 

   من وجهة نظرهم؟ الغربيةمحافظات وسط الضفة

 ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية لـدى            تقـديرات   هل تختلف متوسطات   :ل الثالث السؤا

مديري المدارس الحكومية في محافظات وسط الـضفة الغربيـة بـاختالف كـل مـن الجـنس و                    

  التخصص والخبرة في اإلدارة  والمؤهل العلمي وجنس المدرسة التي يديرها المدير؟

ـ     هـل تختلـف    :السؤال الرابع   درجـة فعاليـة المدرسـة لـدى مـديري           ديرات متوسـطات تق

المدارس الحكوميـة فـي محافظـات وسـط الـضفة الغربيـة بـاختالف كـل مـن الجـنس،                     

 جـنس المدرسـة التـي يـديرها المـدير         والمؤهل العلمـي،    والخبرة في اإلدارة،    والتخصص،  و

  ؟من وجهة نظرهم

 ممارسـة مهـارات   ات تقـدير  بـين ارتباطية ودالة إحـصائيا   هل توجد عالقة:السؤال الخامس

     العالقات اإلنسانية لدى مديري المـدارس الحكوميـة فـي محافظـات وسـط الـضفة الغربيـة                 

   من وجهة نظرهم؟ فعالية المدرسةوتقديرات درجة
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  : فرضيات الدراسة5.1

  :انبثق عن أسئلة الدراسة الثالث، الرابع والخامس الفرضيات الصفرية اآلتية

فـي  ) α≤0.05(روق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة             ال توجد ف   :الفرضية األولى 

 ممارسة مهارات العالقـات اإلنـسانية لـدى مـديري المـدارس الحكوميـة                تقديرات متوسطات

 .في محافظات وسط الضفة تعزى لمتغير الجنس

فـي  ) α≤0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               :الفرضية الثانية   

 ممارسة مهارات العالقـات اإلنـسانية لـدى مـديري المـدارس الحكوميـة               قديرات ت متوسطات

  .في محافظات وسط الضفة تعزى لمتغير التخصص

فـي  ) α ≤ 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة     :الفرضية الثالثة

لحكوميـة   ممارسة مهارات العالقـات اإلنـسانية لـدى مـديري المـدارس ا              تقديرات متوسطات

 .في محافظات وسط الضفة تعزى لمتغير الخبرة في اإلدارة

فـي  ) α≤0.05(  ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة                :الفرضية الرابعة 

 ممارسة مهارات العالقـات اإلنـسانية لـدى مـديري المـدارس الحكوميـة                تقديرات متوسطات

 .لعلميفي محافظات وسط الضفة تعزى لمتغير المؤهل ا

فـي  ) α≤0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد مـستوى الداللـة              :الفرضية الخامسة 

 ممارسة مهارات العالقـات اإلنـسانية لـدى مـديري المـدارس الحكوميـة                تقديرات متوسطات

 .  المدرسة التي يديرها المديرسفي محافظات وسط الضفة تعزى لمتغير جن

) α≤0.05( ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة              ال توجد فـروق    :الفرضية السادسة 

 درجـة فعاليـة المدرسـة لـدى مـديري المـدارس الحكوميـة فـي                  تقـديرات  في متوسطات 

 .سمحافظات وسط الضفة تعزى لمتغير الجن
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) α ≤ 0.05( ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة       :الفرضية السابعة

ليـة المدرسـة لـدى مـديري المـدارس الحكوميـة فـي               درجـة فعا    تقـديرات  في متوسطات 

 .محافظات وسط الضفة تعزى للتخصص

فـي  ) α≤0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               :الفرضية الثامنة 

 درجة فعالية المدرسة لـدى مـديري المـدارس الحكوميـة فـي محافظـات                تقديرات متوسطات

 .ةوسط الضفة تعزى للخبرة في اإلدار

فـي  ) α≤0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               :الفرضية التاسعة 

 درجة فعاليـة المدرسـة لـدى مـديري الحكوميـة فـي محافظـات وسـط                   تقديرات متوسطات

 . الضفة تعزى  لمتغير المؤهل العلمي

فـي  ) α≤0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة              : الفرضية العاشرة 

 درجة فعالية المدرسة لـدى مـديري المـدارس الحكوميـة فـي محافظـات                 تقديرات متوسطات

 .وسط الضفة تعزى لمتغير جنس المدرسة التي يديرها المدير

          ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة             ارتباطية ال توجد عالقة  :الفرضية الحادية عشرة  

)α ≤ 0.05 ( فعاليـة المدرسـة   وتقـديرات هـارات العالقـات اإلنـسانية     ممارسة متقديراتبين 

  .لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات وسط الضفة الغربية

  : أهمية الدراسة6.1

  :تتضح أهمية هذه الدراسة من االعتبارات اآلتية

 التـي   - حـد علـم الباحثـة      -تعتبر هذه الدراسة من الدراسات األولى في فلـسطين علـى            -أ 

 ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية لـدى مـديري المـدارس               قديراتتتهتم بدراسة   

 .الحكومية في محافظات وسط الضفة الغربية وعالقتها بدرجة فعالية المدرسة
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 ممارسـة مهـارات     تقـديرات  صورة شاملة عن الوضـع القـائم حـول           يتوقع أن تعطي     -ب 

 تدريبيـة   لين وضـع بـرامج    ؤوالعالقات اإلنـسانية،مما يـسهل علـى البـاحثين والمـس          

الحتياجات المديرين لتنمية هـذه المهـارات، وصـورة شـاملة حـول مـستويات فعاليـة                 

المدارس مما سيـساهم فـي عمليـات الموازنـة فـي التقيـيم وتنظـيم عمليـات الـدعم                    

 .والمساندة والتأهيل

 قد تعتبر جهود الباحثـة اسـتمراراً للجهـود المبذولـة لتقـديم شـيء جديـد للمـديرين                     -ج 

 .فعالية مدارسهمجة للوقوف على در

  : محددات الدراسة7.1

 هذه الدراسة على مـديري ومـديرات المـدارس الحكوميـة فـي              اقتصرت :المجال البشري  .1

  .محافظات وسط الضفة الغربية

 تم إجراء هذه الدراسة فـي محافظـات وسـط الـضفة وعـددها ثـالث                 :المجال الجغرافي  .2

  . القدس، ومحافظة أريحا، ومحافظة"محافظة رام اهللا والبيرة": محافظات وهي

  ).2009-2008 ( الدراسي تم إجراء هذه الدراسة في العام:المجال الزماني .3

، مـن خـالل األدوات       تتحدد نتائج هـذه الدراسـة بـاألدوات المـستخدمة          :المجال اإلجرائي  .4

 .والمعامل اإلحصائي

  . تحددت الدراسة بالمصطلحات الواردة:المجال المفاهيمي .5
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 الباب الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

:اإلطار النظري 1.2 

 :تعريف العالقات اإلنسانية 1.1.2

لقد تناول عدد من الباحثين تعريفات عديدة للعالقات اإلنسانية حيـث تـم تعريفهـا بأنهـا  تلـك                    

، "فيـزهم علـى زيادتـه     األساليب السلوكية التي تمكن من إثـارة دافعيـة األفـراد للعمـل وتح             "

عمليـة تنظـيم عالقـة الفـرد بمجتمعـه الـضيق أو             "وعرفت العالقات اإلنسانية أيـضا أنهـا        

الواســع بحيــث يمــارس نــشاطه فيــه مــع المحافظــة علــى مقومــات الــسعادة واإلشــباع 

  ) 192، ص 1976، حسين وزيدان("والتوافق

 جماعيـة مثمـرة      جهـود  إلـى الوسـيلة للوصـول     "بأنهـا ) 21، ص 1984(الشبكـشي وعرفها  

ومشبعة تعمل على إيجاد التماسك بين األفـراد فـي مجـال العمـل بطريقـة تـضمن  تحريـك               

دوافعهم كفريق واحد في صورة تعاونيـة ومحققـة لحاجـاتهم الماديـة واالجتماعيـة والنفـسية                 

  ".  في سبيل الحصول على األهداف المشتركة بينهم وبين المؤسسة التي يعملون بها

  ". القواعد المنظمة للتواصل بين األفراد"بأنها) Likert, 1976, p62(د عرفهاأما ليكرت فق

عملية تنشيط واقـع األفـراد فـي مواقـف معينـة مـع              "بأنها  ) 72، ص 2008( مرسي   وعرفها

تحقيق توازن بين رضاهم النفسي وتحقيق األهداف المرغوبـة، محاولـة التوفيـق بـين إرضـاء        

 ". ملين وبين تحقيق أهداف المنظمةالمطالب البشرية واإلنسانية للعا
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، آلخـر ومن المالحظ أن رؤية الباحثين لتعريف العالقات اإلنـسانية قـد اختلفـت مـن باحـث                  

فمنهم من يرى أنها أساليب، ومنهم من يرى أنها عمليـة، ومـنهم يـرى أنهـا وسـيلة ، ولعـّل                      

 كـل باحـث ،       تنوع الخبـرات، والظـروف والبيئـات التـي يعيـشها           إلىالسبب في ذلك يعود     

  معينـة  وترى الباحثة أن العالقات اإلنسانية هي طريقة حياة يعيـشها األفـراد ضـمن سـلوكيات               

                    تحكمها قواعد وقيم سامية تليق بالتعامـل اإلنـساني، ليعـيش كريمـاً كمـا أراده الخـالق عـز

  .وجّل

  : تعريف مهارات العالقات اإلنسانية2.1.2 

قـدرة اإلداري علـى     "  قـات اإلنـسانية بأنهـا       مهـارات العال  ) 41، ص (1992عرف مراد لقد  

حث األفراد العاملين في المؤسـسة لتحقيـق أهـدافها مـع مراعـاة إرضـاء هـؤالء األفـراد                    

  " األداءباالعتماد على رفع معنوياتهم وكسبهم لرفع اإلنتاج وتحسين 

فـي   بأنها إحداث التفاعالت بـين األفـراد بحيـث يتجمعـون              )Davis,1962,p4(وعرفها ديفز 

وأمـا   ،"تشكيالت لتحقيق أهداف محددة في جـو مـن الرضـا المـادي، النفـسي واالجتمـاعي      

) 147،ص1999أحمـد، (فيعرف مهارات العالقـات اإلنـسانية، كمـا ورد فـي            )  Katze( كاتز

وتفهـم حاجيـاتهم ومـشاركتهم فـي        ،  اإلحساس بمشاكل اآلخرين ومساعدتهم علـى حلهـا       "بأنها

قـدرة المـدير علـى التعامـل        "  بأنهـا   )23، ص (2005الطحـاني   حياتهم االجتماعية، وعرفها    

 مـن خـالل معرفتـه       مع مرؤوسيه وتنسيق جهـودهم وخلـق روح العمـل الجمـاعي بيـنهم             

  ".رائهم وميولهم واتجاهاتهم آل

وتجد الباحثة في ضوء التعريفات السابقة أنهـا تتفـق فـي كونهـا تعتبـر مهـارات العالقـات                    

قائماً علـى تنـشيط التفـاعالت بـين األفـراد فـي صـورة  جماعيـة                   إدارياً   أسلوباًاإلنسانية  

 رغبـة فـي   وتعاونية هدفها توفير مناخ العمل المناسب وتفهـم الحاجـات والـدوافع اإلنـسانية                 

تـرى الباحثـة أن مهـارة العالقـات اإلنـسانية           و .تحقيق األهداف التي قامت المؤسسة من أجلها      

ـ        وجـودة التـصرف بكـل دقـة وسـرعة           ،ادة  العمـل   هي تطبيق األسس العلمية والمعرفية لقي

  .وإتقان بما يحقق أهداف العمل ورضا المرؤوسين

 
 

10



  :ُأسس العالقات اإلنسانية 3.1.2

بين جميع من يتفاعلون مـع الجـو التعليمـي فـي المدرسـة،                يتطلب تكوين العالقات اإلنسانية   

ـ   أم ين أم مشرف  ين مدير اوكانأسواء   ن يكـون الجـو المدرسـي        أم غيـرهم، أ     أم طالبـاً   ينمعلم

والجماعـة، والعـيش بانـسجام، وبوجـود النيـة الـصادقة             مبنياً على اإليمـان بقيمـة الفـرد       

للعالقـات اإلنـسانية ال بـد مـن         سـس ومبـادئ     تكـون هنـاك أُ     والتفاعل البناء، لذلك البد أن    

   :، منهاذكرها

  .إيمان كل إنسان بقيمة اآلخرين .1

 . ودي أثناء العملخلق جوتوفير مناخ العمل المناسب و  .2

  .إقامة التضامن الجماعي بتوحيد الجهود والشعور بالمسؤولية .3

 .وضوح هدف الجماعة .4

 . األخرىالتركيز على األشخاص أكثر من التركيز على الجوانب  .5

 .إشباع حاجات األفراد اإلنسانية األساسية والثانوية .6

 .تهمتفهم دوافع الناس للعمل وقدراتهم وميولهم وطاقاتهم وإمكانيا .7

 .راك العاملين في صنع القرارات التي تخصهمتشا .8

 . مساعدة العاملين على تنمية مواهبهم .9

 . تقدير األعمال الخالقة واإلبداعية. 10

  ).1994؛الطويل،1994الفقي، ( إشعار العاملين بأهميتهم. 11

   : أهداف العالقات اإلنسانية4.1.2

، حيـث    تحقيقـه  إلـى يكون له هـدف يـسعى       من األدوات األساسية في تحسين وضعية الفرد أن         

  ال تكـاد    التـي تـنظم وجودنـا         تنظيماتناكل ما حولنا في تغير دائم، والمعطيات التي تشكل          أن

ـ تستقر على حال، وهذا يجعـل كـل نجـاح نحققـه معر             ؛ ووجـود هـدف فـي       نهيـار لإل اًض
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ن نتحـسس   ، كمـا أنـه يـساعد علـى أ         وجهتنـا المـستقبلية   ، هو الذي يجعلنا نعـرف       توجهاتنا

  .باستمرار الظروف واألوضاع المحيطة؛ ما يجعلنا في حالة دائمة من اليقظة

 تحقيـق التعـاون والمـشاركة بـين العـاملين           :، بأنها لعالقات اإلنسانية ا أهداف   تتحددومن هنا    

 التنظـيم،   إلـى واإلدارة من ناحية وبين العاملين أنفسهم من ناحية أخـرى، والـشعور باالنتمـاء               

وبلـوغ أقـصى درجـات النجـاح والتقـدير، وتحقيـق األمـن              ،  راد علـى العمـل    األف وحفز

  ).2004؛حرب،1991النوري،(والطمأنينة وإشباع حاجات األفراد االقتصادية والنفسية 

وترى الباحثة أن هذه األهداف تشترك في أنها تسعى جميعهـا لتحقيـق حاجـات ودوافـع لـدى                   

 األفـراد فـي موقـف العمـل سـوياً كجماعـة             دمجب هذه األهداف ما يتعلق      ولعّل أسمى الفرد،  

قتــصادي والنفــسي  اإلشــباع اإلمحققــةًتحمــل صــفات النجــاح وتــشعر بــاألمن   منتجــة،

  . جتماعيواإل

  : مهارات العالقات اإلنسانية التي يقوم بها مدير المدرسة5.1.2

مـر   األ )1992عـوض، ("كنت في حاجٍة مرسالً فأرسـل حكيمـاً وال توصـه           إذا"جاء في الحكم    

الذي يؤكد أهمية الفهم والفراسة كسلوك أساسـي للتعامـل والتفاعـل بـين األفـراد، فكيـف ال                   

وإذا كان ذلك الحكيم رجل إدارة مدرسية، يحوي فـي رأسـه رسـالةً ورؤيـةً وهـدفاً تربويـاً                    

سامياً، فصاحب الرأس الذكي قادر على التصرف في أي موقف حتى لـو كـان ذلـك الموقـف                    

قله وذكائه الفطري الـذي قـام بتنميتـه مـن خـالل اطالعـه علـى أمهـات                   لنبوِغ ع  مصيرياً

الكتب، عكس اإلنسان الغبي والذي ترك عقله يصدأ مـن قلـة مـا قـرأه وتعلمـه، ومـن هنـا                      

 أهدافنا التي أردناها علينا أن نـسعى  لتحقيقهـا بكـل مـا حبانـا اهللا بـه                    إلىالبداية، لكي نصل    

 ولكنهـا ال تكتمـل دعائمهـا إال بمهـارات نمتلكهـا أو              من صفات فآداب السلوك قاعدة راسخة،     

سس ثابتة أوجـدتها العقيـدة الـسمحة فـي تعـاليم ديننـا اإلسـالمي                نحاول أن نكتسبها ضمن أُ    

 .الحنيف، وعززتها نظم اإلدارة والقيادة اإلنسانية بال منافس
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رتـه علـى بنـاء       من أهم مهارات العالقات اإلنـسانية  التـي يمتلكهـا اإلداري الفعـال قد               لعّل

       وثقتـه  هممـشاعر و هم واتجاهـات  هم وإدراكـه الـواعي لميـول      ،عالقات طيبة مـع مرؤوسـيه     

ــم  ــاتوبه ــه القتراح ــباع  هم، وتقبل ــاتهم وإش ــة طلب ــديهم وتلبي ــار ل ــار روح االبتك          إظه

  .)1999عمايرة، (حاجاتهم 

 فـي كـون المـدير قـادراً         فذكر أن مهارات العالقات اإلنسانية تتمثـل      ) 1998( وأما أبو عابد    

على اإلقناع والتأثير وإدارة النقاش والمـساهمة فيـه وامـتالك دقـة المالحظـة والعمـل مـع                   

أن أبــرز مهــارات ) David, 2001(ويــرى آخــرون ومــنهم . اآلخــرين ومــن  خاللهــم

العالقات اإلنسانية التي يجب أن يمارسها مـديرو المـدارس تتمثـل فـي إتقـان مهـارات فـن                    

 ومهارات االتصال باآلخرين والثقة بالنفس وقـوة الشخـصية والقـدرة علـى إجـادة                االستماع،

سـتقرار فـي التعامـل مـع التالميـذ          الرد على أسئلة الطرف اآلخـر والعـدل والمـساواة واإل          

 .والعاملين

علـى إجمـال مهـارات العالقـات  اإلنـسانية           ) 1992( ومـراد ) 1999(واتفق كل من أحمـد      

 إتبـاع المبـادئ والقـيم األخالقيـة اإلسـالمية الـسامية فـي               :درسة في التي يقوم بها مدير الم    

جميع التصرفات، وتنمية العمـل الفـردي والجمـاعي، وإيجـاد درجـة كافيـة مـن الـتحمس                   

حتـرام   وبنـاء عالقـات طيبـة تـسودها الثقـة واإل           واإلرتباط بالعمل لدى المرؤوسين،   والعطاء  

ـ           رد، وتـوفر القـدرة علـى امتـداح األعمـال           وتجنب توقيع العقوبات ألول خطأ يقـع فيـه الف

المتميزة، واهتمام إنساني كبير باألفراد واالستجابة لمـشاعرهم وأحاسيـسهم، واإليمـان القـوي              

ومراعـاة   بقيمة كل فرد من أفراد الجماعة، وتصحيح األخطـاء بالحكمـة والموعظـة الحـسنة              

س وعـدم التهـور فـي مواجهـة         نفعالي وضـبط الـنف    القدوة الفردية بين العاملين، واإلتزان اإل     

 .المواقف الصعبة

 أبـرز مهـارات     إلـى ) Sergiovanni&Carver,1980( سـيرجانوفي وكـارفر    وأشار كل من  

 القـدرة علـى ترسـيخ مفهـوم         :أن يتمكن منها وهـي     العالقات اإلنسانية التي يجب على المدير     
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 توقعـات اإلداري    الرقابة الذاتية والتوجيه الـذاتي لـدى المرؤوسـين، وااللتـزام بـأن تكـون              

، واستغالل قدرات وإمكانات ومواهـب العـاملين لإلسـهام فـي نمـو وتطـور                ةتتميز بالمعقولي 

أن أهـم مهـارات العالقـات       ) 1999(المدرسة وفعاليتها وتحقيـق أهـدافها، وأضـاف الطويـل         

 علـى تـشجيع روح      ون قـادر  ماإلنسانية التي يمارسها مـديرو المـدارس تكمـن فـي كـونه            

  .بداع والمبادرة والتطوير المهني للعاملين في المدرسة كافةاالبتكار واإل

  :  أهمية العالقات اإلنسانية في اإلدارة المدرسية6.1.2

مما ال شك فيه أن للعالقات اإلنسانية دوراً بارزاً فـي نجـاح العمـل المدرسـي، وال يـتم ذلـك         

التنظـيم المدرسـي    إال من خالل وجود نوع من الوعي بالدور المناط بكـل واحـد مـن أفـراد                  

 التعاون والتنسيق بين مختلف عناصر هذا التنظـيم سـواء أكـان مـن داخـل المدرسـة                    لكوكذ

 أوليـاء األمـور،   ( خارجهـا ، وهـم      أو  ) المـدير،النائب،المعلمون، العـاملون، التالميـذ     (وهم  

، فمـدير المدرسـة يجـسد النمـوذج الحـي فـي سـلوكه               )إدارة التعليم، والمجتمع بشكل عـام     

  )2000األغبري،(مله المبني على االحترام وتعا

أن مفتاح نجـاح المـدير هـو قدرتـه علـى            ) 1995( والكيالني   (1985)وذكر كل من الربضي   

التعامل مع األفراد الذين يعملون معه بحيث يجعلهم يـؤدون مـا ينبغـي عملـه وهـم راغبـون                    

  .وهذا يتطلب معرفة تامة بالعالقات اإلنسانية

أنـه ينبغـي علـى رجـل اإلدارة المدرسـية أن       Newel, 1957)(و) 2001(وأضاف الشرفات

ينمي مهاراته اإلنسانية فليس بإمكانه االعتمـاد علـى غيـره مـن النـاس، حتـى يـستطيع أن                    

يدرك المشاعر واألحاسيس التي تفرضها المواقـف المختلفـة، وأن يفهـم مـا يعنيـه اآلخـرون                  

النـاجح بـاآلخرين ونقـل أفكـاره وآرائـه          بأعمالهم وسلوكياتهم ما ينمي قدرته على االتـصال         

    . إليهم

  : أن أهمية العالقات اإلنسانية في المؤسسة التعليمية تكمن في أنها) (2008وذكر مرسي
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 .تضمن للعاملين في المجال التربوي الرضا الوظيفي .1

 .تدفع العاملين للعمل واإلنتاج .2

 .تخفف وطأة اآللية المفرطة في العمل .3

 .ينية التي تضفي على العمل الملل والرتابةتجدد األساليب الروت .4

 .الحقد أو الحسدوتبعد االضطرابات النفسية  .5

  .تمنح فرصاً لإلنجاز والتقدم، و العمل التربوي من قبل الجميعإلىنتماء تعزز اإل .6

 إشـباع حاجـات العـاملين وتحقيـق         إلـى  هذه البنود نجدها تـسعى       إلىومن خالل نظرة عامة     

طار جماعي، فالفرد مهما كـان موقعـه فـي المدرسـة يرغـب فـي أن                 اإلنجاز الوظيفي في إ   

يشعر أنه جزء من منظومة متكاملة تعمل مـن أجـل أن تحقـق رغبـةً كامنـةً داخـل أفـراد                      

  . الجماعة على حد سواء

 : أسباب االهتمام بالعالقات اإلنسانية7.1.2

  قـد  العمـل فـي    ألمـور معظـم ا   هذا عوضاً عـن أن       االنفجار شّدة الضغط تولّد   من المعلوم أن  

جـودة اإلنتـاج    و، ما يـشكل تهديـداً حقيقيـاً  لفعاليـة األداء             الرتابة والكللّ  درجة من    إلىصل  ت

 بالعالقـات اإلنـسانية،     هتمـام اإل إلـى سباب وظـروف أدت     أ ظهرتوفي ضوء ذلك    ،  ونوعيته

 جتمــاعي،اإلوقتــصادي،  التطــور الحاصــل فــي كافــة نــواحي الحيــاة اإل:نــذكر منهــاو

 هـذا عوضـاً عـن تقـدم التنظيمـات           ،ضاري فلماذا ال يصيب ذلك الجانب اإلنساني أيضاً       الحو

المـسؤولين   وحضورها على مسرح الحياة وانضمام العـاملين تحـت لوائهـا، وتنبـه               والنقابات

   واالهتمـام بالجانـب اإلنـساني، وانتـشار التعلـيم          العـاملين  ضـرورة العنايـة بمطالـب        إلى

 لزيادة معـارفهم وزيـادة تطلعهـم لحيـاة إنـسانية كريمـة يوفرهـا                ما أدى موتثقيف العاملين   

 ضـعف التواصـل بـين اإلدارة        إلـى مـا أدى    م المؤسـسات  اتـساع    هذا عوضاً عـن   العمل،  

  ). 1969عبيد،(والعاملين 
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  : العالقات اإلنسانية في اإلسالم8.1.2

ـ              إن من  سان واحتياجاتـه   عوامل نجاح القيـادة اإلداريـة التربويـة اإلسـالمية اهتمامهـا باإلن

ومطالبه الروحية، والمادية، واالجتماعية في جـو مـن اُأللفـة والمحبـة واالحتـرام المتبـادل                 

بين العاملين سواء كانوا رؤساء أو مرؤوسين في المؤسـسة التربويـة بهـدف إعـداد اإلنـسان                  

  ). 2002عباينة،(المتكامل، وبذلك تحقق مطالب اإلنسان وتحقق أهداف العمل 

  :الىقال تع له على كل خلقه،يفضتلكريم اهتم باإلنسان، فقد أكرمه اهللا بن اآوالقر

"         ولَََقَــــد كَرمنــــا َبنِــــي ءآدم وحملــــنٰهم فِــــي ٱلبــــر وٱلبحــــرِ ورزَقــــنٰهم مِّــــن ٱلطّيبٰــــتِ وفَــــضَّلنٰهم علَــــىٰ كَِــــثريٍ مِّمــــن خلَقنــــا             َ
 70 / 17اإلسراء، رقم ("تَفضِيال .(  

  :الىوخلقه في أحسن تقويم قال تع 

  ).4 /95التين، رقم("لَقَد خلَقنا ٱإل�سٰن فِي أَحسنِ تَقوِيم "

  :الى وعلمه ما لم يكن يعلم، قال تع

"لمعي ا لَمٱإل�سٰن م لّم5 / 96العلق، رقم ( "ع.(  

  .والتخطيط اري وأمده بالبصيرة وميزه بالعقل والتفكير والقدرة على االخت

ـ   "فرضت آيات كثيرة في كتاب اهللا مبادئ هامة تحـدثت عـن الجانـب اإلنـساني               و : الىقـال تع

"              مــاوِْره شو ــم لَه وٱســتَغْفِر مهــن ع فــٱع ــك َفَ ــن حولِ ــضُوا مِ ــبِ ال�ْفَ ــيظَ ٱلقَلْ ــاًً غَلِ ــت فَظّ كُن ــو ــم ولَ لَه ــت ــن اُِ لِْن ــةٍ مِ محــا ر فَبِم
  ). 3/159آل عمران، رقم ("ا عزْمت فَتَوكَّلْ علَى ا إن ٱ يحِب ٱملُتََوكّْلينفِي ٱألَمرِ فَإِذَ

  :أن العالقات اإلنسانية في اإلسالم تقوم على عدة أسس وأهمها) (2001وذكر الشرفات

  .وضع اإلسالم أسس العالقات بين البشر وبناها على المحبة والتواضع .1

ظرة متساوية ونبذ العصبية والتعامـل علـى أسـاس عرقـي أو              المسلمين ن  إلىنظر اإلسالم    .2

 .قبلي
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نهى اإلسالم عن سوء الخلق، وإيذاء اآلخرين وسـوء الظـن والغيبـة والنميمـة والـسخرية                  .3

   . والهمز واللمز والمن والتنابز باأللقابواالحتقار

 .لين أن يكونوا قدوة في سلوكهم لمن يعملون معهمؤوأمر اإلسالم المس .4

 . أهمية اإلتقان في العملإلىسالم أشار اإل .5

رسخت الشريعة اإلسالمية خُلق الرحمة، وحضت الكبـار مـن آبـاء ومعلمـين ومـسؤولين                 .6

 .على التحلي بها والتخلق بأخالقها

حارب اإلسالم الرهبانية لكونهـا تتـصادم مـع فطـرة اإلنـسان وتتعـارض مـع ميولـه                    .7

يحمـل فـي قلبـه ظـالل المحبـة          وغرائزه، وشرع الزواج رغبةً في تربية جيـل مـؤمن           

 .والسالم واإلستقرار

حثت الشريعة اإلسالمية علـى تطبيـق األسـاليب التربويـة التعليميـة التـي تُركـز علـى                    .8

 .التدرج من المحسوس إلى المعقول، والتمييز، واإلدراك

كما يحوي التراث اإلسالمي بين جنباتـه كثيـراً مـن المـأثورات اإلداريـة ألعـالم المفكـرين                   

الميين أمثال الفارابي الذي أوجـز الـصفات اإلداريـة اإلنـسانية الواجـب توافرهـا فـي                  اإلس

سعة األفق، قوة الـذاكرة، اللباقـة فـي الحـديث، الـصالبة الخاليـة مـن                 : القيادة والقادة، وهي  

لعلـم واإلطـالع، محبـاً للحـق، يكـره الكـذب،            واالضعف، القدرة على اإلنجاز، محباً للعدالة،       

  .2004)رسمي،(الزهد في حب الثروة وأخيراً الطعام، عتدال في اإلو

  : المدرسة الفعالة9.1.2

لقد حظيت المدارس الفعالة باهتمام البـاحثين والدارسـين فـي مجـال اإلدارة التربويـة، وازداد                 

اهتمام األدب التربوي بالفعالية المدرسية، ودراسة العوامل التي تهـتم فـي رفـع مـستوى تعلـم                  

الـة لـيس بالعمليـة اليـسيرة        صف المدرسة كمؤسسة اجتماعية وإنتاجيـة بالفع      الطلبة، كما أن و   

نظراً لتعقد هذه المؤسسة كمنظومة متكاملة ومتفاعلة لها جوانـب متعـددة ومختلفـة مـن حيـث                  
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كم وكيف المدخالت والعمليات والمخرجات التي تحققها وتـسعى إليهـا كأهـداف تربويـة مـع                 

  ).2003رفاعي، (مباشرة  أكاديمية، جزئية، محلية، اتاألخذ في االعتبار نوعية المخرج

تلـك المدرسـة التـي تتمتـع بثقـة          " بأنهـا  المدرسة الفعالة  )232، ص 2001(وقد عرف عابدين  

المجتمع المحلي والسمعة الجيدة، والشهرة العاليـة، وتناسـق اتجاهـات التالميـذ وقـيمهم مـع                 

تلــك "بأنهــا) 4، ص2003 ( دي كمــا عرفهــا الماجــ.اتجاهــات المجتمــع وقيمــه وتطلعاتــه

 التي يتوفر لها مدير قائد له مشاركة قويه في بـرامج الـتعلم الـصفي، ولديـه توقعـات                    المنظمة

  "عالية بالنسبة ألداء الطلبة والمعلمين

تلـك المدرسـة التـي تهـتم بإتقـان          " المدرسـة الفعالـة بأنهـا     ) 3، ص 2003(البوهي   وعرف

وعرفهـا   ،"ات والـسلوكيات المتعلقـة بالمواطنـة الـصالحة        الطلبة والمهارات األساسية واالتجاه   

إنـسانية تـوفر    و التي تتميـز بـإدارة تربويـة حازمـة           المؤسسةبأنها  ) "9،ص1999 (الصمادي

  ".مناخاً تنظيمياً ونمطاً من االتصاالت المتداخلة مع المجتمع المحلي

 طالبهـا علـى     تلـك المدرسـة التـي يكـون       "بأنها  ) Sheerens,1996,p17( شيرينز   وعرفها

مستوى عال في التحصيل ويتقنون المهارات األساسـية ومهـارات حـل المـشكالت ومهـارات                

المدرسـة التـي يتمتـع      " المدرسـة الفعالـة بأنهـا     ) 2، ص (1997 وقد عرف أحمـد    ،"االتصال

  ".طالبها بدافعية مرتفعة للتعليم ووجود معلمون أكفاء وبرنامج دراسي متكامل

المدرسة التي يتوفر فيها قيادة قوية،       )41 ،ص 2006 (أبو لبدة  كما ورد في  دمون ورفاقه،   وعرفها آ 

علـى   ومناخ إنساني منتظم ومعالجة متكررة لتقدم الطلبة، وتوقعات عالية من جميع الطلبة، وتركز            

  ".تعليم المهارات المهمة لجميع الطلبة
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قي الضوء على خصائص مهمة     ومن خالل عرض التعريفات السابقة للمدرسة الفعالة نالحظ بأنها تل         

يجب أن تتوافر داخل المدرسة حتى توصف بالفعالية، والقاسم المشترك بين هذه التعريفـات أنهـا                

  :على تركز

  .وجود قيادة إدارية مدرسية متفهمة مهماتها .1

 .تركز المدرسة على المهارات األساسية .2

 .توقعات أدائية عالية من الطلبة .3

 .عليمتحضير جو مدرسي يساعد على الت .4

 أهـداف المؤسـسة كمعيـار لقيـاس          تحقـق  علـى  أن المدرسة الفعالة تركز   : وهكذا يمكن القول  

الفعالية، ومن الصعوبة وصف المدرسة بالفعالية دون تحقيـق األهـداف المرصـودة للمؤسـسة               

   .التعليمية

  : خصائص المدرسة الفّعالة10.1.2

معايير التي استخدمت لقيـاس فعاليـة   عرض األدب التربوي العديد من الخصائص والمميزات وال       و

مناخ تنظيمـي    توفر: اآلتيةالمدرسية وكانت كتابات معظم الباحثين والمفكرين تتفق في الخصائص          

، التأكيد على الجانب األكاديمي والقيم والمهارات في المدرسة       ، و إيجابي بين أطراف العملية التربوية    

ثقـة اإلدارة والمعلمـين     ، و ات إيجابي لدى الطلبـة    تنمية مفهوم ذ   ، و وجود إدارة مدرسية متفهمة   و

 اإليجابي بين   التعزيزعتماد  الراجعة، وا استمرارية التغذية   و ،بالطلبة على تحقيق التوقعات المرجوة    

نظام يحتوي على أهداف تدريسية واضحة لتقدم الطلبـة وتقـويم             ووجود أطراف العملية التربوية  

 وطرائـق   ة  متجـدد  والتعاون معهم وتوعيتهم بأساليب      طالباستمرارية االتصال بأسر ال   ، و أدائهم

    (Fredric,1987;Edmands,1979   ليتم التعامل بينهما على أساس تربـوي متكامـل  ،عملها

Bossert,1989 ; Rawan,1983.(  

إلى أن هناك مجموعة من  الصفات والخصائص التي يجب أن تتوفر فـي               )1990(وأشار السادة   

قيـادة   ، وتـوفر  يتوفر فيها جو يسوده النظام وبيئة عمل مشوقة       ومنها، ضرورة أن    المدرسة الفعالة   
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الـشراكة  ، و المهارات األساسية و زها على الجانب األكاديمي للطالب    يترك، و  عالية مهنية ذات جودة  

