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درجة ممارسة مديري مديريات الشؤون االجتماعية في فلسطني 
د. إياد أبو بكرملهارات العالقات اإلنسانية في اإلدارة من وجهة نظر األخصائيني االجتماعيني

ملخص: 
هدفت الدرا�شة التعرف اإىل »درجة ممار�شة مديري مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية يف 
فل�شطني ملهارات العالقات االإن�شانية يف االإدارة من وجهة نظر االأخ�شائيني االجتماعيني«، 
الدرا�شة  العلمي.ولتحقيق هدف  وامل�ؤهل  العملية،  اجلن�س، واخلربة  ذلك مبتغريات  وعالقة 
وط�ر الباحث اأداة لقيا�س درجة ممار�شة مديري مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية يف فل�شطني 
جمتمع  على  ُطبقت  حيث  وثباتها،  �شدقها  من  التاأكد  بعد  االإن�شانية  العالقات  ملهارات 
ال�ش�ؤون  مديريات  العاملني يف  االجتماعيني  االأخ�شائيني  كاماًل متثل يف جميع  الدرا�شة 
االجتماعية يف �شمال ال�شفة والبالغ عددهم )78( ، وقد اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن الدرجة 
الكلية لدرجة ممار�شة مديري مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية يف فل�شطني ملهارات العالقات 
بلغت  حيث   ، )مرتفعة(  االجتماعيني  االأخ�شائيني  نظر  وجهة  من  االإدارة  يف  االإن�شانية 
قيمة املت��شط احل�شابي الكلي ال�شتجابات املبح�ثني على جميع الفقرات جلميع املجاالت 
)3.88( .كما اأظهرت نتائج فح�س الفر�شيات عدم وج�د فروق يف درجة ممار�شة مديري 
مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية يف فل�شطني ملهارات العالقات االإن�شانية يف االإدارة من وجهة 
نظر االأخ�شائيني االجتماعيني على جميع املجاالت، وعلى الدرجة الكلية تبعًا ملتغريات 
هذه  اإليها  ت��شلت  التي  النتائج  �ش�ء  العلمي.ويف  وامل�ؤهل  العملية،  واخلربة  اجلن�س، 
الدرا�شة فقد خل�س الباحث اإىل عدد من الت��شيات منها: التاأكيد على اأهمية ممار�شة مديري 
مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية ملهارات العالقات االإن�شانية و�رضورتها، وان يعطي مديرو 
مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية مزيداُ من االهتمام ملهارة م�شاركة االأخ�شائيني ملنا�شباتهم 
االجتماعية، واالهتمام يف مهارة االت�شال، ثم مراجعة نظام احل�افز يف مديريات ال�ش�ؤون 

االجتماعية ملا لها من اأهمية يف رفع الروح املعن�ية لالخ�شائيني.
الكلمات املفتاحية: 

االإن�شانية. العالقات  مهارات  االجتماعية،  ال�ش�ؤون  مديريات  املمار�شة،  درجة 
االأخ�شائي�ن االجتماعي�ن.
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The Level of Practice of Directorates of Social Affairs 
Managers in Palestine for Human Relations Skills 
in Management from Social Workers› Perspective

Abstract: 

The aim of this study is to recognize the level of human relations 
skills practiced by the administrators of social affairs directorates in 
Palestine from social workers' perspective and the relation of that with 
gender, work experience and education qualifications.To achieve the 
goals, the researcher developed a measuring tool to measure them after 
assuring the validity and reliability of my tool, and then I applied it 
on the study population which represents all social work counselors 
at the directorates of social affairs in northern West Bank.The results 
showed that the total degree among administrators is high of (3.88) 
.The hypotheses testing results showed insignificant differences with 
reference to variables such as gender, working experiences and work 
qualifications.In the light of the findings, the researcher recommends 
the need for practicing human relations skills among the assigned 
administrators and giving more time for communication skills.It is 
important to implement rewarding and incentives systems for uplifting 
of morale of social counselors.

Keywords: The level of practice, Social Affairs Directorates, human 
relations skills, social workers
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مقدمة: 
االأفراد يف خمتلف جماالت احلياة  التفاعل بني  اإىل  االإن�شانية  العالقات  ي�شري تعبري 
)امل�شانع، وال�رضكات، وامل�ؤ�ش�شات، واالأجهزة احلك�مية،( ومن ثم فاإن العالقات االإن�شانية 
العالقات  اأهداف م�شرتكة، ومتثل  العمل �شعيًا وراء  اأفراد يتعاون�ن يف  ت�جد حيثما وجد 
املعن�ية  الدوافع  ت�شمل  الأنها  احل�شارات،  من  ح�شارة  اأي  يف  امل�رضق  اجلانب  االإن�شانية 

لزيادة االإنتاج والتقدم يف �شتى املجاالت وتط�ر االإنتاج.)احلرفة، 1980( 
 (Elton Mayo) اإلت�ن ماي� ،  ويع�د الف�شل يف ظه�ر حركة العالقات االإن�شانية اإىل 
يف  العاملة  للم�ؤ�ش�شات  العامة  االإدارة  يف  اأجراها  التي  التجارب  نتيجة   (1924- 1934)
املجال ال�شناعي التي اكدت نتائجها على اأهمية درا�شة �شل�ك االفراد يف العمل.)امل�شاعيد، 

. )2014
اإىل حد  اأبرزت  التي  االإن�شانية  العالقات  التجارب هي بداية مليالد  وتعدُّ نتائج هذه 

