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 مستخمص الدراسة
ىدفت الدراسة إلى الكشف عن واقع العالقات اإلنسانية لدى قادة مدارس محافظة الطائف        

وعالقتيا باألداء الوظيفي لممعممين من وجية نظر المعممين والمشرفين التربويين، والكشف عن 
المنيج  ستخدمأو ، جابات العينة وفق متغيرات العمل، والمؤىل العممي، والخبرةالفروق في است

 383، وتم تطبيق استبانة عمى عينة عشوائية بسيطة قواميا الدراسة لتحقيق أىدافالوصفي 
، بمكتبي شرق وغرب بمحافظة اً تربوي اً مشرف 501 معممًا، وجميع المشرفين التربويين وعددىم

ىـ، وتم استخدام المتوسطات 5331-ىـ5338ول من العام الدراسي الطائف، في الفصل األ
الحسابية الموزونة لمكشف عن واقع العالقات اإلنسانية لدى قادة المدارس، واألداء الوظيفي لدى 

لمكشف عن داللة الفروق بين  (Anova(. واختبار)Tالمعممين، كما تم استخدام اختبار)
. وأخيرا تم استخدام معامل ارتباط الدراسةف متغيرات استجابات العينة التي تعزى الختال

(Pearson)  لمكشف عن العالقة بين واقع العالقات اإلنسانية لدى قادة المدارس بمحافظة
قادة ، وقد توصمت الدراسة إلى عدة نتائج من أىميا أن الطائف، واألداء الوظيفي لممعممين

، من وجية نظر المعممين والمشرفين التربويين ليةعا لعالقات اإلنسانية بدرجةيمارسون االمدارس 
االىتمام بالمعممين وتقديرىم، ثم مجال االتصال، يميو مجال  ت حسب الترتيبمجاالالجاء و 

، 3..3بمتوسط حسابي ) مجال التوجيو والمتابعة، وأخيرا مجال رفع الروح المعنوية لممعممين،
فروق ذات داللة إحصائية  تائج عن وجود( عمى التوالي، ولم تكشف الن3.31، 3.13، 3..3

(0.01 = بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة نحو ممارسة قادة المدارس بمحافظة )
، كما كشفت الدراسة والخبرة الطائف لمعالقات اإلنسانية، تعزى الختالف العمل، والمؤىل العممي

من وجية نظر  ...3سط الحسابي بمتو  مستوى األداء الوظيفي لدى المعممين كان مرتفعاإن 
وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ، وكشفت النتائج أيضًا عمى المعممين والمشرفين التربويين

( بين متوسطات إجابات أفراد عينة الدراسة نحو مستوى األداء  = 0.01مستوى الداللة )
ودلت  نة المعممين،الوظيفي لممعممين، تعزى الختالف العمل، وكانت الفروق في صالح  عي

بين متوسطات إجابات أفراد  ( = 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية )النتائج أيضًا عمى 
، اختالف المؤىل العممي) إلى عينة الدراسة نحو مستوى األداء الوظيفي لممعممين، تعزى

قل من ، أصحاب الخبرة أسو حممة درجة البكالوري)، وكانت الفروق في صالح  (اختالف الخبرة
بين  50..0( سنوات عمى الترتيب، ووجود عالقة ارتباطية قوية دالة احصائيًا بدرجة 50

 ممارسة قادة المدارس لمعالقات االنسانية ومستوى األداء الوظيفي. 
 األداء الوظيفي؛ قادة المدارس؛ المعممين. ؛الكممات المفتاحية: العالقات االنسانية



 اسيوط جامعة – التربية لكمية العممية المجمة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 8102نىفمرب   –احلادي عشر العدد   -  43  جمللدا         131

Abstract 

       The study aimed to uncover the reality of human relations among the 

school leaders of  Taif province and its relationship to the performance of 

teachers from thepoint of view of teachers and educational supervisors, 

and to detect differences in theresponses   of   the   sample   according   to   

work   variables,   scientific   qualification   and experience.  The 

descriptive   approach was  used to achieve the  objectives   of   the study.  

A questionnaire was   applied   to a  simple random   sample  of 

383teachers  and 105educational supervisors in the East and West offices 

of Taif Governorate in the first semester of the academic year 1438-

1439AH. Metric average arithmetics  were used to detect the   reality  of  

human relations of school leaders and teachers' performance.     Also  ( T) 

test and ( Anova ) test were used to  uncover   the significance of  

differences  amonge  the sample responses due to  different study  

variables. Finally( Pearson ) correlation  coefficient  was  used to  reveal  

the  correlation between the reality of human relations among school 

leaders in Taif governorate and the performance of teachers.  

The most important findings of the study: 

The school leaders in Taif governorate practice human relations to 

a great extent from the point  of view of teachers  and  educational 

supervisors.  The fields came in this order: interest  , appreciation of 

teachers ,communication, guidance and following up  and finally  raising 

the morale of teachers with average arithmetics (3.49,3.54,3.62,3.64)  . 

The results showed that there were no statistically significant differences 

at the level of significance (a =0.05) between the average responses of the 

sample of the study to the practice of  schoolleaders   in   Taif   

governorate   for   human   relations,   due   to   different   work,   

scientific qualification and experience. Teachers` performance was high 

from the point of view of teacher and education supervisors with average 

arithmetic (3.66). The results also showed that there were statistically 



 ذياب سعد جميل العتيبيأ/            محافظة الطائف العالقات اإلنسانية لدى قادة مدارس
 د/ شريف محمد شريف                                                                

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

133 
  8102نىفمرب  – احلادي عشر العدد   -  43  جمللدا        

 

 

significant differences at the level of significance (α =0.05) between the 

average responses of the sample of the study to the level of performance 

of the teachers,   attributed   to   the   difference   of   work,   and   the   

differences   in   favor   of   the teachers`   sample   The   results   also   

showed   that there   were   statistically   significant differences at the 

level of significance (α =0.05) between the average responses of the 

sample of the study to the level of performance of the teachers due to the 

difference in the academic qualification and experience  differences. The 

differences were  in favor of the teachers( who have bachelor degree, 

those with experience less than10 years.  There was a connective   strong   

relationship   with   statistical   significance with a degree of 0.617 

between   the practices of School Leaders  for human relation and the 

level of Job performance. 

Keywords: Human Relations, work  performance, school leaders , 

teachers .  
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 مقدمة
تمثل العالقات اإلنسانية أحد مجاالت اإلدارة التي تيتم بإدماج األفراد في مواقف العمل 
شباع حاجاتيم  بطريقة تحفزىم عمى العمل بأكبر إنتاجية ممكنة، وتحقيق التعاون بينيم، وا 

 (. 2،  2014االقتصادية والنفسية واالجتماعية)بخاري، 
منظمة من خالل العمل الذي يؤديو، وما يبذلو ويمثل العنصر البشري أساس نجاح أية 

من جيود في تحقيق أىدافو، وىذا األمر يستمزم االىتمام بو، ومتابعة تطور العالقات اإلنسانية 
والتي تؤدي إلى رفع الروح المعنوية لديو، وبالتالي إلى االرتقاء بأدائو الوظيفي)عبدالمجيد، 

2011،1 .) 
بمجرد دراسة السموك البشري، بل تحاول أن تقوم بدور  فالعالقات اإلنسانية ال تكتفي

فعال حيال ىذا السموك حتى يتم الحصول عمى نتائج مثمرة مقنعة، ولذا يمكن القول بأن 
العالقات اإلنسانية عمم وفن تطبيقي، كما تتصف بالناحية اإلجرائية العممية إذ أنيا تعني بالفعل 

 (. 1967،13المؤثر)مرسي، 
اإلدارة المدرسية من التربويين اىتمامًا كبيرًا نظًرا التساع مجاالتيا وتنوع  وتمقى عمميات

أىدافيا، فمم تعد اإلدارة المدرسية قاصرة عمى المحافظة عمى النظام، وتسيير األمور اإلدارية 
نما أصبحت عممية إنسانية وفنية  فييا تسييرًا روتينيًا وفًقا لقواعد وأسس وتعميمات معينة، وا 

ر فييا الجيود من قائد المدرسة والعاممين معو، وذلك لتوفير الظروف المناسبة واإلمكانات تتظاف
 -، كما أصبح نجاح المدرسة أو فشميا يعتمد لتعميميةالالزمة التي تساعد عمى تحقيق األىداف ا

ر عمى تنظيميا اإلداري، وعمى المناخ الذي يوفره قائد المدرسة لما لو من تأثي - إلى حد كبير
 (. 2، 2011في سموك العاممين معو)الحارثي، 

وتعمل المدرسة عمى إعداد األجيال القادرة عمى اإلسيام في تقدم المجتمع وتطويره، 
ولذلك فإن ىذه المؤسسة التعميمية تحتاج إلى قيادة حكيمة، تتمثل في قائد المدرسة بما يمتمك من 

دارية يستطيع من خالليا التعاون  مع المعممين لتوجيو العمل المدرسي نحو خبرات تربوية وا 
األفضل، وىذا يتوقف عمى مستوى العالقات اإلنسانية السائدة بين اإلدارة والمعممين، والتي يجب 
أن تقوم عمى الثقة واالحترام المتبادل وتأمين الراحة واألمان، بما يعزز العالقة الوطيدة بين القائد 

فع كفاية العممية التربوية من جوانبيا المختمفة)حالوة، والمعممين لتحقيق النظام المدرسي ور 
(. فطريقة التعامل وممارسة العالقات اإلنسانية من الدعائم الميمة لمتقدم والطمأنينة 2012،251

واالستقرار والرقي لممنظمات واألفراد، كما أنيا من األدوات الميمة لممدير القيادي لكسب والء 
م  ومساىمتيم معو في نجاح المنظمة وتحقيق أىدافيا وطموحاتيا وحب جميع العاممين وتعاوني
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فالعالقات اإلنسانية الجيدة تعتمد عمى شعور األفراد العاممين نحو بعضيم (. 2013،3)المعثم، 
البعض، وشعورىم نحو رؤسائيم، ونحو العمل نفسو، حيث يتحدد مستوى األداء ألية منظمة، 

 (. 2، 2006)عقيل، عمى نوعية العالقات السائدة فييا
ويمثل األداء أحد وأىم محاور العمل الميني في أي مجال وظيفي، فإذا كان ىذا 
األداء مميزًا في ظل بيئة عمل يسودىا العدل والمساواة، فإنو من المنطقي أن يأخذ ىذا األداء 

 وتسعى(. 2010،18صاحبو إلى مكانة مرموقة في المنظمة التي يعمل فييا )أبو شرخ ، 
 بشكل اإلدارة حقل الحديثة في المفاىيم من االستفادة إلى التربوية، كباقي المنظمات مدارسال

 مفيوم توظيف إلى الحديثة اإلدارات التربوية سعت فقد لذلك خاص، بشكل التربوية واإلدارة عام،
 والنم من ويعزز لممعممين، الوظيفي عمى األداء ينعكس بحيث المدارس في العالقات اإلنسانية

)البموي،       التعميمية المخرجات جودة إلى تحسين ويؤدي التعميمي، الحقل في والتطور
2008،2  .) 