  .المنظمة بين البيت والمدرسة

  :الفّعالة المدرسية ضمن مجاالت المدرسة الفعاليةيير امع 11.1.2

 األخيرة األدبيات النظرية التأصـيلية للمعـايير الخاصـة بكـل مجـال مـن                في اآلونة  قد كثرت 

لتطبيـق هـذه المعـايير  بـشكل      كما ظهرت بعض التجارب العمليـة  ،المدرسة الفّعالة مجاالت

حـد كبيـر عـن     إلـى عبـر  ي مجـال  كـل  أن إلـى  التعليمية جزئي، أو كلي  على بعض النظم

 ن المدرسة تمثـل المنظومـة الكليـة التـي تـضم فـي بنيتهـا        أ على اعتبارالمجاالت األخرى

 ، والمعلــم، والمــتعلم، ووظيفتهــا مختلــف البنــى والوظــائف المتعلقــة بكــل مــن اإلدارة

لجـودة المجـاالت     محـصلة هـي  المدرسـة الفعالـة   كما أن. العالقات اإلنسانية، ووالتسهيالت

  . لنظام التعليميالخمسة متداخلةً داخل ا

 المجـاالت التـي تقـيس الفعاليـة          أن )2003رفـاعي،    ( ومـنهم     البـاحثين  وقد قـسم معظـم    

 خمسة مجاالت، تمثلت فـي اإلدارة المدرسـية والمعلـم والتـسهيالت المدرسـية               هي المدرسية

 الفعاليـة فـي مجـال اإلدارة المدرسـية          معـايير أهم  ، وبالنسبة إلى    والعالقات اإلنسانية والطالب  

ظيـف التكنولوجيـا فـي العمـل اإلداري، وتـوفير فـرص             تمثل في قـدرة اإلداري علـى تو       ت

 منـاخ   جود معـايير واضـحة بجـودة العمـل اإلداري، وتـوفير           ولقيادات المدرسية و  التدريب  

 تطـوير الهيكـل التنظيمـي داخـل المدرسـة         ، و داخل المدرسة  فعالة   اجتماعي وعالقات إنسانية  

 مـع ضـمان     داء المدرسـي  تطـوير األ    والحـرص علـى    مساعدة القيادات على النمو الـذاتي     و

  . لجودة والمحاسبيةا تحقيق

الخـصائص  :  يتـصف بالفعاليـة ومنهـا      صـفات معينـة حتـى     وأما المعلم الفعال فله معايير و     

 وتبرز مـن خـالل تمكنـه مـن موضـوع تخصـصه وعنايتـه بإعـداد دروسـه                    ،التدريسية

لـق بالمـشاركة    تتع: والخـصائص االجتماعيـة   . واستخدامه طرقاً تدريسية تساعد علـى الفهـم       

 حـل مـشكالتهم، والقـدرة علـى إقامـة عالقـات             علـى مساعدة الطلبة   والوجدانية والعطف،   

اجتماعية وإنسانية سوية مع الطلبـة، والـزمالء، واإلدارة وأوليـاء األمـور وأفـراد المجتمـع                 
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تتعلـق بشخـصية المعلـم كالثقـة بـالنفس، االتـزان، وعـدم              : والخصائص الشخصية  .بكامله

: والخـصائص اإلداريـة    .لخلق الحسن، الصوت المتزن، حـسن المظهـر والهنـدام         التسرع، وا 

تتعلق بتصرف المعلم داخل الغرفة الصفية، كحـسن القيـادة، واحتـرام القـوانين والتعليمـات،                

:  وأخيـراً الخـصائص المتعلقـة باالمتحانـات والتقـويم          ،والقدرة على اتخاذ القرارات وتنفيـذها     

تـائج  المتحانات والدقـة فـي التـصحيح، وإبـالغ أوليـاء األمـور بن             وما يتعلق بطريقة إعداد ا    

   )2005 ،قرعيش( أبنائهم في الوقت المناسب

ـ   إلـى  )2006 أبـو لبـدة،   ( مـن البـاحثين مـنهم        عدد شاروأ صفات الخاصـة بالتـسهيالت      ال

فمـن خـالل الموقـع، ينبغـي أن يكـون بعيـداً عـن        ): الموقع، األبنيـة، المرافـق     (المدرسية

 كالمصانع واألسـواق، وأن يكـون بعيـداً عـن حظـائر الحيوانـات والمـستنقعات                 الضوضاء

والمصانع وأماكن تجمع القمامة وأما فناء المدرسـة، يفـضل أن يـشغل ثلـث مـساحة األرض                  

المخصصة له، ومساحته واسعة بحيث يتوفر لكل طالب مـساحة تقـارب متـرين مـربعين فـي                  

 طالبـاً، مـع مراعـاة  أن يـتم طـالء             25يهـا عـن     الغرفة الدراسية، وال يزيد عدد الطالب ف      

وبالنـسبة لألثـاث المدرسـي، إمكانيـة تحريكهـا وضـبطها            . الصفوف واألبواب بألوان مريحة   

 وأمـا   ،وتغير حجمها وارتفاعها بما يناسب الطالـب، وأن يـتم طـالء األثـاث  بطـالء نـاعم                  

ـ         : المرافق الصحية  تـوفر  ونابير الميـاه  ينبغي توفير مياه نقيـه للـشرب مـع اإلكثـار مـن ص

 وبالنسبة للمقاصف، ينبغـي تـوفير اإلضـاءة والتهويـة، وتـوفير             ،خزانات على شكل جوارير   

ضـرورة أن يتـوفر فيهـا كتـب تثـري           :  وأمـاً المكتبـة    ،رفوف وخزانات وجرارات مناسبة   

 وأمـا بالنـسبة للعيـادة الطبيـة، مراعـاة أن يتـوفر              ،المنهاج، وتثري معلومات الطالب العامة    

 .ا المسكنات، وضمادات، ونقاله، وأدوات تطهير، وأداه لفحص الضغط، والقطنفيه

 بـين أجـزاء المدرسـة تظهـر مـن خـالل العالقـات                للفعاليـة   هناك خصائص كامنة   وأيضاً

جعـل المدرسـين والعـاملين بدرايـة        ، و فـي العمـل والمدرسـة     اإلنسانية، مثل توفر جو ودي      

 ،ذ والعـاملين فـي صـنع القـرارات التـي تخـصهم      إشراك المدرسين والتالمي، وعلى ما يحدث  
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، إشـعار العـاملين بـأهميتهم     ، و تقدير األعمـال اإلبداعيـة     و االتفاق على معايير مناسبة للعمل    و

 1994)الفقي،( لمين على تنمية مواهبهممساعدة المعو

   تربويـاً   معـايير متفـق عليهـا      مـن وجـود    وال بـد  ويبقى الطالب محور العمليـة التعليميـة،        

 بدينـه ويحتـرم قيمـه     ، أن يعتـز    لتحديد درجة فعاليته المنشودة ومنهـا      ولها المدارس الحديثة  تتنا

، عن طريـق البحـث والدراسـة وسـعة االضـطالع           يحرص على تقدمه األكاديمي   ومعتقداته، و 

يتمتع بروح الدعابة، وال يشيد برأيه ويعتمد مبدأ الشورى، ويكـون قـادراً علـى التكيـف فـي                   و

   .ةالبيئات المختلف

  :  العوامل التي تؤثر على فعالية المدرسة12.1.2

 موريتمـور    ومـنهم،  من الباحثين تحديد العوامل التي تؤثر علـى فعاليـة المدرسـة            حاول كثير 

 :التاليـة عناصـر   بالالذين حـددا هـذه العوامـل        ) Mortomor&Sammons,1987(وسامونز

 المنـاخ التنظيمـي اإليجـابي     ،   الفعـال  المعلـم ، مشاركة اآلباء والتعاون معهم،      ة المدرسية ردااإل

وأساليب التعليم الفعالـة، الطـالب، التمويـل واإلدارة الماليـة، البـرامج األكاديميـة، التقـويم                 

 المدرسـون واألفـراد     .مشاركة اآلباء، المـشاركة المجتمعيـة، المنـاخ، الخـدمات التربويـة           

  :لية المدرسة العالقة بين ممارسة مهارات العالقات اإلنسانية وفعا13.1.2

 التـي   جتمـاعي واالمثـل مختلـف أوجـه النـشاط اإلداري          إن العالقات اإلنسانية في المدرسة تُ     

تتم داخل المدرسة بقـصد تقويـة الـروابط وتوسـيع فرصـة التفاعـل اإليجـابي، واالتـصال                   

المتبادل بين اإلداري والمعلمين والطلبة، وزيـادة تماسـكهم وتعـاونهم وانـدماجهم فـي                والتُأثير

المحيط المدرسي، وتكيفهم مع ظروفه ورضـاهم عنـه، وتنميـة روح الجماعـة بيـنهم وحـل                  

مشاكلهم الشخـصية والمهنيـة، وتحقيـق أهـدافهم المـشتركة، وتـوعيتهم وتحـسين إنتـاجهم                 

وانجازهم لمهامهم في إطار مـن القـيم الخلقيـة واإلنـسانية الـسليمة القائمـة علـى اإليمـان                    

  ).152،ص1994،الفقي(مساواة والرحمة والتسامح والحزم والصدق واألمانة والعدل وال
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وتأهيل القيادات التربوية لممارسة مهارات العالقات اإلنـسانية أصـبح حقيقـة ومطلبـاً أساسـياً                

 المـستويات المأمولـة، فالقيـادة المدرسـية ممثلـةً           إلىلدفع عملية التعلم والتعليم داخل المدرسة       

الحقيقي عن امتالك مثـل هـذه المهـارات، لتجعلـه قـادراً              ؤولفي مدير المدرسة، بوصفه المس    

على إيجاد تفاعالت وعالقات رسـمية وغيـر رسـمية بـين أفـراد العمـل المدرسـي بهـدف                    

 الرؤية التي تنشدها المدرسة، وأكدت هـذه الحقيقـة العديـد مـن الدراسـات مثـل                  إلىالوصول  

) Lawson، 1976(ودراســة ) Gibbon، 1976(ودراســة ) Edmonds,1979(دراســة 

، ومن هنا فإن مهـارات العالقـات اإلنـسانية مهمـة فـي اإلدارة               )Sherman،  1976(ودراسة  

المدرسية بشكل عام ولإلداري بشكٍل خاص، على اعتبـار أن امـتالك المـدير لهـذه المهـارات                  

سيفتح المجال أمامه ليكون يداً داعمة للتطـوير والتواصـل وتحقيـق أفـضل درجـات الفعاليـة                  

  . ة ضمن رؤية المدرسة المنشودةالمتوقع
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  : الدراسات السابقة2.2

بدراسـة واقـع ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية لـدى مـديري          الدراسة الحاليـة  تهتم

  .المدارس الحكومية في محافظات وسط الضفة الغربية وعالقتها بدرجة فعالية المدرسة

ـ  قامـت  لذلك  المتعلقـة  والمؤلفـات  الـسابقة،  البحـوث و علـى الدراسـات،   طالعبـاإل  ةالباحث

 يتنـاول هـذا القـسم الدراسـات الـسابقة         و بموضوعي العالقات اإلنسانية والمدرسـة الفعالـة،      

الباحثـة   حاولـت  وقـد   تعليـق عليهـا،  إلى تيسر الحصول عليها باإلضافة ي التالعربية واألجنبية

اإلنـسانية والمدرسـة    أن ترصد الدراسـات النظريـة والميدانيـة حـول مهـارات العالقـات               

  .  األقدمإلىالفعالة، أو المواضيع القريبة منهما، وقد تم ترتيب الدراسات من األحدث 

  الدراسات العربية السابقة التي تناولت العالقات اإلنسانية1.2.2 

هدفت هذه الدراسة التعـرف إلـى الممارسـات اإلداريـة لـدي مـديري               ) 2009(دراسة قاسم   

ها بمستوى الـروح المعنويـة للمعلمـين، حيـث تكونـت العينـة              توعالقمدارس محافظة القدس    

مارسـات  لقيـاس كـل مـن الم      . مديراً ومـديرة  ) 53(، و معلماً ومعلمة ) 388(فرداً،  ) 441(من  

سـات اإلداريـة، وتـضمنت      ارم، قامت الباحثـة بإعـداد اسـتبانة للم        اإلدارية والروح المعنوية  

ـ   :فقرة، موزعـة علـى أربعـة مجـاالت هـي          ) 44( ات، إدارة الوقـت، وإدارة      إدارة االجتماع

، وأظهـرت   فقـرة ) 34(سـتبانة الـروح المعنويـة       ، في حين تضمنت ا     األزمات وإدارةاألفراد،  

النتائج أن الممارسات اإلدارية لدى مديري المـدارس كانـت مرتفعـة وكانـت درجـة الـروح                  

لواقـع الممارسـات    المعنوية مرتفعة أيضاً وعدم وجود فـروق فـي تقـديرات عينـة الدراسـة                

سـة، والمؤهـل    اإلدارية للمديرين تعزى لمتغيرات الجنس، ومـستوى المدرسـة، وجـنس المدر           

في حين أظهـرت النتـائج وجـود فـروق بـين تقـديرات               .، وخبرة المعلم  العلمي وخبرة المدير  

، لـصالح المـدير     سـات تعـزى لمتغيـري المـسمى الـوظيفي         أفراد عينة الدراسة لواقع الممار    

  .المشرفه، لصالح المدرسة المدارس الحكومية ووكالة الغوثوالسلطة 
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 نظريتـي  تطبيـق  مـدى  إلـى  التعـرف  الدراسـة  هـدفت هـذه   )2008(راسة الزهراني دوفي 

 وجهـات  اخـتالف  مـدى  ومعرفـة  المدرسـية  اإلدارة اإلنـسانية فـي   والعالقات العلمية اإلدارة

ـ  نحوهما المرحلة المتوسطة ومعلمي مديري بين النظر  مـن  كـل  تحـسين  مـدى  عـن  شفوالك

 الحكوميـة  المتوسـطة  المـدارس  فـي  النظـريتين  هاتين العملية لتطبيق والخبرة التربوي اإلعداد

 (78) مـن  الدراسـة  عينـة  تكونـت  ،والمعلمـين  المديرين نظر من وجهة المنورة بالمدينة بنينلل

ـ  المعلمين من وعينة عشوائية ، ووكيالً مديراً  الوصـفي  المـنهج  امواسـتخد  معلمـاً  (390) تبلغ

 عبـارة  (38)مـن  مكونـة  اسـتبانة  إعـداد  تـم  الدراسة أهداف ولتحقيق الدراسة، في هذه التحليلي

 فـردي   لقـرار ا اتخـاذ  وبعـد  ،رسـمي  غيرو رسمي التنظيم بعد وهي  أبعاد أربعة موزعة على

 مـديرون  الأن : وأظهـرت النتـائج    .الرقابـة  وبعـد  ،العاملين وبالعمل االهتمام وبعد ،مشاركو

 المـديرين  أن المعلمـون  يـرى  بينمـا ، "منخفـضة   "بدرجـة  العلمية اإلدارة نظرية أبعاد يطبقون

 اإلنـسانية  العالقـات  نظريـة  أبعـاد  أنهم يطبقـون  المديرون ويري، "متوسطة " بدرجة يطبقونها

كمـا توجـد    ،"متوسـطة " بدرجـة  المـديرين يطبقونهـا   أن المعلمون يرى بينما مرتفعة، "بدرجة

 ألبعـاد  المـديرين  تطبيـق  مـدى  حـول  المديرين والمعلمين آراء بين إحصائية دالله ذات قفرو

 العلميـة  اإلدارة نظريـة  أبعـاد  يطبقـون  المـديرين  أن ى المعلمينير حيث  العلمية اإلدارة نظرية

 المـديرين  آراء بـين  إحـصائية  داللـه  ذات فـروق  وتوجـد  المـديرون،  مما يـراه  أكبر بدرجة

 يـراه  ممـا  أكبـر  بدرجـة  اإلنـسانية  العالقات نظرية ألبعاد المديرين تطبيق مدى حول والمعلمين

 تطبـيقهم  عنـد  المـديرين  ألداء تحـسين  لهما ليس العلمية والخبرة التربوي األعداد إن المعلمون،

  .والمعلمين المديرين نظر وجهة من اإلنسانية العالقات ونظرية العلمية اإلدارة ألبعاد نظرية

 تقيـيم واقـع انتمـاء معلمـي المـدارس           إلـى هدفت التعـرف    دراسة  ) 2008(ي   الكرك وأجرى

الحكومية في محافظة الخليل لمهنة التعلـيم ودور مـدير المدرسـة فـي تعزيـزه مـن وجهـة                    

، وتكـون مجتمـع     2007\2008نظرهم، وأجريت خالل الفصل الثـاني مـن العـام الدراسـي             

) 6589(فظـة الخليـل والبـالغ عـددهم         الدراسة من جميع معلمي المدارس الحكوميـة فـي محا         

معلمـاً ومعلمـة، طبقـت الدراسـة        ) 370(معلماً ومعلمة، اختيرت منهم عينة عـشوائية بلغـت          
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اسـتبانة   و فقـرة، ) 18(باستخدام استبانة لقياس درجة انتماء المعلمـين لمهنـة التعلـيم ضـمت              

نـة التعلـيم مكونـة مـن        نتمـاء المعلمـين لمه    إلقياس تقييم المعلمين لدور المديرين في تعزيـز         

اإلحـصائية المناسـبة، وأشـارت      وفقرة، تم التأكد من صدقها وثباتها بـالطرق التربويـة           ) 50(

 أن درجة االنتماء لمهنة التعليم لدى المعلمـين فـي المـدارس الحكوميـة فـي                 إلىنتائج الدراسة   

نتمـاء   وجـود فـروق فـي درجـة اال         إلـى ، و "مرتفعة"محافظة الخليل بشكل عام كانت بدرجة       

لمهنة التعليم تعـزى للجـنس، لـصالح اإلنـاث، ولتخـصص المعلـم، لـصالح فئـة العلـوم                    

اإلنسانية، وعدم وجود فروق في درجة االنتماء لمهنة التعلـيم تعـزى لمتغيـري خبـرة المعلـم                  

ومؤهله، كما أظهرت النتائج أن درجة تقييم المعلمـين لـدور المـديرين فـي تعزيـز انتمـائهم                   

للدرجة الكلية ولجميـع المجـاالت أيـضاً، وأن هنـاك فروقـاً بـين               " مرتفعة"كانت  لمهنة التعليم   

 جـنس   إلـى تقديرات المعلمين لدور المديرين في تعزيز انتماء المعلمين لمهنـة التعلـيم تعـزى               

المعلم، ولصالح اإلناث، أما خبـرة المعلـم ومؤهلـه وتخصـصه فلـم تـؤثر علـى تقـديرات                    

  .زيز انتماء المعلمين لمهنة التعليمالمعلمين لدور المديرين في تع

الكفايـات المهنيـة الحاليـة والمـستقبلية لـدى          إلى  لتعرف  ابدراسة هدفت   ) 2008( الفار   توقام

مديري المدارس الثانوية الحكومية ومـديراتها مـن وجهـة نظـر المـديرين ورؤسـائهم فـي                  

ــاالت ــي مج ــة ف ــضفة الغربي ــ: ال ــشرية، والتخط ــة والب ــوارد المادي يط اإلداري، إدارة الم

واإلشراف على عمليتي التعلـيم والـتعلم، وعالقـة المدرسـة بـالمجتمع المحلـي، والمتابعـة                 

والتقويم، كما تعرفت الدراسة على االختالف في وجهـات نظـر المبحـوثين بحـسب متغيـرات                 

الدراسة، وتم اختيار عينة طبقية عـشوائية مـن مـديري مـدارس  الـضفة الغربيـة الثانويـة                    

ولتحقيـق هـدف الدراسـة تـم بنـاء اسـتبانة مكونـة مـن          ، مديراً ومديرة70لغت الحكومية ب 

 لمـديري المـدارس الثانويـة        الحاليـة  أن الكفايـات المهنيـة    : فقرة، وأظهـرت النتـائج    ) 56(

 في حـين كانـت الكفايـات المهنيـة المـستقبلية بدرجـة مرتفعـة،                "متوسطة"الحكومية بدرجة   

 بين متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين حـول الكفايـات            وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية     

المؤهل العلمـي،   والمهنية الحالية لمـدير المدرسـة الثانويـة بـاختالف كـل مـن التخـصص،               
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وسنوات الخبرة اإلدارية في الوظيفـة الحاليـة، بينمـا وجـدت فـروق ذات داللـة إحـصائية                    

ر المدرسـة، وعـدم     باختالف الجنس لصالح اإلناث وكـذلك المـسمى الـوظيفي لـصالح مـدي             

وجود فروق ذات داللة إحـصائية  بـين متوسـطات اسـتجابات المبحـوثين حـول الكفايـات                   

 لمدير المدرسة الثانوية بـاختالف كـل مـن الجـنس والتخـصص والمؤهـل                 المستقبلية المهنية

  .العلمي وسنوات الخبرة اإلدارية في الوظيفة الحالية والمسمى الوظيفي

 الدراسة التعرف إلى مهارات قيـادة فريـق العمـل التـي يتعـين               هدفت) 2007(دراسة عشيبة   

أن يمارسها مديرو المدارس والوكالء في المدارس الثانويـة العامـة، قامـت الدراسـة بمـسح،                 

وتحليل مجموعة من الكتابـات والدراسـات التـي تناولـت أسـلوب فريـق العمـل، وحـددت                   

، وإسـتخدمت الدراسـة اسـتبانة طبقـت علـى           المهارات التي يتعين القيام بها لقيادة فريق العمل       

مـن مائـة    ) 86(وكـيالً، و  ) 41(مـديراً و  " 18"عينة من مديري المدارس والـوكالء وعـددهم         

هنـاك قـصور فـي    : وخلـصت الدراسـة إلـى النتـائج التاليـة        . مدرساً) 312(مدرس أول، و  

 المهـام   ممارسة مديري المدارس والوكالء لمهارة قيادة فريـق العمـل، مثـل قـصور توزيـع               

،  قـد على أفراد الفريق في ضوء قدرتهم، وضعف تشجيع أعـضاء الفريـق علـى الحـوار والن                

وهناك معوقات عديدة تحـول دون الممارسـة الجيـدة للمهـارات منهـا تـدني إدراك مـديري                   

  .المدارس والوكالء لمهارات فريق العمل

 واقـع   إلـى ف  لتعـر ادراسـة هـدفت     ) 2007( أجرى أبو سمرة والعـسيلي وأبـو اهليـل         اكم

الممارسات اإلشرافية لمديري الثانوية فـي محافظـات الخليـل مـن وجهـات نظـر المعلمـين                  

 دور متغيرات الدراسة في واقع هذه الممارسـات، وتكـون مجتمـع الدراسـة مـن               إلىوالتعرف  

، والبـالغ  )2006-2005(جميع معلمي المرحلة الثانوية فـي محافظـة الخليـل للعـام الدراسـي          

معلمـاً ومعلمـة، تـم      ) 228( معلماً ومعلمة، أجريت على عينـة تكونـت مـن            )1269(عددهم  

 فقـرة موزعـة     (45) اسـتبانة مكونـة مـن        وتم تطبيـق   ، بالطريقة الطبقية العشوائية   ماختياره

التخطـيط والمنهـاج المدرسـي، والنمـو المهنـي، والتـدريب والزيـارة              : على ستة مجـاالت   

واقـع  :  أهـم النتـائج اآلتيـة      إلـى  وخلـصت الدراسـة      الصفية، والعالقات اإلنسانية والتقـويم،    
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الممارسات اإلشرافية للمديرين من وجهـات نظـر معلمـي المرحلـة الثانويـة فـي محافظـة                  

بـين تقـديرات أفـراد      وعدم وجود فـروق ذات داللـة إحـصائية           ،"مرتفعة"الخليل كان بدرجة    

جـنس المعلـم،    :اتعينة الدراسـة لواقـع الممارسـات اإلشـرافية للمـديرين تعـزى لمتغيـر              

بـين تقـديرات أفـراد عينـة         وجود فروق ذات داللـه إحـصائية         وتخصصه، ومؤهله العلمي،  

المديريـة، ولـصالح    :  متغيـري  إلـى الدراسة لواقع الممارسات اإلشـرافية للمـديرين تعـزى          

بـين تقـديرات أفـراد عينـة        ووجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية          ،  )مديرية جنوب الخليل  

 سـنوات خبـرة المعلـم، ولـصالح     إلـى مارسات اإلشرافية للمـديرين تعـزى   الدراسة لواقع الم 

  . سنة15المعلمين الذين تزيد سنوات خبرتهم 

  تـصورات مـديري    إلـى بدراسـة هـدفت التعـرف       ) 2006(قام أبو سمرة والعسيلي وعمرو    و

 الثانوية، وأوليـاء األمـور فـي محافظـة الخليـل للتفاعـل بـين اإلدارة المدرسـية،                   المدارس

 صـفة المـسؤولية  : االختالف في تصوراتهم باختالف متغيـرات الدراسـة  ومجتمع المحلي، وال

، والجنس، والمديرية، والمؤهل العلمـي، وسـنوات خبـرة المـدير، وتكـون              )مدير أو ولي أمر   (

 فـي   مجتمع الدراسة من جميع مديري ومـديرات المـدارس الثانويـة فـي محافظـة الثانويـة                

ـ      مـديرا ومـديرة، ومـن      ) 80(والبـالغ عـددهم      2004/2005يمحافظة الخليل للعـام الدراس

 ،)الـصفين األول والثـاني الثـانوي    (جميع أولياء طلبة المرحلة الثانويـة فـي محافظـة الخليـل           

ولـي أمـراً، تـم اختيـارهم        ) 390(مـديراً ومـديرة و    ) 60(وقد أجريت على عينة تكونت من       

ـ    احثون بتطــوير اســتبانة لقيــاس بالطريقـة العــشوائية، ولتحقيــق أهـداف الدراســة قــام الب

تصورات مديري المدارس الثانوية وأولياء األمور فـي محافظـة الخليـل للتفاعـل بـين اإلدارة                 

مـا  : فقـرة علـى ثـالث مجـاالت       ) 46(المدرسية والمجتمع المحلي، وتكونت االسـتبانة مـن       

ـ            ـ    تقدمه المدرسة للطلبة، وما تقدمه المدرسة للمجتمـع المحلـي، وم ع المحلـي   ا يقدمـه المجتم

درجـة تـصورات مـديري المـدارس الثانويـة       : وأظهرت الدراسـة النتـائج اآلتيـة   للمدرسة،

وأولياء األمور في محافظة الخليل للتفاعل بـين اإلدارة المدرسـية، والمجتمـع المحلـي كانـت                 
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 متغيـرات الجـنس،     إلـى  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين المتوسـطات تعـزى            ،متوسطة

  . وخبرة المدير ؤهل العلمي،والمديرية، والم

درجـة رضـا معلمـي المرحلـة الثانويـة عـن مـستويات              ) 2002(تناولت دراسة عباينـة     و

العالقات اإلنسانية بين المعلمين والمشرفين التربويين في مـدارس تربيـة إربـد األولـى حيـث                 

ولـى  تكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات المرحلـة الثانويـة فـي تربيـة إربـد األ                 

معلمـاً ومعلمـة، وقـد اختيـرت مـنهم          ) 1634( والبالغ عـددهم     2003\2002للعام الدراسي   

معلماً ومعلمـة وقـد صـمم الباحـث اسـتبانة لقيـاس رضـا               ) 248(عينة عشوائية بلغ حجمها     

معلمي المرحلـة الثانويـة عـن مـستويات العالقـات اإلنـسانية بـين المعلمـين والمـشرفين                   

) 40( إربد من وجهة نظر المعلمـين وتكونـت هـذه االسـتبانة مـن         التربويين في مدارس تربية   

 ، وقـد  "متوسـطة " إلـى أن درجـة رضـا المعلمـين كانـت              وقد خلصت نتائج الدراسـة     .فقرة

حصلت فقرات االستبانة والمتعلقة بتقديم النصح واإلرشـاد، والحـرص وعـدم التـسرع، علـى                

بطبيعـة اإلدارة ومـساعدة المعلمـين        بينما حصلت الفقـرات المتعلقـة        ،أعلى متوسطات حسابية  

بإجراء البحوث ومشاركة المعلمين في جلـسات التخطـيط وأيـضا مـشاركة المـشرف المعلـم                 

بالتخطيط قبل الزيارة ومشاركة المعلمين فـي مناسـباتهم االجتماعيـة علـى أقـل متوسـطات                 

  .حسابية

هميـة ممارسـة    حيث هدفت هذه الدراسة التعـرف إلـى درجـة أ          ) 2001(وفي دراسة الشرفات    

سلوكيات العالقات اإلنسانية المقترحـة مـع المعلمـين عنـد مـديري مـدارس لـواء الباديـة                   

معلمـاً، وتـم اختيـار      )1156(الشمالية من وجهة نظر المعلمين، وتكون مجتمع الدراسـة مـن            

فقـرة،  ) 40(معلمـاً، وتـم تطبيـق اسـتبانة مكونـة مـن             ) 231(عينة عشوائية منهم بلغـت      

الفقرة التـزام المـدير بمبـدأ العدالـة والمـساواة فـي          "حصول: ة النتائج التالية  وأوضحت الدراس 

علـى  "التعامل مع المعلمين ينعكس بصورة ايجابيـة علـى تخفـيض نـسبة الخالفـات بيـنهم                  

أعلى متوسط حسابي، وعدم وجود فروق بين وجهات نظـر المعلمـين نحـو أهميـة ممارسـة                   
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تعـزى إلـى كـل مـن متغيـرات المؤهـل العلمـي،         سلوكيات العالقات اإلنـسانية المقترحـة       

 . الخبرة، الجنس

 درجـة مـشاركة أعـضاء الهيئـات         إلـى  التعـرف    إلـى ) 2001(كما سعت دراسة األشـهب      

التدريسية في المـدارس الحكوميـة والرسـمية والخاصـة فـي محافظـة القـدس فـي اتخـاذ                    

 مجتمـع الدراسـة مـن       القرارات المدرسية وعالقته في انتمائهم لمهنـة التعلـيم، حيـث تكـون            

اختيـرت عينـة    وجميع مديري ومعلمي المدارس الحكومية والخاصـة فـي محافظـة القـدس ،               

واسـتخدمت فـي     ،مـديراً ) 81( و   معلمـاً ) 357( مـنهم     فـرداً  )438(طبقية عشوائية بلغـت     

الدراسة استبيانين األول أداة لقياس درجة مشاركة المعلمـين فـي اتخـاذ القـرارات المدرسـية                 

:  النتـائج اآلتيـة    إلـى  وتوصـلت الدراسـة      . لقياس درجة انتماء المعلمين لمهنة التعلـيم       ةنيوالثا

درجة مشاركة المعلمين في اتخاذ القرارات المدرسية مـن وجهـة نظـر المـديرين والمعلمـين                 

وأظهــرت وجــود فــروق دالــة إحــصائيا بــين متوســطات اســتجابة المــديرين " متوســطة"

 متغيـر المهنـة     إلـى مين في اتخاذ القرارات المدرسـية تعـزى         والمعلمين لدرجة مشاركة المعل   

لصالح المديرين، ومتغير الجنس لصالح الـذكور، ومتغيـر الخبـرة لـصالح الخبـرة الطويلـة،                 

 االنتمـاء غير الجهة المشرفة لصالح المدارس، وأظهرت الدراسة وجـود عالقـة قويـة بـين                ومت

 . لمهنة التعليم ودرجة المشاركة في اتخاذ القرار

 الـصفات الشخـصية والمهنيـة المرغـوب فيهـا           إلىالتعرف  ) 1999(وتناولت دراسة أبو طه     

لمدير المدرسة من قبل المعلمين والمعلمـات فـي مـدارس منطقـة الخليـل التعليميـة التابعـة                   

لوكالة الغوث الدولية، وبيان أثر كل من الجنس والخبـرة والمؤهـل العلمـي فـي تحديـد تلـك                    

 وتكون مجتمـع الدراسـة مـن معلمـي ومعلمـات            ،لباحث المنهج الوصفي   واستخدم ا  ،الصفات

. معلمـا ومعلمـة   ) 450(وكالة الغوث الدولية في منطقة الخليل التعليميـة حيـث بلـغ عـددهم               

 وقـد طـور الباحـث اسـتبانة         ،معلمـا ومعلمـة   ) 85(أخذت منهم عينة عشوائية بلـغ عـددها         

: ية لمـدير المدرسـة فـي خمـسة مجـاالت          فقرة من الصفات الشخصية والمهن    ) 66(تكونت من   

المعرفـي، المجـال اإلنـساني واألخالقـي،         و المجال الجـسمي والنفـسي،  المجـال الدراسـي         
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وجـدت  :  النتـائج اآلتيـة    إلـى كما توصلت الدراسـة     . الفلسفي والمجال المهني   و المجال الفكري 

ـ                    صية فروق ذات داللـة إحـصائية مـن وجهـة نظـر المعلمـين والمعلمـات للـصفات الشخ

والمهنية المرغوبة لمدير المدرسة بشكل عام تعزى لمتغير الجـنس لـصالح اإلنـاث، باسـتثناء                

المجال المتعلق بالجانب الفكري والفلسفي حيـث أثبتـت الدراسـة بأنـه ال توجـد فـروق ذات                   

داللة إحصائية تعزى لمتغير الجـنس والخبـرة، كمـا اسـتنتجت الدراسـة أن أهـم الجوانـب                   

تفوق الجانـب اإلنـساني واألخالقـي فـي شخـصه،           : ر المدرسة مرتبة تنازليا   المرغوبة في مدي  

الصفات الخاصة بالمجال الجسمي والنفسي، الـصفات الخاصـة بالمجـال الدراسـي والمعرفـة،               

  .الصفات الخاصة بالمجال الفكري والفلسفي، الصفات الخاصة بالمجال المهني

 علـى واقـع ممارسـة مهـارات العالقـات            إلقاء الضوء  إلىبدراسة هدفت   ) 1999(قام أحمد   و

 ،اإلنسانية لدى مـديري مـدارس الحلقـة الثانيـة مـن التعلـيم األساسـي بمحافظـة الـشرقية                   

 وتكونت عينة الدراسـة  مـن عينـة مقـصودة مـن مـديري                ،واستخدم الباحث المنهج الوصفي   

تـضمن ثالثـة     واسـتخدم الباحـث اسـتبانة ت       ،إدارة تعليمية ) 15(مدارس محافظة الشرقية بواقع     

مهـارة عـن واقـع ممارسـة مهـارات العالقـات            ) 29(محاور المحور األول يـشمل علـى        

 والمحور الثاني سؤال مفتـوح حـول المعوقـات التـي تحـول              ،اإلنسانية لدى مديري المدارس   

 ، العالقات اإلنسانية بفعاليـة وكفـاءة داخـل المدرسـة وخارجهـا             المدير لمهارات  دون ممارسة 

 .اً أسـلوب  15 حـول أسـاليب تنميـة العالقـات اإلنـسانية وشـمل               سؤاالً (15)والمحور الثالث   

وأوضحت نتـائج الدراسـة أن واقـع ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية كـان بدرجـة                    

 وأهم األساليب ممارسـة مرتبـة تنازليـا هـي االجتماعـات والمناقـشات التربويـة                 "متوسطة"

ات التدريبيـة، مناقـشة النـشرات والمطبوعـات         الرحالت المدرسية، الندوات التربوية، الـدور     