كبري اأهمية هذه العالقات لالأفراد وامل�ؤ�ش�شة )ح�شن، 2003( 
يف  كفاية  اأعظم  لتحقيق  الدافع  اإثارة  يف  فاعاًل  دوراً  االإن�شانية  العالقات  ت�ؤدي  لذا 
االأداء، وحتقيق االأ�شاليب الروتينية التي جتعل العمل غري ممل، وت�شاعد على ارتفاع الروح 

املعن�ية التي ت�ؤدي اإىل زيادة االأداء وحت�شينه )ال�شل�ي، 2007( .
وميكن تلخي�س الأفكار الرئي�صة ملدر�صة العالقات الإن�صانية فيما ياأتي: )النجار 

وراغب، 2004( 
ت�ؤثر جماعات العمل غري الر�شمية تاأثرياً ق�يًا يف حتديد االإنتاجية.. 1
ت�ؤثر كل من الع�امل املادية واملعن�ية تاأثرياً ق�يًا يف حتديد االإنتاجية اأي�شا.. 2
ت�جد اأمناط متباينة من االإ�رضاف والقيادة، واأكرث هذه االأمناط فعالية ه� النمط . 3

الذي يعتمد على م�شاركة العاملني يف اتخاذ القرارات.
اأن يتحلى املدير مبهارات �شل�كية بجانب املهارات الفنية واالإدارية.. 4
ت�ؤدي العالقات االجتماعية التي تن�شاأ يف العمل بني العاملني دورا مهما يف حتديد . 5

�شل�ك العامل داخل املنظمة.
احلاجات  ال�شيما  الفرد،  حاجات  اإ�شباع  ه�  العمل  يف  االإن�شانية  العالقات  هدف  اإن 
والتعبري  االإنتماء،  اإىل  احلاجة  ت�شمل  والتي  بيئته،  مع  الفرد  تفاعل  يف  املتمثلة  الثان�ية 
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عن الذات، واحلاجة اإىل التقدير، واالأمن، واحلرية، واملكانة االجتماعية، وال�شلطة ال�شابطة، 
االإن�شانية  العالقات  الأ�شل�ب  املدير  فهم  ملدى  اأ�شا�شيًا  حمكًا  احلاجات  تلك  ا�شباع  ويعد 

الناجح للتعامل مع اأفراد التنظيم االإداري.
للقيادة  مهارات  هناك  الإن�صانية  العالقات  ممار�صة  يف  القائد  ينجح  ولكي 

يحددها علماء العالقات الإن�صانية.
مهارات ال�صلوك ال�صخ�صي للقائد: أ. 

وفيما ياأتي بع�س املهارات املهمة التي يجب تعلمها وممار�شتها لتحقيق النجاح يف 
امل�اقف القيادية وت�صمل املهارات الآتية: 

Ú .اأن يظهر اإح�شا�شه جتاه م�شاعر املجم�عة
Ú .مطابقة احتياجاته مع احتياجات اجلماعة
Ú .اأن يتعلم كيف ي�شمع بانتباه
Ú .يتجنب النقد اأو التعليمات ال�شاخرة من جانب االأع�شاء
Ú .اأن ي�شاعد كل ع�ش� على اأن ي�شعر باأهميته واالحتياج اليه
Ú .يجب اأال يجادل االآخرين

مهارات الت�صال: ب. 
Ú  اأن يتاأكد اأن كل فرد يفهم لي�س ما يحتاجه فقط، ولكن اأي�شا ملاذا يحتاجه؟
Ú .ان يق�م بعمل ات�شال جيد ملتابعة عمل املجم�عة كجزء روتيني من وظيفته

مهارات امل�صاواة: يجب ان يعرف القائد الفعال ما ياأتي: 	. 
Ú .اأن كل فرد من اجلماعة يحتاج اإدراكه للتعريف به
Ú .ًاأن القيادة م�شاركة ولي�س احتكارا
Ú .اأن القائد ينم� عندما حتقق ال�ظائف القيادية

مهارات التنظيم: ي�صاعد القائد الفعال املجموعة على: 	. 
Ú .تنمية اأهداف بعيدة وق�شرية املدى
Ú .تفتيت امل�شكالت الكبرية اإىل م�شكالت اأ�شغر
Ú .امل�شاركة يف اإتاحة الفر�س وممار�شة امل�ش�ؤوليات
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Ú  امل�شكالت حل  مهارات  كله  ذلك  اإىل  اإ�شافة  وتقيم،  وتتابع،  وتعمل،  تخطط،  اأن 
واتخاذ القرار )احلربي، 2004( .