وانطالقًا من ىذا األساس سعت جميع المؤسسات والمنظمات إلى األخذ في االعتبار 
عمى رأس أولوياتيا وذلك إلشباع حاجات العاممين العاطفية  اً بأن جعمت العالقات اإلنسانية ىدف

والنفسية وليس مجرد إشباع الحاجات المادية إذ أن الحوافز والدوافع النقدية أو االقتصادية ليست 
 (. 2003،3ىي أىم الدوافع التي تدفع العاممين لمعمل بجد وحماس)الحربي، 

وبناء عمى ما تم ذكره يمكن القول بأن العالقات اإلنسانية التي تسود بين األفراد 
، يجب أن تكون عالقات إيجابية تعمل عمى تحقيق التوازن التعميمية توالجماعات في المؤسسا

 بين أىداف الفرد وأىداف المؤسسة التي يعمل فييا، مما ينعكس ذلك عمى أدائو الوظيفي. 
لذا جاءت ىذه الدراسة لتغطي جانبًا من جوانب العممية اإلدارية التربوية وىو طبيعة 

رس في محافظة الطائف وعالقتيا باألداء الوظيفي لممعممين العالقات االنسانية لدى قادة المدا
 المعممين والمشرفين التربويين. نظر من وجية 

   مشكمة الدراسة:
إن العالقات اإلنسانية بين قادة المدارس والمعممين من أىم عوامل نجاح المدرسة 

ت يوزعيا القائد كمؤسسة تربوية، فيي ليست مجرد كممات طيبة أو عبارات مجاممة أو ابتساما
عمى العاممين معو، أو نوايا طيبة، ولكنيا باإلضافة إلى ذلك إدراك عميق من جانب القائد 
لقدرات األفراد وطاقاتيم وظروفيم ودوافعيم وحاجاتيم اإلنسانية، واستثمار كل ىذه الجوانب في 

رسة في جو من تحفيزىم عمى العمل معًا كمجموعة مترابطة متعاونة تسعى لتحقيق أىداف المد
 (. 5، 2011)الحارثي، التفاىم والتعاطف يشيع بينيم
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إن قائد المدرسة الناجح ىو القائد الفعال الذي يستخدم مياراتو وخبراتو في ممارسة 
العالقات اإلنسانية التي تتناسب مع طبيعة عممو اإلداري من دون تعصب أو تسيب، وال سيما 

رسي الذي يؤدي إلى تحسين أداء المعممين واالرتقاء بدورىم في القرارات المتعمقة بالتخطيط المد
التربوي، وبما يحقق رضاىم الذاتي عن عمميم ويدفعيم إلى االعتزاز بيذا العمل وتطويره 

(. حيث أشارت 251، 2012باستمرار، ضمن تنظيم جيودىم في إطار التربية المتكاممة)حالوة، 
ات اإلنسانية عمى تحسين األداء، ودورىا اإليجابي ( إلى أىمية العالق2011دراسة عبدالحميد)

 في رفع الروح المعنوية لدي العاممين. 
ونظرًا ألىمية العالقات اإلنسانية في حياة الجماعات واألفراد والتي ال غنى عنيا بينيم، 
فيي أحوج ما تكون في الجياز التربوي، كي يتم الحصول عمى مخرجات تعميمية جيدة خالية من 

ور حيث يفترض أن العالقات التفاعمية بين قادة المدارس والمعممين يجب أن يسودىا كل قص
أوصت الدراسات  لذلك(. 2007،6االحترام المتبادل بعيدًا عن الحساسية والتوتر والشك)إبراىيم، 

واألبحاث العممية بضرورة العناية بمجال العالقات االنسانية لدى قادة المدارس وتطوير مياراتيم 
( التي أوصت بضرورة قيام وزارة التعميم بعمل 2015ىذا المجال، ومن ذلك دراسة رعراوي ) في

ألن كثيرًا من المعممين ، و قادة المدارس ىدورات عممية وتدريبية لتدعيم العالقات اإلنسانية لد
بعض قادة المدارس مثل التمسك بتنفيذ الموائح، واتخاذ القرارات الخطأ لممارسات اليشكو من 

، 2012)حالوة،  اإلدارية الفردية، دون األخذ في الحسبان آراء ىؤالء المعممين واىتماماتيم
251 .) 

فقد رأى الباحث أىمية أجراء دراسة لموقوف عمى واقع العالقات اإلنسانية لدى قادة 
مدارس محافظة الطائف وعالقتيا باألداء الوظيفي لممعممين من وجية نظر المعممين والمشرفين 

 . تربويينال
 أسئمة الدراسة:

ما واقع العالقات اإلنسانية لدى قادة المدارس لمدراسة فيما يمي:  ييتمثل السؤال الرئيس
بمحافظة الطائف وعالقتيا باألداء الوظيفي لممعممين من وجية نظر المعممين والمشرفين 

 التربويين؟
 األسئمة الفرعية التالية: يويتفرع من السؤال الرئيس

العالقات اإلنسانية لدى قادة المدارس بمحافظة الطائف من وجية نظر ممارسة اقع ما و  -5
 ؟المعممين والمشرفين التربويين

( بين متوسطات α ≤ 0.05عند مستوى الداللة) ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية -3
 لدرجة ممارسة العالقات اإلنسانية لدى قادة المدارس بمحافظةاستجابات عينة الدراسة 

 الطائف تعزى لمتغيرات: )العمل، والمؤىل العممي، والخبرة( ؟ 
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ما مستوى األداء الوظيفي لدى المعممين في مدارس محافظة الطائف من وجية نظر  -3
 ؟  المعممين والمشرفين التربويين

( بين متوسطات α ≤ 0.05عند مستوى الداللة)ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية  -3
لمستوى األداء الوظيفي لممعممين في مدارس محافظة الطائف دراسة استجابات عينة ال

 تعزى لمتغيرات: )العمل، والمؤىل العممي،  والخبرة(؟ 
بين  (α ≤ 0.05عند مستوى الداللة)ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية  – 1

المدارس في  بين ممارسة العالقات اإلنسانية لدى قادة متوسطات استجابات عينة الدراسة
 محافظة الطائف ومستوى األداء الوظيفي لممعممين(؟  

      أىداف الدراسة: 
واقع العالقات اإلنسانية لدى قادة المدارس في محافظة تيدف الدراسة إلى الكشف عن 

من وجية نظر المعممين والمشرفين التربويين،  الطائف وعالقتيا باألداء الوظيفي لممعممين
بين  (α ≤ 0.05) عند مستوى الداللةىناك فروق ذات داللة إحصائية ومعرفة إن كان 

نحو ممارسة العالقات اإلنسانية لدى قادة المدارس، ومستوى  متوسطات استجابات عينة الدراسة
األداء الوظيفي لممعممين في محافظة الطائف تعزى لمتغيرات: )العمل، والمؤىل العممي،  

 والخبرة(. 
    أىمية الدراسة:

في نتائجيا المتوقعة إذ نأمل أن يستفاد منيا في المؤسسات  تكمن أىمية الدراسة
 :  الناحيتين النظرية والتطبيقية كما يأتيفي وتتمثل أىميتيا  التعميمية
 األىمية النظرية :أواًل: 

العالقات اإلنسانية لدى قادة  تنبثق أىمية الدراسة من أىمية الموضوع الذي تتناولو وىو
محافظة الطائف وعالقتيا باألداء الوظيفي لممعممين من وجية نظر المعممين والمشرفين مدارس 
لكون ىذه العالقات اإلنسانية في المؤسسة التربوية من األمور األساسية في تيسير  التربويين
، بما ينعكس عمى مخرجات قائد المدرسة والمعمممن خالل التعاون المثمر بين  التعميميةالعممية 

التربوية بمعمومات لمكتبة التعميمية، ومن المؤمل أن تسيم في إثراء األدب النظري واممية الع
من وجية  إضافية عن العالقات اإلنسانية لدى قادة المدارس وعالقتيا باألداء الوظيفي لممعممين

 . نظر المعممين والمشرفين التربويين
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 األىمية التطبيقية:ثانيًا: 
لما ليا من أثر و انطالقًا من األىمية الكبرى لمعالقات اإلنسانية  تكمن أىمية ىذه الدراسة

من المؤمل أن تساعد قادة المدارس بأساليب فعالة لتحقيق لممعممين و  الوظيفي عمى األداء
وأن تعمل  األىداف التربوية، وتمكنيم من مواجية التحديات التي تعترض عممية القيادة اإلدارية

بأىمية السموك اإلنساني في العمل التربوي داخل المدرسة، وتحقيق فيم توعية قادة المدارس عمى 
تنمية العالقات اإلنسانية لدى و  أفضل لطبيعة العالقات لكل األطراف المعنية بالعممية التعميمية

، يسيم في تييئة المناخ الجيد والبيئة المدرسية ورفع مستوى فاعمية المدرسة مماقادة المدارس، 
تفيد نتائج الدراسة المسؤولين في مكاتب التعميم في تحديد االحتياجات التدريبية أن  كما نأمل

قد تستفيد من ، و مفاىيم وممارسات العالقات اإلنسانية لدى قادة المدارسلقادة المدارس لتنمية 
 فوومشر نتائج الدراسة )وزارة التعميم، واإلدارة العامة لمتعميم في محافظة الطائف، ومكاتب التعميم، 

( من خالل الكشف عن واقع العالقات اإلنسانية لدى ماإلدارة المدرسية، وقادة المدارس بشكل عا
 القادة بين مدارس خصوصاً بال اإلنسانية العالقات واقع في توضيح سيممما ي قادة المدارس
 الباحثينالدراسة يؤمل أن تفيد ، و لممعممين الوظيفي األداء ذلك بمستوى وعالقة والمعممين،

والدارسين بما توفره من توصيات ومقترحات قد تسيم في إثراء الساحة البحثية في ذلك الجانب 
 من ميدان اإلدارة التربوية. 