 كانـت   المقابالت الشخصية، وأوضحت الدراسـة أن أقـل األسـاليب ممارسـة مرتبـة تنازليـاً               

تمثيل األدوار، اللجـان المدرسـية، الحلقـات الدراسـية، المـؤتمرات التربويـة، المحاضـرات                

  .التفاوض لحل مشكالت العاملين بالمدرسة، اللقاءات غير الرسمية
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 أنمـاط الـسلوك القيـادي لـدى مـديري           إلىدراسة هدفت التعرف    ) 1996(أجرى عبد الرحيم    و

المدارس األساسية لمحافظة إربـد وعالقتهـا بالرضـا الـوظيفي للمعلمـين واسـتخدم الباحـث                 

معلمـاً ومعلمـة تمثـل جميـع        ) 575( عينـة عـشوائية بلغـت        ت وقد اختيـر   ،المنهج الوصفي 

ـ     ) Gordon(داف الدراسـة اسـتخدم الباحـث مقيـاس جـوردن            مدارس المحافظة، ولتحقيق أه

 نتـائج كـان أبرزهـا وجـود فـروق ذات            إلـى لوصف السلوك القيادي، وقد توصلت الدراسة       

 تعـزى للجـنس و الخبـرة،         بين أنماط السلوك اإلداري لدى مـديري المـدارس           داللة إحصائية 

ـ           نمط المعتمـد بـشكل كبيـر علـى         وشيوع ثمانية أنماط للسلوك القيادي، كان أكثرها تكـراراً ال

، ووجود عالقـة قويـة بـين الـنمط الـديمقراطي للمـدير والرضـا                العمل والسلطة االعتبارية  

 .الوظيفي للمعلمين

 وصف وتحليل لواقـع العالقـات اإلنـسانية بالنـسبة للتعلـيم              إلى )1993(هدفت دراسة محمد    و

يـة ونجـاح اإلدارة المدرسـية       االبتدائي بمحافظة الغربية في مصر، ومـدى تـأثيره علـى فعال           

في تحقيق أهدافها والكشف عن أوجه القـصور التـي تعـاني منهـا المدرسـة االبتدائيـة فـي                    

 مـن   (525)مـن المـديرين،     ) 116(سبيل تحقيق عالقات إنسانية فعالة، بلغت عينـة الدراسـة           

وصـفي   المـنهج ال   المعلمين، وتم استخدام االستبيان لتطبيقـه علـى عينـة الدراسـة واسـتخدم             

 شديداً في العالقـات اإلنـسانية بـين المدرسـة وأوليـاء             ضعفاً:نتائج الدراسة التحليلي، وأظهرت   

األمور، وبين المعلمين وأوليـاء األمـور، وأن  تقـصير أوليـاء األمـور فـي تقـديم خـدمات          

 عـدم وجـود عالقـات قويـة بيـنهم وبـين إدارة المدرسـة                إلـى للمدارس االبتدائية، يرجـع     

  . والمعلمين

دراسـة عـن    "بعنوان القيـادة اإلداريـة والجـوهر المفقـود          ) 1992(دراسة حلواني وزمالئها    

العالقات اإلنسانية في اإلدارة ومدى توافرها فـي األجهـزة الحكوميـة فـي المنطقـة الغربيـة                  

مـرؤوس   )500(وطبقـت الدراسـة علـى عينـة عـشوائية مـن             " بالمملكة العربية السعودية    

فقـرة تقـيس    ) 55( اشـتملت علـى      اسـتبانة ، وتم تطبيـق     ورئيسةرئيس  ) 200(ومرؤوسة و   

فقـرة تقـيس واقـع      ) 40( ستبيانة اشـتملت علـى    اواقع العالقات اإلنسانية لدى رؤساء العمل، و      
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تـوافر قـدر    :  ومـن أهـم نتـائج هـذه الدراسـة            .فعالية اإلدارات من وجهة نظر المرؤوسين     

 مـن الجنـسين، ويرحـب الرؤسـاء مـن           نؤوسيالمر بالعالقات اإلنسانية لدى     االهتمامكبير من   

ية بـين   وتـشود روح المحبـة والمـودة والعالقـات اإلنـسان           . مرؤوسـيهم  باقتراحاتالجنسين  

  .الرؤساء والمرؤوسين

 معرفـة واقـع اتجاهـات مـدير المدرسـة الثانويـة             إلى هدفت    فقد )1985(دراسة الربضي   أما  

ائـه اإلداري كمـا يراهـا المعلمـون،         بعمان نحو العالقات اإلنـسانية وأثـره فـي مـستوى أد           

مـديرة، وعينـة مـن      ) 36(مـديراً و     ) 40( مـديرا ومـديرة مـنهم        (76)وتكونت العينة من    

وتـم تطبيـق اسـتبيان لقيـاس اتجاهـات المـدراء        معلماً من العاملين بتلك المـدارس ،        ) 380(

مقيـاس خـاص     أما البيانـات الخاصـة بـأداء المـدير فقـد اسـتخدم               نحو العالقات اإلنسانية،  

بلغـت نـسبة المـدراء الـذين اتـصفوا          : باألداء اإلداري، وكانـت نتـائج الدراسـة كالتـالي         

، والـذين هـم اتجاهـاتهم متوسـطة نحـو      % 25 باتجاهات منخفضة نحو العالقـات اإلنـسانية      

 مـن   )%37(بلغـت نـسبتهم       مرتفعـاً  ، أما الـذين أظهـروا اتجاهـاً       %38العالقات اإلنسانية   

اك أثر واضح التجاه مدير المدرسـة نحـو العالقـات اإلنـسانية فـي مـستوى                 العينة، وكان هن  

ه مـدير المدرسـة نحـو العالقـات         أدائه اإلداري، ولم يكن أثر للجنس والمؤهل العلمي في اتجـا          

اإلنسانية، وكانت هناك فروق في اتجاهات المـدير نحـو العالقـات اإلنـسانية تعـزى للمؤهـل                  

ن العالقـات اإلنـسانية واألداء اإلداري  لمـدير المدرسـة،            العلمي والخبرة،ووجود عالقـة بـي     

كما أظهرت الدراسة وجود عالقـة بـين العالقـات اإلنـسانية مـن جهـة والمؤهـل العلمـي                    

والخبرة من جهة أخرى، كما أظهرت بأنه ال توجد عالقة بـين العالقـات اإلنـسانية مـن جهـة                    

  .والجنس والمؤهل العلمي من جهة أخرى

  : األجنبية التي تناولت العالقات اإلنسانية الدراسات2.2.2

 معرفـة أنـواع اسـتراتيجيات القيـادة لـدى مـدراء             إلىهدفت  ) Hardy,2007(هاردي راسةد

 المدارس وأثرها على سلوك الفرد وقدرتها على تطـوير األداء، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن                 
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يـادة وهـي الـسلوكية،      واستخدم استبيان اشـتمل علـى ثالثـة اسـتراتيجيات للق           مديرا،) 429(

 وأظهـرت نتـائج المـسح أن أكثـر االسـتراتيجيات التـي             .وبناء نمط التفكير، مكافأة الطبيعـة     

تستخدم وتؤثر على أداء العاملين إيجابا هـي االسـتراتيجيات الـسلوكية التـي تهـتم بالجانـب                  

  .اإلنساني للمرؤوسين

ـ       و) (Pridjen,2005وفي دراسة بريدجن      العالقـة بـين     إلـى رف  هـدفت هـذه الدراسـة التع

 لمديري المـدارس فـي األريـاف وفعاليـة المخرجـات التعليميـة، ولتحقيـق                ةالكفاءة اإلداري 

لجمـع المعلومـات    ) (1993أهداف الدراسة، استخدمت اسـتمارة مـديري المـدارس الحكوميـة          

 وجـود عالقـة     إلـى ، وأوضـحت النتـائج      ة ومـدير  مـديراً ) 4273(من عينة الدراسة البالغة     

  .ين الكفاءة اإلدارية وجودة المخرجات التعليميةضعيفة ب

إلـى الكـشف عـن الـنمط        هـدفت هـذه الدراسـة        (Gearman,2003)في دراسة جيـرمن   و

ـ  مدراء ثالثة منهم مبتدئين وثالثة خبراء لمـدارس ثانويـة فـي واليـة أريزونـا                ) 6(اإلداري ل

ت نتـائج هـذا البحـث       األمريكية، واستخدم الباحث المقابلـة كـأداة لتنفيـذ دراسـته، وأظهـر            

     كـن المعلمـين ويفوضـهم ويراعـي الفـروق الفرديـة بـين              االستكشافي أن المدير الخبير  يم

ل نظام االتصاالتالمعلمين وبفع.  

 العالقـة بـين الرضـا    إلـى  فـي دراسـته التعـرف     (Dramstad, 2004) درامـستد وحاول

 علـى    اإلداري األسـلوب ثـر   ، ومعرفـة أ   النـرويج الوظيفي والوالء التنظيمي لدى المعلمين في       

) 57(و ،الحكوميـة مـديراً  مـن المـدارس    ) 469(هذه العالقة، وتكونت عينـة الدراسـة مـن     

أن معلمـي المـدارس الخاصـة       : ، ومن أهم نتـائج الدراسـة      مدارس القطاع الخاص  مدرساً من   

  اإلداري والمنـاخ   األسـلوب وأن   لديهم مستوى عالي من الرضا الـوظيفي والـوالء التنظيمـي،          

 ودرجـة الـوالء     العـاملين فعاليـة    يمثالن التأثيرات الرئيسية التي تـساهم فـي زيـادة            المفتوح

  .التنظيمي
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 الكـشف عـن الممارسـات اإلداريـة         إلـى  بدراسـة هـدفت      ,Dessein) 2002 ( ديسين وقام

مدراء مدارس ثانوية للذكور في مدينة شـيكاغو مـن وجهـة نظـر المعلمـين وكانـت                  خمسة  ل

 ون وأظهـرت النتـائج أن هـؤالء المـدراء متـسلط           .معلـم ومعلمـة   ) 200(غ  عينة الدراسة تبل  

وقيادتهم متعالية ال تسمح بـالحوار البنـاء وديمقراطيـة العمـل وال تـؤمن بالعمـل التعـاوني                   

  .وروح الفريق وتهمل جانب االتصاالت وتشجع االنفراد بالسلطة

 معرفـة  إلـى فت  دراسـة هـد  Mary, 1999)  &( Kochampa كما أجرى كوشامبا ومـاري 

. مدى إدراك المعلمين والمـدراء للمهـارات القياديـة الحاسـمة لمـدراء المـدارس االبتدائيـة                

معلمـة، وتكونـت أداة الدراسـة مـن جـزأين           ) 197(معلماً و ) 294(وتكونت عينة الدراسة من     

العناصـر الفنيـة، والعالقـات اإلنـسانية، واإلدراكـات،          : فقرة تتعامل مع  ) 56(تضمن  : األول

الجـنس، والـساللة،    : تـضمن البيانـات الديمغرافيـة     : المهارات القياديـة، والجـزء الثـاني      و

لـيس هنـاك    :  وقد بينـت الدراسـة نتـائج عـدة أهمهـا           .والمستوى التعليمي، وموقع المدرسة   

داللة إحصائية إلدراك المعلمين والمـدراء فيمـا يتعلـق بأهميـة المهـارات القياديـة لمـدراء                  

 وليس هناك داللة إحصائية بـين متغيـرات الجـنس، والمـستوى التعليمـي،               المدارس االبتدائية، 

وموقع المدرسة وبـين إدراكـات المعلمـين للمهـارات القياديـة الحاسـمة لمـدراء المـدارس                  

االبتدائية، وكشف تحليل التباين أن متغير الساللة له داللـة إحـصائية فـي التـأثير علـى إدراك                   

المهـارات الفنيـة    : اسـمة لمـدراء المـدارس االبتدائيـة مثـل         المعلمين للمهارات القياديـة الح    

  .ومهارات العالقات اإلنسانية  والمهارات اإلدراكية

دراسـة هـدفت   ب)  Boothe, Bulach, & Pickett, 1998( بـوث و بيـوالت و بيكيـت    وقام

  معرفة العالقات اإلنسانية بين المعلمـين والمـشرفين التربـويين، وتكونـت عينـة الدراسـة        إلى

معلماً شاركوا في هذه الدراسـة حيـث كـان هنـاك نمـوذج دراسـي يطلـب مـن                    )  42(من  

: الدراسيين أن يكملوه خالل سنتين حيـث تعامـل النمـوذج مـع المواضـيع التربويـة اآلتيـة                  

الخبرة السابقة للمشرفين والمدرسين، والسلوكيات التي قـد تكـون سـلبية فتـؤثر علـى عالقـة                  

نت هـذه األمـور هـي محـور الدراسـة، ومـن ثـم تـم تقـسيم                المشرفين مع المدرسين، وكا   

 
 

35



 قسمين حيث تعاملت مـع مجمـوعتين مجموعـة أتمـت النمـوذج ومجموعـة لـم                  إلىالدراسة  

ـ ) 21 (إلـى تتعامل مع النموذج حيث تم تقسيم كـل مجموعـة        ، وأظهـرت نتـائج هـذه    اًمدرس

ـ           : الدراسة األمور اآلتية   ا يتعلـق بالعالقـات     عدم وجـود أي اختالفـات بـين المجمـوعتين فيم

اإلنسانية ومهارات االتصال، و كانت هناك فروق فـي الـسلوكيات المرتبطـة مـع المجموعـة،                 

  .القدرة، والحزم، والحكم على األمور:  لم يظهر هناك اختالف في أمور مثل،وأيضاً

 الكـشف عـن العالقـة بـين         إلـى  هدفت هذه الدراسة      حيث ,Helen) 1997(وفي دراسة هلن    

علم وتمكينه في الصف وإنجازات الطلبة األكاديميـة وتكونـت عينـة الدراسـة مـن                تفويض الم 

مقاطعـة وتـم جمـع المعلومـات عـن المعلمـين            ) 22(والية و   ) 16( مدرسة ثانوية في     )24(

أن : معلمـاً ومعلمـة وأظهـرت النتـائج     ) 1800(والمديرين من خالل اسـتبانة وزعـت علـى          

جاد تغيير حقيقي مما يرفـع مـن إنجـاز الطلبـة ويعـزز              تمكين المدير للمعلمين مهم جدا في إي      

  .انتماء المعلم للمدرسة

أنـه قـدم تقريـراً حـول لجنـة      ) 2002( كما ورد في عباينـة  (Osnier, 1997)وذكر أوسنر 

 ويـرى بـأن تطبيـق وتبنـي         (Jhrac) للعالقات اإلنسانية الحترام الجميـع       (Jonson)جونسون  

ياسة وأسـلوب العالقـات اإلنـسانية مـن الحاجـات       س(Tom Hoberg)جونسون توم هوبرج 

الملحة وذلك لتحسين العالقات بين المعلم والمدير، وكذلك بـين المعلـم والطالـب، ويـرى تـوم                  

 عـن تـصرفات اآلخـرين        شـامالً  هوبرج أن أسـلوب العالقـات اإلنـسانية يعطـي تـصوراً           

ـ           هم وديـانتهم األمـر الـذي       وسلوكياتهم، وكذلك يدفعنا الحترامهم واحتـرام معتقـداتهم  وأجناس

  . زيادة فعاليتهم وارتفاع مستوى أدائهمإلىيؤدي 

ــي  ــتر وآنوف ــة الس ــسانيات  )  (leaster&Anne,1996دراس ــوان اإلن ــت بعن ــث كان حي

 وصـف   إلـى ومجتمعات التعليم التي تغير ثقافـة المعلمـين المهنيـة وهـدفت هـذه الدراسـة                 

 التعـرف علـى قـيم       وهـدفت أيـضاً، إلـى     مـي المهنـي     الطرق التي تطور بها المجتمع التعلي     

 عينـة الدراسـة   وشـملت ومعتقدات المعلمين وأثر ذلك على إنتاجية المدرسة وفعاليـة المنهـاج،    
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معلمـاً، وتـم جمـع المعلومـات مـن خـالل اسـتبانتين تـم                ) 68(مدارس ثانوية تـضم     ) 8(

ـ     : توزيعهما على أفراد العينة وأظهرت النتائج      ي المنـاخ المدرسـي   أهمية العالقـات اإلنـسانية ف

سواء أكانت هذه العالقـة بـين المـدراء والمعلمـين، أو بـين الطـالب والمعلمـين أو بيـنهم                     

، وتأثير العالقات اإلنسانية في المدرسـة علـى معتقـدات المعلمـين ومـواقفهم وبالتـالي                 جميعاً

ـ                  ر تأثيرها على الممارسة والمنهاج، وكذلك بينـت دور مـدير المدرسـة داخـل المدرسـة يعتب

 .مساعد ومسهل ومشجع على تطوير المجتمع المهني للمعلمين

ــة  ــت دراس ــارنجتون  وتناول ــان  (Tharrington,1993)ث ــي طرخ ــا ورد ف ) 2003( كم

المـساندة الموجهـة    (العالقة بين الـسلوك القيـادي لمـديري المـدارس االبتدائيـة الحكوميـة               

ـ           ) والمقيدة  مدرسـة فـي     )28(ة فـي    ورضا المعلمين الـوظيفي، وقـد أجريـت هـذه الدراس

معلمـاً  ) 800(مقاطعة جاستون، في كارولينا الـشمالية، حيـث اشـتملت عينـة تكونـت مـن                 

ومعلمة، واستخدم الباحث االسـتبانة الوصـفية للمنـاخ التنظيمـي لتقيـيم تـصورات المعلمـين                 

مـستوى الرضـا     المقيـاس اإلجمـالي ل     اسـتخدام للنواحي المعنية للـسلوك القيـادي وقـد تـم           

 وقد أظهرت النتـائج أن الرضـا الـوظيفي لـدى المعلمـين      (Broy field & Rothe) يالوظيف

ارتبط بشكل دال إحصائياً مع أسلوب القيادة المـساندة لـدى المـدير والخـصائص الديمغرافيـة                 

للمعلم لسنوات التي عمل فيها خـالل النظـام المدرسـي، وسـنوات التـدريس فـي المدرسـة                   

 وفـي جميـع الحـاالت       ،ي درس فيهـا فـي المـدارس الحكوميـة         الحالية، والسنوات الكلية الت   

كمـا أظهـرت نتـائج      . أظهرت النتائج أن المعلمين األقل خبرة كان لديهم رضا وظيفـي أكبـر            

أن الرضا الوظيفي للمعلمين لـم يـرتبط بـشكل دال مـع أسـلوب القيـادة المتـشددة،              : الدراسة

المؤهـل العلمـي، وسـنوات الخبـرة        والخصائص الديمغرافية للمدير مثل الجـنس، والعمـر، و        

في النظام المدرسي، وسنوات العمـل كمـدير خـارج النظـام المدرسـي، وسـنوات الخدمـة                  

الكلية في المدارس الحكوميـة، وخـصائص المعلـم مثـل الجـنس، والعمـر، والموقـع، فـي                   

  .المدرسة، والمؤهل العلمي، وسنوات التدريس خارج النظام المدرسي
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 هـدفت هـذه الدراسـة الكـشف عـن المهـارات             حيث ,Leaster) 1993( وفي دراسة ليستر     

م واالحتياجـات   2000الالزمة للمرشح للوظـائف القياديـة والتـي يجـب أن يمتلكهـا  لعـام                 

الالزمة للمرشحين وتم جمع المعلومات مـن خـالل التلفـون والمقـابالت الشخـصية وبلغـت                 

 وبينـت نتـائج الدراسـة أن معظـم أفـراد             من المراحل التعليمية المختلفة،    )280(العينة الكلية   

العينة أقروا بأهمية امـتالكهم مهـارات العالقـات اإلنـسانية، وضـرورة امـتالكهم مهـارات                 

 حددت الموضـوعات المطلوبـة لتنميـة هـذه المهـارات ومـن أهـم هـذه                  ،االتصال، وأيضاً 

  .التمويل، قانون المدرسة، وتطبيقات الكمبيوتر: الموضوعات

 كيفيـة تعامـل المـديرين مـع اآلخـرين           إلىهدفت  حيث  ) Garber،1993( ر دراسة جرب  وأما

 مـن المـديرين الجـدد       151مناقشة، وتكونت عينة الدراسـة مـن        في الموضوعات المطروحة لل   

من المـديرين ذوي الخبـرة، والموضـوع المطـروح للمناقـشة            ) 131(والمساعدين، وعينة من    

ود فـروق طفيفـة بـين العينتـين فـي المركـز             هو نواتج السلوك، ومن أهم نتائج الدراسة وج       

  ومعظـم عمليـات االتـصال التـي تـتم داخـل              ي نتيجة الختالف المكـان الجغرافـي،      اإلدار

المدرسة عن طريق التلفزيون، أو االجتماعـات، ومعظـم المـديرين يتحـدثون فـي الجـداول،                 

ضـوعات  والنظام وطرق التدريس والواجب ويوجـد اخـتالف ذوي داللـة إحـصائية فـي المو               

  .التي تناقش مع اآلخرين طبقا الختالف الخبرة

كـشف عـن الرضـا عنـد المعلمـين          للدراسـة هـدفت     ) Young,1988( أجرى يـونج     كما

معلماً تـم اختيـارهم مـن مـدارس واليـة           ) 160(والعوامل المؤثرة فيه، وتكونت الدراسة من       

العوامـل التـي تـساعد علـى     كاليفورنيا، وقد أظهرت النتائج أن نوع القيادة اإلدارية مـن أهـم       

الرضا الوظيفي لدى المعلمين، كما أكدت أن القيادة الديمقراطيـة اإلنـسانية هـي أكثـر أنـواع                  

القيادة تأثيراً في رضا المعلمين، وهي أكثـر الحـوافز اسـتثارة لـدافعيتهم فـي العمـل، كمـا                    

 تـساهم فـي     أكدت أن اعتراف المدير بقيمة المعلـم وتقـديره واحترامـه مـن العوامـل التـي                

  .رضاه عن عمله
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  : الدراسات العربية التي تناولت الفعالية المدرسية3.2.2

 واقـع مـشكالت النظـام المدرسـي والحلـول           التعـرف إلـى    هدفت) 2008عطيوي ، (دراسة  

وقـد تـم    . المقترحة لها، كما يراها مديرو المدارس فـي محـافظتي رام اهللا والبيـرة والقـدس               

إدارة التعلـيم،   (فقرة موزعـة علـى سـتة مجـاالت          ) 65(، تضمنت   بناء استبانة كأداة للدراسة   

، وتـم   )وإدارة المدرسة، والمعلمون، وأولياء أمـور الطلبـة، والطلبـة، واالحـتالل اإلسـرائيلي             

وتكـون مجتمـع الدراسـة      . التحقق من صدقها وثباتها بالطرق التربوية واإلحـصائية المناسـبة         

فـرداً،  ) 380( والبيـرة والقـدس والبـالغ عـددهم          من جميع مديري مدارس محـافظتي رام اهللا       

فـرداً مـن مـديري مـدارس        ) 228(وطبقت الدراسة على عينة طبقية عـشوائية مكونـة مـن            

 ،مـن مجتمـع الدراسـة     ) %60(محافظتي رام اهللا والبيـرة والقـدس، حيـث بلغـت نـسبتها              

بيـرة،  وأظهرت هـذه الدراسـة أن تقـديرات مـديري المـدارس فـي محـافظتي رام اهللا وال                  

وكـان مجـال     بدرجـة متوسـطة بـشكل عـام،        والقدس، لواقع مشكالت النظـام المدرسـي،      

المشكالت التي مصدرها االحتالل اإلسرائيلي هو األدنى، كما تبـين عـدم وجـود فـروق دالـة                  

إحصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة لواقـع مـشكالت النظـام المدرسـي علـى الدرجـة                  

  .لدراسة جميعهاالكلية تعزى لمتغيرات ا

 تـصورات وتقـديرات     إلـى وقد هدفت هـذه الدراسـة التعـرف         ) 2006(في دراسة أبو لبدة     و

مشرفي ومديري ومعلمي وطلبة الثاني الثـانوي فـي مـدارس القـدس وضـواحيها لخـصائص                

المدرسة الفعالة ودرجتي المأمول والمتوافر من هـذه الخـصائص فـي مدارسـهم كمـا هـدفت                  

المؤهل العلمي، التخصص، سـنوات الخبـرة، الجـنس، الجهـة المـشرفة              بيان أثر كل من      إلى

على تـصوراتهم وتقـديراتهم لدرجـة أهميـة الخـصائص، ودرجـة توافرهـا فـي مجـاالت                   

المدرسة الفعالة وذلك من خالل اإلجابة عن سـؤال رئـيس وخمـسة أسـئلة فرعيـة واسـتخدم                   

أربعـة مجـاالت وتوصـل      فقـرة وزعـت علـى       ) 84(الباحث استبانة تكونت االسـتبانة مـن        

حصلت خـصائص المدرسـة الفعالـة المأمولـة بـصورة عامـة             :  عدة نتائج أهمها   إلىالباحث  

على درجة تقدير عالية جدا مـن وجهـة نظـر فئـات عينـة الدراسـة حيـث حـصل مجـال                       
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الموقع، البناء، المرافق على أعلى درجة تقـدير، ثـم تـاله مجـال المعلـم                (التسهيالت المدرسية   

ــة، فالعالقــات اإلنسانية،وحــصلت خــصائص الفعــال فم ــاإلدارة الفعال جــال المخرجــات، ف

المدرسة الفعالة المتوافرة على درجة تقدير متوسطة في أغلبهـا مـن وجهـة نظـر المـشرفين                  

والطلبة، بينما حصلت على درجـة تقـدير عاليـة فـي أغلبهـا مـن وجهـة نظـر المـديرين                      

 تقـديراتهم متوسـطة ويـدل ذلـك علـى تحيـز             والمعلمين على الرغم من أن نسبة كبيرة كانت       

وكـان متوسـط تقـديرات فئـات        . المديرين والمعلمين وواقعية تقـديرات الطلبـة والمـشرفين        

العينة لخصائص المدرسة الفعالة المتوافرة بدرجة متوسطة حيـث كـان أعالهـا مجـال العلـم                 

لـة فالتـسهيالت    الفعال بدرجة عاليـة ثـم تـاله تنازليـا مجـال المخرجـات، فـاإلدارة الفعا                

  .المدرسية، فالعالقات اإلنسانية، وجميعها بدرجة متوسطة

 ووجدت فروق بين تقديرات المستجيبين فـي جميـع مجـاالت الدراسـة لخـصائص المدرسـة                 

الفعالة المتوافرة فكانت الفروق لصالح المـدير والمعلـم فـي مجـاالت اإلدارة الفعالـة، المعلـم                  

ما مجـالي العالقـات اإلنـسانية والمخرجـات فكانـت لـصالح             أ.  الفعال، التسهيالت المدرسية  

 ثـم تالهـم المعلمـون فالطلبـة         ،المديرين، كذلك كانت فروق الدرجة الكليـة لـصالحهم أيـضاً          

فالمشرفون، ووجدت فروق بين درجـات تقـديرات المـستجيبين للخـصائص المأمولـة وبـين                

 .فعالة وعلى الدرجة الكليةتقديراتهم للخصائص المتوافرة في جميع مجاالت المدرسة ال

 فاعليـة المدرسـة األساسـية فـي سـلطنة           إلىدراسة هدفت التعرف    ) 2005(أجرى البرعمي   و

فقـرة، وزعـت علـى سـبعة مجـاالت      ) 100(استخدمت الباحثة استبانة مكونـة مـن    وعمان،  

سلوك الطلبة، سـلوك المعلمـين، سـلوك المـديرين، سـلوك المـشرفين علـى العمليـة                  : هي

 في المدرسة، تحصيل الطلبة، المناخ المدرسـي، عالقـة المدرسـة بـالمجتمع المحلـي                التربوية

مشرفا ومـديراً ومعلمـاً تمثـل جميـع المنـاطق التعليميـة             ) 1241(وتكونت عينة الدراسة من     

 أن درجـة الفاعليـة كانـت مرتفعـة فـي جميـع              إلـى في سلطنة عمان، وتوصلت الدراسـة       

 والمناخ المدرسي حيـث كانـت درجـة فاعليتهـا متوسـطة             المجاالت باستثناء المجتمع المحلي   

ووجدت فروق ذات داللة إحصائية في جميع المجاالت تعـزى لمتغيـر طبيعـة العمـل وكانـت                  
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ووجدت فـروق ذات داللـة إحـصائية تعـزى لمتغيـر            . تلك الفروق لصالح المديرين والمعلمين    

لدراسـة  ميـع مجـاالت ا    الجنس لصالح اإلناث، وعدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية لج             

  . تعزى لمتغير سنوات الخبرة

 مـدى تـوافر عناصـر       إلـى  هدفت هذه الدراسـة التعـرف         حيث )2003(دراسة غرايبة    وفي

ـ                  ونالمدرسة الفعالة في مدارس شمال األردن كما يتـصورها أعـضاء مجـالس اآلبـاء والمعلم

 وتكـون مجتمـع     والمشرفون التربويون، وأثر الوظيفـة علـى مـدى تـوافر هـذه العناصـر،              

مدرسـة، وتـم    ) 717( وهـي    الدراسة من جميع المدارس الحكومية في إقليم الـشمال األردنـي          

 عــضو مجلــس،) 284(اختيــار عينــة الدراســة بطريقــة عنقوديــة ، حيــث تكونــت مــن 

 )6(، حيـث وزعـت علـى   )1995(مشرفاً، وتـم تطبيـق اسـتبيان شـعبان والجـرادات        )47(و

حلـي، المنـاخ    المعلـم الفعـال، التفاعـل مـع المجتمـع الم          القيـادة اإلداريـة،     : مجاالت هي 

حـصلت عناصـر المدرسـة      : وكانت نتـائج الدراسـة كالتـالي       .، التقويم التنظيمي، التسهيالت 

الفعالة على درجة توافر كبيرة من وجهة نظـر أعـضاء المجـالس، وأكثـر المجـاالت فعاليـة                   

مدرسـة الفعالـة علـى درجـة        القيادة اإلداريـة والمعلـم الفعـال، وحـصلت عناصـر ال           : هي

  .متوسطة من وجهة نظر المشرفون

 خـصائص المدرسـة الفعالـة       إلـى  التعـرف    إلـى هدفت   والتي   )2003(وفي دراسة الماجدي    

 ،من وجهة نظر كل من مديري ومعلمي محافظـة حفـر البـاطن بالمملكـة العربيـة الـسعودية                  

 أمـا   ،مـديراً ) 82(عـددهم   وتكونت عينة الدراسة من جميع أفـراد مجتمـع المـديرين ويبلـغ              

معلمـا تـم اختيـارهم عـشوائيا مـن مجتمـع المعلمـين والبـالغ              ) 380(عينة المعلمين فكانت    

 والـذين   مـديراً ) 77(، إال أن عدد الذين اسـتجابوا مـن المـديرين كـان              معلماً) 1054(عددهم  

سـبع  ، وقـام الباحـث ببنـاء اسـتبانة تـضمنت            معلمـاً ) 347(استجابوا من المعلمين كـانوا      

مجـال سـلوكيات المـدير، سـلوكيات        : مجاالت للتعرف على خصائص المدرسة الفعالة وهـي       

المعلمين، والمناخ المدرسي، وفعاليات القيـادة التعليميـة واإلشـراف علـى التعلـيم، وتحـصيل          

ـ     . الطلبة، وعالقـة المدرسـة مـع المجتمـع المحلـي           أن خـصائص    :ةوكانـت نتـائج الدارس
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 نظر المديرين كانت عالية فـي مجـال القيـادة التعليميـة واإلشـراف               المدرسة الفعالة من وجهة   

 كانـت المجـاالت األخـرى بدرجـة متوسـطة،           بينماعلى التعليم، وفي مجال سلوكات المعلمين       

وأن خصائص المدرسة االبتدائية الفعالة من وجهة نظر المعلمـين كانـت عاليـة فـي مجـاالت                  

حـصائية بـين المتوسـطات الحـسابية لوجهـات          وجود فروق ذات داللـة إ      سلوكات المعلمين، 

نظر المديرين والمعلمين في خصائص المدرسة االبتدائية الفعالـة وذلـك فـي مجـال سـلوكات                 

المعلمين، ومجال المنـاخ المدرسـي، ومجـال فعاليـات القيـادة التعليميـة واإلشـراف علـى                  

  .التعليم، ومجال التسهيالت المدرسية

 )2006أبـو لبـدة،     (كمـا ورد فـي      ) 2000(لتعلـيم العـرب     وأشارت ندوة وزراء التربيـة وا     

تصورا للمعالم األساسية للمؤسسة المدرسية في القـرن الحـادي والعـشرين، وكـان مـن بـين                  

مراعـاة  : هذه التصورات تصورات وضعوها لمبنى مدرسة المـستقبل تمثلـت بـاألمور اآلتيـة             

الكلفـة االقتـصادية واسـتخدام      جودة البناء المدرسي من الناحية النوعيـة فـي إطـار دراسـة              

البدائل المدرسية، والتأكيد على إسهام المجتمع المحلـي فـي تحديـد مواقـع األبنيـة المدرسـية                  

والتنـوع فـي البنـاء المدرسـي وألوانـه وفـق       . مع مراعاة تطبيق معايير الخريطة المدرسـية      

الظـروف المناخيـة، و     نماذج متعددة تبعا للمراحل التعليمية ونـوع التعلـيم والبيئـة المحليـة و             

التأكيد على توفير قاعات األنـشطة المتعـددة األغـراض، إضـافة لـضرورة تـوفير قاعـات                  

تسهم في التعليم التعاوني على شكل مجموعات تسمح بـالحوار المتبـادل بـين الطلبـة أنفـسهم،                  

 تعلميـة   -وتطبيق نظام القاعات المدرسية التخصصية نظـراً لمـا تـوفره مـن بيئـة تعليميـة                  

  .ناسبة، وتسمح باستخدام التقانات المتوفرة في عملية التعلمم

 ماهيـة المدرسـة الفعالـة مـن وجهـة           إلىهدفت هذه الدراسة التعرف     ) 1999(دراسة جعنيني   

فقـرة  ) 72  (مـن نظر معلمي المدارس الرسمية في محافظـة مأدبـا، وتكونـت أداة الدراسـة               

المنـاخ التربـوي   ) اإلدارة المدرسـية (لفعالـة  القيادة التربويـة ا : موزعة على سبعة مجاالت هي  

المناســب، الهيئــة التدريــسية الفعالــة، التجهيــزات المدرســية المالئمــة، تعــاون المدرســة 

والمجتمع المحلي، النشاطات التربوية الالصفية الموجهـة، التحـصيل الدراسـي العـالي، وقـد               
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ـ ) 400(اختار الباحث عينة عـشوائية مكونـة مـن           وكانـت نتـائج الدراسـة      .  ومعلمـة  اًمعلم

، وتـم ترتيبهـا     ي أن األهميـة النـسبية للمجـاالت كانـت كـاآلت           إلىتوصلت الدراسة   : كالتالي

المناخ المدرسي التربـوي المناسـب، الهيئـة التدريـسية الفعالـة، القيـادة              : تنازليا وفقا ألهميتها  

ال يوجـد   ، و لبـة التربوية الفعالة، تعاون المدرسـة والمجتمـع المحلـي، التحـصيل العـالي للط             

فروق ذات داللة إحـصائية بخـصوص متغيـر الجـنس ومتغيـر المرحلـة الدراسـية علـى                   

الدرجة الكلية وجدت فروق ذات داللة إحصائية لمتغير المرحلـة الدراسـية فـي مجـال المنـاخ                  