لذلك كان العن�رض الب�رضي واإدارته من اأهم امل��ش�عات التي ا�شتح�ذت على اهتمام 
كثري من الكتاب والباحثني يف جمال االإدارة وتفكريهم، ولذا يتطلب ممن يق�دون عملية 
التمتع مبجم�عة من  كافة.من خالل  العاملني معهم  مع  اإن�شانية  بعالقات  القيام  االإدارة 
باأن  االإدارة  ي�ؤكده علماء  ما  ب�ش�رة جيدة.وهذا  ت�شاعدهم على ممار�شتها  التي  املهارات 
النجاح يف ممار�شة العالقات االإن�شانية يعتمد على جمم�عة من املهارات.)حرب، 2012( .
العالقات  مبفه�م  املق�ش�د  ما  حتديد  اأهمية  لنا  يت�شح  ال�شابق  العر�س  خالل  من 
االإن�شانية؟ ، وحتديد هذا امل�شطلح، يف �ش�ء ما تناولته عدد من االأدبيات والدرا�شات، حيث 
ت�شع  ال  الدرا�شات  هذه  بع�س  جعل  الذي  االأمر  املفه�م  هذا  اجتاه  النظر  وجهات  تن�عت 
يف  تتمثل  والتي  خاطئة،  �شخ�شية  نظرة  اإليه  ُينظر  فقد  ال�شحيح،  اإطاره  يف  املفه�م  هذا 
االقت�شار على عبارات املجاملة امل�جهة للعاملني، اأو بع�س الكلمات الطيبة، اأو الرقة يف 
املعاملة، لذا فاإن املفاهيم التي يتبناها بع�شهم جتعل مفه�م العالقات االإن�شانية مفرغًا 
اخلاطئة  التف�صريات  بع�س  ياأتي  �شلبية.وفيما  انعكا�شات  اإىل  ت�ؤدي  بل  م�شم�نه،  عن 

ملفهوم العالقات الإن�صانية: 
يتم اأحيانا اخللط بني ال�شفة االإن�شانية وال�شفة ال�شخ�شية، اأو النظر اإليها كمفه�م . 1

واحد، ولكن يف احلقيقة اإن العالقات االإن�شانية بني املدير والعاملني هي يف االإ�شل عالقات 
م��ش�عية بعيداً عن التحيز والتع�شب.

بع�س . 2 عن  النظر  غ�س  من  ن�ع  اأنها  على  االإن�شانية  العالقات  اإىل  بع�شهم  ينظر 
حت�شني  اأجل  من  اأحيانا  معهم  الت�اط�ؤ  حد  اإىل  عليهم،  واملداراة  واأخطائهم  االأ�شخا�س، 
عالقة املدير بالعاملني، اأو جتنب امل�شكالت والعقبات اأثناء العمل، او تغليب عن�رض ال�شفقة 
والرحمة حفاظًا على لقمة عي�س االخرين حتى ل� كانت على ح�شاب العمل.)اأحمد، 1999( .

ويعتقد اآخرون اأن العالقات االإن�شانية معناها القيام باأعمال ترويحية وجمامالت . 3
�شكلية بجانب العمل الر�شمي، اأي اأنها اإ�شافة جديدة على العمل، ووظيفة جديدة على وظائف 
االإدارة، ولكن يف احلقيقة اإن العالقات االإن�شانية لي�شت �شعاراً مقرونًا بن�شاط �شطحي حمدد 
لكي  واإدارته  العمل  النظر يف  اإعادة  بها  يق�شد  ولكنها نظرية  واإدارته،  العمل  ي��شع ف�ق 

يك�ن اأكرث ج�دة وفعالية واإن�شانية )حربي و رزق، 2003( 
ي�ؤكد بع�شهم اأن تطبيق العالقات االإن�شانية يعد طريقًا لالنغما�س يف اأم�ر �شخ�شية . 4

كل  بعيد  االأمر  هذا  اإن  احلقيقة  وفاعلية، ويف  بنجاح  العمل  تاأدية  على  بال�شلب  ي�ؤثر  مما 
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البعد عن مفه�م العالقات االإن�شانية، ويت�شح من هذا النقد اأنه م�جه للممار�شة، اأو التطبيق 
اخلاطئ، ولي�شت للفكرة ذاتها، واخلطاأ يف املمار�شة ميكن م�اجهته وت�ش�يبه، ولكن ال ميكن 
الأحد اأن ينكر �رضورة اأن يك�ن هناك ن�ع من االألفة والتفاهم بني املدير والعاملني، و�رضورة 
اأن ي�شعى املدير الإ�شباع حاجات م�ظفيه، ومتطلباتهم، وحل م�شكالتهم، ورعايتهم، االأمر 

الذي ينعك�س باالإيجاب على تقدم العمل واإجنازه.)مطر، 2010( .
يت�ش�ر بع�شهم اأن العالقات االإن�شانية ت�شعف من �شلطة املدير، وتعطل االإنتاج، . 5

وتعطي للعاملني احلق يف التدخل يف �شري العمل ونظامه.
م��ش�ع  اأن  االإن�شانية  العالقات  عن  اخلاطئة  للمفاهيم  ال�شابق  العر�س  من  يت�شح 
العالقات االإن�شانية ي�اجه عدداً من االنتقادات، وهذا ال مينع من اأهمية تبني املدير )القائد 
من  بالرغم  التعريفات  معظم  واتفقت  اأكدت  الذي  االإن�شانية  العالقات  ملبداأ  امل�ؤ�ش�شة(  يف 
تعددها على اأن مفه�م العالقات االإن�شانية يهتم بالعن�رض الب�رضي، ويلبي حاجاته، ويراعي 
اأو طريقة ت�شعى  اأ�شل�ب  اأنه  اإمكاناته، ف�شاًل عن تاأكيدها على  اهتماماته واال�شتفادة من 
ا�شتثمار قدراتهم،  اأهداف االأفراد كلها، وامل�ؤ�ش�شة التي يعمل�ن بها، من خالل  اإىل حتقيق 

وحتفيزهم، واإ�رضاكهم يف العمل بفعالية.