 حدود الدراسة:
 : تشتمل حدود الدراسة عمى الحدود األتية

طبيعة العالقات اإلنسانية : اقتصرت حدود الدراسة الموضوعية عمى الحدود الموضوعيةأواُل: 
، ادة المدارس بمحافظة الطائف، وعمى الوقوف عمى مستوى األداء الوظيفي لممعممينلدى ق

 ودراسة العالقة بينيما. 
المعممين والمشرفين التربويين بمكتبي تعميم الدراسة عمى طبقت ىذه  الحدود البشرية:ثانيًا: 

 الشرق والغرب بمحافظة الطائف. 
بمحافظة  مكتبي تعميم الشرق والغربالدراسة عمى  : اقتصر تطبيق ىذهالحدود المكانيةثالثًا: 

 الطائف بالمممكة العربية السعودية. 
 . 2018/  5338الدراسة خالل العام الدراسي أجريت ىذه : الحدود الزمنيةرابعًا: 
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 منيج الدراسة:  
المنيج الوصفي االرتباطي لتحقيق أىداف دراستو، وىو المنيج ت الدراسة الحالية استخدم

"يدرس العالقة بين المتغيرات، ويصف درجة العالقة بين المتغيرات وصفًا كميًا وذلك  الذي
 . (331م،5118، أبو عالم)باستخدام مقاييس كمية 

 الدارسات السابقة
 المحور األول: دراسات تناولت العالقات اإلنسانية: 

 ( دراسة ىدفت إلى التعرف إلى درجة ممارسة العالقات2015أجرى المطيري )
اإلنسانية لدى مديري مدارس دولة الكويت، وعالقتيا بفاعمية القرار، وأثر كل من العمر، 
الجنس، المؤىل التعميمي، الدورات، والخبرة في اإلدارة، وتم اتباع المنيج الوصفي المسحي 
االرتباطي، وتكونت عينة الدراسة من معممي ومعممات محافظة الفروانية في مدارس المرحمة 

ومعممة حيث تم اختيار العينة بالطريقة القصدية، وتم  معمم 3300ة البالغ عددىم المتوسط
بتطوير استبانة كأداة لجمع  الدراسةاستبانة صالحة ألغراض التحميل، وقام  321استرداد

البيانات، وتم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، كما تم استخدام اختبار 
لخماسي لمعرفة أثر المتغيرات الشخصية والوظيفية ألفراد عينة الدراسة، وأظيرت تحميل التباين ا

نتائج الدراسة أن درجة ممارسة مديري مدارس الكويت لمعالقات اإلنسانية من وجية نظر 
المعممين جاءت مرتفعة، كما أظيرت النتائج أن درجة فاعمية القرار التربوي لدى مديري مدارس 

ية نظر المعممين جاءت مرتفعة، كذلك أظيرت نتائج الدراسة وجود عالقة دولة الكويت من وج
إيجابية دالة إحصائيًا بين درجة ممارسة مديري المدارس لمعالقات اإلنسانية وفاعمية القرار 

 التربوي. 
دراسة ىدفت إلى التعرف عمى المناخ التنظيمي  2015 أجرت غدير عرعراويكما 

، وعالقتو بمستوى العالقات اإلنسانية بين المعممين ومديري المدارس السائد في المدارس الثانوية
المنيج الوصفي، ولتحقيق أىداف الدراسة تم اختيار عينة الدراسة في عمان، واستخدمت 

بطريقتين ىما الطريقة العنقودية العشوائية والطريقة الطبقية العشوائية، إذ تم اختيار المعممين في 
معممًا  450، مديرية تربية لواء ماركا لواء القويسمة، وكان عدد أفراد العينة مديريتي تربية وتعميم

، كما تم تطوير أداتي الدراسة وىي االستبانة األولى معممة 285، ومعمماً  165ومعممة منيم 
لممناخ التنظيمي، والثانية لمعالقات اإلنسانية ، حيث تم التحقق من صدقيما وثباتيما، وبعد 

ين عمى أفراد العينة وتحميل النتائج تم التوصل إلى: أن مستوى المناخ التنظيمي تطبيق األدات
السائد في المدارس الثانوية ، ومستوى العالقات اإلنسانية بين المعممين ومديري المدارس الثانوية 
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في عمان من وجية نظر المعممين كان متوسطًا، ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين مستوى 
لتنظيمي السائد في المدارس الثانوية، ومستوى العالقات اإلنسانية السائدة بين المعممين المناخ ا

ومديري المدارس الثانوية في عمان ، ووجود فروق ذات داللة إحصائية لمستوى المناخ 
 التنظيمي السائد في المدارس الثانوية تبعًا لمتغيري الجنس والخبرة. 

 ألداء الوظيفي: المحور الثاني: دراسات تناولت ا
األداء  مستوى تحديد إمكانية عمى التعرف ( دارسة ىدفت إلى3050أجرى الديحاني )

 أعضاء نظر وجيةً  من المتوازن بطاقة األداء باستخدام الكويت بجامعة التربية كمية في الوظيفي
ة وقد تكون مجتمع الدراسة من أعضاء ىيئ الوصفي الباحث المنيج واستخدم التدريس، ىيئة

عضو ىيئة تدريس، وتم اختيار  535الكويت والبالغ عددىم  بجامعة التربية كمية التدريس في
. الكويت بجامعة التربية في كمية تدريس ىيئة عضو 18 عينة طبقية عشوائية  بمغ عددىا

واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة لجمع البيانات، وتوصمت الدراسة إلى عدد من النتائج من 
 باقي بينما حصمت متوسط، أداء مستوى حصل عمى العمل واستراتيجيات الرؤية أن بعدأىميا: 
 العممية الدرجة لمتغير إحصائية داللة ذات ووجود فروق ضعيف، مستوى أداء عمى األبعاد
 . فأعمى 35 لصالح الخبرة وسنوات األساتذة لصالح

الجتماعية التي ( دراسة ىدفت إلى الكشف عن الضغوط ا.305أجرى المطيري)كما 
تواجو مديري المدارس الثانوية في منطقة األحمدي بدولة الكويت من وجية نظرىم ونظر 
ت المعممين، ومستوى األداء الوظيفي لممعممين، والكشف عن العالقة االرتباطية بينيما، واستخدم

الدراسة مديرا ومعمما، وتوصمت  301 المنيج الوصفي االرتباطي، وطبق استبانة عمىالدراسة 
إلى أن مستوى األداء الوظيفي لمعممي المدارس الثانوية كان مرتفعا، ووجود فروق ذات داللة 
إحصائية الستجابات أفراد العينة نحو مستوى أداء المعممين تعزى ألثر الجنس والمؤىل العممي، 

ارتباطية وتوصمت الدراسة كذلك إلى وجود عالقة ، وعدم وجود فروق تعزى لمتغير سنوات الخبرة
 موجبة بين الضغوط االجتماعية التي تواجو مديري المدارس واألداء الوظيفي. 

 لدى اإلدارية المساءلة فاعمية ( إلى الكشف عن درجة.305الشخوت) ىدفت دراسةو 
الزرقاء باألردن،  محافظة في لممعممين األداء الوظيفي بمستوى وعالقتيا الثانوية المدارس مديري

 المنيج الوصفي االرتباطي، وطبقت استبانة عمى عينة عشولئية طبقية قوامياسة الدراواستخدمت 
. وتوصمت الدراسة إلى أن .305/  3051معمما، في الفصل الدراسي الثاني من العام  300

درجة فاعمية المساءلة اإلدارية لدى مديري المدارس الثانوية في مديرية التربية والتعميم لمنطقة 
كما بينت ، وكان مستوى األداء الوظيفي لدى المعممين مرتفعاً ، ة كانت مرتفعةالزرقاء الثاني
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الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا فيما يتعمق بمستوى األداء الوظيفي لممعممين تعزى لمتغيري 
الجنس لصالح اإلناث، ولممؤىل العممي لصالح حممة درجة البكالوريوس، ولم يكن ىناك فروق 

كما تبين وجود عالقة إيجابية طردية بين درجة ، عزى لمتغير الخبرة الوظيفيةدالة إحصائيًا ت
 المساءلة اإلدارية ومستوى األداء الوظيفي لممعممين. 