وجـدت فـروق دالـة إحـصائيا لمتغيـر          . التربوي المناسب أو مجال التحصيل الدراسي العالي      

على الدرجة الكليـة ومجـال المنـاخ المدرسـي المناسـب أمـا بـشأن متغيـر                  المؤهل العلمي   

القيـادة  : الخبرة التربوية فكانت الفروق دالة علـى الدرجـة الكليـة وعلـى المجـاالت اآلتيـة                

التربوية الفعالة، الهيئة التدريسية الفعالة، التجهيـزات المالئمـة، والتحـصيل الدراسـي العـالي،               

 .التي تبلغ ست عشرة سنة فأكثروكانت لصالح ذوي الخبرة 

 تـصورات مـديري المـدارس األساسـية         إلـى هدفت التعـرف    ف) 1995(ما دراسة الجرادات    أ

األردنية ألهمية خصائص المدرسة األساسية الفعالـة ومـدى توافرهـا فـي مدارسـهم وبيـان                 

اختبـار الباحـث لدراسـته      . أثر مؤهالت المديرين وسنوات خبرتهم وجنسهم علـى تـصوراتهم         

 موزعـة علـى شـمال       1995 -1994مديرا ومديرة للعـام الدراسـي       ) 595(عينة مكونة من    

األردن، وقد استخدم الباحـث أداة اشـتملت علـى جـزأين األول تـضمن معلومـات شخـصية                  

فقـرات موزعـة علـى خمـسة مجـاالت          ) 103( أما الثـاني فاشـتمل علـى         المستجيبينحول  

فاعل مع المجتمـع المحلـي، المنـاخ التنظيمـي المدرسـي            القيادة اإلدارية، المعلم الفعال، الت    :هي

اإليجابي، التسهيالت المدرسية، وقد اشتملت االسـتبانة علـى جـدولين أحـدهما يمثـل أهميـة                 

الخاصية في المدرسة والثاني مدى توافر هذه الخصائص فعليـا فـي مدارسـهم، وقـد توصـلت                  

رسـية والمعلـم الفعـال والتـسهيالت     أن مجـاالت القيـادة اإلداريـة المد   : إلـى نتائج  الدراسة  

المدرسية قد حصلت على أهمية عالية جدا بينمـا حـصل مجـاال المنـاخ التنظيمـي المدرسـي                   

  .اإليجابي والتفاعل مع المجتمع المحلي على أهمية عالية
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 مـدى تـوافر خـصائص       إلـى  هدفت هذه الدراسـة التعـرف         التي )1993(وفي دراسة طناش    

مية الحكومية الفاعلة في محافظة إربد، وأثـر كـل مـن طبيعـة العمـل،                المدرسة الثانوية األكادي  

والخبرة والجنس، ومكان وجـود المدرسـة فـي تقـدير هـذه الفاعليـة المدرسـية مـن قبـل                     

مـديراً  ) 60(وقـد تكونـت عينـة الدراسـة مـن           : المديرين والمعلمين في مجاالتهـا الخمـسة      

أربعـة مجـاالت هـي سـلوكيات        نـة مـن     معلماً، وقد استخدم الباحث اسـتبانة مكو       ) 220(و

 إلـى  وتحـصيل التالميـذ، ودلـت النتـائج          ،والمناخ المدرسـي  . اإلشراف على التعليم  التلميذ و 

تحقق الفعالية في مجال سلوك المعلمين بشكل أعلى من الفعاليـة مـن مجـال سـلوك التالميـذ،                   

  . ل والخبرةوجود فروق ذات داللة إحصائية في تقديرات الفاعلية تعزى لطبيعة العم

 تقيـيم فاعليـة المدرسـة االبتدائيـة وتحديـد العوامـل             إلـى هدفت  ف) 1991(  دراسة صبحا    أما

التي تميز بين المدارس الفعالة وغير الفعالـة فـي مـدارس عمـان الحكوميـة، وقـد حاولـت                    

مـا مـستوى فاعليـة المدرسـة االبتدائيـة فـي            :  الدراسة اإلجابة عن الـسؤالين التـاليين أوالً       

ما العوامـل التـي تميـز بـين المدرسـة الفعالـة وغيـر الفعالـة فـي األردن؟              : دن، ثانياً األر

 وتـم بنـاء اختبـار تحـصيلي فـي           ،مدرسة ابتدائية حكوميـة   ) 31(واختارت الباحثة العينة من     

الرياضيات واللغة العربية للـصف الـسادس االبتـدائي لإلجابـة عـن الـسؤال األول وتكـون                  

ء تقيس مهارات الرياضيات، القواعـد، فهـم المقـروء، واإلمـالء، أمـا              االختبار من أربعة أجزا   

:   أبعـاد هـي    )4(لالستدالل على إجابة السؤال الثـاني فقـد طبقـت الباحثـة اسـتبانة تحـوي               

حيـث أشـارت    : اإلدارة المدرسية والمعلم والطلبة والتجهيزات وكانت نتـائج الدراسـة كالتـالي           

مدرسـة قـد حققـت معيـار        ) 31(رس مـن بـين       وجـود سـت مـدا      إلىإجابة السؤال األول    

 أن أهم األبعاد فـي تفـسير تبـاين الفاعليـة كـان              إلىالفعالية، وقد أشارت إجابة السؤال الثاني       

أما فيما يتعلق بالعوامل التي تميز المـدارس الفعالـة مـن غيـر الفعالـة فكانـت                  . بعد المعلمين 

 الطلبة مـع المدرسـة وتفاعـل المدرسـة مـع            اهتمام الطلبة بالتعليم وتفاعل أولياء أمور     : كاآلتي

  . المجتمع المحلي
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لى بحـث أثـر الجـنس والـدور التعليمـي           إ هدفت هذه الدراسة     حيث)1987(دراسة جبر    وفي

في الحكم على درجة تـوافر أي الـصفات فـي معلـم الدراسـات اإلحتماعيـة فـي المرحلـة                     

،  الدراسـات اإلجتماعيـة    يرين ومعلمـي  الثانوية في األردن مـن وجهـة نظـر الطلبـة والمـد            

، صـيغةً ) 15(طبـق اسـتمارة اشـتملت علـى         فـرداً، و  ) 770(وتكونت عينة الدراسـة مـن       

عدم وجـود فـروق ذات داللـة احـصائية فـي الحكـم علـى                : وأظهرت الدراسة النتائج التالية   

ـ        ، ة الثانويـة تعـزى إلـى متغيـر الجـنس          درجة صفات معلم الدراسات اإلجتماعية في المرحل

 التعليمـي علـى درجـة تـوافر         ، تعـزى ألثـر الـدور      إحصائيةد فروق ذات داللة     وعدم وجو 

التواضع التفاؤل، العدالة، حـب المهنـة، الرغبـة، اإلخالص،وعـدم وجـود فـروق               : الصفات

ـ          إحصائيةذات داللة    م علـى درجـة تـوافر الـصفات          تعزى ألثر الـدور التعليمـي فـي الحك

سنة، الصبر، المـرح، الـتمكن مـن المـادة، التخطـيط،            ، المشاركة اإلجتماعية، القدوة الح    التالية

  .استخدام طرق تدريس تعليمية متنوعة، التعزيز،والحفز

  .  الدراسات األجنبية التي تناولت الفعالية المدرسية4.2.2

 الكـشف عـن العوامـل التـي تميـز           إلـى  هـدفت     حيث (Papana,2008) بابانا   دراسة وفي

 تكونــت عينــة ارس ذات األداء المــنخفض، حيــثالمــدارس ذات األداء األعلــى مــن المــد

أدى تحليل الفروق بين ما تم تحـصيله فعليـاً مـن درجـات ومـا                وطالباً،  ) 3116 (من الدراسة

 تحديد المـدارس التـي أداءهـا أفـضل مـن المتوقـع علـى ضـوء الظـروف                    إلىهو متوقع   

عـزى إليهـا    ت الخاصة التي يمر بها الطالب، من هذا التحليل تم التعـرف علـى سـتة عوامـل                

العامـل الـذي    . الفروق في تحصيل الطالب في مـادة الرياضـيات بـين المـدارس المختلفـة              

 واالختالفـات بـين المـدارس األكثـر واألقـل           تيعتبر األكبر تأثيراً في إحداث هـذه الفروقـا        

، فـي حـين أن العامـل        )"أو التعليم من خـالل الحـوار      (التعليم أو التدريس االنتقالي     "فعالية هو   

ـ      ا العامـل الرابـع هـو موقـف        و،  "التـصور الـذاتي   " لثاني هو التعلم النشط، والثالث متصل ب
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الطالب نفسه من مادة الرياضيات، وأخيراً فإن العـاملين األخيـرين همـا الحـوافز فـي إطـار                   

  .األسرة ومناخ وجو الصف المدرسي

تيجية حـول كيفيـة عمـل خطـة اسـترا          تطبيقيـة     دراسـة  (Randy,2005)أجرى راندي   كما  

لمدرسة فعالة في منطقة واليـة نيوجيرسـي، بغـرض تطـوير المدرسـة  وتحـسين مـستوى                   

التخطـيط للخطـة بتحديـد المـوارد والمقاصـد          :  خطوات هي  عدةاألداء فيها، وتضمن التطبيق     

والبيئة السياسية والمالية والمـوارد البـشرية والترتيبـات التنظيميـة للمدرسـة والتنـسيق مـع                 

تقان عملية االتـصال، وشـرح كـل خطـوة انطـوى عليهـا التخطـيط،                أصحاب المصلحة وإ  

توضـيح الرؤيـة والرسـالة واألهـداف،       بشأن كيفية وضع خطـة اسـتراتيجية و       وتقديم توضيح   

 مواطن القـوة والـضعف فـي المدرسـة، وشـرح الجهـود واألهـداف                إلىواإلشارة المستمرة   

لمدرسـة ومراعـاة االعتبـارات    والنتائج المتوقعة وتحديد األنـشطة التـي سـوف تقـوم بهـا ا          

  . الضريبية بشكل مستمر

 اإلبـداع كعنـصر مهـم فـي القيـادة            حيث كانت بعنوان   )Goertz,2000(دراسة جورتز   وفي  

مـدراء ممـن عرفـوا بفعاليـة        ) 4( وتكونت عينة الدراسـة مـن        ،الفعالة في المدارس الحديثة   

بـداع فـي عملهـم والتقـويم الـذاتي،           وقام الباحث بتوزيع استبانة حول دور اإل       ،األداء والكفاءة 

وأظهرت النتائج أن المديرين الفـاعلين يعـدون أنفـسهم يملكـون مؤشـرات للقيـادة ويرافقهـا                  

الواقعيـة فـي    واألصـالة،   ورغبة باتجاه العمل، وقدرة علـى صـياغة األهـداف، والمرونـة،             

  .التعامل مع األمور

ورقـة عمـل بعنـوان    )  2006(كمـا ورد فـي أبـو لبـدة     ) Hopkins, 1999(وقدم هوبكنز 

ما المجدي؟ وذلك فـي مـؤتمر يخـتص بالمدرسـة الفعالـة بتـاريخ               : ممارسات المدرسة الفعالة  

 95/96كـان قـد بـدأه فـي عـام           .   حيث وصف ممارسات المدرسـة الفعالـة       29/10/1999

وذلك لدراسة الخـصائص األساسـية والعناصـر الهامـة والـشائعة والـصفات النـادرة التـي                  

 إيجاد مدارس ابتدائية متعددة ومدرسة متوسـطة واحـدة فـي مقاطعـة كبيـرة فـي                  أسهمت في 
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مدينة تكساس والتي أصـبحت معروفـة علـى مـستوى الواليـة، وذات نمـوذج يحتـذي بـه،                    

تضمنت هذه الدراسـة أداة مـسح قامـت بقيـاس ممارسـات المدرسـة الفعالـة فـي مـدارس                    

عمليـات التعليميـة واإلداريـة، وعمليـات        مشهورة، وقد ركز المسح على البيئـة التعليميـة وال         

االتصال وقد خلصت الدراسة بسبعة أهداف وضـحت طريقـة عمـل المدرسـة الفعالـة، وهـذه                

توقعـات عاليـة ومتابعـة ومراقبـة المـستويات و مكافئـة             تعليم ذو كفاءة عالية و    : هداف هي األ

بيئـة تعاونيـة          نتائج الطالب والمعلمين واسـتخدام مـصادر تـسهيل عمليـة التعلـيم و خلـق                 

والحصول على اتصال مستمر وفعال ومما ميز المـدارس التـي تـم اختيارهـا لهـذه الدراسـة                   

هو التزامها وإبداعها ومثابرتها في تطبيـق العمليـة التربويـة، ويمكـن اعتبـار أحـد                 ) المسح(

  .مر التحسين المستإلىالعناصر األساسية لهذا النجاح هو الثقافة التعاونية التي تؤدي 

 بعنـوان   تقريـراً  كما  ورد فـي أبـو لبـدة   (Sanders Mavis, 1997)قدم ساندرس مافز كما 

 1987منـذ   : قـال . العائلة، الشراكة المجتمعيـة فـي مدرسـة مدينـة كبيـرة           –المدرسة الفعالة   

قامت المدارس في ميريالند في الواليـات المتحـدة بالعمـل مـع صـندوق خـاص باالمتيـاز                   

ألبحاث التعليمي في جامعـة هـوبكنز، وذلـك لتطـوير بـرامج شـاملة               التربوي، ومع مركز ا   

تختص بالشركة بين العائلة والمدرسة ولكي نفهم كيـف تعمـل هـذه المـدارس علـى تطـوير                   

برامج شراكة تم إجراء مقابالت مع مديرين ومعلمين وآباء يخـدمون فـي طـواقم عمـل تعمـل         

 مدرسـة فـي منطقـة       )15( لبرامج شركة مجتمعية خاصة في سـت مـدارس اختيـرت مـن            

بالتيمور، وقد ركز هذا التقرير على كيفيـة اسـتخدام هـذه الطـواقم لطـرق معينـة لتطـوير                    

:  وقد اسـتخدمت هـذه الطـواقم خمـسة أنـواع مـن التفاعـل هـي        ،الشراكة المجتمعية الفعالة 

 والتعـاون فـي    ، و صـنع القـرار     ، والتطـوع والـتعلم فـي البيـت        ،إشراك اآلباء واالتـصال   

تطـوير النظـرة علـى المدرسـة والعائلـة          :  النتائج اآلتيـة   إلى وقد توصلت الدراسة     .معالمجت

والشراكة المجتمعيـة وأن القيـادات الناجحـة تعتبـر المـسؤولية مـشتركة خـذ وقتـك فـي                    

 أعضاء العائلة، وحـسن مـن الخطـوات وذلـك بـالتخطيط الجيـد               إلىالتأسيس، وقم بالوصول    

ة مهمة علـى جميـع المـستويات، وال يمكـن أن تكـون فعالـة                لها في المدرسة فالقيادة الناجح    
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بدون التركيز على الطالب وبدون إشراك المجتمع، كمـا أن القيـادة الفعالـة تـساعد المـدارس                  

 يجـب علـى القيـادة الفعالـة أن          ، ما كان يصعب الوصـول إليـه، وأيـضاً         إلىعلى الوصول   

 . األنواع الستة السالفة الذكرتكون مرتبطة بالمنهاج وبتعلم الطالب، وتواجه تحديات

دراسـة حـول المدرسـة الفعالـة مـن خـالل طـرح        ) Beaedean, 1995(وأجرى بيـادين  

هل هناك تركيبة ناجحة من المـديرين والمعلمـين والطلبـة؟  اعتمـدت الدراسـة علـى                  : سؤال

) 26(مدرسـة فعالـة، و    ) 26(المشاهدة والمقابالت مع كل المديرين فـي عينـة الدراسـة مـن              

 )1629( مـن مـدارس فعالـة و          معلمـاً  )1860(رسة غير فعالة وبلغ حجم عينـة الدراسـة          مد

 أنـه لـم     إلـى  وقد أشـارت النتـائج       . من المدارس غير الفعالة في والية داالس الحكومية        اًمعلم

يكن هناك أية فروق بين المدارس الفعالة وغيـر الفعالـة مـن حيـث الفئـات العرقيـة ونـسبة                     

أظهرت الدراسة أن المدارس الكبيـرة كانـت فـي العـادة غيـر فعالـة،                المجتمعات الخاصة، و  

رغبـة المـديرين لمـساءلة المعلمـين والتوقعـات          : أما المدارس الفعالة فكانت تتميز بمـا يلـي        

ـ        ،العالية لدى المعلمين بخصوص الطلبة      والهيئـة التدريـسية     ة، والتأكيـد علـى مـسؤولية الطلب

 والتنظـيم المدرسـي المـرن واإلحـساس         ،طرة علـى البيئـة     و السي  ، والتعليم الجيد  ،المتماسكة

  .االجتماعي

 تحديـد العالقـة بـين معـدالت تقـويم      إلـى هـدفت  و) Lyda, 1992(في دراسة أجرتها ليدا و

      التحـصيل الدراسـي للطلبـة     : المديرين وثالثة مخرجات مرتبطـة بالمـدارس الفعالـة وهـي          

 درجـة  تـسرب الطـالب، وتكونـت العينـة          ، ودرجة حضور الطالب، و    )المكاسب المدرسية ( 

 لمدرسـة حكوميـة فـي كاليفورنيـا الجنوبية،وبعـد إجـراء المقارنـة بـين                  مـديراً  )63( من

 تفــوق اإلدارة إلــىالمــديرين ذوي األداء المرتفــع وذوي األداء المــنخفض أشــارت النتــائج 

المكاسـب  ( سـي   العالية األداء على اإلدارة المنخفضة األداء لـصالح جانـب  التحـصيل الدرا             

 ).المدرسية

 فحـص العالقـات والعوامـل التـي يجـب           إلـى هدفت  فقد  ) (Kramer,1994أما دراسة كرامر  

تواجدها في المدارس الفعالة ضمن برنامج إعـادة هيكلـة للمـدارس االبتدائيـة المختـارة فـي                  
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ن فقـرة   يسـت ) 60( واستخدم في تلك الدراسة مقيـاس ولبـر بروكـوفر المكـون مـن                ،تكساس

عنوان تقويم المناخ التعليمي المدرسي، وطبق علـى خمـس مـدارس مـن منطقتـين فـي        تحت  

 السـتكمال غـرض     مـسحاً ) 281( وإجـراء    ، هيئـات متخصـصة    إلـى  إضافة   ،والية تكساس 

 عدم ظهـور عالقـات فعالـة ضـمن المـدارس المـستهدفة              إلىالمعلومات وقد أشارت النتائج     

 التغذيـة الراجعـة اإليجابيـة للقيـادة اإلداريـة           إلى في الدراسة وأن أكثر العالقات الفعالة ترجع      

  .والتعليمية الفعالة في المدرسة

 األسـباب  عـن   للكـشف Stringfield & Teddlie, 1986)(في دراسة سـترينغفيلد و تيـدلي  و

لويزيانا االبتدائية، حيـث  قـام الباحثـان بجمـع بيانـات             في مدارس   الكامنة وراء نتائج الطلبة     

ــرات الت ــةعــن المتغي ــة، إدراك المعلمــين -:الي ــصادي للطلب  المــستوى االجتمــاعي واالقت

والطالب والمديرين للبيئة المدرسية، سلوك المدرسين وذلك مـن خـالل توزيـع اسـتبانة علـى                 

واليـة بحيـث تـم توجيـه االسـتبانة الـى            ) 12(مدرسة ابتدائية اختيرت عشوائياً مـن       ) 76(

اً مــن الــصف الثالــث االبتــدائي، وأظهــرت طالبــ) 5000(معلمــاً و) 250(مــديراً، و) 76(

أن توقعات المدرسين والمـديرين لتحـصيل طالبهـم لـه عالقـة مباشـرة بالتحـصيل                 : النتائج

الفعلي لهؤالء الطالب، كما وجـدت عالقـة بـين مـستوى التحـصيل وكـل مـن المـستوى                    

لمدرسـة،  اإلجتماعي اإلقتصادي للطالب وإدراكه للجو األكـاديمي، وشـعور المـدير بفاعليـة ا             

واهتمام العائلة والتزامها بالتعليم، باإلضافة إلـى أن أهـم المتغيـرات المـسؤولة عـن فاعليـة                  

أمـا مـديرو المـدارس      . المدرسة هي مساعدة المعلمين لطالبهم في حـل مـشاكلهم األكاديميـة           

الفعالة فيضعون أهدافاً للتـدريس ويـشاركون بـه، ويـزودون المعلمـين بـآرائهم، ويعتبـرون                 

أما مديرو المدارس غير الفعالة فوجـد بـأنهم تقليـديون، وهـم عـديمو               . ير هدفهم األسمى  التطو

االكتراث لما يجري في المدرسة ويتقبلون نتائج الطلبـة مهمـا كانـت سـويتها وكـذلك وجـد                   

بأن المعلمين غير الفعالين يرغبون بالعمل مـع مـديرين غيـر فعـالين ألنهـم يتركـونهم فـي                    

  . يشاؤونغرفة الصف يتصرفون كما
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  : التعليق على الدراسات السابقة3.2

 تقـديرات من العرض السابق للدراسات السابقة نالحـظ عـدم تـوفر دراسـات تحـدثت عـن                  

  بتقـديراتهم   وعالقتهـا   من وجهة نظـر مـديري المـدارس        ممارسة مهارات العالقات اإلنسانية   

  : النقاط اآلتيةدرجة فعالية المدرسة بشكل مباشر إال أن الباحثة تلقي الضوء علىل

مراجعة الدراسات السابقة سـاعدت الباحثـة فـي أمـور منهـا اإللمـام بمفهـوم العالقـات                     •

  .  الدراسةةاإلنسانية وإعداد واستخدام وتطوير أدا

التأكد من حداثة الموضوع بما يختص بدراسة واقـع ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية         •

  .وعالقتها بدرجة فعالية المدرسة

 .ة نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقةمقارن  •

نالحظ أن مجال العالقات اإلنسانية قـد حظـي بـالكثير مـن الدراسـات والبحـوث سـواء                     •

  .العربية أو الدول األجنبية األقطار

 أن مشكلة الدراسة التي تحـاول اإلجابـة عنهـا الباحثـة متمثلـة فـي دراسـة          ،ونالحظ أيضاً  •

  وعالقتهـا بتقـديراتهم لدرجـة فعاليـة المدرسـة          ارات العالقات اإلنسانية   ممارسة مه  تقديرات

  .بعيدة عن الدراسات المعروضة

ترى الباحثة أن هذه الدراسات قد قامـت بـدور فاعـل فـي معالجـة موضـوع هـام وهـو            •

 .العالقات اإلنسانية الذي يعد هاماً في تطور العمل اإلداري

لدافئـة والطيبـة بـين الـرئيس والمرؤوسـين تـدعم             الدراسات أن العالقـات ا     ،أكدت أيضاً   •

 .حرية الرأي والتعبير والعدل والمساواة فيما بينهم ومن ثم المشاركة في اتخاذ القرارات

ن المهارات اإلنسانية تتعلق بـاألفراد الـذين يعملـون فـي المدرسـة بـشكل أساسـي وأن                    إ •

 .هم أعمق فإلىاالهتمام بمهارات العالقات اإلنسانية ما زال يحتاج 
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 بجانـب المعلـم      كبيـراً  أن معظم الدراسات التي تناولت الفعالية المدرسـية أعطـت اهتمامـاً             •

 .   ا أمران أساسيان لتقييم فعالية المدارسمالفعال والمخرجات المدرسية على اعتباره

أما فيما يتعلق بأدوات قياس العالقات اإلنـسانية وفعاليـة المدرسـة اعتمـدت أدوات القيـاس                   •

 . تلك المستويات بشكل دقيق وموضوعيإلى االستبانة بوصفها أداة للتعرف سلوبأى عل

 فـي مجـال      التـي حـصلت عليهـا الباحثـة        كما نالحظ ندرة في الدراسات العربية القديمـة         •

   .1985انية حيث كانت أقدم دراسة في سنة العالقات اإلنس

 .ه المجاالتن معظم الدراسات السابقة ربطت الفعالية المدرسية بهذ إ •

 األمن واألمان في المدرسة .1

  اشتراك المجتمع المحلي في العمل التربوي .2

 االهتمام بالتحصيل .3

 االهتمام بالطالب .4

 فعالية القيادة المدرسية .5

 مناخ مدرسي ايجابي .6

أهمية التجهيـزات المدرسـية فـي فعاليـة المـدارس واعتبارهـا مجـاال مكمـالً                  من التقليل  •

 .المدرسةللمجاالت الرئيسية فعالية 

كما أن هذه الدراسة تناولت موضوعي المهـارات اإلنـسانية والفعاليـة المدرسـية بـشمولية                  •

 تشتمل على مجاالت لم يتم طرحهـا مـن قبـل الدراسـات              ةوتعمق أكثر من حيث استخدام أدا     

 .السابقة جميعها

  ت تقـديرا   أن لهـا الـسبق بأنهـا اختـصت بدراسـة           - على حد علم الباحثة    - ذلك إلىإضافة    •

 وعالقتهـا   ، مـن وجهـة نظـر مـديري المـدارس          ممارسة مهـارات العالقـات اإلنـسانية      

درجة فعالية المدرسة في بيئـة مـضطربة مـن النـواحي الـسياسية واالقتـصادية                ل بتقديراتهم

 .على عكس البيئات المستقرة التي تناولت هذه الدراسات في السابق
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  الباب الثالث

  المنهجية واإلجراءات

   

ـ   يتضمن هذا الفصل وصفاً ل داة أل اًووصـف  ،مجتمعهـا وعينتهـا  وا منهجيـة الدراسـة وإجراءاته

، اإلجراءات التي اتبعتهـا الباحثـة فـي تنفيـذ الدراسـة           ، و الدراسة، والتأكد من صدقها و ثباتها     

  .وكذلك المعالجة اإلحصائية التي استخدمتها في تحليل البيانات
 

  : منهج الدراسة1.3

  .ة هذه الدراسة وأهدافهاطبيعلمته ء الباحثة في هذه الدراسة المنهج الوصفي لمالاستخدمت

  :مجتمع الدراسة وعينتها 2.3

تكون مجتمع الدراسة مـن جميـع مـديري ومـديرات المـدارس الحكوميـة التابعـة لـوزارة                   

، والبـالغ عـددهم     2008/2009التربية والتعليم فـي محافظـات وسـط الـضفة وذلـك للعـام             

  : ومديرة، موزعين على النحو اآلتيمديراً )277(

  . فردا165ً " والبيرة رام اهللاةمحافظ"

  ).موزعين على مديريتي القدس الشريف وضواحي القدس(  فردا95ًمحافظة القدس 

  . فردا17ًمحافظة أريحا 

 العينـة الـذين تـم       أفـراد وتوزيـع عـدد      يبين خصائص مجتمع الدراسـة    ) 1.3( والجدول رقم 

  :اختيارهم
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  ينة الذين تم اختيارهم  العأفرادوتوزيع عدد خصائص مجتمع الدراسة ) 1.3( الجدول

      جنس         المحافظة

           المدرسة

 المديرية

 المجموع مختلطة إناث ذكور

 عينة مجتمع عينه مجتمع عينة مجتمع عينة مجتمع  

رام اهللا "

  "والبيرة

 رام اهللا والبيرة
54 27 59 30 52 26 165 83 

  القدس 30 57 7 13 11 21 12 23 ضواحي القدس

 20 38 4 7 9 18 7 13   الشريف القدس

 9 17 4 8 3 5 2 4 أريحا  أريحا

 142 277 41 80 53 103 48 94 المجموع

  

  

  مـديراً  )142(حيـث بلـغ عـدد أفرادهـا         % 51ة  ار العينة الطبقية العشوائية بنـسب     يتم اخت وقد  

سـة تبعـاً    توزيع أفراد العينـة الـذين أجـابوا عـن أداة الدرا           ) 2.3(ويبين الجدول رقم    ،  ومديرة

الخبـرة فـي    والتخـصص،   والمؤهـل العلمـي،     والجـنس،   : للمتغيرات المستقلة لهذه الدراسـة    

  .جنس المدرسة التي يديرها المديرواإلدارة، 
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تبعاً لمتغيرات الدراسة الذين تم تحليل استجاباتهم توزيع أفراد عينة الدراسة ) 2.3(جدول رقم 

  .المستقلة

  %  العدد  الفئة  المتغير

  الجنس %43.4 49  ذكــر

 %56.6 64  أنثـى

  التخصص %26.5 30 علوم طبيعية

 %73.5 83 علوم إنسانية

 %28.3 32  سنوات5أقل من 

5- 10  35 31.0% 

  الخبرة اإلدارية

 %40.7 46  سنوات10أكثر من 

 %23.9 27 دبلوم متوسط

 %61.9 70  ليسانس/بكالوريوس 

  المؤهل العلمي

 %14.2 16 ماجستير فأعلى

 %30.1 34 ذكور

 %45.1 51 إناث

جنس المدرسة التي 

  يديرها المدير

 %24.8 28  مختلطة

  

  : متغيرات الدراسة 3.3

  : المتغيرات المستقلة1.3.3

  : تغيرات مستقلة على النحو األتي م5هناك 

 .ذكر، أنثىوله فئتان : الجنس .1
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 .علوم إنسانية علوم طبيعية،وله فئتان : التخصص .2

    10،   أكثر من10-5،   أكثر من 5-1ولها ثالث فئات :  في اإلدارةالخبرة .3

ماجـستير   ،ليـسانس / بكـالوريوس  متوسـط،        دبلـوم وله ثالثة فئـات         :  العلمي المؤهل .4

 .فأعلى

   وله ثالث فئات   ذكور، إناث، مختلطة:جنس المدرسة التي يديرها المدير .5

  :المتغيرات التابعة 2.3.3

 .رسة مهارات العالقات اإلنسانيةممالتقدير المديرين  .1

  .فعالية المدرسةدرجة تقدير المديرين ل .2

 :ة الدراسةا أد4.3

ه  هـذ   أداة إعـداد بعد اطالع الباحثة على الدراسات الـسابقة واألدوات المـستخدمة فيهـا تـم               

  :  لتحقيق أهدافها وهي مكونة من ثالثة أجزاءالدراسة

  .ق بالمستجيبينيتكون من بيانات شخصية تتعل: القسم األول

حيـث قامـت      لقياس تقديرات المديرين لممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية           :القسم الثاني 

تقـيس مهـارات العالقـات       فقـرة  )26(تكـون مـن   و الباحثة ببنائها مستعينة باألدب التربـوي،     

  . مدارسهماإلنسانية التي يمارسها مديرو المدارس في 

 بتطويـع  الباحثـة    قامـت  حيـث ،  درجة فعالية المدرسـة   ل يرين تقديرات المد  لقياس: القسم الثالث 

لـة والمتـوافرة فـي المدرسـة        الخـصائص المأمو  "تقيس  ) 2006 (استبانة قام بتصميمها أبو لبدة    

مجـال اإلدارة الفعالـة      . مجـاالت  ) 5(فقرة توزعـت علـى      ) 100(الفعالة، حيث اشتملت على   

فقـرة،  ) 20(المعلـم الفعـال وتكـون مـن       فقرة، ومجال   ) 20(وتكون من   ) ضمن مجال المدير  (

فقـرة، ومجـال العالقـات      ) 20(وتكـون مـن     ) األبنيـة الموقـع،   (ومجال التسهيالت المدرسية    

وقـد تـم حـذف       فقـرة، ) 20(فقرة، ومجال المخرجات وتكون مـن       ) 20(اإلنسانية وتكون من    
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 )30( مجالي التسهيالت والعالقات اإلنـسانية وأصـبحت تتكـون مـن ثالثـة مجـاالت ضـمن         

  :آلتي كا وزعت المدرسةتقيس تقديرات المدراء لدرجة فعالية فقرة 

  .ات فقر)9( وقد شمل :لمديرمجال ا

  .فقرة) 11(وقد شمل: مجال المعلم

  .فقرات) 10(وقد شمل : مجال الطالب

     وٌأعطيـت  "عاليـة جـدا  " مـن درجـة   الخماسـي ) ليكـرت (  وفق تدريج وتتدرج اإلجابات

ــات،(5) ــة " وعالم ــت"عالي ــات،) 4( ٌأعطي ــطة" وعالم ــت "متوس ــات  )3( وٌأعطي عالم

  . واحدةتأخذ  عالمة" منخفضة جدا" وانعالمت "منخفضة"و

     :الدراسةأداة صدق  5.3

تـم عرضـها    ) 1.3( ، ملحـق رقـم        بـصورتها األوليـة    ة بتصميم االستبان  ة الباحث تبعد أن قام  

ـ )  2.1 (ملحـق رقـم      على مجموعة من األسـاتذة المتخصـصين       ـ  بل   محكمـاً  )16(ددهم  غ ع

للتأكد من صالحية كـل فقـرة مـن فقـرات األداة مـن حيـث انتماؤهـا                   و لمراجعتها وتحكيمها 

أو حـذف أو نقـل أيـة فقـرة          ،  الصياغة وسالمة اللغة، ووضـوح المعنـى       دقةللمجال، ومدى   

  .من مجال إلى مجال آخر

الت التـي أشـاروا إليهـا،       وبعد االطالع على اقتراحات المحكمين قامت الباحثة بـإجراء التعـدي          

صـياغة القـسم الثـاني       وتـم تغييـر   ) العمر، نـوع المدرسـه    (حيث تم حذف المتغيرات التالية      

 وإضـافة ) 34-21( صـيغة المـتكلم، وتـم حـذف الفقـرات            إلـي لألداة من الفعل المـضارع      

وتم تغيير جميـع الـصياغات بمجـال المـدير وقـد وصـيغت علـى شـكل                   ) 26-22(الفقرات

  ).4.1(س الفعالية المدرسية، بحيث أصبحت بصورتها النهائية ملحق رقم مخرجات تقي

         مـن صـدق األداة بحـساب معامـل االرتبـاط بيرسـون             تحققـت الباحثـة   ومن ناحية أخرى    

 Pearson Correlation Coefficient) (  كليـة لـألداة لكـل    لفقرات االستبانة مـع الدرجـة ال

 كمـا هـو موضـح بالجـدولين             الفعاليـة  وقـسم درجـة   مهارات العالقات اإلنـسانية      قسم   من

  .)3.4(و) 3.3(
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لمصفوفة ) Pearson Correlation Coefficient(نتائج معامل ارتباط بيرسون  : )3.3(جدول

  . مع الدرجة الكليةارتباط فقرات مهارات العالقات اإلنسانية
  الدالة اإلحصائية Rقيمة   الفقرات  الرقم 