مشكلة الدراسة: 
االأفراد،  حياة  يف  االإن�شانية  العالقات  اأهمية  خالل  من  الدرا�شة  م�شكلة  تربز 
اأعمالهم. م�شت�ى  وعلى  الي�مية،  حياتهم  يف  اإليها  وحاجتهم  واملجتمعات،  واجلماعات، 

اخلدمة  العاملني يف جمال  الأولئك  الباحث  يرى  كما  االإن�شانية  للعالقات  االأهمية  وتزداد 
االجتماعية وبخا�شة ممن يق�دون امل�ؤ�ش�شات االجتماعية، واأهمية ممار�شتها مع زمالئهم 
يف امل�ؤ�ش�شة، وانعكا�شها على اجل� العام فيها، فممار�شة مدير امل�ؤ�ش�شة االجتماعية مهارات 
الذي  االأمر  واأخالقياتها  االجتماعية  اخلدمة  مهنة  فل�شفة  مع  ين�شجم  االإن�شانية  العالقات 
ي�ؤدي اإىل رفع الروح املعن�ية لالأخ�شائي االجتماعي، وبالتايل ينعك�س على اأدائه وعطائه 

يف العمل، وتعامله مع احلاالت التي يتعامل معها.
ومن جهة اأخرى يرى الباحث اأن هناك ندرة يف الدرا�شات التي تناولت مدى ممار�شة 
ال�ش�ؤون  مديريات  وبخا�شة  االإن�شانية  العالقات  ملهارات  االجتماعية  امل�ؤ�ش�شات  مديري 
االجتماعية، مما دعا الباحث الإجراء هذه الدرا�شة لتخطي الق�ش�ر يف هذا اجلانب، لذا فاإن 

م�صكلة البحث تتمثل يف الإجابة عن ال�صوؤال الدرا�صة الرئي�س الآتي: 

ما درجة ممار�صة مديري مديريات ال�صوؤون الجتماعية ملهارات العالقات 
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الإن�صانية يف الإدارة من وجهة نظر الأخ�صائيني الجتماعيني يف مديريات 
�صمال ال�صفة الغربية؟ 

أسئلة الدراسة: 

الباحث  �صيحاول  حتقيقها  اإىل  الدرا�صة  هذه  ت�صعى  التي  الأهداف  على  بناء 
الإجابة عن الأ�صئلة الآتية: 

العالقات  ● ملهارات  االجتماعية  ال�ش�ؤون  مديريات  مديري  ممار�شة  درجة  ما 
االإن�شانية يف االإدارة من وجهة نظر االأخ�شائيني االجتماعيني يف مديريات �شمال ال�شفة 

الغربية؟ 
هل ت�جد فروق ذات داللة اإح�شائية عند م�شت�ى الداللة )α≤ 0.05( يف املت��شطات  ●

احل�شابية لدرجة ممار�شة مديري مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية ملهارات العالقات االإن�شانية 
يف االإدارة من وجهة نظر االأخ�شائيني االجتماعيني يف مديريات �شمال ال�شفة الغربية تبعًا 

ملتغريات اجلن�س، و�شن�ات اخلربة، وامل�ؤهل العلمي.

أهداف الدراسة: 

هدفت هذه الدرا�صة اإىل: 
التعرف اإىل درجة ممار�شة مديري مديربات ال�ش�ؤون االجتماعية ملهارات العالقات  ♦

االأخ�شائيني  نظر  وجهة  من  الغربية  ال�شفة  �شمال  مديريات  يف  االإدارة  يف  االإن�شانية 
االجتماعيني.

اإذا كان هناك اختالف يف تقدير االأخ�شائيني االإجتماعيني لدرجة  ♦ التعرف فيما 
االإدارة  يف  االإن�شانية  العالقات  ملهارات  االجتماعية  ال�ش�ؤون  مديريات  مديري  ممار�شة 

تعزى ملتغري اجلن�س، و�شن�ات اخلربة، و امل�ؤهل العلمي.

أهميةالدراسة: 

تنبع اأهمية هذه الدرا�صة من الناحيتني النظرية والتطبيقية يف النواحي الآتية: 
ممار�شة . 1 درجة  يف  تبحث  التي  االأوىل  الباحث-  علم  ح�شب  الدرا�شة-  هذه  تعد 

مديري مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية ملهارات العالقات االإن�شانية يف االإدارة.
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يف . 2 وت�شعها  احلك�مية،  املخت�شة  للجهات  الالزمة  واملعل�مات  البيانات  ت�فر 
�ش�رة درجة ممار�شة املديرين ملهارات العالقات االإن�شانية.

امل�ؤ�ش�شات . 3 يف  االإن�شانية  العالقات  الأ�شل�ب  املديرين  ممار�شة  با�شتمرار  حت�شن 
اأو باأقل منها، وتط�ر االأداء يف  اأف�شل اخلدمات بامل�شادر نف�شها  اإىل  االجتماعية و�ش�اًل 

امل�ؤ�ش�شات.

حمددات الدراسة: 

اقت�رشت هذه الدرا�صة على املحددات الآتية: 
�شمال  ♦ االجتماعية يف  ال�ش�ؤون  مديريات  الدرا�شة يف  هذه  اأجريت  مكاين:  حمدد 

ال�شفة الغربية.
حمدد زماين: اأجريت الدرا�شة يف الفرتة ما بني )9/  12-2014/ 2014( . ♦
الدار�شة على االأخ�شائيني االجتماعيني العاملني يف  ♦ تقت�رض هذه  حمدد ب�رشي: 

مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية.