 المدارس مديري كفاءة ( دراسة ىدفت إلى الكشف عن درجة3051وأجرى المرازيق)
 لممعممين الوظيفي ألداءبا الجودة وعالقتيا معايير تطبيق في جرش لمحافظة الثانوية الحكومية

المنيج الوصفي االرتباطي، وطبق استبانة عمى ت الدراسة المعممين، واستخدم نظر وجية من
 الحكومية المدارس مديري وأظيرت النتائج أن كفاءةين، معمم 303 عينة عشوائية مكونة من

ت أن كما أظير ، الجودة جاءت بدرجة متوسطة معايير تطبيق في جرش لمحافظة الثانوية
كما كشفت وجود عالقة ارتباطية إيجابية ، مستوى األداء الوظيفي لممعممين كانت بدرجة متوسطة

 طردية بين تطبيق معايير الجودة وبين األداء الوظيفي لممعممين. 
معرفة العالقة بين تأثير المناخ  ( دراسة ىدفت إلى2014أجرت شيخة النبيانية )كما 

في المديريات العامة لمتربية والتعميم في سمطنة عمان، واستخدمت  التنظيمي عمى األداء الوظيفي
الدراسة العالقة االرتباطية والذي يتضمن مسحًا مكتبيًا بالرجوع إلى المراجع والمصادر لبناء 
اإلطار النظري، واالستطالع الميداني لجمع البيانات بواسطة أداة الدراسة، وقد تكون مجتمع 

قسام في المديريات العامة لمتربية والتعميم بمحافظات الداخمية والظاىرة الدراسة جميع رؤساء األ
من رؤساء األقسام من الجنسين، ونظرًا  160 ومسقط  وظفار وشمال الباطنة، والبالغ عددىم

الباحثة مجتمع الدراسة، وقامت جميع لصغر حجم مجتمع الدراسة فكانت عينة الدراسة ىي 
ل تحقيق أىداف الدراسة، وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج بإعداد استبانة وذلك من أج

كان من أبرزىا: تراوحت درجة موافقة أفراد عينة الدراسة لواقع المناخ التنظيمي في المديريات 
العامة لمتربية والتعميم بين الدرجة الكبرى والدرجة الصغرى حيث حصل محور التكنولوجيا عمى 

وعدم ، ة، بينما حصل محور مشاركة العاممين عمى المرتبة األخيرةأعمى المتوسطات الحسابي
وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث، في المحاور التالية: الييكل التنظيمي، 
اإلدارة، مدى مشاركة العاممين، نمط االتصال، واألداء الوظيفي، ووجود فروق ذات داللة 

ومحور التكنولوجيا ولصالح الذكور، وعدم وجود فروق ذات إحصائية في محور طبيعة العمل،  
داللة إحصائية بين الذكور واإلناث بالنسبة لمتغير المؤىل الدراسي، ومستويات الخبرة ، ومتغير 

 الوظيفة عمى جميع محاور الدراسة.   
 التعقيب عمى الدراسات السابقة 

 :السابقةبين الدراسة الحالية والدراسات  أوجو التشابو -أوالً 
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مع بعض الدراسات السابقة في محوري الدراسة في األىداف تشابيت الدراسة الحالية 
الحالية وىما )العالقات اإلنسانية واألداء الوظيفي(. حيث تشابيت مع دراسة كل من العتيبي 

براىيم  (Henderson, 1996)( وىندرسون2011) ( في استيدافيا لواقع ممارسة 2007) وا 
،  (2016) كما تشابيت مع دراسة كل من المطيري،  رس لمعالقات اإلنسانيةمديري المدا
،  (2013) والمعولي،  (2013) والزىراني،  (2015) والمرازيق،  (2016) والشخوت
وغيرىا في استيدافيا الكشف عن مستوى األداء ، (2008) والبموي،  (2008) والفاخوري

مع عدد من الدراسات السابقة في منيج يت في المنيج تشابالدراسة الحالية و  ،الوظيفي لممعممين
( التي استخدمت 2013الدراسة، وىو المنيج الوصفي االرتباطي، ما عدا دراسة الحارثي )

( التي استخدمت بجانب Henderson, 1996المنيج الوصفي المسحي، ودراسة ىندرسون)
عدد من الدراسات السابقة في  تشابيت الدراسة الحالية معو  المنيج الوصفي المنيج التاريخي

جميع الدراسات السابقة في ، وتشابيت الدراسة أيضًا مع جزء من مجتمع الدراسة، وىم المعممون
( 2015طريقة اختيار العينة، وىي الطريقة العشوائية بالنسبة لممعممين، ما عدا دراسة المطيري)

بيت الدراسة الحالية مع جميع تشا من حيث األداة، و التي تم اختيار عينتيا بطريقة قصدية
 الدراسات السابقة في أداة الدراسة وىي االستبانة. 

 : بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة ثانيًا أوجو االختالف
مع الدراسات السابقة في استيدافيا الكشف من حيث اليدف اختمفت الدراسة الحالية 

نسانية لدى قادة المدارس، واألداء الوظيفي عن العالقة االرتباطية بين واقع العالقات اإل
لممعممين، وىي تختمف بذلك عن جميع الدراسات السابقة التي تناولت دراسة متغير العالقات 
 اإلنسانية مع متغير آخر، أو متغير األداء الوظيفي مع متغير مختمف، أو إفراد كل متغير

اختمفت  من حيث المجتمع وعينتو، و ةات اإلنسانيةـ أو األداء الوظيفي بدراسة مستقمقالعال
الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في مجتمع الدراسة ككل،  حيث يتمثل مجتمع الدراسة 
الحالية في جميع المعممين والمشرفين التربويين بمحافظة الطائف، بخالف الدراسات السابقة التي 

اختمفت الدراسة الحالية في  لمنيجمن حيث ا، و تناولت في معظميا المعممون ومدراء المدارس
(التي استخدمت المنيج الوصفي المسحي، ودراسة 2013منيج الدراسة مع  دراسة الحارثي )

(التي استخدمت المنيج التاريخي بجانب المنيج الوصفي Henderson,1996) ىندرسون
المنيج                        التي استخدمت (Lambert,2006) التحميمي، ودراسة المبرت

 التجريبي. 
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 عينة الدراسة:
تّم تطبيق أداة الدراسة عمى عينة عشوائية بسيطة من معممي مدارس التعميم العام   

وجميع المشرفين التربويين بمكتبي الشرق والغرب في محافظة الطائف ، وقد بمغت العينة في 
من المجتمع الكمي  %(5001( معمما، بنسبة )383( مستجيبا، بواقع)388صورتيا النيائية )

 .%( من المجتمع الكمي لممشرفين التربويين500، بنسبة )ينتربوي ين( مشرف501لممعممين، و)
 توزيع أفراد العينة وفق متغيرات الدراسة

 النسبة المئوية العدد فئات المتغير المتغير

 العمل
 %5 .78 383 معمم
 %5 .21 105 مشرف
 %100 488 المجموع

 المؤىل العممي
 %4 .81 397 بكالوريوس
 %6 .18 91 دراسات عميا
 %100 488 المجموع

 الخبرة
 %9 .29 146 سنوات 50أقل من 

 %1 .70 342 سنوات فأكثر 50
 %100 488 المجموع

 صدق األداة: 
ممارسة العالقات اإلنسانية لدى قادة لمتحقق من صدق االستبانة بمحورييا "   
"، تّم عرضيا في صورتيما األولية عمى عدد من المحّكمين يفي لممعمميناألداء الوظ"، و"المدارس

(. حيث ُطمب منيم الحكم عمى مدى انتماء كل عبارة لممجال الذي وردت فيو، 3)ممحق رقم 
وسالمة الصياغة المغوية لمعبارة، وما يرون إضافتو أو تعديمو أو حذفو، وفي ضوء توجييات 

% فأكثر من  80ى جميع العبارات التي حظيت بنسبة اتفاق لجنة التحكيم، تّم اإلبقاء عم
كما تم تعديل الصياغة المغوية لعدد العبارات األخرى في كل مجال، وفي ضوء ، المحكمين

 عمى صدق محتوى االستبانة.  االطمئنانالتعديالت، تم 
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 : البناء الداخمي لفقرات االستبانةالصدق  -
من عبارات االستبانة في كل محور من محاورىا الفرعية؛  الداخمي لكل عبارة البناءُقيِّم 

مع مجاليا  4 .0وذلك من خالل فحص النسبة المئوية لمعبارات ذات االرتباط المتجاوز لقيمة 
% من 10ويكون معدل االتساق الداخمي لكل مجال مرضيًا لو كان أكثر من ، الفرعي المفترض

 . 400 .0ة لمقيمة ارتباطات العبارات بمجاليا الفرعي متجاوز 

لكل عبارة بتطبيق االستبانة بعد تحكيميا عمى عينة البناء الداخمي وقد قيس صدق 
( معمما ومشرفا تربويا، وتم حساب معامل ارتباط 30طالعية من خارج العينة النيائية قواميا)تاس
 Pearson ألخرى بين كل عبارة ومجاليا الفرعي المفترض مع مقارنتو بالمجاالت الفرعية ا

% من ارتباطات العبارات بمجاليا الفرعي المفترض دالة 80فحينما يكون أكثر من ، لالستبانة
البناء الداخمي وبقيم أعمى من ارتباطيا بالمجاالت الفرعية األخرى فإنو يمكن اعتبار صدق 

 .لمعبارات مرضياً 

 أساليب المعالجة اإلحصائية:
(. لتحميل 33( اإلصدار)SPSSموم االجتماعية)تّم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية لمع

 البيانات وفقًا لمشكمة الدراسة وتساؤالتيا، وقد استخدمت األساليب اإلحصائية اآلتية:

  Pearson Correlation معامل ارتباط بيرسون  -

العالقات اإلنسانية لدى قادة معامل ارتباط بيرسون لحساب العالقة بين واقع ممارسة  -
 . لطائف، ومستوى األداء الوظيفي لممعممينمدارس محافظة ا

 لمتأكد من ثبات األداة.  Cronbach's Alphaمعامل ألفا كرونباخ  -

العالقات اإلنسانية لدى قادة مدارس ممارسة  المتوسط الحسابي الموزون لمكشف عن -
 محافظة الطائف، ومستوى األداء الوظيفي لممعممين. 