 0.000 0.76   بقيمته داخل المدرسةُأنّمي إحساس المعلم  1

 0.000 0.74  أحترم كرامة المعلمين في المواقف المختلفة  2

 0.000 0.68  أسعى لتوظيف اهتمامات العاملين الشخصية  3

 0.000 0.72  أتحّرى الدقة في اختيار األلفاظ أثناء التعامل مع المعلمين   4

 0.000 0.70  ُأشرك العاملين في القرارات المتعلقة بالعمل  5

 0.000 0.78  ُأشّجع تبادل اآلراء بين العاملين بحرية  6

 0.000 0.81  ُأصغي جيدا آلراء المعلمين  7

 0.000 0.77  اُنّمي روح اإلنتماء للمدرسة  8

 0.000 0.75  أفّعل العالقات اإلنسانية في خدمة أهداف المدرسة  9

 0.000 0.72  أتفاعل مع الطلبة أثناء الطابور الصباحي  10

 0.000 0.77  ُأشّجع العاملين في المدرسة على العمل الجماعي  11

 0.000 0.70  أدعم اشتراك المدرسة في خدمة المجتمع المحلي  12

 0.000 0.81  أحرص على سيادة مبدأ العدل والمساواة في تعامالتي  13

 0.000 0.79  ُأشّجع إبداعات الطلبة  14

 0.000 0.75  أتفهم المشاكل النفسية للطلبة  15

 0.000 0.77  ُأعزز السلوك المرغوب فيه لدى العاملين  16

 0.000 0.74  أدعم فرصة التنمية المهنية في عالقاتي مع العاملين   17

 0.000 0.74  ُأشجع استخدام األساليب الحديثة في التعليم من خالل لقاءاتي مع المعلمين  18

 0.000 0.72  أدعم التعليم المستمر للعاملين أثناء العمل  19

 0.000 0.80  أنشر المحبة واأللفة بين العاملين  20

 0.000 0.81  ُأوفر مناخاً من الطمأنينة بين العاملين  21

 0.000 0.73  ُأشجع العاملين على إقامة عالقات اجتماعية فيما بينهم   22

 0.000 0.83  ي مع اآلخرينُأمثل القدوة الحسنة في عالقات  23

 0.000 0.77  أعي اإلشارات واإليماءات من حولي وُأدرك دالالتها ومعانيها  24

 0.000 0.80  ُأحافظ على صورتي في تعاملي مع اآلخرين  25

 0.000 0.65  أتحكم في مشاعري السلبية وُأسيطر على تصرفاتي  26
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لمصفوفة ) Pearson Correlation Coefficient (نتائج معامل ارتباط بيرسون  : )4.3(جدول

  ارتباط فقرات درجة الفعالية
  الدالة اإلحصائية Rقيمة   الفقرات  الرقم 

 0.000 0.65  .المدير تعطي أثرها على ابداعات المعلمين يخطط لها لتي ا  المتبادلة بين المعلمينالزيارات الصفية  1

 0.000 0.67  . زيع  الصالحيات بين المعلمين بعدلإنتماء المعلمين للمدرسة نتيجة قيام المدير بتو  2
 0.000 0.67  . تمتاز األهداف بفاعلية األداء نتيجة للمشاركة الجماعية في التخطيط لها  3
 0.000 0.63   المعلمين في اإلجتماعات ذات الصلة بصنع القرارات المدرسية المديريشرك  4
 0.000 0.67  . سن األداءيتميز المناخ المدرسي الذي يوفره المدير بح  5
 0.000 0.66  . تتميز أحوال الطالب السلوكية باإلنضباط نتيجة متابعتها بسجالت خاصة من قبل المدير  6
 0.000 0.70  .يتميز التخطيط المدرسي بتنوع إختصاصات المعلمين المشاركين  7
 المباحث عن وسائل تطويرية تسفر اللقاءات الدورية بين المدير وبين معلمي المبحث الواحد ومختلف  8

 0.000 0.65  .تدعم مناهجهم

 0.000 0.68  .تتصف زيارة المدير للصفوف بالفعالية  9
 0.000 0.66  يتيح المعلمون فرصاً أمام جميع الطلبة للمشاركة الصفية دون تمييز للتعبير عن قضاياهم  10
 0.000 0.51  ذاتييدير المعلمون الصفوف بطريقة تساعد الطلبة على التعلم ال  11
 0.000 0.70  يجيب المعلمون على األسئلة المتعلقة بمادتهم بلباقة  12
 0.000 0.67  يتجنب المعلمون الكلمات الجارحة في تعامالتهم مع الطلبة  13
 0.000 0.75  يحترم المعلمون وجهة نظر الطلبة بأمانة وصدق  14
 0.000 0.67  ئل التعليميةيراعي المعلمون الفروق الفردية في تحديد الوسا  15
 0.000 0.68  يشجع المعلمون اإلبتكار واألفكار البناءة في عرضهم للمادة  16
 0.000 0.65  يربط المعلمون المادة بالواقع اليومي لحياة الطلبة بجانب تطبيقي  17

 0.000 0.67  يتحدث المعلمون بلغة سليمة في إجراءاتهم التعليمية مع الطلبة  18
 0.000 0.71  معلمون جواً من األلفة بين الطلبةينشرال  19
 0.000 0.69  يستخدم المعلمون اسلوب التعزيز مع طلبتهم  20
 0.000 0.55  شخصية الطالب تتميز باإلنضباط بما يقلل من الصراعات الداخلية  21
 0.000 0.46  يتميز الطالب بتفوق ملحوظ تحصيله األكاديمي  22
 0.000 0.65  اعدة اآلخرينيحب الطالب التعاون ومس  23
 0.000 0.49  يتصف الطالب في عالقاته مع االخرين باإلنتماء للمدرسة  24
 0.000 0.55  يتصف الطالب بالمرونة في تعامله مع اآلخرين  25
 0.000 0.64  يحترم الطالب آراء اآلخرين  26
 0.000 0.53  يتصف الطالب بالتسامح وعدم اإلنتقام في عالقاته مع زمالئه  27
 0.000 0.54  لدى الطالب القدرة على اإلنصات اإليجابي  28
 0.000 0.44  يتصف الطالب بالمهارة في حواره ونقاشه  29
 0.000 0.48  لدى الطالب القدرة على تحمل المسؤولية في أنشطة العمل الجماعي  30

  

مع الدرجة الكلية لألداة قيم مصفوفة ارتباط فقرات أداة الدراسة  كل أن ين السابقينيتضح من الجدول

  .، مما يشير إلى االتساق الداخلي لفقرات األداة وأنها مشتركة في إظهار النتائجكانت دالة إحصائياً

 
 

58



  

  : الدراسةةثبات أدا 6.3

     الدراسـة بأبعادهـا المختلفـة بطريقـة االتـساق الـداخلي بحـساب               داةتم حـساب الثبـات أل     

، وقد جـاءت النتـائج كمـا هـو مبـين فـي       (Cronbach Alpha) معادلة الثبات كرونباخ الفا

  ).5.3(الجدول 

  نتائج الثبات لمجاالت الدراسة) 5.3(جدول

 Alphaقيمة   عدد الفقرات  المجـــال

  0.97  26  مهارات العالقات اإلنسانية

  0.93  9  مجال المدير

  0.92  11  مجال المعلم

  0.90  10  مجال الطالب

  0.94  30  اليةالدرجة الكلية لمجال درجة الفع

أن أداة الدراسـة تتمتـع بدرجـة عاليـة مـن الثبـات              ) 3.3(وتشير القيم الواردة فـي الجـدول      

  .ومقبولة ألغراض الدراسة

  : إجراءات الدراسة7.3

 :  اآلتيةم تطبيق الدراسة وفقاً لإلجراءاتت

هـا فـي إعـداد مـسودة أداتـي          مراجعة األدب النظري والدراسـات الـسابقة لالسـتعانة ب          •

 . راسةالد

 وعرضـها علـى المحكمـين، والتأكـد مـن صـدقها              بقـسميها،   الدراسـة  أداةتم إعـداد      •

 .تها ألغراض الدراسةءمومال

جامعـة  (لتطبيـق الدراسـة مـن الجهـات المعنيـة            الحصول على اإلذن الرسمي الالزم        •

 ).5.1(ملحق )  والتعليم العالي الفلسطينيةالقدس، وزارة التربي
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 .واختيار عينتها حصر مجتمع الدراسة،   •

، واسـتعادة االسـتبيانات مـن       )2008(توزيع أداة الدراسـة خـالل شـهر كـانون األول              •

 .أفراد العينة 

تفريغ البيانات وإدخالها للحاسوب وإجراء التحليـل اإلحـصائي الـالزم بواسـطة البرنـامج         •

    ) SPSS(اإلحصائي 

  : التحليل اإلحصائي8.3

ول والثاني مـن خـالل اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية            الدراسة األ سؤالي   اإلجابة عن    تمت

مـن خـالل فحـص       الثالـث والرابـع    اإلجابـة عـن الـسؤالين        وتمتواالنحرافات المعيارية،   

لفحـص الفرضـيات األولـى والثانيـة       t.testتم استخدام اختبـار  قد   و الفرضيات المنبثقة عنها؛  

رضـيات الثالثـة والرابعـة     لفحـص الف One - Way Anovaوالـسادسة والـسابعة، واختبـار   

 مـن خـالل     الخـامس  اإلجابـة عـن الـسؤال        تمتكما   والخامسة والثامنة والتاسعة والعاشرة ؛    

 وقد تم اعتمـاد المفتـاح التـالي لتحديـد درجـة الفعاليـة               ،)بيرسون(استخراج معامل االرتباط    

  : وبالعرض التفصيلي :من خالل المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

) 3( كان المتوسط الحسابي للفقرة أو المجـال أو الدرجـة الكليـة أعلـى مـن                  إذا: جة مرتفعة در

  . قيمة اإلنحراف المعياري للفقرة أو المجال أو الدرجة الكليةإليهمضافاً 

الدرجـة الكليـة محـصوراً         كان المتوسط الحـسابي للفقـرة أو المجـال أو          إذا: درجة متوسطة 

  ). انحراف معياري± 3( بين 

) 3( كان المتوسط الحسابي للفقرة أو المجـال أو الدرجـة الكليـة أقـل مـن                  إذا: درجة منخفضة 

  . المعياري للفقرة أو المجال أو الدرجة الكليةاالنحرافمطروحاً منها قيمة 
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المفتاح الذي اعتمدته الباحثة لتحديد درجة ممارسة مهارات العالقات اإلنسانية ودرجة  ) 6.3(جدول 

  . المدرسيةالفعالية

  درجة فعالية المدرسةدرجة ممارسة العالقات اإلنسانية  الدرجة

  فأدنى2.49  فأدنى2.37 منخفضة

 3.49-2.5 3.63-2.38 متوسطة

 فأعلى-3.5  فأعلى3.64 مرتفعة
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  الباب الرابع

     نتائج الدراسة4

     نتيجة فحص السؤال األول1.4  

  :  نتيجة فحص السؤال الثاني2.4  

  المدير : المجال األول1.2.4

  المعلم:  المجال الثاني2.2.4

  الطالب:  المجال الثالث3.2.4

  :  نتيجة فحص السؤال الثالث3.4

   نتيجة فحص الفرضية األولى1.3.4

   نتيجة فحص الفرضية الثانية2.3.4

   نتيجة فحص الفرضية الثالثة3.3.4

  لفرضية الرابعة نتيجة فحص ا4.3.4

   نتيجة فحص الفرضية الخامسة5.3.4 

  :  نتيجة فحص السؤال الرابع4.4   

   نتيجة فحص الفرضية السادسة1.4.4

   نتيجة فحص الفرضية السابعة2.4.4

   نتيجة فحص الفرضية الثامنة3.4.4

   نتيجة فحص الفرضية التاسعة4.4.4

   نتيجة فحص الفرضية العاشرة5.4.4

  لسؤال الخامس نتيجة فحص ا5.4

  نتيجة فحص الفرضية الحادية عشر 1.5.4
  
  
  



  

  

  

  

  الباب الرابع

  نتائج الدراسة

   

  :يتضمن هذا الفصل عرضاً لنتائج الدراسة، من خالل فحص أسئلة الدراسة وفرضياتها

 ممارســة مهــارات العالقــات اإلنــسانية لــدى مــديري تقــديراتمــا  :الــسؤال األول  1.4

 محافظات وسط الضفة الغربية كما يراها مديرو المدارس؟المدارس الحكومية في 

 تقديراتلالمعيارية لإلجابة عن سؤال الدراسة األول استخرجت المتوسطات الحسابية، واالنحرافات 

مهارات العالقات اإلنسانية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات وسط  ممارسةدرجة 

المتوسطات  )1.4(لفقرات أداة الدراسة، ويوضح الجدول  سكما يراها مديرو المدار الضفة الغربية

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على فقرات مجال مهارات العالقات 

  .اإلنسانية مرتبة تنازلياً
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لى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة ع) 1.4(جدول 

  فقرات مجال مهارات العالقات اإلنسانية مرتبة تنازلياً
  

الترتيب في 
  االستبانة

المتوسط   الفقــــــــرة
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  الدرجة

  مرتفعة  0.92  4.27 أحترم كرامة المعلمين في المواقف المختلفة 2
  مرتفعة  0.90  4.27 أحرص على سيادة مبدأ العدل والمساواة في تعامالتي 13
  مرتفعة  0.91  4.27 اُنمي روح االنتماء للمدرسة 8
  مرتفعة  0.77  4.26 أنشر المحبة واأللفة بين العاملين 20
  مرتفعة  0.75  4.22 ُأوفر مناخاً من الطمأنينة بين العاملين 21
  مرتفعة  0.81  4.20 ُأمثل القدوة الحسنة في تصرفاتي 23
  مرتفعة  0.77  4.18 آلخرينُأحافظ على صورتي في تعاملي مع ا 25
  مرتفعة  0.77  4.14 ُأشجع العاملين على إقامة عالقات اجتماعية فيما بينهم 22
  مرتفعة  0.85  4.12 أتفاعل مع الطلبة أثناء الطابور الصباحي 10
  مرتفعة  0.88  4.12 ُأنمي إحساس المعلم بقيمته داخل المدرسة 1
درك دالالتهـا   أعي اإلشارات واإليمـاءات مـن حـولي وأُ         24

 ومعانيها
  مرتفعة  0.78  4.12

أتحرى الدقة فـي اختيـار األلفـاظ أثنـاء التعامـل مـع               4
 المعلمين

  مرتفعة  0.84  4.12

  مرتفعة  0.79  4.09 ُأعزز السلوك المرغوب فيه لدى العاملين 16
  مرتفعة  0.84  4.06 ُأصغي جيدا آلراء المعلمين 7
  مرتفعة  0.89  4.05  أهداف المدرسةأفعل العالقات اإلنسانية في خدمة 9
  مرتفعة  0.82  4.03 ُأشجع إبداعات الطلبة 14
  مرتفعة  0.83  4.03 ُأشجع العاملين في المدرسة على العمل الجماعي 11
  مرتفعة  0.75  4.02 أتفهم المشاكل النفسية للطلبة 15
  تفعةمر  0.77  4.02 أدعم فرصة التنمية المهنية في عالقاتي مع العاملين 17
ُأشجع استخدام األساليب الحديثة فـي التعلـيم مـن خـالل             18

 لقاءاتي مع المعلمين
  مرتفعة  0.85  4.01

  مرتفعة  0.82  3.96 ُأشجع تبادل اآلراء بين العاملين بحرية 6
  مرتفعة  0.78  3.92 أدعم التعليم المستمر للعاملين أثناء العمل 19
  مرتفعة  0.79  3.90  بالعملُأشرك العاملين في القرارات المتعلقة 5
  مرتفعة  0.72  3.84 ُأشجع تبادل اآلراء بين العاملين بحرية 26
  مرتفعة  0.89  3.79 أتحكم في مشاعري السلبية وُأسيطر على تصرفاتي 12
  متوسطة 0.86  3.58 أسعى لتوظيف اهتمامات العاملين الشخصية  3

  مرتفعة 0.62  4.06  الدرجة الكلية
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أن تقديرات درجـة ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية لـدى              ) 1.4(ل  ويتضح من الجدو  

 "مرتفعـة " مديري المدارس الحكومية فـي محافظـات وسـط الـضفة الغربيـة كانـت بدرجـة                

فـي   ،"متوسـطة "حيـث كانـت بدرجـة     ) 3( الفقـرة    باستثناءعلى جميع الفقرات     للدرجة الكلية، 

، ) 0.62( انحراف معيــاريبــ،  ) 4.06(  بلــغ المتوســط الحــسابي للدرجــة الكليــةحــين 

أحتـرم كرامـة المعلمـين فـي المواقـف           " وهـي ) 8،13،2(ذات األرقـام    حصلت الفقرات   و

اُنمـي روح    " ، و " العـدل والمـساواة فـي تعـامالتي        أحرص على سـيادة مبـدأ     "، و   "المختلفة  

أسـعى  " ) 3( حـصلت الفقـرة رقـم         بينمـا  حسابية،المتوسطات  ال، على أعلى    "االنتماء للمدرسة 

وانحـراف  ) 3.58(على أقـل متوسـط حـسابي بواقـع          "لتوظيف اهتمامات العاملين الشخصية     

  . وهي ضمن الدرجة المتوسطة)0.86(معياري

 درجة فعاليـة المدرسـة لـدى مـديري المـدارس الحكوميـة               تقديرات ما: السؤال الثاني  2.4

  في محافظات وسط الضفة من وجهة نظر المديرين أنفسهم؟

ن سؤال الدراسة الثاني اسـتخرجت المتوسـطات الحـسابية، واالنحرافـات المعياريـة              لإلجابة ع 

  لدى مديري المدارس الحكومية فـي محافظـات وسـط الـضفة الغربيـة              لدرجة فعالية المدرسة  

  ).2.4( للمجاالت الفرعية والدرجة الكلية،  كما بينه الجدول كما يراها مديرو المدارس

بية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على المتوسطات الحسا) 2.4(جدول 

  .مجاالت  فعالية المدرسة والدرجة الكلية لفعالية المدرسة

المتوسط   المجال  الترتيب

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

  

 مرتفعة 0.69  4.14  مجال المدير  1

 مرتفعة  0.60  3.66  مجال المعلم  2

 متوسطة 0.57  3.48  مجال الطالب  3

  مرتفعة 0.50  3.74  الدرجة الكلية
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فـي  مـن وجهـة نظـر المـديرين         فعالية المدرسة     درجة تقديرات أن) 2.4(يتضح من الجدول    

، حيـث بلـغ المتوسـط الحـسابي         " مرتفعـة " محافظات وسط الضفة الغربيـة كانـت بدرجـة        

ـ ،   ) 3.74(للدرجة الكليـة لمجـاالت فعاليـة المدرسـة           بالنـسبة  و،  )0.50(انحراف معيـاري  ب

 علـى أعلـى المتوسـطات الحـسابية ، حيـث بلـغ               حصل  مجال المدير  ، فإن لترتيب المجاالت 

وهـي ضـمن الدرجـة المرتفعـة ،          ) 0.69(وانحـراف معيـاري     )4.14(المتوسط الحسابي   

بينما جاء في الترتيب الثاني من حيـث األهميـة مجـال المعلـم بدرجـة مرتفعـة حيـث بلـغ                      

ثـم تـاله  مجـال  الطالـب  بمتوسـط       ) 0.60(انحراف معيـاري  ، و )3.65(المتوسط الحسابي   

  .وهو ضمن الدرجة المتوسطة ) 0.57(وانحراف معياري) 3.47(حسابي 

تـم اسـتخراج     وللتعرف على درجة األهمية لكل فقرة مـن فقـرات األداة بـصورة تفـصيلية،              

مجـال مـن مجاالتهـا ،       المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقـرات االسـتبانة لكـل           

  ).5.4( ،)4.4 (،)3.4(كما  هو مبين في الجداول 

 المدير :  المجال األول1.2.4

ــم ــدول رق ــر الج ــسابي) 3.4(يظه ــطات الح ــتجابات ةالمتوس ــة الس ــات المعياري  واالنحراف

ـ         تقديرات المبحوثين حول  زليـاً مـن وجهـة نظـر          تنا ة درجة الفعالية في مجـال المـدير مرتب

  .دراسةعينة أفراد ال
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على ) 3.4(جدول رقم 

  :  مجال المديرفيفقرات فعالية المدرسة 

الترتيب في 

  االستبانة

المتوسط   الفقــــــــرة

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

جــة تتميــز أحــوال الطــالب الــسلوكية باإلنــضباط نتي 6

  .متابعتها بسجالت خاصة من قبل المدير
  مرتفعة  0.88  4.29

ــدير   2 ــع الم ــة لتوزي ــة نتيج ــين للمدرس ــاء المعلم إنتم

  . الصالحيات بين المعلمين بعدل
  مرتفعة  0.81  4.25

تمتاز األهداف بفاعلية األداء نتيجـة للمـشاركة الجماعيـة           1

  . في التخطيط لها
  مرتفعة  0.88  4.24

 ذات الـصلة بـصنع      االجتماعـات  فـي    يشرك المعلمـين   5

  القرارات المدرسية
  مرتفعة  0.74  4.15

يتميز المنـاخ المدرسـي الـذي يـوفره المـدير بحـسن              9

  . األداء
  مرتفعة  0.87  4.14

 ذات الـصلة بـصنع      االجتماعـات يشرك المعلمـين فـي       4

  القرارات المدرسية
  مرتفعة  0.81  4.13

ــع اإلدارة ب    3 ــي م ــيط المدرس ــز التخط ــوع يتمي تن

  . المعلمين المشاركيناختصاصات
  مرتفعة  0.80  4.11

تسفر اللقاءات الدورية بين المدير وبـين معلمـي المبحـث        7

الواحد ومختلف المباحث عـن وسـائل تطويريـة تـدعم           

  .مناهجهم

  مرتفعة  0.83  4.04

  مرتفعة 0.87  3.93  .تتصف زيارة المدير للصفوف بالفعالية 8

  مرتفعة 0.69  4.14  الدرجة الكلية

يالحظ من خالل قيم المتوسطات الحسابية لفقـرات أداة الدراسـة الـواردة فـي الجـدول رقـم                   

، وكـــذلك للفقـــرات ذات األرقـــام "مرتفعـــة"أن درجـــة الفعاليـــة للمـــدير ) 3.4(
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الزيـارات الـصفية التـي       ) "6(مرتبة تنازلياً، حيث حـصلت الفقـرة        ) 8،7،3،4،9،5،1،2،6(

علـى أعلـى متوسـط حـسابي        " هـا علـى إبـداعات المعلمـين         يخطط لها المدير تعطـي أثر     

تتـصف زيـارة المـدير      )" 8(، وحـصلت فقـرة رقـم        )0.88(وانحراف معياري ) 4.29(بواقع

   ).0.87(وانحراف معياري) 3.93(على أقل متوسط حسابي بواقع  " للصفوف بالفعالية

  )مجال المعلم(   المجال الثاني2.2.4

ــم  ــة الســتجابات المتو) 4.4(يظهــر الجــدول رق ــات المعياري ســطات الحــسابية واالنحراف

  :المستجيبين لتقديرهم لدرجة الفعالية عن مجال المعلم مرتبة تنازلياً من وجهة نظرهم

على أفراد عينة الدراسة متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات ال) 4.4(جدول رقم 

  .مجال المعلمفي فقرات فعالية المدرسة 

تيب التر

في 

  االستبانه

المتوسط   الفقــــــــرة

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

يتيح المعلمون فرصاً أمام جميـع الطلبـة للمـشاركة الـصفية دون تمييـز                10

 للتعبير عن قضاياهم
  مرتفعة  0.80  3.86

  مرتفعة  0.78  3.83 يستخدم المعلمون أسلوب التعزيز مع طلبتهم 20

  مرتفعة  0.77  3.81  األسئلة المتعلقة بمادتهم بلباقةنعيجيب المعلمون  12

  مرتفعة  0.77  3.73  جواً من األلفة بين الطلبةنينشر المعلمو 19

  مرتفعة  0.79  3.67 يحترم المعلمون وجهة نظر الطلبة بأمانة وصدق 14

  مرتفعة  0.81  3.65 يتحدث المعلمون بلغة سليمة في إجراءاتهم التعليمية مع الطلبة 18

  مرتفعة  0.79  3.63 يتجنب المعلمون الكلمات الجارحة في تعامالتهم مع الطلبة 13

  مرتفعة  0.82  3.53 يربط المعلمون المادة بالواقع اليومي لحياة الطلبة بجانب تطبيقي 17

  مرتفعة  0.83  3.52 يشجع المعلمون االبتكار واألفكار البناءة في عرضهم للمادة 16

  مرتفعة  0.79  3.51 فوف بطريقة تساعد الطلبة على التعلم الذاتييدير المعلمون الص 11

  متوسطة 0.78  3.48 .يراعي المعلمون الفروق الفردية في تحديد الوسائل التعليمية 15

  مرتفعة  0.60  3.65  الدرجة الكلية
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يالحظ من خالل قيم المتوسطات الحسابية لفقـرات مجـال المعلـم مـن خـالل الجـدول رقـم                    

حيـث كانـت    ) 15( بإسـتثناء الفقـرة      ميع الفقرات تدل على درجة فعاليـة مرتفعـة        أن ج ) 4.4(

كالتـــــالي الفقـــــرات مرتبـــــة تنازليـــــاً و ."متوســـــطة" بدرجـــــة

ــرة  ،)15،11،16،17،13،18،14،19،12،20،10( ــصلت الفقـ ــث حـ ــيح ") 10( حيـ يتـ

 " المعلمون فرصاً أمام جميع الطلبـة للمـشاركة الـصفية دون تمييـز للتعبيـر عـن قـضاياهم                  

 فـي حـين حـصلت     ،  ) 0.80(وانحـراف معيـاري   ) 3.86( على أعلى متوسط حسابي بواقـع     

علـى أقـل    " .يراعي المعلمون الفروق الفردية في تحديـد الوسـائل التعليميـة           ) "15(الفقرة رقم   

  ).0.78(وانحراف معياري ) 3.48( متوسط حسابي بواقع

  )الطالب: (المجال الثالث 3.2.4

ــم  ــة الســتجابات )5.4(يظهــر الجــدول رق ــات المعياري  المتوســطات الحــسابية واالنحراف

  :مرتبة تنازلياً ) الطالب( المبحوثين لتقديرهم لدرجة فعالية المدرسة في مجال
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على أفراد عينة الدراسة  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات )5.4(جدول رقم 

  .الب مجال الطفيفعالية المدرسة فقرات 

الترتيب في 

  االستبانة

المتوسط   الفقــــــــرة

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  الدرجة

  مرتفعة  0.78  3.68 يحب الطالب التعاون ومساعدة اآلخرين 23

لدى الطالب القدرة على تحمل المـسؤولية فـي أنـشطة العمـل              30

 الجماعي
  مرتفعة  0.83  3.51

  مرتفعة  0.79  3.50 يحترم الطالب آراء اآلخرين 26

  مرتفعة  0.72  3.50 يتصف الطالب بالمرونة في تعامله مع اآلخرين 25

  مرتفعة  0.74  3.50 يتصف الطالب في عالقاته مع اآلخرين باالنتماء للمدرسة 24

شخصية الطالب تتميز باالنضباط بمـا يقلـل مـن الـصراعات             21

 الداخلية
  مرتفعة  0.78  3.50

  متوسطة  0.72  3.49 صات اإليجابيلدى الطالب القدرة على اإلن 28

  متوسطة  0.77  3.41  تحصيله األكاديمي فييتميز الطالب بتفوق ملحوظ 22

يتصف الطالب بالتـسامح وعـدم االنتقـام فـي عالقاتـه مـع               27

 زمالئه
  متوسطة  0.89  3.37

  متوسطة 0.78  3.29 يتصف الطالب بالمهارة في حواره ونقاشه 29

  متوسطة 0.57  3.47  الدرجة الكلية

  

 الجـدول رقـم     المبينـة فـي   يالحظ من خالل قيم المتوسطات الحسابية لفقرات مجـال الطالـب            

لفقـرات ذات   وكـذلك ل  " متوسـطة "بـشكل عـام     للطالـب   الفعاليـة     درجـة   تقديرات أن) 5.4(

ــام  ــاً) 29،27،22،28(األرق ــة تنازلي ــام مرتب ، بينمــا جــاءت مرتفعــة للفقــرات ذات األرق
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 يحـب الطالـب التعـاون ومـساعدة         ) "23(حيث حـصلت الفقـرة       )21،24،25،26،30،23(

، وحـصلت   ) 0.78(وانحـراف معيـاري   ) 3.68(على أعلى متوسط حـسابي بواقـع      " اآلخرين  

علـى أقـل متوسـط حـسابي         " يتصف الطالب بالمهارة في حـواره ونقاشـه        ) "29(الفقرة رقم   

  .)0.78(وانحراف معياري ) 3.29( بواقع

 ممارسـة مهـارات العالقـات       تقـديرات هـل تختلـف متوسـطات       : لثالثاالسؤال   نتيجة   3.4

اإلنسانية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات وسـط الـضفة الغربيـة بـاختالف كـل                 

جـنس المدرسـة التـي      ة والمؤهـل العلمـي و     من الجنس والتخـصص والخبـرة فـي اإلدار        

 يديرها المدير؟

 مهـارات العالقـات اإلنـسانية لـدى          درجـات ممارسـة    تقـديرات للتعرف على االختالف في     

أفراد عينة الدراسة قامت الباحثة بإيجـاد قـيم المتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة                 

الستجابة أفراد عينـة الدراسـة حـسب متغيـرات الدراسـة الـواردة فـي الـسؤال الرابـع ،                     

مـن خـالل    وللتحقق فيما إذا كانت الفروق بـين المتوسـطات دالـة إحـصائيا، تـم فحـصها                  

  :الفرضيات اآلتية

ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة              :نتائج الفرضية األولى   1.3.4

 )α≤0.05 (   ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية لـدى مـديري             تقـديرات في متوسطات 

 .المدارس الحكومية في محافظات وسط الضفة تعزى لمتغير الجنس

للعينـات المـستقلة للتعـرف     )t(األولى اسـتخدمت الباحثـة اختبـار   للتحقق من صحة الفرضية 

 )α≤ 0.05(فيما إذا كانت الفروق  بـين المتوسـطات دالـة إحـصائيا عنـد مـستوى الداللـة        

  ).4.6(جدول رقم 
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 درجة ممارسة مهارات تقديرات على الستجابات أفراد عينة الدراسة" t" نتائج اختبار )6.4(جدول 

  . لمتغير الجنسوفقاًية العالقات اإلنسان

ــط   العدد  الجنس المتوســ

  الحسابي

ــراف  االنحــ

  المعياري

مـــستوى   t قيمة

  الداللة

  0.64  4.02  49  ذكر

 0.61  4.08  64  أنثى
0.48  0.626  

  

يتضح من الجدول السابق عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة                          

)α ≤ 0.05 (  لـدى  مارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية      مبين متوسطات تقـديرات درجـة

، وبالتـالي تـم     لجـنس ا  لمتغيـر  مديري المدارس الحكومية في محافظات وسط الـضفة تعـزى         

  .قبول الفرضية الصفرية األولى

   ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة               :الفرضية الثانية  نتائج   2.3.4

)α ≤ 0.05 (  مارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية لـدى       متقـديرات في متوسطات درجـات

  . مديري المدارس الحكومية في محافظات وسط الضفة تعزى لمتغير التخصص

للعينـات المـستقلة للتعـرف     )t(للتحقق من صحة الفرضية الثانية اسـتخدمت الباحثـة اختبـار   

 )α ≤ 0.05( فيما إذا كانت الفروق  بين المتوسـطات دالـة احـصائياً عنـد مـستوى الداللـة       

   )7.4(جدول رقم 

  .التخصص لمتغير  عينة الدراسة وفقاًالستجابات أفراد" t"نتائج اختبار ) 7.4(جدول 

المتوسط   العدد  التخصص

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  مستوى الداللة     t قيمة

  0.67  3.93  30  علوم طبيعية

 0.60  4.10  83  علوم إنسانية
1.26  0.21  

 
 

71



ابق عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة                       يتضح من الجدول الس   

)α ≤ 0.05 ( لـدى مـديري    ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية     تقـديرات بين متوسطات

التخـصص، وبالتـالي تـم قبـول          لمتغيـر  المدارس الحكومية في محافظات وسط الضفة تعزى      

  .الفرضية الصفرية الثانية

 ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة      : ةالث نتائج الفرضية الث3.3.4

(α≤0.05)      ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية لـدى           تقـديرات  في متوسطات درجـات 

الخبـرة فـي    (مديري المدارس الحكوميـة فـي محافظـات وسـط الـضفة تعـزى لمتغيـر                   

  ؟)اإلدارة

ــة    ــتخدمت الباحث ــة اس ــية الثالث ــحة الفرض ــن ص ــق م ــل للتحق ــادي  تحلي ــاين األح          التب

)One-Way ANOVA ( كما يبين الجدول)8.4.(  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على ) 8.4(الجدول 

  .درجة ممارسة مهارات العالقات اإلنسانية حسب متغير الخبرة في اإلدارة

  االنحراف المعياري  بيالمتوسط الحسا  العدد  خبرة في اإلدارةال

  0.62  4.04  32   سنوات5أقل من 

5-10 35  3.89  0.76  

  0.48  4.19  46  سنوات10أكثر من 

  

يتبـين  ) 8.4(من خالل مالحظة المتوسطات الحسابية السـتجابات أفـراد العينـة فـي الجـدول                

لباحثـة  أن هناك فروقاً بينها، ولمعرفة فيمـا إذا كانـت الفـروق دالـة احـصائياً، اسـتخدمت ا                  

  ).9.4(، كما هو مبين في الجدول)One-Way ANOVA (تحليل التباين األحادي
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 حسب لتقديرات ممارسة مهارات العالقات اإلنسانيةنتائج تحليل التباين األحادي ) 9.4(الجدول رقم 

  .الخبرة في اإلدارةمتغير 

 

درجــــات   مصدر التباين

  الحرية

ــوع  مجمــ

  المربعات

ــط  متوســ

  المربعات

قيمــــة ف 

  محسوبةال

ــستوى  مـ

  الداللة

  0.85  1.70  2  بين المجموعات

  42.38  111  داخل المجموعات

  44.09  113  المجموع

0.38  
  

2.21  
  

0.114  
  

يتضح من الجدول السابق أن الفروق بين متوسطات اسـتجابات المبحـوثين ليـست ذات داللـة                  

  .ضية الصفرية الثالثة ، وبالتالي تم قبول الفر(α≤0.05)إحصائية عند مستوى الداللة  

ــائج 4.3.4 ــد مــستوى : الفرضــية الرابعــة نت ــة إحــصائية عن ال توجــد فــروق ذات دالل

 ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية         تقـديرات  في متوسـطات درجـات       (α≤0.05)الداللة

  .لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات وسط الضفة تعزى للمؤهل العلمي

ــن صــحة الفرضــية ا  ــق م ــة للتحق ــتخدمت الباحث ــة اس ــاديلرابع ــاين األح ــل التب          تحلي

)One-Way ANOVA ( كما يبين الجدول)11.4(و) 10.4 .(  

 مهارات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لواقع درجة ممارسة) 10.4(جدول رقم 

  .العالقات اإلنسانية حسب متغير المؤهل العلمي

ــط   العدد  المؤهل العلمي المتوسـ

  الحسابي

االنحــراف 

  المعياري

  0.54  4.13  27  دبلوم متوسط

  0.59  4.10  70 ليسانس/ بكالوريوس 

  0.83  3.76  16 ماجستير فأعلى
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من خالل مالحظة المتوسطات الحسابية الستجابات أفراد العينـة فـي الجـدول الـسابق يتبـين                 

، اسـتخدمت الباحثـة     أن هناك فروقا بينها، ولمعرفة فيمـا إذا كانـت الفـروق دالـة احـصائياً               