مصطلحات الدراسة: 

العالقات الإن�صانية: يف �ش�ء طبيعة الدرا�شة احلالية ُتعرف العالقات االإن�شانية  ◄
باأنها: العالقات ال�شليمة التي تربط املدير والعاملني معه يف مديرية ال�ش�ؤون االجتماعية 
اإىل رفع الروح املعن�ية  والتي تعمل على خلق ج� من الثقة واالحرتام املتبادل، وتهدف 

للعاملني، وحتقيق ر�شاهم ال�ظيفي لي�شتطيع املدير حتقيق االإدارة الفعالة.
وزارة ال�صوؤون الجتماعية: هي اإحدى وزارات ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية التي  ◄

اأُن�شئت مع اإن�شاء ال�شلطة ال�طنية الفل�شطينية، حيث تت�ىل هذه ال�زارة قيادة جه�د واإجناز 
وتقدمي اال�شرتاتيجية ال�طنية لقطاع احلماية االجتماعية، الهادفة اإىل ت�فري احلد االأدنى 
من متطلبات احلياة الكرمية لكل اأبناء ال�شعب الفل�شطيني وفئاته االجتماعية، ويتم تقدمي 
غزة.)م�قع  وقطاع  الغربية  ال�شفة  يف  املنت�رضة  واملراكز  املديريات  خالل  من  اخلدمات 

وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية، 2015( 
االأخ�شائي  ◄ يعرف  احلالية  الدرا�شة  طبيعة  �ش�ء  يف  الجتماعي:  الأخ�صائي 

االجتماعي باأنه كل من ت�افرت فيه �رضوط التخ�ش�س العلمي، والتحلي باخلربة والكفاءة، 
وت�افرت فيه ال�شفات ال�شخ�شية يف حتمل متابعة م�شكالت االآخرين.



20

درجة ممارسة مديري مديريات الشؤون االجتماعية في فلسطني 
د. إياد أبو بكرملهارات العالقات اإلنسانية في اإلدارة من وجهة نظر األخصائيني االجتماعيني

الدراسات السابقة: 
يف  املديرين  ممار�شة  مب��ش�ع  اهتمت  التي  االأدبيات  على  االطالع  خالل  من 
امل�ؤ�ش�شات االجتماعية ملمار�شة مهارات العالقات االإن�شانية يف العمل، ل�حظ اأن امل��ش�ع 
جديد الطرح يف املجتمع الفل�شطيني، واأن هناك ندرة يف الدرا�شات التي حاولت البحث يف 

هذا امل��ش�ع، و تناولت هذه امل��ش�عات من مداخل خمتلفة، ومن هذه الدرا�صات: 
الرتب�يني  امل�رضفني  ممار�شة  »درجة  بعن�ان   )2013( والقطي�س  امل�صاعيد  درا�شة 
للعالقات االإن�شانية يف مديرية تربية البادية ال�شمالية ال�رضقية باالأردن، حيث هدفت هذه 
الدرا�شة اإىل التعرف اإىل درجة ممار�شة امل�رضفني الرتب�يني للعالقات االإن�شانية من وجهة 
الن�ع  ملتغري  تبعًا  باالأردن  ال�رضقية  ال�شمالية  البادية  يف  االأ�شا�شية  املرحلة  معلمي  نظر 
)140( معلمًا ومعلمة،  الدرا�شة من  العلمي، واخلربة، وتك�نت عينة  االجتماعي، وامل�ؤهل 
ا�شتبانة  وا�شتخدمت  ال��شفي،  املنهج  الباحثان  وا�شتخدم  الع�ش�ائية،  بالطريقة  اختريوا 
حتت�ي على )40( فقرة م�زعة على )7( جماالت، ومت التحقق من �شدق االأداة وثباتها، وقد 
االإن�شانية جاءت  للعالقات  الرتب�يني  امل�رضفني  اأن درجة ممار�شة  الدرا�شة  نتائج  اأظهرت 
التعاون،  واأقلها ممار�شة جمال  احل�شنة،  القدوة  املجاالت ممار�شة جمال  واأكرث  مت��شطة، 
الن�ع  ملتغريات  تعزى  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  وج�د  عدم  الدرا�شة  اأظهرت  وكذلك 

االجتماعي، وامل�ؤهل العلمي، واخلربة.
العالقات  ملهارات  العلمية  االأق�شام  روؤ�شاء  ممار�شة  بعن�ان   )2012( حرب  درا�شة 
االإن�شانية حيث هدفت هذه الدرا�شة اإىل الك�شف عن واقع ممار�شة االأق�شام العلمية ملهارات 
العالقات االإن�شانية من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س باالأق�شام العلمية، ودرجة تاأثرها 
باجلن�س، و�شن�ات اخلربة، ولتحقيق اأهداف الدرا�شة ا�شتخدم الباحث املنهج ال��شفي، واأعد 
الباحث ا�شتبانة تقي�س درجة ممار�شة روؤ�شاء االأق�شام ملهارات العالقات االإن�شانية، وطبق 
اال�شتبانة على عينة من اأع�شاء هيئة التدري�س يف جامعة االإ�شكندرية بلغ عددها )346( 
نظرهم،  وجهة  من  املهارات  لهذه  االأق�شام  روؤ�شاء  ممار�شة  واقع  عن  يك�شف�ا  كي  ع�ش�اً 
وت��شلت الدرا�شة اإىل اأن هناك ن�عًا من اخللل، واأوجه الق�ش�ر يعاين منه روؤ�شاء االأق�شام 
فهم  واأهمها:  االإن�شانية  العالقات  ملهارات  ممار�شتهم  يف  االإ�شكندرية  جامعة  يف  العلمية 
للعالقات االإن�شانية فهمًا �شليمًا، وكذلك عدم وج�د فروق ذات داللة بني ن�ع روؤ�شاء االأق�شام 
)ذك�ر _اإناث( يف ممار�شتهم لغالبية املهارات، اأي ال�شعف يف هذه املهارات لديهم، واأن 
رئا�شتهم  مدة  الختالف  تبعًا  املهارات  لتلك  االأق�شام  روؤ�شاء  ممار�شات  بني  فروقًا  هناك 