( لمعرفة داللة الفروق اإلحصائية بين t( )Independent Samples T-Testاختبار ) -
العالقات اإلنسانية لدى قادة مدارس نحو ممارسة  متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة

محافظة الطائف، ومستوى األداء الوظيفي لممعممين والتي تعزى الختالف )العمل، والمؤىل 
 العممي، والخبرة(. 
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 نتائج الدراسة:
  سؤال األول:نتائج اإلجابة عمى ال

نص السؤال األول عمى ما يمي: ما واقع العالقات اإلنسانية لدى قادة المدارس بمحافظة 
 الطائف من وجية نظر المعممين والمشرفين التربويين ؟

المتوسطات الحسابية ودرجة الموافقة والترتيب الستجابات المعممين والمشرفين ( 2جدول )
 سانية لدى قادة المدارس بمحافظة الطائفالتربويين نحو واقع العالقات اإلن

 العبارة
 العينة ككل مشرف تربوي معمم

 المتوسط
 الحسابي

درجة 
 المتوسط الترتيب الموافقة

 الحسابي
درجة 
 المتوسط الترتيب الموافقة

 الحسابي
درجة 
 الترتيب الموافقة

االىتمام 
بالمعممين 
 وتقديرىم

 5 ةعالي 64 .3 5 عالية 75 .3 5 عالية 60 .3

 3 عالية 62 .3 3 عالية 73 .3 3 عالية 59 .3 االتصال
التوجيو 
 3 عالية 54 .3 3 عالية 67 .3 3 عالية 51 .3 والمتابعة

رفع الروح 
المعنوية 
 لممعممين

 3 عالية 49 .3 3 عالية 61 .3 3 عالية 46 .3

محور 
العالقات 
 اإلنسانية

 - عالية 57 .3 - عالية 69 .3 - عالية 54 .3

عمى محور العالقات  العام لمجموع استجابات أفراد العينة الكمية الحسابي المتوسط نّ أ -
(. وىو يقع في مجال استجابة)عالية(. وتراوحت المتوسطات الحسابية 57 .3)اإلنسانية بمغ

(. وقد بمغ المتوسط العام الستجابات 64 .3(. و)49 .3لمجاالت ىذا المحور بين)
 .3( و)46 .3(. وتراوحت المتوسطات لدييم في مجاالت ىذا المحور بين)54 .3)المعممين

(. وتراوحت المتوسطات 69 .3)(. كما بمغ متوسط استجابات المشرفين التربويين 60
ممارسة قادة المدارس  (. وتشير ىذه النتائج إلى75 .3( و)61 .3لممجاالت لدييم بين)

 عالية.  بمحافظة الطائف لمعالقات اإلنسانية بدرجة
وجاء مجال االىتمام بالمعممين وتقديرىم في مقدمة المجاالت التي تحققت فييا ممارسة قادة  -

المدارس بمحافظة الطائف لمعالقات اإلنسانية من وجية نظر المعممين والمشرفين التربويين، 
            (. ثم مجال االتصال، بمتوسط حسابي64 .3بمتوسط حسابي لمعينة الكمية )

(. وأخيرا مجال رفع الروح 54 .3(. يميو مجال التوجيو والمتابعة، بمتوسط حسابي)62 .3)
(. وقد تحققت الممارسات في كل مجال بدرجة 49 .3المعنوية لممعممين ، بمتوسط حسابي)

 عالية. 
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 نتائج اإلجابة عمى السؤال الثاني:
ذات داللة إحصائية نص السؤال الثاني من أسئمة الدراسة عمى ما يمي: ىل توجد فروق 

( بين متوسطات استجابات عينة الدراسة لدرجة ممارسة   =0 .01عند مستوى الداللة )
                 العالقات اإلنسانية لدى قادة المدارس بمحافظة الطائف تعزى لمتغيرات: 

 )العمل، والمؤىل العممي،  والخبرة( ؟ 
معامالت اإلحصائية المناسبة وذلك عمى ال ت الدراسةولإلجابة عن ىذا السؤال استخدم

 النحو التالي:
 الفروق وفق متغير العمل: -أوالً 

نتائج اختبار )ت( لمعرفة داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات إجابات ( 1جدول )
أفراد العينة نحو واقع ممارسة العالقات اإلنسانية لدى قادة المداس بمحافظة الطائف 

 وفق متغير العمل

مستويات  لالمجا
االنحراف  المتوسط العدد المتغير

درجة  قيمة ت المعياري
 الحرية

قيمة احتمال 
 المعنوية

االىتمام بالمعممين 
 وتقديرىم

 95726 .6 2219 .25 383 معمم
1. 637 486  .103 

مشرف  غير دالة
 50261 .5 2762 .26 105 تربوي

رفع الروح المعنوية 
 لممعممين

 54481 .7 2167 .24 383 معمم
1. 514 486  .131 

مشرف  غير دالة
 67302 .5 2381 .25 105 تربوي

 االتصال
 46845 .7 1436 .25 383 معمم

1. 454 486  .147 
مشرف  غير دالة

 85634 .5 1429 .26 105 تربوي

 التوجيو والمتابعة
 65753 .7 5744 .24 383 معمم

1. 605 486  .110 
مشرف  غير دالة

 77877 .5 6762 .25 105 ويترب

محور العالقات 
 اإلنسانية

 2792 .28 1567 .99 383 معمم
1. 656 486  .099 

مشرف  غير دالة
 1740 .21 3333 .103 105 تربوي

         ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة3اتضح من الجدول )
(  =0 .01بين متوسطات إجابات أف ) راد العينة في كل مجال من مجال محور العالقات

االنسانية، وفي ىذا المحور ككل، تعزى الختالف العمل، حيث جاءت قيم احتمال المعنوية 
(. مما يشير إلى 01. 0المصاحبة لقيمة )ت( في ىذه المحاور، أكبر من مستوى المعنوية )

اإلنسانية لدى قادة المدارس بمحافظة  تقارب استجابات أفراد العينة نحو درجة ممارسة العالقات
أو                    الطائف، وال أثر الختالف العمل عمى وجيات نظرىم، سواء كانوا معممين

 مشرفين. 
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 الفروق وفق متغير المؤىل العممي: -ثانياً 
نتائج اختبار )ت( لمعرفة داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات إجابات أفراد ( 3جدول )

وفق متغير  نة نحو واقع ممارسة العالقات اإلنسانية لدى قادة المداس بمحافظة الطائفالعي
 المؤىل العممي

 المجال
مستويات 

 المتغير
 المتوسط العدد

االنحراف 

 المعياري
 قيمة ت

درجة 

 الحرية

قيمة احتمال 

 المعنوية

االىتمام بالمعممين 

 وتقديرىم

 96150 .6 5164 .25 397 بكالوريوس
 غير دالة 582.  486 552. 

 30183 .5 1538 .25 91 دراسات عميا

رفع الروح المعنوية 

 لممعممين

 51610 .7 5365 .24 397 بكالوريوس
 غير دالة 441.  486 772. 

 56377 .5 0000 .24 91 دراسات عميا

 االتصال
 53283 .7 4156 .25 397 بكالوريوس

 غير دالة 647.  486 458. 
 24818 .5 1099 .25 91 ميادراسات ع

 التوجيو والمتابعة
 60656 .7 8715 .24 397 بكالوريوس

 غير دالة 655.  486 447. 
 82383 .5 5495 .24 91 دراسات عميا

 محور العالقات اإلنسانية
 3963 .28 340 .100 397 بكالوريوس

 غير دالة 540.  486 614. 
 4558 .19 8132 .98 91 دراسات عميا

        ( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 3اتضح من الجدول )
(  =0 .01 بين متوسطات إجابات أفراد عينة البحث في أفراد العينة في كل مجال من )

مجال محور العالقات اإلنسانية، وفي ىذا المحور ككل، تعزى الختالف المؤىل العممي، حيث 
مال المعنوية المصاحبة لقيمة )ت( في ىذه المحاور، أكبر من مستوى المعنوية جاءت قيم احت

(. مما يشير إلى تقارب استجابات أفراد العينة نحو درجة ممارسة العالقات اإلنسانية 01. 0)
لدى قادة المدارس بمحافظة الطائف، وال أثر الختالف مؤىالتيم العممية عمى وجيات نظرىم، 

 اصمين عمى درجة البكالوريوس أو حاصمين عمى مؤىالت عميا.سواء كانوا من الح
 الفروق وفق متغير الخبرة: -ثالثاً 
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نتائج اختبار )ت( لمعرفة داللة الفروق اإلحصائية بين متوسطات إجابات أفراد ( 4جدول )
العينة نحو واقع ممارسة العالقات اإلنسانية لدى قادة المداس بمحافظة الطائف وفق متغير 

 ةالخبر 

مستويات  المجال
 االنحراف  المتوسط العدد المتغير

درجة  قيمة ت لمعياري
 الحرية

قيمة 
احتمال 
 المعنوية

االىتمام 
بالمعممين 
 وتقديرىم

 50اقل من 
 48538 .6 1712 .26 146 سنوات

1. 563 486  .119 
سنوات  50 غير دالة

 74706 .6 1404 .25 342 فأكثر

رفع الروح 
المعنوية 

 ممينلممع

 50اقل من 
 59320 .7 3288 .25 146 سنوات

1. 795 486  .073 
سنوات  50 غير دالة

 98804 .6 0556 .24 342 فأكثر

 االتصال
 50اقل من 
 01646 .7 0616 .26 146 سنوات

1. 419 486  .157 
سنوات  50 غير دالة

 20761 .7 0585 .25 342 فأكثر

التوجيو 
 والمتابعة

 50اقل من 
 21609 .7 5205 .25 146 نواتس

1. 403 486  .161 
سنوات  50 غير دالة

 32918 .7 5088 .24 342 فأكثر

محور 
العالقات 
 اإلنسانية

 50اقل من 
 0219 .27 082 .103 146 سنوات

1. 624 486  .105 
سنوات  50 غير دالة

 8464 .26 7632 .98 342 فأكثر

                 روق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( عدم وجود ف3اتضح من الجدول )
(  =0 .01بين متوسطات إجابات أفراد عينة البحث في كل مجال من مجاال )محور  ت

العالقات االنسانية، وفي ىذا المحور ككل، تعزى الختالف الخبرة، حيث جاءت قيم احتمال 
(. مما 01. 0أكبر من مستوى المعنوية ) ،المجاالتالمعنوية المصاحبة لقيمة )ت( في ىذه 