 كمـا هـو مبـين فـي الجـدول      ،)One-Way ANOVA(اختبار تحليـل التبـاين األحـادي    

)11.4.(  

 مهارات نتائج تحليل التباين األحادي ومستوى الداللة لواقع درجة ممارسة) 11.4(الجدول رقم 

  .المؤهل العلمي حسب متغير العالقات اإلنسانية

ــات   مصدر التباين درج

  الحرية

ــوع  مجمـ

  المربعات

ــط  متوسـ

  المربعات

قيمـــة ف 

  المحسوبة

مــستوى 

  الداللة

  0.80  1.601  2  بين المجموعات

  42.493  111  داخل المجموعات

  44.094  113  المجموع

0.38  

  

2.07  

  

0.131  

  

  

يتضح من الجدول السابق عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة                           

 )α ≤ 0.05 .(لـدى   درجـة ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية      تقديراتات بين متوسط

المؤهـل العلمـي،      لمتغيـر  مديري المدارس الحكومية فـي محافظـات وسـط الـضفة تعـزى            

  . وبالتالي تم قبول الفرضية الصفرية الرابعة

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى : نتــائج الفرضــية الخامــسة 5.3.4

 ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية         تقـديرات متوسـطات درجـات      في   α≤0.05)(الداللة

ـ              جـنس المدرسـة     رلدى مديري المدارس الحكومية في محافظات وسط الـضفة تعـزى لمتغي

  .التي يديرها المدير

تحليـل التبـاين األحـادي             للتحقق من صحة الفرضية الخامـسة اسـتخدمت الباحثـة اختبـار           

)One-Way ANOVA(جدول ، كما يبين ال)13.4(،)12.4.( 
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 مهارات  درجة ممارسةتقديراتلالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) 12.4(جدول رقم 

 ).جنس المدرسة التي يديرها المدير( العالقات اإلنسانية حسب متغير
  

ــط   العدد  جنس المدرسة التي يديرها المدير المتوسـ

  الحسابي

االنحــراف 

  المعياري

  0.47  4.19  34  ذكور

  0.65  4.04  51 إناث

 0.72  3.92  28 مختلطة

  

يتبـين  ) 12.4(من خالل مالحظة المتوسطات الحسابية الستجابات أفـراد العينـة فـي الجـدول               

أن هناك فروقاً بينها، ولمعرفة فيمـا إذا كانـت الفـروق دالـة إحـصائياً، اسـتخدمت الباحثـة                    

  ).13.4(ين في الجدول ، كما هو مب(One-Way ANOVA)تحليل التباين األحادي 

  مهارات العالقات اإلنسانية ممارسةلتقديراتنتائج تحليل التباين األحادي ) 13.4(الجدول رقم 

  .جنس المدرسة التي يديرها المديرحسب متغير 

درجــات   مصدر التباين

  الحرية

مجمــــــوع 

  المربعات

متوســــــط 

  المربعات

ف   قيمــة

  المحسوبة

ــستوى  م

  الداللة

  0.57  1.145  2  بين المجموعات

  42.949  111  داخل المجموعات

  44.094  113  المجموع

0.39  
  

1.466  
  

0.235  
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 يتضح من الجدول السابق عدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة       

(α≤0.05)     لـدى   ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية          تقـديرات   بين متوسـطات درجـة

جـنس المدرسـة التـي        لمتغيـر  فظات وسط الـضفة تعـزى     مديري المدارس الحكومية في محا    

  .يديرها المدير، وبالتالي تم قبول الفرضية الصفرية الخامسة

 فعاليـة المدرسـة لـدى مـديري المـدارس            تقـديرات  هل تختلـف   :الرابعالسؤال   نتيجة   4.4

الحكومية في محافظات وسط الضفة الغربية باختالف كـل مـن الجـنس، التخـصص، الخبـرة                 

  دارة، المؤهل العلمي، جنس المدرسة التي يديرها المدير؟في اإل

 درجـات فعاليـة المدرسـة لـدى أفـراد عينـة الدراسـة               تقديراتللتعرف على االختالف في     

قامت الباحثة بإيجاد قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة السـتجابة أفـراد عينـة                

ال الخـامس ، وللتحقـق فيمـا إذا كانـت           الدراسة حسب متغيرات الدراسة الـواردة فـي الـسؤ         

  :الفروق بين المتوسطات دالة احصائياً، تم فحصها من خالل الفرضيات اآلتية

ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة              : نتائج الفرضية السادسة   1.4.4

)α≤0.05  ( فعالية المدرسة لـدى مـديري المـدارس الحكوميـة فـي              تقديرات في متوسطات 

   .محافظات وسط الضفة تعزى لمتغير الجنس

للعينـات المـستقلة للتعـرف     )t(للتحقق من صحة الفرضية السادسة استخدمت الباحثـة اختبـار  

 كمـا   (α≤0.05)فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات دالـة إحـصائياً عنـد مـستوى الداللـة                 

  ).14.4(يبين الجدول 
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 لمتغير  وفقاً عن تقدير الفعالية أفراد عينة الدراسةاتالستجاب" t"نتائج اختبار ) 14.4(جدول 

  .الجنس

المتوسط   العدد  الجنس  مجال

  الحسابي

مستوى   t قيمة  االنحراف المعياري

  الداللة

  مجال المدير  0.63  4.14  49  ذكر

  0.73  4.13  64  أنثى
0.047 0.962 

  مجال المعلم  0.56  3.66  49  ذكر

  0.64  3.65  64  أنثى
0.134 0.894 

  مجال الطالب  0.63  3.34  49  ذكر

  0.50  3.57  64  أنثى
2.216 0.029* 

  الدرجة الكلية  0.51  3.70  49  ذكر

 0.50  3.77  64  أنثى
0.748 0.456 

  

 فـي متوسـطات اسـتجابات       عدم وجود فروق ذات داللـة إحـصائية       ) 14.4(يالحظ من الجدول  

، أما بالنـسبة لمجـال الطالـب تبـين انـه            لمعلم المدير وا   المبحوثين على الدرجة الكلية ومجالي    

بـول الفرضـية    قوبالتـالي تـم     ائية وكانت الفروق لصالح اإلنـاث،       توجد فروق ذات داللة إحص    

   .الصفرية السادسة

ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة                   : نتائج الفرضية السابعة   2.4.4

)α≤0.05 (ليــة المدرســة لــدى مــديري المــدارس  درجــة فعا تقــديراتفــي متوســطات

  .الحكومية في محافظات وسط الضفة تعزى للتخصص

للعينـات المـستقلة    )t(للتحقق من صـحة الفرضـية الـسابعة اسـتخدم الباحـث اختبـار       .1

للتعرف فيما إذا كانت الفروق  بين المتوسـطات دالـة احـصائياً عنـد مـستوى الداللـة                     

(α ≤ 0.05).15.4(كما يبين الجدول.(  
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د عينة الدراسة على درجة الفعالية وفقاً لمتغير  أفراالستجابات" t"نتائج اختبار ) 15.4(دول ج

  .التخصص

المتوســــط   العدد  التخصص  مجال

  الحسابي

ــراف  االنحــــ

  المعياري

ــستوى     t قيمة مـ

  الداللة  

  مجال المدير  0.60  4.00  30  علوم طبيعية

  0.71  4.19  83  علوم إنسانية
1.24 0.217 

  ال المعلممج  0.57  3.42  30  علوم طبيعية

  0.60  3.74  83  علوم إنسانية
2.47 0.015* 

  مجال الطالب  0.63  3.21  30  علوم طبيعية

  0.53  3.56  83  علوم إنسانية
2.96 0.004* 

  الدرجة الكلية  0.51  3.53  30  علوم طبيعية

 0.48  3.81  83  علوم إنسانية
2.74 0.007* 

  

أن هناك فروقاً ذات داللة احـصائية علـى الدرجـة الكليـة ، وفـي مجـالي                   يالحظ من الجدول  

 وعـدم وجـود فـروق ذات        تخـصص العلـوم اإلنـسانية،      لصالحالمعلم والطالب وأن الفروق     

  . وبالتالي تم رفض الفرضية الصفرية السابعةداللة احصائية في مجال المدير

لـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة             ال توجد فـروق ذات دال      :الفرضية الثامنة  نتائج   3.4.4

)α≤0.05 (درجــة فعاليــة المدرســة لــدى مــديري المــدارس  تقــديراتفــي متوســطات 

 .الحكومية في محافظات وسط الضفة تعزى لمتغير الخبرة في اإلدارة

ـ  للتحقق من صـحة الفرضـية الثامنـة اسـتخدمت الباحثـة اختبـار                التبـاين األحـادي     لتحلي

)One-Way ANOVA(مـديري   لـدى  روق  بين متوسطات درجـة فعاليـة  المدرسـة      للف 

لمتغيـر الخبـرة فـي اإلدارة، لمعرفـة         المدارس الحكومية في محافظات وسط الـضفة تعـزى          

  ).16.4(كما يبين الجدول ) α ≤ 0.05(إذا كانت الفروق دالة احصائياًعند مستوى الداللة 
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يارية لمجاالت درجة فعالية المدرسة وفقاً المتوسطات الحسابية واالنحرافات المع )16.4(الجدول

  .متغير الخبرة في اإلدارة

المتوسط   العدد  الخبرة في اإلدارة  المجال

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.58  4.20  32   سنوات5أقل من 

5-10 35  3.98  0.83  

  مجال المدير

  0.62  4.21  46  سنوات10أكثر من 

  0.56  3.73  32   سنوات5أقل من 

5-10 35  3.58  0.60  

  مجال المعلم

  0.64  3.65  46  سنوات10أكثر من 

  0.58  3.48  32   سنوات5أقل من 

5-10 35  3.32  0.65  

  مجال الطالب

  0.49  3.58  46  سنوات10أكثر من 

  

يتبـين  ) 16.4( مالحظة المتوسطات الحسابية الستجابات أفـراد العينـة فـي الجـدول              من خالل 

ولمعرفة فيمـا إذا كانـت الفـروق دالـة احـصائياً، اسـتخدمت الباحثـة                أن هناك فروقا بينها،     

كمــا هــو مبــين فــي الجــدول ) One-Way ANOVA(اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي

)17.4.(  
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نتائج تحليل التباين األحادي لمجاالت درجات فعالية المدرسة حسب متغير ) 17.4(الجدول رقم 

  .الخبرة في اإلدارة

ــصدر   المجاالت مـــ

  باينالت

ــات  درجـ

  الحرية

ــوع  مجم

  المربعات

متوســط 

  المربعات

قيمـــة ف 

  المحسوبة

مـــستوى 

  الداللة

بـــــــين 

  المجموعات
2  1.260  0.63  

داخـــــــل 

  المجموعات
111  52.425  

  مجال المدير

  53.685  113  المجموع

0.47  

  

1.322  

  

0.271  

  

بـــــــين 

  المجموعات
2  0.358  0.17  

داخـــــــل 

  جموعاتالم
111  41.031  

  مجال المعلم

  41.389  113  المجموع

0.37  

  

0.480  

  

0.620  

  

بـــــــين 

  المجموعات
2  1.358  0.67  

داخـــــــل 

  المجموعات
111  36.008  

  مجال الطالب

  37.365  113  المجموع

0.32  

  

2.074  

  

0.131  

  

بــــــــين 

  المجموعات
2  0.759  0.37  

ــل  داخـــــ

  المجموعات
111  27.959  

  ةالدرجة الكلي

  28.718  113  المجموع

0.25  

  

1.492  

  

0.229  
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يتضح من الجدول السابق عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة                          

)α ≤ 0.05 (       لـدى مـديري المـدارس    بـين متوسـطات تقـديرات درجـة فعاليـة المدرسـة

الخبـرة فـي اإلدارة وبالتـالي تـم قبـول             لمتغيـر  الحكومية في محافظات وسط الضفة تعـزى      

  .ة الصفرية الثامنةالفرضي

ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى             : نتائج الفرضية الصفرية التاسعة    4.4.4

 درجة فعاليـة المدرسـة لـدى مـديري الحكوميـة             تقديرات في متوسطات ) α≤0.05 ( الداللة

 . في محافظات وسط الضفة تعزى لمتغير المؤهل العلمي

     تحليــل التبــاين األحــاديدمت الباحثــة  اســتخالتاســعةللتحقــق مــن صــحة الفرضــية 

)One-Way ANOVA ( كما يبين الجدول)18.4(.  

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت درجات فعالية المدرسة) 18.4(جدول رقم 

  .والدرجة الكلية حسب المؤهل العلمي

المتوســــط   العدد  المؤهل العلمي  المجال

  الحسابي

ــراف  االنحـ

  ريالمعيا

  0.68  4.13  27  دبلوم متوسط

  0.66  4.17  70 ليسانس/ بكالوريوس

  مجال المدير

  

  0.85  3.99  16 ماجستير فأعلى

  0.55  3.60  27  دبلوم متوسط

  0.59  3.71  70 ليسانس/ بكالوريوس 

  مجال المعلم

  0.73  3.51  16 ماجستير فأعلى

  0.70  3.40  27  دبلوم متوسط

  0.51  3.52  70  ليسانس/بكالوريوس 

  مجال الطالب

  0.60  3.36  16 ماجستير فأعلى
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يتبـين  ) 18.4(من خالل مالحظة المتوسطات الحسابية الستجابات أفـراد العينـة فـي الجـدول               

أن هناك فروقاً بينها، ولمعرفة فيمـا إذا كانـت الفـروق دالـة إحـصائياً، اسـتخدمت الباحثـة                    

ــار ــادي   اختب ــاين األح ــل التب ــي  )One-Way ANOVA(تحلي ــين ف ــو مب ــا ه ، كم

  ).19.4(الجدول

 حسب متغير نتائج تحليل التباين األحادي لمجاالت درجات فعالية المدرسة) 19.4(الجدول رقم 

  .المؤهل العلمي

ــات   مصدر التباين  المجاالت درج

  الحرية

ــوع  مجمـ

  المربعات

ــط  متوسـ

  المربعات

قيمـــة ف 

  المحسوبة

مــستوى 

  الداللة

  0.22  0.446  2  بين المجموعات

ــل  داخـــــ

  المجموعات
111  53.240  

  مجال المدير

  53.685  113  المجموع

0.48  

  

0.460  

  

0.632  

  

  0.31  0.628  2  بين المجموعات

ــل  داخـــــ

  المجموعات
111  40.760  

  مجال المعلم

  41.389  113  المجموع

0.37  

  

0.848  

  

0.431  

  

  0.26  0.527  2  بين المجموعات

ــل  داخـــــ

  المجموعات
111  36.839  

  مجال الطالب

  37.365  113  المجموع

0.33  

  

0.786  

  

0.458  

  

  0.25  0.513  2  بين المجموعات

داخــــــــل 

  المجموعات
111  28.205  

  ةالدرجة الكلي

  28.718  113  المجموع

0.25  

  

1.000  

  

0.371  
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يتضح من الجدول السابق عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة                          

)α ≤ 0.05 (   لـدى مـديري المـدارس     درجـة فعاليـة المدرسـة    تقـديرات بـين متوسـطات

المؤهـل العلمـي، وبالتـالي تـم قبـول            لمتغيـر  الحكومية في محافظات وسط الـضفة تعـزى       

 .الفرضية الصفرية التاسعة

ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى الداللـة                : نتائج الفرضية العاشرة   5.4.4

)α≤0.05 (درجــة فعاليــة المدرســة لــدى مــديري المــدارس  تقــديراتتوســطاتفــي م 

 .جنس المدرسة التي يديرها المدير الحكومية في محافظات وسط الضفة تعزى لمتغير

تحليـل التبـاين األحـادي        اسـتخدمت الباحثـة اختبـار      العاشـرة للتحقق من صحة الفرضـية      

(One-Way ANOVA)     لـدى مـديري    للفروق بـين متوسـطات درجـة فعاليـة المدرسـة 

يـديرها   المدارس الحكومية في محافظات وسط الضفة تعـزى لمتغيـر جـنس المدرسـة التـي               

كمـا يبـين   ) α ≤ 0.05(عنـد مـستوى الداللـة     المدير، لمعرفة إذا كانت الفروق دالة احصائياً

  )20.4( الجدول 

الية المدرسة فعدرجات  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت )20.4(جدول رقم 

  .حسب متغير جنس المدرسة التي يديرها المدير

جنس المدرسة التي يديرها   المجال

  المدير

المتوسط   العدد

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.38  4.31  34  ذكور

  0.79  4.10  51 إناث

  مجال المدير

  

  0.75  3.99  28 مختلطة

  0.40  3.81  34  ذكور

  0.63  3.62  51 إناث

  مجال المعلم

  0.72  3.52  28 مختلطة

  0.54  3.35  34  ذكور

  0.47  3.62  51 إناث

  مجال الطالب

  0.72  3.35  28 مختلطة
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) 20.4( من خالل مالحظة المتوسـطات الحـسابية السـتجابات أفـراد العينـة فـي الجـدول                  

يتبين أن هناك فروقاً بينهـا، ولمعرفـة فيمـا إذا كانـت الفـروق دالـة إحـصائياً، اسـتخدمت                     

، كمـا هـو مبـين فـي     (One-Way ANOVA)اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي     احثة الب

  .)21.4.(الجدول

 نتائج تحليل التباين األحادي لمجاالت درجات فعالية المدرسة حسب متغير ) 21.4(الجدول رقم 

  :جنس المدرسة التي يديرها المدير

درجات   مصدر التباين المجاالت

  الحرية

مجموع 

  المربعات

متوسط 

  لمربعاتا

قيمة ف 

  المحسوبة

مستوى 

  الداللة

  0.867  1.734  2  بين المجموعات  مجال المدير

  51.951  111  داخل المجموعات  

  53.685  113  المجموع  

0.472  

  

1.836  

  

0.164  

  

  0.713  1.426  2  بين المجموعات  مجال المعلم

  39.962  111  داخل المجموعات  

  41.389  113  المجموع  

0.363  

  

1.963  

  

0.145  

  

  1.038  2.075  2  بين المجموعات  مجال الطالب

  35.290  111  داخل المجموعات  

  37.365  113  المجموع  

0.321  

  

3.234  

  

0.043  

  

  0.347  0.693  2  بين المجموعات الدرجة الكلية

  28.025  111  داخل المجموعات  

  28.718  113  المجموع  

0.255  

  

1.360  

  

0.261  

  

  

إلـى أن الفـروق بـين تقـديرات أفـراد عينـة              ) 21.4( لبيانات الواردة فـي الجـدول       تشير ا 

الدراسة حسب متغير جنس المدرسة التي يـديرها المـدير فـروق غيـر دالـة إحـصائياً عنـد                    

المستوى المحدد على الدرجة الكلية ومجاالت الدراسـة الفرعيـة باسـتثناء مجـال الطالـب مـا                
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) LSD( بــشكل عــام ، واســتخدمت الباحثــة اختبــار يــستوجب قبــول الفرضــية العاشــرة

 بين المتوسطات فـي هـذا المجـال ، كمـا بينـه              قللمقارنات البعدية للتعرف على مصدر الفرو     

  )22.4(الجدول رقم 

 للمقارنات البعدية بين المتوسطات الحسابية الستجابات LSDنتائج اختبار) 22.4(الجدول رقم 

 س المدرسة التي يديرها المديرأفراد عينة الدراسة حسب متغير جن

  المتغيرات المجال

 )ب)       (أ(  

  الفرق في المتوسطات

 )ب-أ(

  الداللة اإلحصائية

 ذكور  *0.030 0.27  إناث

  0.961 0.00 مختلطة
 *إناث *0.030 0.27 ذآور

  *0.046 0.26 مختلطة
  0.961 0.00 ذآور

مجال 

 الطالب

مختلطة
 * 0.046 026 إناث

   

  الواردة في الجدول إلى أن الفروق كانت لصالح اإلناث) LSD(ويشير نتائج اختبار 
 

 ارتباطيـة دالـة     ال توجـد عالقـة     :نتـائج الفرضـية الحاديـة عـشر        :الخامسالسؤال   5.4

تقـديرات مـديري المـدارس الحكوميـة فـي          بـين    )α≤0.05(احصائياً عند مستوى الداللـة      

ـ ل محافظات وسط الضفة الغربية    فعاليـة  ل تقـديراتهم ة مهـارات العالقـات اإلنـسانية و       ممارس

  .من وجهة نظرهمالمدرسة 

ــون   ــاط بيرس ــل اإلرتب ــة معام ــتخدمت الباحث ــية اس ــذه الفرض ــدق ه ــن ص ــق م      للتحق

)Pearson Correlation Coefficient (     واقـع ممارسـة   للكشف عن طبيعـة العالقـة بـين

يـة المدرسـة لـدى مـديري المـدارس           فعال وتقـديرات درجـة   مهارات العالقـات اإلنـسانية      

  ).23.4(ويبين الجدول .الحكومية في محافظات وسط الضفة الغربية من وجهة نظرهم
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اإلنسانية  مهارات العالقات بين تقديراتنتائج معامل ارتباط بيرسون )  23.4(جدول رقم 

     لغربية المدارس الحكومية في محافظات وسط الضفة اوتقديرات فعالية المدرسة لدى مديري

  .من وجهة نظرهم 

  الداللة اإلحصائية  )ر(قيمة معامل االرتباط   المتغيرات

  مهارات العالقات اإلنسانية

  فعالية المدرسة
0.70  0.000  

  

 ممارسـة   تقـديرات   بـين  ودالـة احـصائياً    قويـة     ايجابيـة    يتضح من الجدول وجود عالقـة     

مدرسـة مـن وجهـة نظـر مـديري المـدارس             ال  فعالية تقديرات مهارات العالقات اإلنسانية و   

  ).0.70(، حيث بلغت قيمة معامل االرتباط  محافظات وسط الضفة الغربيةالحكومية في
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  : الدراسةملخص نتائج 6.4

 فعاليـة   وتقـديرات   " مرتفعـة "ممارسة مهارات العالقات اإلنـسانية كانـت بدرجـة        تقديرات   •

لكلية ومجالي المـدير والمعلـم، فـي حـين كانـت            للدرجة ا " مرتفعة" المدرسة كانت بدرجة  

 .متوسطة بالنسبة لمجال الطالب

بــين  (α≤0.05) عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد مــستوى الداللــةو  •

 مـديري   مـن وجهـة نظـر      ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية          تقديراتمتوسطات  

جـنس والتخـصص،    المدارس الحكومية في محافظات وسـط الـضفة تعـزى لمتغيـرات ال            

  .، والمؤهل العلمي، وجنس المدرسة التي يديرها المديراإلدارةوالخبرة في 

 درجـة الفعاليـة تعـزى لمتغيـر          تقـديرات  عدم وجود فروق ذات داللة إحـصائية فـي           •

أمـا بالنـسبة لمجـال      . الجنس بخصوص الدرجة الكليـة وفـي  مجـالي المـدير والمعلـم             

 . اللة إحصائية وكانت الفروق لصالح اإلناثالطالب تبين انه توجد فروق ذات د

  تعـزى لمتغيـر التخـصص       تقديرات درجـة الفعاليـة     وجود فروق ذات داللة إحصائية في      •

، وعـدم    المعلـم والطالـب لـصالح تخـصص العلـوم اإلنـسانية             ومجالي  الدرجة الكلية  في

  .في مجال المديروجود فروق ذات داللة احصائية 

 درجة الفعاليـة تعـزى لمتغيـرات الخبـرة فـي             تقديرات  في اإحصائيعدم وجود فروق دالة      •

 .اإلدارة والمؤهل العلمي

جـنس   وعدم وجود فـروق ذات داللـة احـصائية فـي درجـة الفعاليـة تعـزى لمتغيـر           •

المدرسة التي يديرها المدير في الدرجة الكلية ومجالي المـدير والمعلـم فـي حـين وجـدت                  

 .نت الفروق لصالح مدارس اإلناثفروق داله احصائيا في مجال الطالب وكا

 درجـة ممارسـة      بـين  (α≤0.05)ىوجود عالقة قوية ذات داللة إحـصائية عنـد مـستو            •

مهارات العالقات اإلنسانية ودرجة فعالية المدرسـة مـن وجهـة نظـر مـديري المـدارس                 

  . محافظات وسط الضفة الغربيةالحكومية في
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  الباب الخامس

  :مناقشة نتائج الدراسة

  قشة نتيجة فحص السؤال األول  منا1.5

   مناقشة نتيجة فحص السؤال الثاني2.5

   مناقشة نتيجة فحص المجال األول1.2.5

   مناقشة نتيجة فحص المجال الثاني2.2.5

   مناقشة نتيجة فصص المجال الثالث3.2.5

  مناقشة نتيجة فحص السؤال الثالث3.5

   مناقشة نتيجة فحص الفرضية األولى1.3.5

  ة نتيجة فحص الفرضية الثانية مناقش2.3.5

   مناقشة نتيجة فحص الفرضية الثالثة3.3.5

   مناقشة نتيجة فحص الفرضية الرابعة4.3.5

  مناقشة نتيجة فحص الفرضية الخامسة5.3.5

   مناقشة نتيجة فحص السؤال الرابع .5.4

   مناقشة نتيجة فحص الفرضية السادسة1.4.5

  بعة مناقشة نتيجة فحص الفرضية السا2.4.5

   مناقشة نتيجة فحص الفرضية الثامنة3.4.5

  مناقشة نتيجة فحص الفرضية التاسعة4.4.5

   مناقشة نتيجة فحص الفرضية العاشرة5.4.5

    مناقشة نتيجة فحص السؤال الخامس5.5

 والتوصيات  مناقشة نتيجة فحص الفرضية الحادية عشر1.5.5
  



  

  

  

   الخامسالباب

  مناقشة النتائج والتوصيات

، كمـا يتـضمن عـدداً مـن          وفرضـياتها   أسـئلة الدراسـة    نتـائج ضمن هذا الفصل مناقـشة      يت

  .نتائجال  تلكالتوصيات المنبثقة عن

ممارسـة مهـارات العالقـات      تقـديرات    مـا    : الـسؤال األول   االجابة عـن   مناقشة نتيجة    1.5

 اإلنسانية لدى مديري المدارس الحكومية في محافظـات وسـط الـضفة الغربيـة كمـا يراهـا                 

  مديروالمدارس؟

 ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية         تقـديرات يتضح من نتائج سـؤال الدراسـة األول أن          

لدى مديري المدارس الحكومية فـي محافظـات وسـط الـضفة الغربيـة بـشكل عـام كانـت                    

حــراف نإ و )4.061( ، حيــث بلــغ المتوســط الحــسابي للدرجــة الكليــة"مرتفعــة" بدرجــة

كمـا أظهـرت النتـائج أيـضاً        . حيث كانت متوسـطة   ) 3(الفقرة رقم     بإستثناء  )0.627(معياري

أن الفقرات الثالث األولى من فقرات االستبانة حصلت علـى أعلـى متوسـطات حـسابية وهـي             

 أحـرص علـى سـيادة مبـدأ العـدل           ،أحترم كرامة المعلمين في المواقف المختلفة     : على التوالي 

 إلـى وتـرى الباحثـة أن ذلـك يعـزى           ،للمدرسـة نمي روح االنتماء    ، أ والمساواة في تعامالتي  

باألخالق اإلسالمية الـسامية التـي تؤكـد اهتمامهـا          مديري المدارس والتزامهم     طبيعة توجهات 

باإلنسان واحتياجاته ومطالبه الروحية والماديـة واإلجتماعيـة فـي جـو مـن اُأللفـة والمحبـة                  

 قـد تكمـن فـي أن        النتيجـة ن هـذه    كمـا أ  واإلحترام المتبادل بهدف إعداد اإلنسان المتكامـل،        

المدراء يقدرون أنفسهم بشكل كبير بحكم احـساسهم بثقـل المـسؤولية التربويـة الملقـاة علـى                  

  .عاتقهم
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  وفقـرة " أحترم كرامـة المعلمـين فـي المواقـف المختلفـة            " الفقرات أما بالنسبة  لحصول   

نمـي روح اإلنتمـاء     اُ " ، وفقـرة  "ل والمساواة فـي تعـامالتي     أحرص على سيادة مبدأ العد    "

  :إلى قد يعزى ، على أعلى متوسطات حسابية"للمدرسة

 جـو المدرسـة ال يخلـو مـن الخالفـات والمـشاحنات نتيجـة                شعور مدير المدرسة  بأن     •

 النـابع مـن احتـرام       اإلنـساني  العمل والتـزام المـدير بالتعامـل         وإرهاقسلوكيات محددة   

 .لسالم واالطمئنان أثناء العملكرامة وذاتية كل معلم على حدى يوفر جواً من ا

 كما أن المدراء ربما يشعرون بأن اليوم المدرسـي فيـه العديـد مـن التقلبـات واألحـداث                    •

على اختالف األشخاص والتزام المدير بمبدأ العدالة والمساواة فـي حـل الخالفـات سـوف                

 . شؤون األفراد داخل التنظيم المدرسيإدارةيجعله أكثر اتزاناً ومصداقيةً في 

 للمدرسـة   اإلداريـة  من جانب آخر فإن شعور المـديرين بـأن تحقيـق االنجـازات               أيضا  •

ينبع من انتماء حقيقي وصادق للمعلمين وحرصهم  علـى ممارسـة مهـارة تنميـة االنتمـاء                  

للمدرسة يمنح المـدير المعلمـين الثقـة الكاملـة لاللتـزام  بتحمـل المـسؤولية الوظيفيـة                   

 .ضمان نجاحها وتطورهاللمشاريع المدرسية وبالتالي 

علـى أقـل    "أسـعى لتوظيـف اهتمامـات العـاملين الشخـصية           "  حصول الفقرة    وتعزو الباحثة 

  :إلىيعود  قد " متوسط حسابي

 الشخـصية والتربويـة، التـي تمنـع أو تـدفع المـدير               واستعداداته وإمكانياتهطبيعة المدير    •

   . تبني هذه المهارة أو تركهاإلى

 عـن   اإلفـصاح المعلمين بعـض الخـصوصية وعـدم الرغبـة فـي            كما أنه قد يكون لدى       •

رغباتهم واهتماماتهم ما قد يؤدي إلى اتساع الهوة بين المـدير و المعلمـين مـا يحـول مـن                    

 . باالهتمامات الشخصية للمعلمين وتوظيفها بالشكل المناسباإللمامقدرة المدير على 

لشخـصية لتوظيفهـا فـي بـرامج      اهتمامـاتهم ا إظهاريخشون من قد كما أن بعض المعلمين    •

  . واجبهم التربوي والتعليميإلىالمدرسة ما قد يحملهم عبئاً يضاف 
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 ،),leaster  1993( ودراســة ليــستر ،)1992حلــواني، (  ودراســة وهــذه النتيجــة تتفــق

 ) 1993(، ودراسـة محمـد    )1993(  وتختلـف ودراسـة طنـاش      ،) 2008الزهراني،( ودراسة  

  .) (Dessein , 2002ودراسة 

 فعاليـة المدرسـة لـدى مـديري المـدارس           مـا تقـديرات   : مناقشة نتائج السؤال الثاني    2.5

  الحكومية في محافظات وسط الضفة من وجهة نظر المديرين أنفسهم؟

 فعالية المدرسة لدى مـديري المـدارس الحكوميـة فـي محافظـات وسـط الـضفة          تقديراتأن  

 المتوسـط الحـسابي للدرجـة الكليـة         ، حيـث بلـغ    "مرتفعـة " الغربية بشكل عام كانت بدرجـة     

ــة المدرســة  ــاريا، و )3.7422(لمجــاالت فعالي ، بالنــسبة لترتيــب )0.5063(نحــراف معي

المجاالت يأتي مجال المدير وهي ضمن الدرجة المرتفعـة، بينمـا جـاء فـي الترتيـب الثـاني                   

من حيث األهمية مجال المعلم بدرجـة مرتفعـة، ثـم تـاله  مجـال  الطالـب  وهـو ضـمن                        

  .لدرجة المتوسطةا

 أن المـدراء يريـدون أن يبينـوا أنهـم عـصريون ويرغبـون               لىإ وتعزو الباحثة هذه النتيجة     

بإعطاء صورة مشرفة حول الوضع الذي يعيـشونه فـي مدارسـهم وقـد يكـون ذلـك  دعمـاً                     

إلسلوبهم اإلداري والتوجيهي في المدارس، كما أن ارتفـاع تقـديرات الفعاليـة المدرسـية فـي                 

 قناعة مديري المدارس بالدور الذي يساهم فيـه المعلـم فـي رفـع درجـة       إلىلمعلم يعود   مجال ا 

الفعالية المدرسية، وهذا ينعكس ايجابياً علـى تحقيـق أهـداف العمليـة التربويـة ، وشـعورهم                  

بالدور الفعال الذي يقوم بـه المعلـم فـي تنميـة القـيم واالتجاهـات االيجابيـة عنـد الطلبـة                      

ئ المجتمـع وقيمـه مـا يـنعكس ايجابيـاً علـى تقـديرات درجـة فعاليـة                   والمنسجمة مع مباد  

المدرسة، وأما بالنسبة إلنخفاض تقديرات درجـة الفعاليـة بالنـسبة للطالـب ربمـا ينبـع مـن                   

شعورهم بالمسؤولية الملقاة عليهم التي تحكم علـيهم الـسعي والعمـل المتواصـل رغبـةً فـي                  

غيـاب معـايير ثابتـة تتفـق        دى الطالـب، كمـا أن        ل المأمولةالوصول وتحقيق درجات الفعالية     

 لطالـب المختلفـة التـي تخـتص بتأهيـل ا        جوانـب   النظمة المدرسية في تقييم ورعاية      عليها األ 

  ).االجتماعي، الجسمي، العقلي، واالنفعالي (ورعايته في مختلف جوانب النمو
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ـ  )2003( ، ودراسـة غرايبـة    )1993(وهذه النتيجة تتفق ودراسة طنـاش         ة الماجـدي  ، ودراس

  ). 2005( ، وتختلف ودراسة البرعمي)2003(

  :نجد ما يلي) المدير، المعلم، الطالب(وعند التدقيق في مجاالت 

تتميـز أحـوال الطـالب الـسلوكية باإلنـضباط          " نجد أن الفقرة    : بالنسبة لمجال المدير    1.2.5

بي، قـد حـصلت علـى أعلـى متوسـط حـسا           "   نتيجة متابعتها بسجالت خاصة من قبل المدير      

تفاق المدراء علـى أن االحتفـاظ بـسجل مدرسـي تـدون فيـه                ا إلىوتعزو الباحثة هذه النتيجة     

  :كافة المالحظات السلوكية واالكاديمية والصحية يضمن اآلتي

 .المختلفة له مراقبة حثيثة لحالة الطالب في كافة جوانب النمو -1

تـوفير جوانـب الـدعم       يوفر لهم صورةً شاملة حول حالة الطالب ما يسهل القـدرة علـى               -2

 . والتأهيل

التقليل من نسبة الخطأ واالرتجال في رعايـة الطالـب وتأهيلـه بوصـفه محـور العمليـة                   -3

 . درجات الفعالية المأمولة في المدارسإلىالتربوية ومعياراً أساسياً للوصول 

ربمـا  . علـى أقـل متوسـط حـسابي       " .تتصف زيارة المدير للصفوف بالهادفة    "  الفقرة   سنجد أن 

 روتينيـة   بأعمـال  ربما الزدحـام برنـامج المـديرين         األسلوبلشعور المديرين بقلة فعالية هذا      

   .قد تقلل من فعالية الزيارة الصفية للمدير

يتـيح المعلمـون فرصـاً أمـام جميـع          " ) 10(نجد  أن الفقـرة      :   بالنسبة لمجال المعلم    2.2.5

علـى أعلـى متوسـط حـسابي،        " م  الطلبة للمشاركة الصفية دون تمييز للتعبيـر عـن قـضاياه          

بـالقيم التربويـة التـي يحملهـا المعلمـين التـي              شعور المدراء    إلىوتعزو الباحثة هذه النتيجة     

فقـرة  لل "متوسـطة " في حـين كانـت تقـديرات الفعاليـة           ،بدورها تدعم حرية التواصل والتعبير    

  وحـصولها   "لـذاتي   يدير المعلمون الصفوف بطريقة تساعد الطلبـة علـى الـتعلم ا           " ) 15(رقم  

شـعور المـدراء بـضيق وقـت الحـصة          لـى   إ يعود    ترى الباحثة أنه   على أقل متوسط حسابي،   

الصفية واكتظاظ المناهج وازدحام وقت المعلمين بـأمور متعلقـة بالمـادة الدراسـية وتدريـسها                
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وتقويمها مما قد يحول دون االلتزام بالتعليم الـذاتي كطريقـة يـتم مـن خاللهـا الحكـم علـى                     

  .رجة فعالية المدرسةد

نجـد أن جميـع الفقـرات تـدل علـى أن درجـة الفعاليـة                :  وبالنسبة لمجـال الطالـب     3.2.5

يحـب الطالـب التعـاون ومـساعدة         " )23(حيث حصلت الفقـرة     " متوسطة"للمدرسة بشكل عام    

 طبيعـة التنـشئة     إلـى على أعلى متوسط حـسابي، وتعـزو الباحثـة هـذه النتيجـة              " اآلخرين  

 على اختالف طبقاتها، التي تزرع لـدى الطفـل الفلـسطيني قـيم التعـاون، وحـب                  جتماعيةاال

يتـصف الطالـب بالمهـارة       " )29( رقـم    وترى الباحثة أن حصول الفقـرة     .  واإليثار المساعدة،

 قلـة األسـاليب التـي تعتمـد علـى           إلـى يعـود   على أقل متوسط حسابي،     " في حواره ونقاشه    

 المدرسي ما قـد يـنعكس ذلـك علـى قدرتـه فـي الحـوار                 الحوار والنقاش الفعال في المجتمع    

  .والنقاش

 ممارسـة مهـارات     تقـديرات هـل تختلـف متوسـطات       :  الـسؤال الثالـث    نتائج مناقشة   3.5

العالقات اإلنسانية لدى مديري المـدارس الحكوميـة فـي محافظـات وسـط الـضفة الغربيـة                  

لعلمـي وجـنس    باختالف كـل مـن الجـنس والتخـصص والخبـرة فـي اإلدارة والمؤهـل ا                

  المدرسة التي يديرها المدير؟

  :المنبثقة عنه  فرضيات الدراسةستتم مناقشة نتائجإجابة هذا السؤال لمناقشة 

ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد            :  مناقشة نتائج الفرضية األولـى نـصها       1.3.5

ـ            ) α≤0.05(مستوى الداللة     سانيةبين متوسـطات تقـديرات ممارسـة مهـارات العالقـات اإلن

 .لدى مديري المدارس الحكومية في محافظات وسط الضفة تعزى لمتغير الجنس

 )α ≤ 0.05(الداللـة  عدم وجود فـروق ذات داللـة احـصائية عنـد مـستوى      إلىتشير النتائج 

بين متوسطات درجة ممارسة مهارات العالقات اإلنـسانية لـدى مـديري المـدارس الحكوميـة                

  .غير الجنسفي محافظات وسط الضفة تعزى لمت
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 ارتفاع درجة وعي القيـادات التربويـة مـن الجنـسين بأهميـة              إلى وتعزو الباحثة هذه النتيجة     

   ممارسة مهارات العالقات اإلنسانية لكونها مفهومـاً وسـلوكاً حقيقيـاً نابعـاً مـن عقيـدة ثابتـة                  

 يموتختلـف ودراسـة عبـد الـرح       ،  )1985( وتتفق هذه النتيجة ودراسة الربـضي      .لها جذورها 

)1996(.  

ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى              :  مناقشة نتائج الفرضية الثانية    2.3.5

 في متوسطات درجات واقـع ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية لـدى              ) α≤0.05(الداللة

  . مديري المدارس الحكومية في محافظات وسط الضفة تعزى لمتغير التخصص

 )α≤0.05( وق ذات داللـة احـصائية عنـد مـستوى الداللـة            عدم وجود فـر    إلىتشير النتائج   

 ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية لـدى مـديري المـدارس               تقـديرات بين متوسـطات    

  .الحكومية في محافظات وسط الضفة تعزى لمتغير التخصص

 ويمكن تفسير ذلك بأنه لم يكن للخلفية العلمية للمدراء دوراً بـارزاً فـي اخـتالف وجهـة نظـر                   

مديرين حول تقديرات ممارسة مهارات العالقـات اإلنـسانية لكـون هـذه المهـارات تـشكل                 ال

 النـابع مـن     اإلنـساني  للقيم واتفـاقهم علـى صـورة التعامـل           وإدراكهمجزءاً من شخصياتهم    

 راسخة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من الشخـصية التربويـة اإلداريـة التـي  يـسعى                  إسالميةمبادئ  

على اختالف تخصـصاتهم العلميـة وخلفيـاتهم الثقافيـة، واتفقـت هـذه               لتحقيقها جميع المدراء    

  ).1992حلواني، ( واختلفت مع دراسة ) 2007( سمرة والعسيليالنتيجة ودراسة أبو

ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى              :  مناقشة نتائج الفرضية الثالثة    3.3.5

ات العالقـات اإلنـسانية لـدى        ممارسـة مهـار    تقـديرات فـي متوسـطات     ) α≤0.05(الداللة

  الخبرة في اإلدارة؟ محافظات وسط الضفة تعزى لمتغير مديري المدارس الحكومية في

 )α ≤0.05(  عدم وجود فـروق ذات داللـة احـصائية عنـد مـستوى الداللـة      إلىتشير النتائج 

 ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية لـدى مـديري المـدارس               تقـديرات بين متوسـطات    

الباحثـة هـذه    ة في محافظات وسط الضفة تعزى لمتغير الخبـرة فـي اإلدارة، وتعـزو               الحكومي
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 قبـل تـولي مهمـة مـدير          المـدارس  و التشابه في الدورات التي يخضع لهـا مـدير         إلىالنتيجة  

للخبـرة فـي اإلدارة نتيجـة للتقـارب فـي ردود الفعـل والحلـول                 مدرسة  فلم يعد هناك تأثير     

  .المتوقعة للمستجيبين 

، )1996(، واختلفـت ودراسـة عبـد الـرحيم          )1999( ودراسة أبـو طـه       النتيجةقت هذه   واتف

  .)2006(وعمرو والعسيلي، أبو سمرة ودراسة

ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى              :  مناقشة نتائج الفرضية الرابعة    4.3.5

ـ               ) α≤0.05(الداللة  دىفـي متوسـطات تقـديرات ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية ل

  .مديري المدارس الحكومية في محافظات وسط الضفة تعزى للمؤهل العلمي

، )α ≤0.05( عدم وجود فـروق ذات داللـة احـصائية عنـد مـستوى الداللـة      إلىتشير النتائج 

بين متوسطات درجة ممارسة مهارات العالقات اإلنـسانية لـدى مـديري المـدارس الحكوميـة                

  .مؤهل العلميفي محافظات وسط الضفة تعزى لمتغير ال

 أن المؤهـل ال يـؤثر علـى هـذه التقـديرات ألن هـذه                إلـى وتعزو الباحثـة هـذه النتيجـة        

الممارسات قد تكون مكتسبة من خالل الـدورات التـي تعقـدها الـوزارة لجميـع المـديرين ،                   

بغض النظر عن مـؤهالتهم العلميـة وقـد تـنعكس علـى ممارسـتهم لهـذه المهـارات فـي                     

ة بالسمات الشخصية للمديرين، وبالتـالي جـاءت تقـديرات أفـراد عينـة      المدرسة، وأن لها عالق   

الدراسة متقاربة ودون فروق ذات داللة احـصائية، مـا يجعـل هنـاك تـشابهاً بـين وجهـات                    

نظر المستجيبين، كما أن النظام التربوي الفلسطيني يقيـد المـدير بأنظمـة وقـوانين وتعليمـات                 

 المجال للمـدير المؤهـل جامعيـاً والمـدير غيـر المؤهـل               التربية والتعليم، وهذا ال يدع     إدارة

واتفقـت نتيجـة هـذه      جامعياً أن تختلف تقديراتـه لممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية،              

 وعمـرو  والعـسيلي  أبـو سـمرة   واختلفـت ودراسـة ودراسـة    ،)2008(الدراسة ودراسة الفار 

  ).1985( ، ودراسة الربضي)2006(
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ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى             : ة الخامسة  مناقشة نتائج الفرضي   5.3.5

في متوسطات درجات واقـع ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية لـدى               ) α≤0.05(الداللة

مديري المدارس الحكومية في محافظات وسط الضفة تعـزى لمتغيـر جـنس المدرسـة التـي                 

  .يديرها المدير

، )α≤0.05( احـصائية عنـد مـستوى الداللـة        عدم وجود فـروق ذات داللـة         تشير النتائج الى  

بين متوسطات درجة ممارسة مهارات العالقات اإلنـسانية لـدى مـديري المـدارس الحكوميـة                

  .في محافظات وسط الضفة تعزى لمتغير جنس المدرسة التي يديرها المدير

 فهـم     ألفـراد عينـة الدراسـة فـي        واإلدراكـي  القيمـي    تشابهاللى  إ وتعزو الباحثة هذه النتيجة     

ـ ، مـا    المـدارس واإلجتماعية في    لبيئات التنظيمية والبشرية  ا   طريقـة  نجم عنـه تـشابهاً فـي      ي

 علـى اخـتالف المواقـف المدرسـية التـي يتعـرض لهـا               ممارسة مهارات العالقات اإلنسانية   

  .مديري المدارس

 فعاليـة المدرسـة لـدى مـديري         تقـديرات هـل تختلـف     :  السؤال الرابـع   نتائج مناقشة   4.5

رس الحكوميـة فـي محافظـات وسـط الـضفة الغربيـة بـاختالف كـل مـن الجـنس،                     المدا

  التخصص، الخبرة في اإلدارة، المؤهل العلمي، جنس المدرسة التي يديرها المدير؟

  :المنبثقة عنه لإلجابة عن هذا السؤال تم فحص فرضيات الدراسة

ائية عنـد مـستوى     ال توجد فـروق ذات داللـة إحـص         : مناقشة نتائج الفرضية السادسة    1.4.5

 فعاليـة المدرسـة لـدى مـديري المـدارس      تقـديرات فـي متوسـطات   )  α ≤ 0.05( الداللة

  .الحكومية في محافظات وسط الضفة تعزى لمتغير الجنس

و مجـال    حيث بينت النتائج عدم وجـود فـروق ذات داللـة احـصائية  فـي الدرجـة الكليـة                   

نه توجـد فـروق ذات داللـة احـصائية وكانـت      أالمدير والمعلم، أما بالنسبة لمجال الطالب تبين      

  .الفروق لصالح اإلناث
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وتعزو الباحثة هذه النتيجة إلى سعة اطالع أفراد عينة الدراسـة مـن الجنـسين واتفـاقهم علـى                   

معايير للفعالية المدرسية يقوم بتطبيقها المـدراء بـشكل دائـم وذلـك رغبـة فـي دفـع عجلـة                     

كما أن تقدير الفعاليـة المدرسـية يتـأثر بـالجو المدرسـي             الفعالية المدرسية باإلتجاه المرغوب     

العام وينعكس ذلك على تقدير المدير علـى اخـتالف جنـسه مـا يـستدعي الموضـوعية فـي                    

التقييم ووضوح الهدف، أما بالنسبة لوجود فـروق ذات داللـة احـصائية فـي مجـال الطالـب،                   

التـي تهـتم  بتقـدير الفعاليـة          طبيعـة المـديرات      إلـى  فإن ذلك يعود     اإلناثلصالح المديرات   

للطالب بشكل دقيق بحكم طبيعتها األنثوية وغريزة األمومـة التـي ربمـا تجعلهـا أكثـر قربـاً                   

من الطالب مما يجعلها تـشعر بـأن فعاليـة الطالـب  قـد ينقـصها الكثيـر لتواكـب الفعاليـة                  

  .المتحققة في المجاالت األخرى في المدرسة

  ). 2005(، واختلفت مع دراسة البرعمي)1993(ناشواتفقت هذه النتيجة مع دراسة ط

ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى             :  مناقشة نتائج الفرضية السابعة    2.4.5

فــي متوســطات درجــة فعاليــة المدرســة لــدى مــديري المــدارس ) α ≤ 0.05(الداللــة 

  .الحكومية في محافظات وسط الضفة تعزى للتخصص

د فروق ذات داللة احـصائية  فـي مجـال المـدير، أمـا بالنـسبة                 حيث بينت النتائج عدم وجو    

حـصائية وكانـت    إنـه توجـد فـروق ذات داللـة          أللدرجة الكلية ولمجال المعلم والطالب تبين       

  .الفروق لصالح تخصص العلوم اإلنسانية

عـدادهم وتـأهيلهم    إ أن ذوي تخصص العلـوم اإلنـسانية بحكـم           إلى وتعزو الباحثة هذه النتيجة     

 في عمليـة التقيـيم ربمـا يعـود ذلـك إلـى أن               اً تكون نظرتهم أكثر شمولية وموضوعية     تربوي

متخصصي العلوم اإلنسانية لديهم فرصاً أكثـر لمتابعـة الوضـع التقييمـي لفعاليـة المدرسـة ،                   

 علـى   اإلشـراف  ال يجـدون صـعوبة فـي         ،فالمدراء المتخصصين في مبحث اللغـة العربيـة       

ـ        وغيرهـا مـن العلـوم       اإلسـالمية ات االجتماعيـة والتربيـة      معلمي اللغـة العربيـة والدراس

 اإلشـراف ، في حين قد تنحصر فرص المدير المتخصص فـي العلـوم الطبيعيـة فـي                 اإلنسانية

العديـد مـن الـدول فـي        وقـد توجهـت      على عدد أقل من المعلمين من معلمي المواد العلمية،          
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مدرسـية، الحـصول علـى      ال دارةاإل المرشـحين لتـولي      اشتراط حـصول  لى  إالوقت الحاضر   

) 1985(واتفقت هـذه النتيجـة مـع دراسـة الربـضي           .أو المدرسية  مؤهل في اإلدارة التربوية   

  ).1992حلواني،( ، واختلفت هذه النتيجة ودراسة )1993(ودراسة طناش

 مناقشة نتائج الفرضية الثامنة ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى                   3.4.5

 فعاليــة المدرســة لــدى مــديري المــدارس تقــديراتفــي متوســطات ) α≤0.05(الداللــة 

  .الحكومية في محافظات وسط الضفة تعزى لمتغير الخبرة في اإلدارة

بـين  ) α ≤ 0.05(بينت النتائج عدم وجود فروق ذات داللـة احـصائية عنـد مـستوى الداللـة     

وسـط  متوسطات درجة فعالية المدرسة لـدى مـديري المـدارس الحكوميـة فـي محافظـات                 

  .الضفة تعزى لمتغير الخبرة في اإلدارة

المتبعـة مـن قبـل        وتعزو الباحثة هذه النتيجة لشفافية وفاعلية األنظمـة واألسـاليب التربويـة           

 أدائهـا لواجباتهـا الملقـاة علـى عاتقهـا علـى              قناعاتهـا بفاعليـة    ، من حيث  مديري المدارس 

 مـديري  إلعـداد زارة التـي تـسعى     وقد يعود ذلك لمنهجيـة الـو       اختالف وتباين سنوات الخبرة   

المدارس ليكونوا على درجة من الفعالية المنـشودة مـن خـالل الـدورات التأهيليـة والبـرامج                  

التدريبية التنموية التي تتعلق بطرائق تطـوير المدرسـة بغـض النظـر عـن سـنوات الخبـرة                   

ة فعاليـة   ، هذا عوضاً عن الدعم المتواصل للمديرين الجـدد فـي مجـال رفـع وزيـاد                اإلدارية

ــة  مدارســهم  ــع دراس ــة م ــذه النتيج ــت ه ــي، واتفق ــة )2005(البرعم ــت ودراس ، واختلف

  ).1994(جغنيني ، ودراسة)1993(طناش

ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد            :  مناقشة نتائج الفرضية الصفرية التاسعة     4.4.5

لحكوميـة   درجـة فعاليـة المدرسـة لـدى مـديري ا     تقديراتفي ) α ≤ 0.05(مستوى الداللة 

  . في محافظات وسط الضفة تعزى  لمتغير المؤهل العلمي

حـصائية عنـد مـستوى      إيتضح من نتيجة فحص الفرضـية عـدم وجـود فـروق ذات داللـة                

بين متوسطات درجة فعاليـة المدرسـة لـدى مـديري المـدارس الحكوميـة       ) α ≤ 0.05(الداللة

  .في محافظات وسط الضفة تعزى لمتغير المؤهل العلمي
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الجوانـب المدرسـية وتأهيـل      إلى الدورات المتـشابهة فـي رعايـة   و الباحثة هذه النتيجة وتعز

 المؤهـل العلمـي     فئـات  وعـدم تـأثير      القيادات المدرسية لتصبح على مستوى الفعالية المأمولة      

) 1993(طنـاش ودراسـة    ، واتفقت نتيجـة هـذه الدراسـة       مستويات الفعالية المتوقعة  على تقييم   

  ).1999(نيني واختلفت ودراسة جغ

ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد مـستوى             :  مناقشة نتائج الفرضية العاشرة    5.4.5

 فعاليـة المدرسـة لـدى مـديري المـدارس      تقـديرات فـي متوسـطات   ) α ≤ 0.05(الداللـة  

  .الحكومية في محافظات وسط الضفة تعزى لمتغير جنس المدرسة التي يديرها المدير

 عينـة الدراسـة حـسب متغيـر جـنس           أفـراد ى أن الفروق بين تقديرات      لإتشير نتيجة الدراسة    

عنـد المـستوى المحـدد علـى الدرجـة           حـصائياً إالمدرسة التي يديرها المدير فروق غير دالة        

الكلية ومجاالت الدراسة الفرعية، باستثناء مجال الطالـب،  ولمعرفـة اتجاهـات الفـروق فـي                 

الفـروق   مقارنات البعديـة للتعـرف علـى مـصدر        لل) LSD(مجال الطالب تم استخدام اختبار      

  .بين المتوسطات في هذا المجال فكانت الفروق باتجاه اإلناث

هذه النتيجة إلـى التـشابه فـي البيئـات التنمويـة والتنظيميـه والبـشرية فـي                  وتعزو الباحثة   

المدارس وتوحد مجاالت الفعاليـة مـن وجهـة نظـر المـدراء علـى اخـتالف جـنس طلبـة                     

 المنبثـق   اإلنـاث  فـإن ذلـك يعـود لـشعور          اإلناثالنسبة لكون الفروق اتجهت إلى      المدارس وب 

عن حقيقة كونهن أمهاتً يجعلهن أكثر قرباً من الطالب وبالتـالي قـد يلمـسن أمـوراً لديـه قـد                     

لكـادر الـذي يعمـل فـي        ل وقد يكون السبب وراء ذلك يعود نتيجـة        تغيب عن المدراء الذكور،   

 احتـواء   إلـى الب من اإلناث اللواتي بطبيعـتهن الفطريـة يتـوجهن           بالغ حيث أنه    هذه المدارس 

الموقف، هذا عوضاً عن الـضغوط الوظيفيـة واإلجتماعيـة واإلقتـصادية التـي تعـاني منهـا                  

رغبـةً فـي تحـسين وضـع الطالـب          لى قبول الوضـع علـى حالـه         إ التي تدفعهن    المديرات

  .وتطويره
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  : السؤال الخامستائجن  مناقشة5.5

 ارتباطيـة دالـة احـصائياً عنـد         ال توجد عالقـة   :  الفرضية الحادية عشر   نتيجةاقشة   من 1.5.5

 ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية         تقديرات متوسـطات   بين    )α≤0.05(مستوى الداللة   

 فعالية المدرسة لدى مديري المـدارس الحكوميـة فـي محافظـات وسـط الـضفة                 وتقديرات  

  . الغربية من وجهة نظرهم

 )α≤0.05(حصائية عنـد المـستوى    إ ذات داللة     ايجابية  وجود عالقة قوية   إلىة الفرضية   تشير نتيج 

 فعالية المدرسة لدى مديري المـدارس       تقديرات ممارسة مهارات العالقات اإلنسانية و     تقديراتبين  

  .الحكومية في محافظات وسط الضفة الغربية

اعة اإلداري بأنه ال يعمل وحده، انما يعمل        دراك المستجيبين ألهمية قن   إلوتعزو الباحثة هذه النتيجة      

ويتـضح   ،المرجـوة  الريادة ال الرياسة هي التي تحقق الفعالية          وأن مع منظومة متكاملة من األفراد    

 المعلمـون والطلبـة     ليتمكنلمناخ التعليمي اإلنساني السليم في المدرسة       ل هخالل تهيئ  ذلك جلياً من  

 وهذه  ، تؤدي المدرسة الفعالة رسالتها على أتم وجه       ال حتى    من العمل بشكٍل تشاركي فع     والعاملون

 ، ودراسة محمد  )1987(، ودراسة أحمد    )1992(وحلواني  ،  )1985(الربضي النتيجة اتفقت ودراسة  

 ودراسـة ثـارنجتون   ) Gortz,2000( ، ودراسـة جـورتز    )2008(، ودراسة الكركـي   )1993(

)(Tharrington,1993،   ودراسة يـونج )Young,1988( اوسـنر  دراسـة ، و)Osnier,1997 (

 )2007( هاردي ، ودراسة)Helen,1997( هلن ودراسة )Dramsted ,2004( ودراسة درامستد

  .)Pridjen,2005( بردجن واختلفت ودراسة
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  :التوصيات 2.5.5

توفير برامج تدريبية دورية خاصة لتأهيل المعلمـين لرعايـة الطالـب وإعـداده  فـي كافـة                    -

  . الجسمي، والعقلي، والحركي واإلنفعالي فةجوانب النمو المختل

ن فـي القيـادة والتفاعـل اإلجتمـاعي علـى يـد متخصـصي              دورات للطلبـة     إقامةضرورة   -

  .إلعداد الطلبة إعداداً مسلكياً وعلمياً بشكل متوازنتربويين، 

 وخـصوصا فـي مجـال     خصائص للمدرسـة الفعالـة فـي كافـة المجـاالت      اعتمادضرورة   -

 وتعليمات وزارة التربية والتعلـيم وتعميمهـا علـى المـدارس ومراقبـة              من قوانين ض،  الطالب

 .الوضع التقييمي بشكل دوري ومتواصل

 إلى مديري المدارس بأهميـة توظيـف اهتمامـات المعلمـين الشخـصية فـي العمـل                  اإليعاز -

 .المدرسي

 أن يعي مديرو المدارس أهمية تفعيل إستراتيجية التعلـيم الـذاتي فـي إطـار مـن التخطـيط                   -

 . والمدرسي وبالتنسيق مع المعلميناإلداري

  :وتقترح الباحثة عمل المزيد من الدراسات حول •

معلمـون، المـشرفون،    ال: ات اإلنـسانية لـدى الفئـات التاليـة         العالق  مهارات واقع ممارسة  -

  . مكاتب التربية والتعليم، والطلبة وموظفي، مديريرؤساء األقسام

ارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية لـدى مـديري             مم واقعإجراء دراسات للمقارنة بين      -

 .ن من جهة أخرىيالمعلم ووجهة نظرالمدارس من وجهة نظرهم من جهة، 

 برنامج لتنميـة وتطـوير مهـارات العالقـات اإلنـسانية            إلى دراسة تطبيقية للتوصل     إجراء -

 .لدى مديري المدارس يحوي خطوات محددة

نسانية بـين العـاملين داخـل المدرسـة علـى            دراسة حول أثر سلوكيات العالقات اإل      إجراء -

 . المدرسةإنتاجية
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 . دراسة حول دور العالقات اإلنسانية في رفع كفاءة المدرسةإجراء -

أن تجرى دراسات أخرى مماثلة لهذه الدراسـة فـي ضـوء متغيـرات مختلفـة كالديانـه،                   -

 .والعمر، والبيئة
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  المراجع العربية

  . القرآن الكريم

 

فاعلية المدرسة اإلعدادية فـي وكالـة الغـوث مـن وجهـة نظـر                ":)1991(.مدأبو الرز، مح  

 الجامعـة األردنيـة،    ة،ررسـالة ماجـستير غيـر منـشو        ،"المشرفين والمـديرين والمعلمـين    

  .، األردنعمان

 واقـع الممارسـات     :)2007.(اهليـل، فـوزي   وأبـو    والعـسيلي، رجـاء؛    سمرة، محمود؛  أبو

مجلـة  وية في محافظة الخليـل مـن وجهـة نظـر المعلمـين،              اإلشرافية لمديري المدارس الثان   

  .188-161،  3،جامعة الخليل للبحوث

 تـصورات مـديري المـدارس       :)2006. (أبو سمرة، محمود؛ والعسيلي، رجاء؛ وعمرو، أمـل       

الثانوية وأوليـاء األمـور فـي محافظـة الخليـل للتفاعـل بـين اإلدارة المدرسـية والمجتمـع                    

 . 163-140، 2، خليل للبحوثمجلة جامعة الالمحلي، 

الـصفات الشخـصية والمهنيـة لمـدير المدرسـة المرغوبـة مـن              " :)1999 (.أبو طه، محمد  

، رسـالة   " وكالـة الغـوث الدوليـة      /التعليميـة قبل المعلمين والمعلمات فـي منطقـة الخليـل          

 . ، القدس، فلسطينماجستير غير منشورة، جامعة القدس

دار الكتـاب الثقـافي،      اف التربـوي والعمليـة اإلشـرافية،      اإلشـر  :)1998. (عابد، محمود  أبو

 .ربدا

خصائص المدرسة الفعالـة مـن وجهـة نظـر مـشرفي ومـديري              " :)2006( .، زكريا بدة ل أبو

جامعـة الـسودان،     ، غيـر منـشورة    هارسالة دكتـور   ،"ومعلمين وطالب مدارس القدس الثانوية    

  .، السودانالخرطوم

ء  الوفـا  ، دار )1(، ط اإلنـسانية فـي المؤسـسة التعليميـة       العالقـات    :)1999. (أحمد، أحمـد  

 .للطباعة والنشر، اإلسكندرية، مصر

 
 

102



، القـاهرة  مكتبـة اإلنجلـو المـصرية،      بحـوث ودراسـات تربويـة،      :)1987(. حـافظ أحمد،  

 .مصر

واقـع ممارسـة المـدير المبتـدئ والمـدير الخبيـر ألبعـاد القيـادة                " :)2007(.أحمد، عائدة 

 الثانوية الحكوميـة، فـي محافظـة رام اهللا والبيـرة مـن وجهـة نظـر                  الفعالة في المدارس  

  .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة بير زيت، فلسطين، "المعلمين

ـ " : ) )2001. (األشهب، عائدة   مـشاركة أعـضاء الهيئـات التدريـسية فـي مـدارس             ةدرج

ماجـستير غيـر    ، رسـالة    "القدس في اتخاذ القـرار وعالقتـه فـي االنتمـاء لمهنـة التعلـيم              

 .جامعة القدس، القدس، فلسطين منشورة،

ـ    ): 2000. (األغبري، عبد الصمد    ، التخطيطـي والتنظيمـي المعاصـر      داإلدارة المدرسـية البع

 .دار الفكر للطباعة والتوزيع، عمان، األردن ،) 1(ط

فاعلية المدرسة األساسـية الحكوميـة فـي سـلطنة عمـان مـن              " ):2005(. البرعمي، سمية 

الجامعـة   رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة،        ،"ظر المشرفين والمـديرين والمعلمـين     وجهة ن 

 .األردنية، عمان، األردن

 .كلية التربية،جامعة اإلسكندرية المدرسة الفعالة، :)2003(. فاروق البوهي،

  .دوافع السلوك وتطبيقاتها التربوية، دار األمل،القدس): 1987.(جبر، أحمد؛النابلسي،نظام

خــصائص المدرســة األساســية الفعالــة فــي رأي مــديري ": )1995 (.محمــدالجــرادات، 

 رسـالة ماجـستير غيـر منـشوره، جامعـة اليرمـوك،             ،"المدارس األساسية في شمال األردن    

 .ربد، األردنإ

 المدرسة الفعالة مـن وجهـة نظـر معلمـي المـدارس الرسـمية فـي                 :)2001.(جغنيني، نعيم 

 .99-67 ، 47امعة المنصورة،، جمجلة كلية التربيةمحافظة مادبا، 
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 العالقـة بـين األسـلوب القيـادي وااللتـزام التنظيمـي             :)2007. (جودة، إيمان؛ واليافي، رندة   

وصراع الدور وغموضه وبعض المتغيرات الديمغرافيـة فـي إحـدى شـركات القطـاع العـام                 

 .443-415، )3 (14، المجلة العربية للعلوم اإلدارية. في جمهورية مصر العربية

، دار الفكـر العربـي، القـاهرة       اإلدارة التعليميـة واإلدارة المدرسـية،      :)2000(. جي، أحمد ح

  .مصر

 ،"درجة فاعلية المدرسـة الثانويـة األكاديميـة الحكوميـة فـي األردن            " :)1991(. حداد، كوثر 

 .، الجامعة األردنية، عمان، األردنرسالة ماجستير غير منشوره

 اإلنـسانية ودورهـا فـي تحـسين األداء فـي الجامعـات              العالقـات " : )2004(. سعد حرب،

ق، المفـر  جامعـة آل البيـت،     رسالة ماجستير غيـر منـشورة،     "،  الرسمية والخاصة في األردن   

 .األردن

 المـدارس الفلـسطينية فـي       مـديري أطر القيـادة التربويـة لـدى        " ):2003(. حرحش، ريما 

، ماجـستير غيـر منـشورة     رسـالة   "،  منطقة القدس وضواحيها مـن وجهـة نظـر المعلمـين          

 .فلسطين ،جامعة بيرزيت

سـيكولوجية اإلدارة المدرسـية واإلشـراف الفنـي     : )1976.(حسين، منصور؛ زيدان، محمـد 

  .، مكتبة غريب، القاهرة، مصرالتربوي

القيــادة اإلداريــة والجــوهر المفقــود  دراســة عــن العالقــات ): 1992. (حلــواني، ابتــسام

افرها في األجهـزة الحكوميـة فـي المنطقـة الغربيـة بالمملكـة              االنسانية في اإلدارة ومدى تو    

 .85-75، اإلقتصاد واإلدارة، صمجلة جامعة الملك عبد العزيزالعربية السعودية  

فاعلية المرحلة األساسـية فـي المـدارس الخاصـة فـي محافظـة              " :)1995(. إبراهيم حماد،

، رسـالة ماجـستير غيـر       "معلمـين  وال والمـديرين الزرقاء من وجهة نظر المشرفين التربويين       

 .، األردنالجامعة األردنية، عمان، منشورة
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 أثـر األنمـاط القياديـة لرؤسـاء األقـسام العمليـة علـى الـوالء                 :)2003. (الخشالي، شاكر 

المجلـة األردنيـة للعلـوم      . التنظيمي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعـات األردنيـة الخاصـة          

 .159-124، 1، التطبيقية

الخـصائص المميـزة للمـدارس ذات التحـصيل األكـاديمي           ": )1982(.  عبـد القـادر    ،يالخليل

 جامعـة  ة،رسـالة ماجـستير غيـر منـشور     ،"العالي في إمتحـان الدراسـة الثانويـة العامـة        

 .األردن، إربد، اليرموك

أســسها النظريــة وتطبيقاتهــا :قــراءات فــي اإلدارة المدرســية): 2001.(الخمــيس، ســالمة

  .االسكندرية، مصر، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر.ميةالميدانية والعل

العالقـات  ا المدرسة الثانويـة فـي عمـان نحـو            مدير واقع اتجاهات ": )1985(.  بدر ،لربضيا

،رسـالة ماجـستير غيـر      "اإلنسانية وأثرها في مستوى أدائـه اإلداري كمـا يـراه المعلمـون            

 .، األردن عمان،الجامعة األردنية، منشوره

ــمي،  ــدرس ــة): 2004.( محم ــيات اإلدارة التربوي ــة 1، طأساس ــدنيا الطباع ــاء ل ، دار الوف

 .والنشر، اإلسكندرية، مصر

كمدخل لتطـوير نظـام التعلـيم العـام فـي             متطلبات المدرسة الفعالة،   :)2003 (.عقيل،  رفاعي

 .45 - 3 ، 7،مجلة الثقافة والتنمية مصر،

ــده ــف،  الرواش ــرار الم": )2007( . خل ــوالء  صــناعة الق ــاألمن وال ــشعور ب ــي وال درس

  .، األردن دار الحامد للنشر، عمانالتنظيمي،

فاعليـة المدرسـة الحكوميـة األساسـية فـي مديريـة تربيـة عمـان           ": )1995 (.وائل،  زهد

 رسـالة ماجـستير غيـر       "الكبرى األولى من وجهة نظـر المـديرين والمـشرفين والمعلمـين           

 .ن، األردمنشورة، الجامعة األردنية، عمان
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 اإلنـسانية  العالقـات  ونظريـة  العلميـة  اإلدارة نظرية تطبيق مدي:" )2008. (الزهراني، مسفر

 بالمــدارس المتوســطة مــن وجهــة نظــر المــديرين والمعلمــين درسيةـالمــ اإلدارة فــي

يـز،   جامعـة الملـك عبـد العز       ، رسالة ماجستير غير منـشورة     ، "الحكومية في المدينة المنورة   

  .لسعوديةالمدينة المنورة، ا

 ين،حردراسة واقع التعاون بين المدرسـة واألسـرة والمجتمـع بـالب    " :)1990(. حسين، السادة

 .71 ، 35،الرياض  مجلة رسالة الخليج، 

ـ المعايير التخطيطية في ت   ":)2002(. بسام،  سرحان حالـة دراسـية لمحافظـة      (وير المـدارس  ط

 . ، فلسطين،نابلسالنجاح الوطنية، جامعة رسالة ماجستير غير منشورة ،)رام اهللا والبيرة

، مكتبـة القـاهرة الحديثـة،       1، ط العالقـات اإلنـسانية فـي اإلدارة       :)1984. (الشبكشي، صالح 

 .القاهرة،  مصر

أهمية ممارسـة سـلوكيات العالقـات اإلنـسانية مـع المعلمـين             " :)2001(.  عبد اهللا  ،الشرفات

رسـالة ماجـستير غيـر      " المعلمـين   مديري مدارس لواء البادية الشمالية من وجهة نظـر         لدى

 . ، األردنربدإ ،جامعة اليرموك، منشورة

خصائص المدرسة الفعالـة فـي رأي مـديري المـدارس الثانويـة             " :)1993(. شعبان، واصف 