للق�شم ل�شالح املدة )من �شنة اإىل ثالث �شن�ات( .
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درا�شة الزبون )2010( بعن�ان درجة ا�شتخدام مديري املدار�س الثان�ية يف حمافظة 
جر�س الأ�شل�ب العالقات االإن�شانية يف االإدارة املدر�شية من وجهة نظر معلميهم حيث هدفت 
هذه الدرا�شة اإىل التعرف على درجة ا�شتخدام مديري املدار�س الثان�ية يف حمافظة جر�س 
الأ�شل�ب العالقات االإن�شانية يف االإدارة املدر�شية من وجهة نظر معلميهم وعالقة ذلك ببع�س 
املتغريات: اجلن�س، وامل�ؤهل العلمي، واخلربة العملية، وتك�نت عينة البحث )264( معلمًا 
ومعلمة، اختريوا بالطريقة الع�ش�ائية من املدار�س الثان�ية يف حمافظة جر�س، وا�شتخدم 
االأ�شاليب  وا�شتخدمت  فقرة،   )33( من  تك�نت  اال�شتخدام  درجة  لقيا�س  ا�شتبانة  الباحث 
ا�شتخدام  درجة  اأن  اإىل  البحث  نتائج  واأ�شارت  املعل�مات،  لتحليل  املنا�شبة  االإح�شائية 
مديري املدار�س الثان�ية يف االإدارة املدر�شية من وجهة نظر معلميهم كانت �شمن م�شت�ى 
اال�شتخدام املت��شط مبت��شط ح�شابي بلغ )3.37( واأو�شحت النتائج عدم وج�د فروق ذات 

داللة اإح�شائية تعزى ملتغريات اجلن�س، وامل�ؤهل العلمي، واخلربة العملية.
االأداء  حت�شني  يف  واأثره  واملكافاآت  احل�افز  نظام  بعن�ان   )2007( العك�س  درا�شة 
التعرف  اإىل  الدرا�شة  الفل�شطينية؛ يف قطاع غزة وهدفت هذه  ال�شلطة  ال�ظيفي يف وزارات 
اإىل دور احل�افز واملكافاآت واأثره يف حت�شني االأداء ال�ظيفي يف وزارات ال�شلطة الفل�شطينية 
يف قطاع غزة، وذلك من خالل درا�شة نظام احل�افز احلك�مي، وتق�مي مدى فعاليته على 
االأداء، واعتمد الباحث املنهج ال��شفي التحليلي، وقد ا�شتخدمت اال�شتبانة ال�شتطالع عينة 
وزارات  يف  ح�افز  ويتلق�ن  اإ�رضافية،  ب�ظائف  العاملني  امل�ظفني  من  واملك�نة  الدرا�شة، 
اأثراً �شعيفًا لفعالية نظام  اأن هناك  اإىل  ال�شلطة ال�طنية يف قطاع غزة، وت��شلت الدرا�شة 
اأداء العاملني يف ال�زارات الفل�شطينية يف قطاع غزة، واأن  احل�افز واملكافاآت يف حت�شني 
نظام املكافاآت غري فاعل ومتدن، ومعظم امل�ظفني لي�س لديهم علم بنظام منح املكافاآت، 
احل�افز  منح  يف  واالختبارات(  )امل�شابقات  املناف�شة  اأ�شاليب  ت�شتخدم  ال  ال�زرات  واأن 

واملكافاآت، مما اأثر �شلبًا على اأداء امل�ظفني.
ال�ظيفي:  واالأداء  االإدارية  االت�شاالت  بني  العالقة  بعن�ان   )2007( احلداد  درا�شة 
درا�شة اجتاهات املديرين يف ال�زارات ال�شع�دية، وهدفت هذه الدرا�شة ملعرفة العالقة بني 
االت�شاالت االإدارية واالأداء ال�ظيفي و حتليل العالقة بني منط االت�شاالت االإدارية واالأداء 
ال�ظيفي للمديرين يف ال�زارات ال�شع�دية باالإ�شافة اإىل حتديد مع�قات االت�شاالت االإدارية 
وج�د  اإىل  الدرا�شة  وت��شلت  للمديرين،  ال�ظيفي  االداء  م�شت�ى  تخفي�س  اإىل  ت�ؤدي  التي 
االلكرتونية  اللفظية ومنط االت�شاالت  اإح�شائية بني كل من االت�شاالت  عالقة ذات داللة 
واأ�شكالها، من جهة، وبني االأداء ال�ظيفي للمديرين من جهة اأخرى، ووج�د فروق ذات داللة 
اإىل  ُتعزى  للمديرين  ال�ظيفي  االأداء  وبني  االإدارية  االت�شاالت  بني  العالقة  يف  اإح�شائية 
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اإح�شائية  متغري حجم ال�زارة واخلربة العملية للمديرين، بينما مل ت�جد فروق ذات داللة 
تعزى اإىل متغريي امل�شت�ى ال�ظيفي واحلالة االجتماعية للمديرين.