يشير إلى تقارب استجابات أفراد العينة نحو درجة ممارسة العالقات اإلنسانية لدى قادة 
المدارس بمحافظة الطائف، وال أثر الختالف خبراتيم العممية عمى وجيات نظرىم، سواء كانوا 

 سنوات أو أكثر من ذلك. 50من ذوي الخبرة أقل من 
 
 إلجابة عمى السؤال الثالث:نتائج ا
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نص السؤال الثالث عمى ما يمي: ما مستوى األداء الوظيفي لدى المعممين في مدارس 
 محافظة الطائف من وجية نظر المعممين والمشرفين التربويين؟

المتوسطات الحسابية ودرجة الموافقة والترتيب الستجابات المعممين والمشرفين ( 5جدول )
 ى األداء الوظيفي لممعممين في مدارس محافظة الطائفالتربويين نحو مستو 

 المجال
 العينة ككل مشرف تربوي معمم

 المتوسط
 الحسابي

درجة 
 المتوسط الترتيب الموافقة

 الحسابي
درجة 
 المتوسط الترتيب الموافقة

 الحسابي
درجة 
 الترتيب الموافقة

العالقات مع 
 1 يةعال 94 .3 2 عالية 66 .3 1 عالية 01 .4 الطالب

العالقة مع الزمالء 
 2 عالية 80 .3 1 عالية 67 .3 2 عالية 84 .3 ومنسوبي المدرسة

 3 عالية 65 .3 4 عالية 41 .3 3 عالية 72 .3 تنفيذ التدريس
التخطيط والتنظيم 

 4 عالية 60 .3 3 عالية 45 .3 5 عالية 64 .3 المدرسي

 5 عالية 59 .3 5 متوسطة 34 .3 4 عالية 66 .3 المنيج الدراسي

 . عالية 42 .3 . متوسطة 14 .3 . عالية 49 .3 المجتمع المحمي
األداء الوظيفي 

 - عالية 66 .3 - عالية 44 .3 - عالية 72 .3 لممعممين

 :ما يمي( 5) الجدول من يتضح
عمى مستوى األداء  العام لمجموع استجابات أفراد العينة الكمية الحسابي المتوسط أنّ  -

(. وىو يقع في مجال استجابة)عالية(. وتراوحت 66 .3)المعممين بمغالوظيفي لدى 
(. 94 .3(. و)42 .3الحسابية لمجاالت ىذا المحور لدى العينة ككل بين) المتوسطات

(. بينما تراوحت لدى المشرفين التربويين 01 .4و) (49 .3)وتراوحت لدى المعممين بين
أن مستوى األداء الوظيفي لدى  ى(. وتشير ىذه النتائج إل67 .3( و)14 .3بين )

 المعممين كان عاليا. 
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 نتائج السؤال الرابع لمدراسة ومناقشتيا: 
نص السؤال الرابع عمى ما يمي: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

(  =0 .01 بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة لمستوى األداء الوظيفي لممعممين )
 دارس محافظة الطائف تعزى لمتغيرات: )العمل، والمؤىل العممي، والخبرة(؟ في م

المعامالت اإلحصائية المناسبة وذلك عمى  الدراسة تولإلجابة عن ىذا السؤال، استخدم
 :النحو التالي

 الفروق وفق متغير العمل: -أوالً 
رات أفراد عينة الدراسة نتائج اختبار )ت( لمعرفة داللة الفروق اإلحصائية بين تقدي( 6جدول )

 لمستوى األداء الوظيفي لممعممين في مدارس محافظة الطائف وفق متغير العمل

مستويات  المجال
االنحراف  المتوسط العدد المتغير

درجة  قيمة ت المعياري
 الحرية

قيمة 
احتمال 
 المعنوية

التخطيط والتنظيم 
 المدرسي

 067.  486 838 .1 73036 .6 5013 .25 383 معمم
 16773 .6 1619 .24 105 مشرف غير دالة

 002.  486 071 .3 51114 .6 0183 .26 383 معمم تنفيذ التدريس
 77139 .5 8667 .23 105 مشرف دالة

 000.  486 621 .3 31217 .6 0679 .28 383 معمم العالقات مع الطالب
 07062 .5 6476 .25 105 مشرف دالة

الء العالقة مع الزم
 ومنسوبي المدرسة

 064.  486 864 .1 61571 .6 8486 .26 383 معمم
 43404 .5 6762 .25 105 مشرف غير دالة

 002.  486 149 .3 55791 .6 6188 .25 383 معمم المنيج الدراسي
 90550 .5 3905 .23 105 مشرف دالة

 002.  486 191 .3 11624 .7 2663 .24 383 معمم المجتمع المحمي
 49718 .6 8095 .21 105 مشرف دالة

الدرجة الكمية لألداء 
 الوظيفي

 002.  486 069 .3 8312 .35 321 .156 383 معمم
 7743 .30 552 .144 105 مشرف دالة

 ( ما يمي:6اتضح من الجدول )
المعنوية  أن الفروق لم تكن دالة إحصائيا في المجال األول والرابع، حيث جاءت قيم احتمال -

(. مما يشير إلى 01. 0المصاحبة لقيمة )ت( في ىذه المجاالت، أكبر من مستوى المعنوية )
تقارب استجابات المعممين والمشرفين التربويين نحو مستوى األداء الوظيفي لممعممين المتعمق 

 أثر بدورىم في التخطيط والتنظيم المدرسي، وفي عالقاتيم مع الزمالء ومنسوبي المدرسة، وال
 الختالف العمل عمى وجيات نظرىم. 
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( بين متوسطات إجابات   =0 .01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )  -
أفراد عينة الدراسة في المجال الثاني، والثالث، والخامس، والسادس، من مجاالت محور 

حيث جاءت قيم احتمال األداء الوظيفي لممعممين، وفي المحور ككل، تعزى الختالف العمل، 
(. 01. 0المعنوية المصاحبة لقيمة )ت( في ىذه المجاالت، أصغر من مستوى المعنوية )

وكانت الفروق في صالح  عينة المعممين ، وفي المحور ككل، عن متوسطات استجابات 
المشرفين التربويين، مما يشير إلى أن المعممين لدييم تقديرات إيجابية أكبر حول مستوى 

 ئيم الوظيفي مقارنة بالمشرفين التربويين. أدا
 الفروق وفق متغير المؤىل العممي: -ثانياً 

نتائج اختبار )ت( لمعرفة داللة الفروق اإلحصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة ( 7جدول )
                لمستوى األداء الوظيفي لممعممين في مدارس محافظة الطائف وفق متغير

 عمميالمؤىل ال

مستويات  المجال
االنحراف  المتوسط العدد المتغير

درجة  قيمة ت المعياري
 الحرية

قيمة احتمال 
 المعنوية

التخطيط والتنظيم 
 المدرسي

 014.  486 456 .2 63774 .6 5642 .25 397 بكالوريوس
 40985 .6 6813 .23 91 دراسات عميا دالة

 تنفيذ التدريس
 41921 .6 1259 .26 397 بكالوريوس

4. 173 486  .000 
 80192 .5 0659 .23 91 دراسات عميا دالة

 007.  486 726 .2 35102 .6 8564 .27 397 بكالوريوس العالقات مع الطالب
 94463 .4 1978 .26 91 دراسات عميا دالة

العالقة مع الزمالء 
 ومنسوبي المدرسة

 005.  486 843 .2 49221 .6 9874 .26 397 بكالوريوس
 66363 .5 8901 .24 91 دراسات عميا دالة

 002.  486 179 .3 48825 .6 5819 .25 397 بكالوريوس المنيج الدراسي
 12557 .6 2088 .23 91 دراسات عميا دالة

 000.  486 742 .3 99851 .6 3023 .24 397 بكالوريوس المجتمع المحمي
 79717 .6 2747 .21 91 دراسات عميا دالة

الدرجة الكمية لألداء 
 الوظيفي

 001.  486 495 .3 6443 .35 4181 .156 397 بكالوريوس
 2779 .30 3187 .142 91 دراسات عميا دالة

            ( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة0اتضح من الجدول )
(  =0 .01 بين متوسطات إجابات أفراد عينة ) البحث في كل مجال من مجاالت محور

األداء الوظيفي لممعممين، وفي المحور ككل، تعزى الختالف المؤىل العممي، حيث جاءت قيم 
. 0احتمال المعنوية المصاحبة لقيمة )ت( في ىذه المجاالت، أصغر من مستوى المعنوية )
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متوسطات (. وكانت الفروق في صالح الحاصمين عمى مؤىالت جامعية، حيث تزيد 01
استجاباتيم في كل مجال من مجاالت ىذا المحور، وفي المحور ككل، عن متوسطات 
استجابات الحاصمين عمى مؤىالت عميا، مما يشير إلى أن المعممين والمشرفين التربويين 
الحاصمين عمى درجة البكالوريوس لدييم تقديرات إيجابية أكبر حول مستوى األداء الوظيفي 

 رس محافظة الطائف مقارنة بالحاصمين عمى مؤىالت عميا.لممعممين في مدا
 الفروق وفق متغير الخبرة: -ثالثاً  

نتائج اختبار )ت( لمعرفة داللة الفروق اإلحصائية بين تقديرات أفراد عينة الدراسة ( 8جدول )
 لمستوى األداء الوظيفي لممعممين في مدارس محافظة الطائف وفق متغير الخبرة

االنحراف  المتوسط العدد ت المتغيرمستويا المجال
درجة  قيمة ت المعياري

 الحرية
قيمة احتمال 

 المعنوية

التخطيط والتنظيم 
 المدرسي

 125.  486 536 .1 64520 .6 9178 .25 146 سنوات 50اقل من 
 61052 .6 9123 .24 342 سنوات فأكثر 50 غير دالة