 . األردن اربد، جامعة اليرموك، رسالة ماجستير غير منشورة،، "في األردن

ائيـة وتحديـد العوامـل التـي تميـز          تقييم فاعليـة المدرسـة اإلبتد     " :)1991(.  خولة ،صبحا

رسـالة ماجـستير غيـر    "، المدارس الفعالة وغيـر الفعالـة فـي مـدارس عمـان الحكوميـة          

 .، األردنالجامعة األردنية، عمان منشورة،

تقييم دور المدرسـة الرياديـة فـي األردن فـي ضـوء توصـيات               ":)1999(. خلف،  الصمادي

" ين التربـويين والمـديرين والمعلمـين      برنامج التطوير التربوي مـن وجهـة نظـر المـشرف          

 .، األردنربدارسالة ماجستير غير منشورة،جامعة اليرموك، 
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ــاني ــسن، الطح ــوي، :) 2005(. ح ــان)1(ط اإلشــراف الترب ــشر، عم ــشروق للن ، ، دار ال

 . األردن

أنماط السلوك القيـادي لمـديري المدرسـة الثانويـة وأثرهـا فـي              " :)1982(.  محمد ،الطوالبة

، " فـي األردن    المدرسـية  فعاليـة اإلدارة  لين اإلدارة والمعلمـين، وتـصور المعلمـين         العالقة ب 

 .، األردنرسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة األردنية، عمان

ــل ــاني،الطوي ــاق  :)1999(.  ه ــاهيم وأف ــة مف ــل ، 1 ط،اإلدارة التعليمي ــان دار وائ ، عم

 .عمان،األردن

والخبـرة والجـنس، ومكـان وجـود المدرسـة فـي            أثر طبيعة العمل     :)1993( سالفة،   ،طناش

مجلـة أبحـاث    تقدير فاعلية المدرسـة الثانويـة األكاديميـة الحكوميـة فـي محافظـة إربـد،                 

 .193 -169 ،، سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية1،اليرموك

 .، األردن عمان،دار الشروق، 1طاإلدارة المدرسية الحديثة،" :)2001(.  محمد،عابدين

درجة رضـا معلمـي المرحلـة الثانويـة عـن مـستويات العالقـات               " :)2002(.  محمد ،عباينة

 رسـالة   ،"ربـد األولـى   إاإلنسانية بين المعلمين والمشرفين التربـويين فـي مـدارس تربيـة             

 .، عمان، األردنماجستير غير منشورة، جامعة عمان العربية

ري المـدارس األساسـية فـي       أنماط السلوك القيادي لـدى مـدي      " :)1996(. عبد الرحيم، زهير  

رسـالة  ،  "محافظة إربد وعالقتها بالرضـا الـوظيفي للمعلمـين مـن وجهـة نظـر المعلمـين                

 .ربد، األردنإماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، 

 دار الفكــر، القــاهرة، ،8 ط ،دارة األفــراد والعالقــات اإلنــسانيةإ :)1979 (.عــاطف عبيــد،

 .مصر

امل التـي تـسهم فـي فعاليـة المدرسـة األساسـية وأهميتهـا               العو" :)1994 (. نادرة ،عدس

، رسـالة ماجـستير     ")دراسـة حالـة عمـان الكبـرى، الزرقـاء         (النسبية من منظور اقتصادي     

 . األردن، عمان، الجامعة األردنية،غير منشورة
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ساسـية التابعـة    ألالتغيرات التي تـؤثر علـى فعاليـة المـدارس ا          " :)2000(. عصام،  العرايفي

رسالة ماجـستير غيـر منـشورة، الجامعـة األردنيـة،           ،" التربية والتعليم لمحافظة مادبا    لمديرية

   .، األردنعمان

مهارات قيادة الفريـق العمـل لـدى مـديري المـدارس الثانويةالعامـه              ): 2007.(عشيبة، فتحي 

 ).360-357 ص)3( 47، دورية اإلدارة العامةووكالئها، واقع ممارستها وسبل تنميتها، 

واقع مشكالت النظـام المدرسـي والحلـول المقترحـة كمـا يراهـا              " :)2008. (خليلعطيوي،  

 ماجـستير غيـر منـشورة،       ة، رسـال  "مديرو المدارس في محافظتي رام اهللا والبيـرة والقـدس         

 .  القدس، القدس، فلسطينةجامع

 . ، األردن عمان،رةيدار المس، )1(، طمبادئ اإلدارة المدرسية: )1998(.  محمد،عمايرة

 السلوك القيـادي لمـدير المدرسـة وعالقتـه بثقـة المعلـم بالمـدير                :)1992(. خالد،    لعمريا

  .174-143 ، 3 موك،رمجلة أبحاث الي ،"وبفعالية المدير من وجهة نظر المعلمين

، الطبعـة    بنية القـصيدة الجاهليـة ، الـصورة الـشعرية لـدى امـرئ القـيس                :)1992.(عوض، ريتا 

 .تاألولى، دار اآلداب، بيرو

مدى توافر عناصر المدرسـة الفعالـة فـي مـدارس شـمال األردن              ": )2003 (.، حسن غرابية

 ر رسـالة ماجـستي    ،نن التربـويي  يرها أعضاء مجالس اآلبـاء والمعلمـين والمـشرف        وكما يتص 

 . ، األردن عمانبية،غير منشورة، جامعة عمان العر

لية لمـديري المـدارس الثانويـة       الكفايات المهنيـة الحاليـة والمـستقب      ): "2008. (الفار، سهاد 

، رسـالة   "والحكومية ومديراتها من وجهة نظـر المـديرين ورؤسـائهم فـي الـضفة الغربيـة               

 .ماجستير غير منشورة،جامعة القدس،  القدس،  فلسطين

ــي،  ــد الفق ــؤمناعب ــرة، : )1994(. لم ــية المعاص ــ اإلدارة المدرس ــةشمن           ورات جامع

 .، ليبيا يونس، بنغازيرقا
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الممارسات اإلداريـة لمـديري مـدارس محافظـة القـدس وعالقتهـا             ): "2009.(سم، جميلة قا

  .، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة القدس، فلسطين"بالروح المعنوية للمعلمين

تقييم فاعلية معلمي الرياضـيات للـصف العاشـر األساسـي فـي             : ")2005(.  إبراهيم ،قرعيش

 رسـالة ماجـستير     ،"وجهـة نظـر المـديرين والطلبـة       مدارس محافظة الخليل الحكومية مـن       

 .، القدس، فلسطينغير منشورة، جامعة القدس

تقيـيم واقـع انتمـاء معلمـي المـدارس الحكوميـة فـي محافظـة                " :)2008 (.الكركي، كرم 

 رسـالة ماجـستير     ،"الخليل لمهنة التعليم ودور مدير المدرسة في تعزيزه مـن وجهـة نظـرهم             

 .، القدس، فلسطينسغير منشورة، جامعة القد

  .ض، دار العلوم، الريا  القيادة اإلدارية:)1980(. افو ن، كنعان

 مجلــة،  إدراكــات مــدير المدرســة ركيــزة اإلدارة المدرســية:)1993(. ارنمــ أ،الكيالنــي

 .26-23، 1المعلم،

ظـر مـديري    خصائص المدرسة االبتدائيـة الفعالـة مـن وجهـة ن          ":)2003(. محمد،  الماجدي

رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة،         ن بالمملكة العربية الـسعودية،    فظة حفر الباط  ومعلمي محا 

  .، األردنالجامعة األردنية، عمان

 الـسلوك اإلداري لمـديري المدرسـة االبتدائيـة والثانويـة،          : )2002(. عبد الرحمن  المحبوب،

 .225 -171 ، 55، التعاونمجلة

فاعليـة اإلدارة المدرسـية، دراسـة    دور العالقـات اإلنـسانية فـي    ": )1993(. محمد، زينـب  

رسـالة ماجـستير غيـر منـشورة، جامعـة       ،"ميدانية في المدارس االبتدائية بمحافظة الغربيـة      

 . ، مصربنها الزقازيق،

تحليل أنمـاط المنـاخ التنظيمـي الـسائد فـي المـدارس الثانويـة               "): 1987. (محمود، حسين 

  .، األردن الجامعة األردنية، عمان، رسالة ماجستير غير منشورة،"الحكومية في األردن
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ــراد ــاش ،م ــة ": )1992(. بوعب ــي المؤســسات الجزائري ــسانية ف ــات اإلن ــالة "، العالق رس

  .، الجزائراجستير غير منشورة، جامعة الجزائرم

، القـاهرة لـإلدارة العامـة ب    المعهـد القـومي      العالقـات اإلنـسانية،   ": )1970(. دسـي  مرسي،

 .القاهرة

، القـاهرة ،  مجلـة التربيـة     العالقات اإلنسانية فـي اإلدارة المدرسـية،       :)2008(. محمد،  مرسي

23 ،70-77. 

العالقــة بــين الكفــاءة اإلداريــة لمــديري المــدارس الثانويــة  ":)2006(. ســامي، مــروة

 ،جامعـة القـدس   ،  جـستير غيـر منـشورة      رسالة ما  ،"واالنتماء التنظيمي في محافظة بيت لحم     

 . ، فلسطينالقدس

 .فلسطيننشرة السكان، : )2007(. ي لإلحصاء الفلسطينيالجهاز المركز

 ،دار الثقافـة   ،)2(ط،   اتجاهات جديـدة فـي التخطـيط التربـوي         .)1999 (. عبد الغني  ،النوري

 .، قطرالدوحة
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  خطاب الباحثة للمحكمين  )1.1(ملحق 

  من الرحيمبسم اهللا الرح

ـــ   ــضرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حـ

  المحترم

  ...تحية وبعد

  

واقـع ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية وعالقتهـا            :"تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان      

بدرجة فعالية المدرسة لـدى مـديري المـدارس الحكوميـة فـي محافظـات وسـط الـضفة                   

إعداد أداة الدراسـة حيـث تكونـت مـن ثالثـة أقـسام، القـسم االول             ، وقامت الباحثة ب   "الغربية

يتعلق بالبيانات األولية للمستجيبين ؛ والقسم الثـاني يتعلـق بقيـاس درجـة ممارسـة مهـارات                  

  .العالقات اإلنسانية،  والقسم الثالث يتعلق بقياس درجة فعالية المدرسة

 اإلسـتبانة وإبـداء الـرأي حولهـا         تأمل الباحثة من حضرتكم التكرم باإلطالع علـى عبـارات         

من حيث صدقها وانتمائها للمجال الذي وضعت فيـه، وقياسـها مـا وضـعت لقياسـه، ومـدى                   

وضوح العبارات من حيث الـصياغة والـسالمة اللغويـة، وإضـافة أيـة اقتراحـات ترونهـا                  

  .وطنشاكرة لكم حسن تعاونكم، وأبقاكم اهللا ذخراً للعملية العلمية التربوية ولل. مناسبة

  

  وتفضلوا بقبول فائق االحترام

  الباحثة                                                                                    

  سناء الخروف                                                                                         
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  داة الدراسة أسماء المحكمين أل) 2.1(ملحق

  مكان العمل  االسم  الرقمج

 جامعة القدس  أحمد فهيم جبر.د .أ   .1

 جامعة القدس محمد عابدين. د   .2

 جامعة القدس غسان سرحان .د   .3

 جامعة القدس محمود أبو سمره .د   .4

 جامعة القدس محسن عدس .د   .5

 جامعة القدس عفيف زيدان .د   .6

 جامعة القدس  الحالق إياد.د   .7

 رام اهللا/كلية العلوم التربوية  عافينناصر الس .د   .8

 جامعة بير زيت خولة الشخشير .د   .9

 جامعة بير زيت أجنس حنانيا .د   .10

 جامعة القدس المفتوحة باسم محيسن .د   .11

 مديرة مدرسة الجلزون عزيزه زلوم .د   .12

 وزارة التربية والتعليم مأمون جبر .أ   .13

 وزارة التربية والتعليم سماح عريقات .أ   .14

 مركز التدريب والتطوير التربوي صادق الخضور .أ   .15

 مركز التدريب والتطوير التربوي وليد احشيش .أ   .16

  

  

  

  

 
 

116



 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  أداة الدراسة قبل التحكيم ) 3.1(ملحق

  ة/ة المحترم/حضرة المدير
  

  ...تحية وبعد

 وعالقتهـا بدرجـة   واقع ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية    :"تقوم الباحثة بدراسة بعنوان   

، "فعالية المدرسة لدى مديري المـدارس الحكوميـة فـي محافظـات وسـط الـضفة الغربيـة                 

  وذلك استكماال للحصول على درجة الماجستير

يرجى التكرم بتعبئة االستبانة بكل دقـة وموضـوعية لمـا فـي ذلـك مـن أثـر علـى نتـائج                       

تـستخدم إال ألغـراض البحـث       الدراسة، علما بأن استجابتكم سـتحاط بالـسرية التامـة ولـن             

  .العلمي فقط

  

  وشكرا لتعاونكم

  بيانات أولية: القسم األول

  .أمام البديل المالئم الذي ينطبق عليك ) √( يرجى وضع إشارة 

  :  الجنس .1

   أنثى ذكر                                      

  :    العمر .2

   45 أكثر من             45 - سنة35 أكثر من  سنة فأقل         35   

  :التخصص .3

   علوم إنسانية علوم طبيعية          

  :الخبرة في اإلدارة .4

  أكثر من عشر سنوات  عشر سنوات فأقل             

  : المؤهل .5

   ماجستير فأكثر بكالوريوس         دبلوم متوسط                

 :  نوع المدرسة .6

   مختلطةاث             إن ذكور                        
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أمـام الخانـة التـي      )√( مهارات العالقات اٌإلنسانية يرجى التكرم بوضـع عالمـة           :القسم الثاني 

تعبر عن وجهة نظركم حول ممارسة مدير المدرسة لما تتـضمنه البنـود المحـددة علمـا بأنـه                   

  :ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خاطئة
  

           العبارة  الرقم  ة درجة الممارس

ــة  عاليـ

  جدا

  منخفضة جدا  منخفضة  متوسطة  عالية

            ينمى إحساس المعلم بقيمته داخل المدرسة.1

            يحترم كرامة المعلمين في المواقف المختلفة.2

            يتفهم قدرات المعلمين .3

يتحرى الدقة في اختيار األلفـاظ أثنـاء التعامـل مـع            .4

  المعلمين 

          

            ارات المتعلقة بالعمليشرك العاملين في القر.5

            يشجع تبادل اآلراء بين العاملين بحرية.6

            يصغي جيدا آلراء المعلمين.7

            ينمي روح االنتماء للمدرسة.8

             المدرسةأهداف في خدمة اإلنسانيةيفعل العالقات .9

             الطابور الصباحيأثناءيتفاعل مع الطلبة .10

            لعمل الجماعييشجع المرؤوسين على ا.11

            يدعم اشتراك الطلبة في خدمة المجتمع المحلي.12

يحرص علـى سـيادة مبـدأ العـدل والمـساواة فـي             .13

  تعامالته

          

             الطلبةإبداعاتيتقبل .14

            يتفهم المشاكل النفسية واالجتماعية للطلبة.15

            يعزز السلوك المرغوب فيه.16

             للعاملين يدعم فرصة التنمية المهنية.17

             الحديثة في التعليماألساليبيشجع استخدام .18

            يدعم التعليم المستمر للعاملين .19

            ينشر المحبة واأللفة بين العاملين.20
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            يحسن الظن بالمعلمين.21

            يوفر مناخا من الطمأنينة بين العاملين.22

يمـا   عالقـات اجتماعيـة ف     إقامـة يشجع العاملين على    .23

  بينهم 

          

عقد االجتماعـات الدوريـة مـع المعلمـين وأوليـاء           .24

  األمور والتالميذ

          

تفعيل دور المجالس الطالبيـة داخـل المدرسـة كـي           .25

  تشارك في صنع القرار المدرسي

          

ــشجع العمــل  .26 ــدوات ت ــاء ن ــصين إللق ــوفير المخت ت

  التطوعي 

          

            ميذتعميق مفهوم ثقافة العطاء في نفوس التال.27

يشجع علـى إصـدار مجلـة مدرسـية تعـرض آراء            .28

  الطلبة ومشاكلهم وحاجاتهم

          

            يهتم حضور الطابور الصباحي بشكل ملتزم.29

يعمــل الجميــع كجــسد لتحقيــق األهــداف التربويــة .30

  المنشودة

          

            يقيم مخيمات كشفية مع المدارس األخرى.31

            يعزز السلوك المرغوب فيه.32

            تفهم ظروف المعلم الخاصة ي.33

            يتسامح مع زمالئه العاملين.34

يمثل القدوة الحسنة في جميع المجـاالت التـي يـدعو           .35

  إليها
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  فعالية المدرسة: القسم الثالث

فقـرة تقـيس درجـة فعاليـة مدرسـتكم مـن            ) 84(يحتوي هذا القسم على خمسة مجاالت بواقع        

تكم التعبيـر عـن درجـة الفعاليـة المدرسـية لـديكم بوضـع               أرجو من حـضر    وجهة نظركم، 

   .أمام التقرير الذي ترونه مناسبا) √(إشارة 

  فقرات البعد  الرقم  درجة الفعالية في مجال العمل االداري

  منخفضة جدا  منخفضة  متوسطة عالية  عالية جدا

            يوجه المدير المعلمين لتبادل الزيارات الصفية   .1

            ت على المعلمين ليزيد من انتمائهم للمدرسة يوزع الصالحيا   .2

يعمل على مناقشة النتـائج االختبـارات مـع المعلمـين والطـالب                .3

  وأولياء أمورهم لرفع مستوى التحصيل

          

            يدير االجتماعات المدرسية بكفاءة    .4

            يوفر مناخا مدرسيا نموذجيا يتسم بالنظام    .5

            بعة أحوال الطالب السلوكية يحتفظ بسجالت مدرسية لمتا   .6

            يشرك المعلمين في التخطيط للمدرسة   .7

            يعقد لقاءات دورية بينه وبين معلمي المبحث الواحد   .8

            يقوم بزيارة الصفوف بشكل هادف    .9

  فقرات البعد  الرقم  )المعلم الفعال(درجة الفعالية في مجال 

ــة    عاليـ

  جدا

عــال

  ية

متوسط

  ة

مـــنخف

  ضة

ــضة م نخفـ

  جدا

            يتيح فرصا أمام جميع الطلبة للمشاركة الصفية دون تمييز   .1

            يدير الصف بطريقة تساعد الطلبة على التعلم   .2

            يجيب على األسئلة المتعلقة بمادته بكفاءة    .3

            يعتمد على أكثر من مرجع في مادة تدريسه   .4
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            يثير انتباه الطلبة أثناء الدرس   .5

             الفروق الفردية في تحديد الوسائل التعليميةيراعي   .6

            يراعي التسلسل المنطق في عرضه للمادة   .7

            يربط المادة بالواقع اليومي لحياة الطلبة   .8

            يتحدث بلغة سليمة   .9

            ينشر جوا من األلفة بين الطلبة   .10

            يستخدم أسلوب التعزيز مع طلبته   .11

ــسهيالت المدرســية  د ــي مجــال الت ــة ف رجــة الفعالي

  )الموقع، البناء، المرافق العامة(

  فقرات البعد  الرقم

ــة  عاليـ

  جدا

عــال

  ية

متوسط

  ة

مـــنخف

  ضة

ــضة  منخفـ

  جدا

            تقع المدرسة في مكان بعيد عن الضجيج   .1

            يمتاز البناء بمتانة صفوفه   .2

            تمتاز اإلضاءة في كافة مرافقها بالجودة والكفاءة   .3

            ا مرافق تراعي ذوي الحاجات الخاصةتوجد فيه   .4

            تتوفر فيها مكتبة تخدم جميع المستويات الدراسية فيها   .5

            يوجد فيها مقصف تتوفر فيه بعض المأكوالت السريعة    .6

            تتوفر فيها مرافق رياضية مختلفة تناسب المراحل الدراسية    .7

            مواد تتوفر فيها المختبرات المختلفة المجهزة بال   .8

            تتوفر فيها وحدة صحية ومواد لإلسعافات األولية والطوارئ   .9

  تتوفر فيها شبكة جيدة لمياه الشرب   .10
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  فقرات البعد  الرقم  درجة الفعالية في مجال العالقات اإلنسانية

ــة  عاليـ

  جدا

عــال

  ية

متوسط

  ة

مـــنخف

  ضة

ــضة  منخفـ

  جدا

            ة والمعلمين والطلبةتنتشر األلفة وروح التعاون بين اإلدار   .1

            يتبادل المدير والمعلمون الزيارات البيتية لتوطيد العالقة بينهم   .2

            يساعد المدير في حل مشاكل األسرة المدرسية   .3

يبتعد المدير والمعلمون عن األلفـاظ القاسـية فـي تعـاملهم مـع                 .4

  الطلبة

          

            منشودةيعمل جميع الجسد لتحقيق األهداف التربوية ال   .5

تعقد لقاءات بين أوليـاء األمـور والهيئـة التدريـسية للوقـوف                .6

  على المستوى األكاديمي للطلبة

          

تحث الطلبة على التعاون مع أفراد المجتمع المحلـي فـي موسـم                .7

  الحصاد 

          

تعمل على مشاركة الطلبـة بتنظيـف شـوارع البيئـة الخارجيـة                .8

  للمدرسة كعمل تطوعي

          

ح ألولياء األمور وأفراد المجتمـع بـاالطالع علـى إنجـازات            تسم   .9

  المدرسة التربوية

          

            تعزز المدرسة السلوك المرغوب فيه   .10

  فقرات البعد  الرقم  درجة الفعالية في مجال المخرجات

ــة  عاليـ

  جدا

عــال

  ية

متوسط

  ة

مـــنخف

  ضة

ــضة  منخفـ

  جدا

            شخصية تتميز باالنضباط   .1

            ظ في نتاجهيتميز بتفوق ملحو   .2

            يحب التعاون ومساعدة اآلخرين   .3

            يتصف باالنتماء   .4
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            يتصف بالمرونة في معامالته وعالقاته مع اآلخرين   .5

            يحترم آراء اآلخرين   .6

            يتصف بالتسامح وعد االنتقام   .7

            لديه القدرة على استيعاب المفاهيم   .8

            هيتصف بالمهارة في حواره ونقاش   .9

            قادر على تحمل المسؤولية   .10
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  أداة الدراسة بعد التحكيم )4.1(ملحق 

  ة/ة المحترم/حضرة المدير

  ...تحية وبعد

واقـع ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية لـدى          :"تقوم الباحثة بدراسـة بعنـوان       

 الـضفة الغربيـة وعالقتهـا بدرجـة فعاليـة           مديري المدارس الحكومية في محافظـات وسـط       

  .، وذلك استكماالً للحصول على درجة الماجستير"المدرسة 

يرجى التكرم بتعبئة االستبانة بكل دقة وموضوعية لما في ذلـك مـن أثـر علـى نتـائج                   

الدراسة، علما بأن إستجابتكم سـتحاط بالـسرية التامـة ولـن تـستخدم إال ألغـراض البحـث                   

  .العلمي فقط

  را لتعاونكموشك

  بيانات أولية: القسم األول

  .أمام البديل المالئم الذي ينطبق عليك ) √( يرجى وضع إشارة 

  :  الجنس* 

   أنثى  □ ذكر                               □  

  :التخصص* 

   علوم إنسانية□علوم طبيعية                      □  

  :الخبرة في اإلدارة* 

   سنوات  10 أكثر من □         5-10 □           سنوات  5 أقل من □  

  : المؤهل العلمي* 

   ماجستير فأكثر□ليسانس        /  بكالوريوس □     دبلوم متوسط             □  

 :  جنس المدرسة التي يديرها المدير* 

   مختلطة□ إناث                             □ ذكور                         □   
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مهـارات العالقـات    فقـرة تقـيس درجـة ممارسـة         ) 26( يحتوي هذا القسم على      :سم الثاني الق

أمام الخانة التـي تعبـر عـن وجهـة نظـركم حـول              )√( يرجى التكرم بوضع عالمة      اٌإلنسانية

درجة ممارسة مدير المدرسة لما تتضمنه البنود المحددة علمـا بأنـه ال توجـد إجابـة صـحيحة                   

  :وأخرى خاطئة

 

  ـــــارةالعب  الرقم  درجة الممارسة

  منخفضة جدا منخفضة  متوسطة  عالية  عالية جدا

            ُأنّمي إحساس المعلم بقيمته داخل المدرسة  -1

            أحترم كرامة المعلمين في المواقف المختلفة  -2

            أسعى لتوظيف اهتمامات العاملين الشخصية  -3

تعامـل مـع    أتحّرى الدقة فـي اختيـار األلفـاظ أثنـاء ال            -4

  المعلمين 

          

            ُأشرك العاملين في القرارات المتعلقة بالعمل  -5

            ُأشّجع تبادل اآلراء بين العاملين بحرية  -6

            ُأصغي جيدا آلراء المعلمين  -7

            اُنّمي روح اإلنتماء للمدرسة  -8

            أفّعل العالقات اإلنسانية في خدمة أهداف المدرسة  -9

            أتفاعل مع الطلبة أثناء الطابور الصباحي  -10

            ُأشّجع العاملين في المدرسة على العمل الجماعي  -11

            أدعم اشتراك المدرسة في خدمة المجتمع المحلي  -12

            أحرص على سيادة مبدأ العدل والمساواة في تعامالتي  -13

            ُأشّجع إبداعات الطلبة  -14
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            مشاكل النفسية للطلبةأتفهم ال  -15

            ُأعزز السلوك المرغوب فيه لدى العاملين  -16

            أدعم فرصة التنمية المهنية في عالقاتي مع العاملين   -17

ُأشجع استخدام األساليب الحديثة فـي التعلـيم مـن خـالل              -18

  لقاءاتي مع المعلمين

          

            لعملأدعم التعليم المستمر للعاملين أثناء ا  -19

            أنشر المحبة واأللفة بين العاملين  -20

            ُأوفر مناخاً من الطمأنينة بين العاملين  -21

            ُأشجع العاملين على إقامة عالقات اجتماعية فيما بينهم   -22

            ُأمثل القدوة الحسنة في عالقاتي مع اآلخرين  -23

درك دالالتهـا   أعي اإلشارات واإليمـاءات مـن حـولي وأُ          -24

  ومعانيها

          

            ُأحافظ على صورتي في تعاملي مع اآلخرين  -25

            أتحكم في مشاعري السلبية وُأسيطر على تصرفاتي  -26
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فقـرة  ) 30(يحتوي هذا القـسم علـى خمـسة مجـاالت بواقـع         فعالية المدرسـة    : القسم الثالث 

 مـن حـضرتكم التعبيـر عـن درجـة           تقيس درجة فعالية مدرستكم من وجهة نظـركم، أرجـو         

  . أمام التقرير الذي ترونه مناسبا) √(الفعالية المدرسية لديكم بوضع إشارة 

  فقرات البعد  الرقم  درجة الفعالية

  ال يتوفر  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً   اإلدارة في اإلنسانيالتقديرات للفعالية على ضوء المنحى 

    مجال المدير  

 المــديريخطــط لهــا لتــي ا  المتبادلــة بــين المعلمــينلــصفيةالزيــارات ا 1.

  .تعطي أثرها على ابداعات المعلمين 

          

إنتماء المعلمين للمدرسة نتيجـة قيـام المـدير بتوزيـع  الـصالحيات بـين                  2.

  . المعلمين بعدل

          

 فـي التخطـيط     تمتاز األهداف بفاعليـة األداء نتيجـة للمـشاركة الجماعيـة            3.

  . لها

          

            يشرك المعلمين في اإلجتماعات ذات الصلة بصنع القرارات المدرسية  4.

            . يتميز المناخ المدرسي الذي يوفره المدير بحسن األداء  5.

 نتيجـة متابعتهـا بـسجالت خاصـة         باالنضباطتتميز أحوال الطالب السلوكية       6.

  . من قبل المدير

          

ــز ا  7. ــين  يتمي ــصاصات المعلم ــوع إخت ــع اإلدارة بتن لتخطــيط المدرســي م

  .المشاركين

          

تسفر اللقاءات الدورية بين المدير وبين معلمـي المبحـث الواحـد ومختلـف                8.

  .المباحث عن وسائل تطويرية تدعم مناهجهم

          

            .بالهادفةتتصف زيارة المدير للصفوف   9.

            مجال المعلم  

لمون فرصاً أمـام جميـع الطلبـة للمـشاركة الـصفية دون تمييـز         يتيح المع  10.

  للتعبير عن قضاياهم

          

            يدير المعلمون الصفوف بطريقة تساعد الطلبة على التعلم الذاتي  11.
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            يجيب المعلمون على األسئلة المتعلقة بمادتهم بلباقة  12.

            مع الطلبةيتجنب المعلمون الكلمات الجارحة في تعامالتهم   13.

            يحترم المعلمون وجهة نظر الطلبة بأمانة وصدق  14.

            يراعي المعلمون الفروق الفردية في تحديد الوسائل التعليمية  15.

            يشجع المعلمون اإلبتكار واألفكار البناءة في عرضهم للمادة  16.

            جانب تطبيقييربط المعلمون المادة بالواقع اليومي لحياة الطلبة ب  17.

            يتحدث المعلمون بلغة سليمة في إجراءاتهم التعليمية مع الطلبة  18.

            ينشرالمعلمون جواً من األلفة بين الطلبة  19.

             التعزيز مع طلبتهمأسلوبيستخدم المعلمون   20.

            مجال الطالب  

            ات الداخليةشخصية الطالب تتميز باإلنضباط بما يقلل من الصراع 21.

            يتميز الطالب بتفوق ملحوظ تحصيله األكاديمي  22.

            يحب الطالب التعاون ومساعدة اآلخرين  23.

            يتصف الطالب في عالقاته مع االخرين باإلنتماء للمدرسة  24.

            يتصف الطالب بالمرونة في تعامله مع اآلخرين  25.

            ينيحترم الطالب آراء اآلخر  26.

            يتصف الطالب بالتسامح وعدم اإلنتقام في عالقاته مع زمالئه  27.

            لدى الطالب القدرة على اإلنصات اإليجابي  28.

            يتصف الطالب بالمهارة في حواره ونقاشه  29.

            لدى الطالب القدرة على تحمل المسؤولية في أنشطة العمل الجماعي  30.
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  :اب تسهيل المهمةكت)  5.1(ملحق
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  :لفهارسا

  فهرست الجداول

 رقم ال  عنوان الجدول الصفحة

 1.3 .اسة وتوزيع عدد أفراد العينة الذين تم اختيارهم خصائص مجتمع الدر  53

تبعـاً لمتغيـرات الدراسـة       الذين تـم تحليـل اسـتجاباتهم         توزيع أفراد عينة الدراسة    54

 .المستقلة

2.3 

لمصفوفة ارتباط فقرات ) Pearson Correlation( بيرسون نتائج معامل ارتباط 57

 . مع الدرجة الكليةمهارات العالقات اإلنسانية

3.3 

ــاط بيرســون  58 ــل ارتب ــائج معام ــاط  )Pearson Correlation( نت ــصفوفة ارتب لم

 فقرات درجة الفعالية

4.3  

 5.3  نتائج الثبات لمجاالت الدراسة 59

حثة لتحديد درجـة ممارسـة مهـارات العالقـات اإلنـسانية            المفتاح الذي اعتمدته البا    61

 .ودرجة الفعالية المدرسية

6.3 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفـراد عينـة الدراسـة علـى              63

 فقرات مجال مهارات العالقات اإلنسانية مرتبة تنازلياً

1.4 

ـ         المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية    64 ى  الستجابات أفـراد عينـة الدراسـة عل

 .فعالية المدرسة والدرجة الكلية لفعالية المدرسةمجاالت 

2.4 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفـراد عينـة الدراسـة علـى              66

 .مجال المديرفي فقرات فعالية المدرسة 

3.4 

علـى  أفـراد عينـة الدراسـة       الستجابات  متوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية     ال 67

 .مجال المعلمفي فقرات فعالية المدرسة 

4.4 

علـى  أفـراد عينـة الدراسـة       المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات       69

  . مجال الطالبفيفعالية المدرسة فقرات 

 

5.4 
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رجـة ممارسـة     د تقـديرات  علـى    الستجابات أفـراد عينـة الدراسـة      " t"نتائج اختبار  71

 .وفقا لمتغير الجنسمهارات العالقات اإلنسانية 

6.4 

 7.4 .التخصص عينة الدراسة وفقا لمتغير الستجابات أفراد" t"ونتائج اختبار 71

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفـراد عينـة الدراسـة علـى              72

 .غير الخبرة في اإلدارةدرجة ممارسة مهارات العالقات اإلنسانية حسب مت

8.4 

 حـسب   لتقديرات ممارسة مهـارات العالقـات اإلنـسانية       نتائج تحليل التباين األحادي      73

 الخبرة في اإلدارةمتغير 

9.4 

 مهـارات   المتوسطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة لواقـع درجـة ممارسـة             73

 .العالقات اإلنسانية حسب متغير المؤهل العلمي

10.4 

 مهـارات   نتائج تحليل التباين األحـادي ومـستوى الداللـة لواقـع درجـة ممارسـة               74

 :المؤهل العلمي حسب متغير العالقات اإلنسانية

11.4 

 مهـارات    درجـة ممارسـة    تقـديرات لالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة       75

 ).جنس المدرسة التي يديرها المدير( العالقات اإلنسانية حسب متغير

12.4 

 حـسب    مهـارات العالقـات اإلنـسانية       ممارسة لتقديراتنتائج تحليل التباين األحادي      75

 .جنس المدرسة التي يديرها المديرمتغير 

13.4 

 لمتغيـر   وفقـاً  عـن تقـدير الفعاليـة    أفراد عينـة الدراسـة  استجابات "t" نتائج اختبار 77

 .الجنس

14.4 

الدراسـة علـى درجـة الفعاليـة وفقـاً لمتغيـر            د عينة    أفرا الستجابات "t"نتائج اختبار  78

 .التخصص

15.4 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت درجـة فعاليـة المدرسـة وفقـاً              79

 .متغير الخبرة في اإلدارة

16.4 

نتائج تحليل التباين األحـادي لمجـاالت درجـات فعاليـة المدرسـة حـسب متغيـر                  80

  .الخبرة في اإلدارة

  

 

17.4 
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 المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة لمجـاالت درجـات فعاليـة المدرسـة              81

 والدرجة الكلية حسب المؤهل العلمي

18.4 

 حـسب متغيـر     نتائج تحليل التباين األحـادي لمجـاالت درجـات فعاليـة المدرسـة             82

 .المؤهل العلمي

19.4 

فعاليـة المدرسـة    درجـات   ت  المتوسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة لمجـاال        83

 .حسب متغير جنس المدرسة التي يديرها المدير

20.4 

نتائج تحليل التباين األحادي لمجاالت درجات فعالية المدرسـة حـسب متغيـر جـنس                84

 .المدرسة التي يديرها المدير

21.4 

 للمقارنات البعدية بـين المتوسـطات الحـسابية السـتجابات أفـراد             LSDنتائج اختبار  85

 ينة الدراسة حسب متغير جنس المدرسة التي يديرها المديرع

22.4 

 تقـديرات و مهـارات العالقـات اإلنـسانية    بين تقـديرات  نتائج معامل ارتباط بيرسون      86

فعالية المدرسة لدى مـديري المـدارس الحكوميـة فـي محافظـات وسـط الـضفة                 

  .الغربية من وجهة نظرهم 

23.4 
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  المالحق فهرست
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