درا�شة املعايطة )2006( بعن�ان اأثر بيئة العمل يف االإبداع التنظيمي يف اجلامعات 
اأثر  اإىل معرفة  الدرا�شة  االإداريني؛ وهدفت هذه  العاملني  االأردنية اخلا�شة من وجهة نظر 
بيئة العمل يف االإبداع التنظيمي يف اجلامعات االأردنية اخلا�شة من وجهة نظر العاملني 
االإداريني، ومدى اإدراك العاملني يف اجلامعات االأردنية اخلا�شة الأثر اأبعاد العمل الداخلية 
يف االإبداع التنظيمي يف تلك اجلامعات، حيث خل�شت الدرا�شة اإىل اأن هناك اأثراً لبيئة العمل 

يف الهيكل التنظيمي، واالأنظمة، والتعليمات، والتدريب، واحل�افز.
على  واملعن�ية  املادية  احل�افز  ا�شتخدام  اأثر  بعن�ان   )2003( القحطاين  درا�شة 
من�ش�بي وزارة املعارف يف اململكة العربية ال�شع�دية، حيث هدفت هذه الدرا�شة ال�شتق�شاء 
العربية  ا�شتخدام احل�افز املادية واملعن�ية على من�ش�بي وزارة املعارف يف اململكة  اأثر 
واأهميتها  تاأثريها  ومدى  ال�ظيفي،  ال�اقع  يف  كفايتها  مدى  عن  والك�شف  ال�شع�دية، 
اأبرز  اإن  اأهمها:  اإىل نتائج من  الدرا�شة  القياديني.وت��شلت  القياديني وغري  باملقارنة بني 
وال�شع�ر  بامل�اطنة،  امل�ظف  اإح�شا�س  تتمثل يف  امل�ظفني  امل�ؤثرة على  املعن�ية  احل�افز 
بامل�ش�ؤولية جتاه عمله، واأو�شت الدرا�شة ب�رضورة الت��شع يف نطاق تقدمي احل�افز املادية 

للعاملني.
وال�شفات  االإن�شانية  العالقات  بني  العالقة  بعن�ان   )2002( الهادي،  عبد  درا�شة 
الدرا�شة  اهتمت  االأردنية، حيث  البن�ك احلك�مية  للعاملني يف  ال�ظيفي  ال�شخ�شية واالأداء 
بالعالقة بني العالقات االإن�شانية وال�شفات ال�شخ�شية واالأداء ال�ظيفي للعاملني يف البن�ك 
حك�مية  بن�ك  يف  يعمل�ن  م�ظفًا   )270( الدرا�شة  عينة  �شملت  وقد  االأردنية،  احلك�مية 
خمتلفة يف االأردن، وا�شتخدمت الدرا�شة اال�شتبانة اأداة جلمع البيانات امليدانية با�شتخدام 
اإىل وج�د م�شت�يات عدة للعالقات االإن�شانية  الدرا�شة  اأ�شل�ب امل�شح االجتماعي.وت��شلت 
بني العاملني يف البن�ك احلك�مية االأردنية، تختلف باختالف طبيعة ال�ظيفة، وعالقة كل 
وظيفة بال�ظائف االأخرى.ووج�د عالقة اإيجابية معن�ية ذات داللة اإح�شائية بني العالقات 
االإن�شانية واالأداء ال�ظيفي لعينة الدرا�شة بالن�شبة للعاملني يف اإدارات واأق�شام واحدة، وعدم 
وج�د عالقة اإيجابية ذات داللة اإح�شائية بني العالقات االإن�شانية واالأداء ال�ظيفي الأفراد 
العينة على اأ�شا�س ال�شفات ال�شخ�شية وهي: العمر، ومدة اخلدمة، يف البنك احلايل، وم�شت�ى 

التعليم.
درا�شة داير )Dyer )2002 ، بعن�ان القيادة العقالنية: حيث هدفت اإىل التعرف اإىل 
مدى م�شاهمات وف�ائد القيادة التي تبنى على مفه�م العالقة مع االآخرين، حيث تطرقت 
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القيادة  مركز  ط�رها  التي  الرتب�ية  القيادة  تط�ير  ح�ل  مفاهيم  �شتة  اإىل  الدرا�شة  هذه 
االإبداعية يف )غرين�شب�ر وكال�ل�رنيا ال�شمالية( وهي« امل�ظف�ن الرواد، واإدارة امل�شاعب، 
والتعامل مع التغريات التي حت�شل مع االآخرين، وفعالية التعامل مع امل�شكالت العملية لدى 
امل�ظفني، والذكاء املكت�شب، والعمل اجلماعي« ومن اأبرز النتائج يف هذه الدرا�شة التاأكيد 
على اأن يك�ن القائد ملمًا مبفه�م العالقات االإن�شانية ك�شل�ك يتبناه داخل العمل، ثم على 
على  ليبقى  االإن�شانية  العالقات  يف  جديد  ه�  ما  كل  يف  البحث  يف  كثرياً  يهتم  اأن  القائد 