 تنفيذ التدريس
 55824 .6 6164 .26 146 سنوات 50اقل من 

2. 399 486  .017 
 30817 .6 1023 .25 342 سنوات فأكثر 50 دالة

 152.  486 436 .1 21199 .6 1575 .28 146 سنوات 50اقل من  العالقات مع الطالب
 10368 .6 2865 .27 342 سنوات فأكثر 50 غير دالة

العالقة مع الزمالء 
 ومنسوبي المدرسة

 205.  486 268 .1 86087 .6 1575 .27 146 سنوات 50اقل من 
 17736 .6 3567 .26 342 سنوات فأكثر 50 غير دالة

 080.  486 752 .1 66446 .6 9247 .25 146 سنوات 50اقل من  المنيج الدراسي
 38360 .6 8041 .24 342 سنوات فأكثر 50 غير دالة

 025.  486 242 .2 34223 .7 8288 .24 146 سنوات 50اقل من  المجتمع المحمي
 88568 .6 2719 .23 342 سنوات فأكثر 50 دالة

الدرجة الكمية لألداء 
 الوظيفي

 048.  486 985 .1 0839 .37 602 .158 146 سنوات 50اقل من 
 0826 .34 733 .151 342 سنوات 50أكثر من  دالة

 ( ما يمي:8اتضح من الجدول ) 
إحصائيا في المجال األول والثالث والرابع والخامس، حيث جاءت قيم أن الفروق لم تكن دالة  -

. 0احتمال المعنوية المصاحبة لقيمة )ت( في ىذه المجاالت، أكبر من مستوى المعنوية )
(. مما يشير إلى تقارب استجابات المعممين والمشرفين التربويين نحو مستوى األداء 01

لمجاالت التالية: )التخطيط والتنظيم المدرسي، الوظيفي لممعممين المتعمق بدورىم في ا
العالقات مع الطالب، وعالقاتيم مع الزمالء ومنسوبي المدرسة، والمنيج الدراسي(. وال أثر 

 الختالف خبراتيم عمى وجيات نظرىم. 
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( بين متوسطات   =0 .01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
ة في المجال الثاني، والسادس، وفي محور األداء الوظيفي لممعممين  إجابات أفراد عينة الدراس

ككل، تعزى الختالف الخبرة، حيث جاءت قيم احتمال المعنوية المصاحبة لقيمة )ت( في ىذه 
(. وكانت الفروق في صالح عينة المعممين 01. 0المحاور، أصغر من مستوى المعنوية )

ت، حيث تزيد متوسطات استجاباتيم في ىذه سنوا 50والمشرفين ممن تقل خبراتيم عن 
سنوات فأكثر،  50المحاور، عن متوسطات استجابات أفراد العينة الذين يمتمكون خبرات من 
سنوات لدييم  50مما يشير إلى أن المعممين والمشرفين التربويين الذين تقل خبرتيم عن 

مدارس محافظة الطائف  تقديرات إيجابية أكبر حول مستوى األداء الوظيفي لممعممين في
                  المتعمقة بمجاالت: ) تنفيذ التدريس، والمجتمع المحمي(. مقارنة بمن تزيد خبراتيم عن

 سنوات. 50

 نتائج السؤال الخامس لمدراسة
نص السؤال الخامس عمى ما يمي: ىل توجد عالقة ارتباطية ذات داللة إحصائية عند 

ين متوسطات استجابات عينة الدراسة بين ممارسة العالقات ( بα ≤ 0. 05مستوى الداللة)
 اإلنسانية لدى قادة المدارس في محافظة الطائف ومستوى األداء الوظيفي لممعممين(؟

العالقة االرتباطية بين ممارسة العالقات اإلنسانية لدى قادة المدارس في محافظة ( 9جدول )
 الطائف ومستوى األداء الوظيفي لممعممين

 جالالم
االىتمام 
بالمعممين 
 وتقديرىم

الروح المعنوية 
التوجيو  االتصال لممعممين

 والمتابعة
درجة 

العالقات 
 االنسانية

 **563.  **570.  **518.  **536.  **518.  التخطيط والتنظيم المدرسي
 **499.  **528.  **448.  **482.  **438.  تنفيذ التدريس

 **508.  **506.  **488.  **462 . **475.  العالقات مع الطالب
 **610.  **626.  **563.  **582.  **548.  العالقة مع الزمالء ومنسوبي المدرسة

 **564.  **569.  **522.  **535.  **519.  المنيج الدراسي
 **573.  **590.  **503.  **575.  **507.  المجتمع المحمي

 **617.  **630.  **565.  **590.  **558.  الدرجة الكمية لألداء الوظيفي

 0.05**دالة عند مستوى
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( وجود عالقة ارتباطية موجبة وقوية دالة إحصائيًا بين 1يتضح من الجدول )     
ممارسة قادة المدارس لمعالقات اإلنسانية، ومستوى األداء الوظيفي لممعممين، حيث بمغت قيمة 

وتشير ىذه النتيجة إلى أنو كمما ارتفعت درجة (. وىي قيمة مرتفعة، 0.617االرتباط بينيما)
 ممارسة قادة المدارس لمعالقات اإلنسانية، ارتفع مستوى األداء الوظيفي لممعممين. 

 عرض ممخص النتائج:
 النتائج المتعمقة بممارسة قادة المدارس في محافظة الطائف لمعالقات اإلنسانية: ( أ)

 . كبيرة ت اإلنسانية بدرجةممارسة قادة المدارس بمحافظة الطائف لمعالقا .1
جاء مجال االىتمام بالمعممين وتقديرىم في مقدمة المجاالت التي تحققت فييا ممارسة  .2

قادة المدارس بمحافظة الطائف لمعالقات اإلنسانية من وجية نظر المعممين والمشرفين 
لروح التربويين، ثم مجال االتصال، يميو مجال التوجيو والمتابعة، وأخيرا مجال رفع ا

 المعنوية لممعممين ، وقد تحققت الممارسات في كل مجال بدرجة كبيرة. 
"يعامل المعممين  أكبر الجوانب التي يبرز فييا االىتمام بالمعممين وتقديرىم تتمثل في .3

بكامل االحترام والتقدير"، كما تمثمت العبارة التي جاءت في المرتبة األخيرة بدرجة تحقق 
 ت النفسية لممعممين". عالية في" يشبع الحاجا

تتمثل في "يشيد بالمعممين  أكبر الجوانب التي يبرز فييا رفع الروح المعنوية لممعممين .4
المتميزين أمام زمالئيم"، وتمثمت أقل الجوانب في "يكّمف المعممين بأنشطة تتناسب مع 

 قدراتيم وميوليم". 
ة الطائف لمعالقات اإلنسانية أكبر الجوانب التي يبرز فييا ممارسة قادة المدارس بمحافظ .5

تتمثل في "يتعامل ببشاشة مع المعممين"، كما جاءت العبارة التي  في مجال االتصال
"يحرص عمى المصداقية والشفافية  حصمت عمى المرتبة األخيرة بدرجة تحقق عالية في
 في توضيح ما يصدر من قرارات متعمقة بالمعممين". 

ارسة قادة المدارس بمحافظة الطائف لمعالقات اإلنسانية أكبر الجوانب التي يبرز فييا مم .6
يجابية في عمل المعممين"، كما في مجال التوجيو والمتابعة تتمثل في "يبرز الجوانب اإل

تمثمت العبارة التي جاءت في المرتبة األخيرة بدرجة تحقق عالية في "يقّوم أداء المعممين 
 بموضوعية وشفافية". 

( بين متوسطات   =0 .01اللة إحصائية عند مستوى الداللة )عدم وجود فروق ذات د .7
إجابات أفراد عينة الدراسة نحو ممارسة قادة المدارس بمحافظة الطائف لمعالقات 

 اإلنسانية، تعزى الختالف العمل، والمؤىل العممي، والخبرة. 
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 في محافظة الطائف:مستوى األداء الوظيفي لممعممين النتائج المتعمقة ب ( ب)
 . عالياً مستوى األداء الوظيفي لدى المعممين كان أن  .1
جاء مجال العالقات مع الطالب في مقدمة المحاور التي تمت الموافقة عمى تحققيا من  .2

قبل أفراد العينة الكمية من المعممين والمشرفين التربويين، يميو مجال العالقة مع الزمالء 
جال التخطيط والتنظيم المدرسي، ثم ومنسوبي المدرسة، ثم مجال تنفيذ التدريس، يميو م

 مجال المنيج الدراسي، وأخيرا مجال المجتمع المحمي. 
أكبر جانب تحققت فيو ممارسة المعممين بمدارس محافظة الطائف لمتخطيط والتنظيم  .3

"يخطط المعمم لممادة التي يدرسيا بصورة مسبقة"، كما أن العبارة التي  المدرسي يتمثل في
األخيرة، والمتحققة بدرجة عالية تتمثل في "يوظف المعمم دليل المعمم جاءت في المرتبة 

 في التخطيط لعممو". 
أكبر الجوانب التي تحققت فييا ممارسة المعممين بمدارس محافظة الطائف لمياميم  .4

"يحدد أىداف الدرس بدقة"، كما أن العبارة التي جاءت  المتعمقة بتنفيذ التدريس تتمثل في
خيرة، والمتحققة بدرجة عالية تتمثل في "ينوع األنشطة التعميمية المصاحبة في المرتبة األ

 لموضوعات الدرس". 
أكبر الجوانب التي  تبرز فييا ممارسة المعممين بمدارس محافظة الطائف العالقات مع  .5

الطالب تتمثل في" يحفز الطالب  عمى  الجد واالجتياد في الدراسة "،كما أن العبارة التي 
المرتبة األخيرة، والمتحققة بدرجة عالية تتمثل في "يراعي ظروف الطالب عند  جاءت في

 تقصيرىم في إنجاز بعض الواجبات المنزلية ". 
أكبر الجوانب التي  تبرز فييا ممارسة المعممين بمدارس محافظة الطائف العالقات  .6

بي المدرسة"، كما الزمالء ومنسوبي المدرسة تتمثل في "يتبادل االحترام والتقدير مع منسو 
أن العبارة التي جاءت في المرتبة األخيرة، والمتحققة بدرجة عالية تتمثل في "يتبادل 

 الزيارات الصفية مع زمالئو المعممين". 
أكبر الجوانب التي  تبرز فييا ممارسة المعممين بمدارس محافظة الطائف أدوارىم  .7

زم بتنفيذ المنيج الدراسي في الوقت الوظيفية المتعمقة بالمنيج الدراسي تتمثل في "يمت
المحدد لو"، كما أن العبارة التي جاءت في المرتبة األخيرة، والمتحققة بدرجة عالية تتمثل 

 في "يشارك بمقترحاتو في تطوير المنيج الدراسي لكي يواكب العصر". 
 أكبر الجوانب التي  تبرز فييا ممارسة المعممين بمدارس محافظة الطائف ألدوارىم .8

الوظيفية المتعمقة بالمجتمع المحمي تتمثل في "يستثمر إمكانات البيئة المحمية في تحقيق 
أىداف المدرسة"، وأقل الجوانب تتمثل في "يشارك في األبحاث العممية التي تعالج 

 مشكالت المجتمع المحمي وقضاياه المختمفة". 
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( بين متوسطات   =0 .10وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .9
إجابات أفراد عينة الدراسة نحو مستوى األداء الوظيفي لممعممين، تعزى الختالف العمل، 

 وكانت الفروق في صالح  عينة المعممين، 
( بين متوسطات   =0 .01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .11

ممعممين، تعزى الختالف المؤىل إجابات أفراد عينة الدراسة نحو مستوى األداء الوظيفي ل
 س. و العممي، وكانت الفروق في صالح  حممة درجة البكالوري

( بين متوسطات   =0 .01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) .11
إجابات أفراد عينة الدراسة نحو مستوى األداء الوظيفي لممعممين، تعزى الختالف الخبرة، 

 سنوات.  50أصحاب الخبرة أقل من  وكانت الفروق في صالح 
النتائج المتعمقة بالعالقة بين ممارسة قادة المدارس في محافظة الطائف لمعالقات  ( ج)

 :ومستوى األداء الوظيفي لممعممين اإلنسانية
وجود عالقة ارتباطية موجبة وقوية دالة إحصائيًا بين ممارسة قادة المدارس لمعالقات  .5

وظيفي لممعممين، فكمما ارتفعت درجة ممارسة قادة المدارس اإلنسانية، ومستوى األداء ال
 لمعالقات اإلنسانية، ارتفع مستوى األداء الوظيفي لممعممين. 
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 التوصيات :  -ثانيا
  التوصيات الخاصة بتعزيز ممارسة قادة المدارس بمحافظة الطائف لمعالقات

 اإلنسانية: 
 المقدمة في مجال العالقات اإلنسانية المدرسية. زيادة االستفادة من البرامج التدريبية  -
 إشباع الحاجات النفسية لممعممين.  تعزيز -
  ة فرص النمو الميني لممعممين بصورة اكبر. يئتي -
  تكمّيف المعممين بأنشطة تتناسب مع قدراتيم وميوليم.  -
 تقويم أداء المعممين بموضوعية وشفافية بصورة اكبر.  -

  األداء الوظيفي لممعممين: التوصيات الخاصة لتحسين 
 تشجيع المعممين عمى متابعة التطورات الحديثة في مجال تخصصاتيم.  -
 توظيف دليل المعمم في التخطيط لعممية التدريس بشكل دائم.  -
 تنويع األنشطة التعميمية المصاحبة لموضوعات الدرس.  -
 . تبادل الزيارات الصفية مع زمالئيم المعممين وتبادل الخبرات بينيم -
 المشاركة بمقترحاتو بناءة في تطوير المنيج الدراسي لكي يواكب العصر -
 العمل عمى توظيف خبرات أولياء أمور الطالب في دعم العممية التعميمية.  -
 المشاركة في الممتقيات والندوات العممية التي تعنى بقضايا المجتمع المحمي.  -
 لمجتمع المحمي وقضاياه المختمفة. المشاركة في األبحاث العممية التي تعالج مشكالت ا -

 -ويمكن تنفيذ ىذه التوصيات من خالل:
إقامة دورات تدريبية لقائدي المدارس عمى مستوى مكاتب التعميم في مجال العالقات  -

 اإلنسانية عمى أسس عممية. 
 تقويم األداء الوظيفي لممعممين يتم من خالل المشرفين وقائدي المدارس.  -
 ة لممعممين لتطوير أداء المعممين وتحسين مستواىم. إقامة دورات تدريبي -
تكميف المعممين بالمشاركة في تقديم مقترحات في تطوير المنيج نياية كل فصل  -

 دراسي. 
توفير لممعممين ندوات وممتقيات عممية دورية لدعم العممية التعميمية ومناقشة قضايا  -

 المجتمع المحمي
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 المقترحات: -ثالثا
ى الباحثين بعض الموضوعات التي يراىا مكممة لما انتيت إليو عم الدراسةقترح ت

 ومن ذلك: الدراسة الحالية
 تطبيق الدراسة الحالية عمى مناطق أخرى بالمممكة العربية السعودية.  -5
 تطبيق الدراسة الحالية عمى المدارس األىمية بمحافظة الطائف.  -3
توى األداء الوظيفي لممعممين دور البيئة الداخمية لممدرسة في محافظة الطائف في مس -3

 من وجية نظر المشرفين التربويين. 
األنماط القيادية السائدة لدى قادة المدارس في محافظة الطائف وعالقتيا باألداء  -3

 الوظيفي لممعممين.
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 المراجع العربية

 في الوظيفي األداء مستوى عمى الحوافز أثر تقييم(. 2010أبو شرخ، نادر حامد عبدالرازق. )
                         . وجية نظر العاممين االتصاالت الفمسطينية من شركة

 )رسالة ماجستير غير منشورة(. الجامعة اإلسالمية، غزة، فمسطين. 
أثر التنمية (. 2010أبو شقدم، عزة ياسين، رزان الشيخ سعيدي، معتز المصري، مجد. )

مية العاممة في محافظة اإلدارية عمى األداء الوظيفي في الوزارات الحكو 
 . )مشروع تخرج(. جامعة النجاح الوطنية ، فمسطين. نابمس

 ، دار النشر لمجامعات. مناىج البحث في العموم النفسية والتربوية(. 5118أبوعالم، رجاء )
التمكين اإلداري وعالقتو باألداء الوظيفي لدى معممي (. 3008البموي، محمد سميمان. )

ي محافظة الوجو بالمممكة العربية السعودية من المدارس الحكومية ف
. )رسالة ماجستير غير منشورة( ، جامعة مؤتو، تبوك، وجية نظرىم

 المممكة العربية السعودية. 
مستويات العالقات اإلنسانية السائدة في المدارس (. 2013الحارثي، وصل اهلل عيضة حامد. )

. )رسالة افظة الطائفالثانوية كما يتصورىا المديرون والمعممون بمح
 ماجستير غير منشورة(. جامعة أم القرى ، مكة المكرمة. 

أثر العالقات اإلنسانية عمى أداء العاممين في (. 2003الحربي، خالد حمدي الحميدي. )
األجيزة األمنية: دراسة عمى العاممين بإدارة جوازات منطقة الرياض 

ة(. جامعة نايف العربية . )رسالة ماجستير غير منشور والمنطقة الشرقية
 لمعموم األمنية ، الرياض. 

إمكانية تحديد مستوى األداء الوظيفي في كمية التربية (. 3050الديحاني، سمطان غالب. )
بجامعة الكويت باستخدام بطاقة األداء المتوازن من وجية نظر أعضاء 

. جامعة الكويت، الكويت. مجمة الدراسات التربوية ىيئة التدريس
 . 133 -130(، 3)55فسية، جامعة السمطان قابوس. والن

المناخ المدرسي السائد في مدارس التعميم العام (. 3053الزىراني، سعيد محمد عباس. )
بمحافظة قموة وعالقتو باألداء الوظيفي لممعممين من وجية نظر 

 . )رسالة ماجستير غير منشورة( ، كمية التربية، جامعة الباحة. مديرييم
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 الثانوية المدارس مديري تواجو التي االجتماعية الضغوط(. .305، عبد اهلل حمود. )المطيري
 الوظيفي باألداء وعالقتيا نظرىم من وجية األحمدي منطقة في

. )رسالة ماجستير غير منشورة( ، كمية العموم التربوية، جامعة لممعممين
 آل البيت، األردن. 

ظيفي وأثرىا عمى أداء الموظفين في المؤسسة: محددات الرضا الو (. 2014سامية، زويش. )
. )شيادة ماستر في عموم دراسة حالة ثانوية أمزيل أمحمد بحيزر

 التسيير(. جامعة أكمي محند أولحاج، البويرة ، الجزائر. 
                    البحث العممي(. 1987الحق، كايد ) عبيدات، ذوقان. عدس، عبد الرحمن. عبد

 األردن. عمان: دار الفكر.  أساليبو( -و أدوات –)مفيومو 
العالقات اإلنسانية وعالقتيا باألداء الوظيفي: دراسة تطبيقية (. 2006عقيل ، ناصر محمد. )

                . عمى ضباط قوات األمن الخاصة بمدينة الرياض
)رسالة ماجستير غير منشورة(. جامعة نايف العربية لمعموم األمنية ، 

 لمممكة العربية السعودية. الرياض ، ا
 عمم النفس الصناعي، مطبعة الجميورية اإلسكندرية مصر. (. 5111)محمود فتحي ، عكاشة

 الدار الجامعية لمنشر والتوزيع.  إدارة الموارد البشرية. اإلسكندرية:(. 1999ماىر، أحمد. )
سكندرية: الدار اإلإدارة الموارد البشرية: رؤية مستقبمية. (. 2001محمد، راوية حسن. )

 الجامعية. 
 . القاىرة : مكتبة وىبو. العالقات االنسانية(. 1986مرسي، سيد عبدالحميد. )
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