ات�شال مع عمليات التجديد والتط�ير.
التنظيمي:  املناخ  يف  ال�شخ�شية  الع�امل  »اأثر  بعن�ان:   )2001 )املحا�صنة،  درا�شة 
درا�شة ميدانية يف امل�ؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي« حيث هدفت هذه الدرا�شة اإىل قيا�س 
اأثر الع�امل ال�شخ�شية: )اجلن�س، والعمر، والتعليم، واخلربة، والدخل، واحلالة االجتماعية( 
على املناخ التنظيمي، )الهيكل التنظيمي، وامل�ش�ؤولية، ونظام املكافاآت، والدعم وال�رضاع، 
الهدف  هذا  ولتحقيق  االأردن،  يف  االجتماعي  لل�شمان  العامة  امل�ؤ�ش�شة  يف  والتما�شك( 
ا�شتخدمت اال�شتبانة اأداة للدرا�شة، وبينت نتائج الدرا�شة اأن درجة ج�دة املناخ التنظيمي 
ال�شائد يف امل�ؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي بن�شبة 56.6%، وكان اأف�شل بعد من اأبعاد 
املناخ التنظيمي ه� عدم وج�د �رضاع، واأما اأقلها فكان الدعم من االإدارة للعاملني، واأنه ال 
ت�جد عالقة بني متغريات: )اجلن�س، وامل�ؤهل العلمي، واختالف م�شت�ى اخلربة، واختالف 
الدخل( لدى العاملني يف امل�ؤ�ش�شة العامة لل�شمان االجتماعي وتقديرهم للمناخ التنظيمي 

ال�شائد يف امل�ؤ�ش�شة.
االإن�شانية  بالعالقات  املتعلقة  الع�امل  بع�س  »اأثر   )Patterson,  2000( درا�شة 
على االأداء التنظيمي الأع�شاء هيئة التدري�س يف جامعة كال�رينا«، حيث هدفت الدرا�شة 
الأع�شاء هيئة  التنظيمي  االأداء  االإن�شانية على  العالقات  بع�س ع�امل  تاأثري  اإىل  التعرف 
التدري�س يف جامعة كال�رينا، وقد حددت الدرا�شة ن�عني من العالقات االإن�شانية، االأول 
اأهداف الدرا�شة مت االعتماد على  يتعلق مبحت�ى العمل، والثاين يتعلق باالأداء، ولتحقيق 
اال�شتمارة التي ا�شتملت على اأربعة حماور لن�عية االإنتاج، واالأداء، والعالقات االإن�شانية، 
با�شتخدام  التحليلي  ال��شفي  املنهج  الدرا�شة  العمل.وطبقت  وحمت�ى  اجلهد،  وم�شت�يات 
 (Spss) عينة ق�امها )42( ع�ش�اً من هيئة التدري�س، وُحلِّلت البيانات با�شتخدام برنامج
وت��شلت الدرا�شة اإىل اأن هناك عالقة ذات داللة اإح�شائية بني العالقات االإن�شانية وتدين 
ذا  اأثراً  هناك  اأن  النتائج  اأكدت  كما  الدرا�شة،  حمل  اجلامعة  يف  التنظيمي  االأداء  م�شت�ى 
اأع�شاء  بني  االأداء  م�شت�ى  وارتفاع  االإيجابية  االإن�شانية  العالقات  بني  اإيجابية  داللة 
االإن�شانية داخل  العالقات  اأن�اعًا خمتلفة من  اأن هناك  النتائج  بينت  التدري�س.كما  هيئة 

املنظمة ال�احدة ت�ؤثر على االأداء امل�ؤ�ش�شي.
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بعن�ان » تقرير ح�ل جلنة ج�ن�ش�ن للعالقات  تقريراً   )Osner, 1999( او�صرن  قدم 
اأن  يرى  ت�م  ج�ن�ش�ن  جلنة  رئي�س  اأن  التقرير  هذا  وت�شمن  اجلميع«  الحرتام  االإن�شانية 
تطبيق �شيا�شة واأ�شل�ب العالقات االإن�شانية من احلاجات امللحة، وذلك لتح�شني العالقات 
اأ�شل�ب  اأن  بني امل�ظف واملدير، وكذلك بني املدير والعاملني وامل�ظفني معًا، ويرى ت�م 
العالقات االإن�شانية يعطي ت�ش�راً �شاماًل عن ت�رضفات االآخرين و�شل�كياتهم، وكذلك يدفعنا 
الحرتامهم واحرتام معتقداتهم واأجنا�شهم وديانتهم، االأمر الذي ي�ؤدي اإىل زيادة فعاليتهم 

وارتفاع م�شت�ى اأدائهم.

موقع الدراسة احلالية بالنسبة للدراسات السابقة: 
مهارات  مبمار�صة  العالقة  ذات  ال�صابقة  للدرا�صات  الباحث  مراجعة  �صوء  يف 

العالقات الإن�صانية للمديرين يف العمل تبني ما ياأتي: 
للمديرين  ♦ االإن�شانية  العالقات  مهارات  ال�شابقة ممار�شة  الدرا�شات  بع�س  تناولت 

من ج�انب خمتلفة كتناولها واقع ممار�شة مهارات العالقات االإن�شانية كدرا�شة )امل�شاعيد، 
ركزت  بينما   ،  )2010 )الزب�ن،  ودرا�شة   )2012 )حرب،  ودرا�شة   )2013 والقطي�س، 
درا�شات اأخرى على مهارات العالقات االإن�شانية وعالقتها على االأداء التنظيمي كما جاء 
يف درا�شة )احلداد، 2007( ودرا�شة )العك�س، 2007( ودرا�شة )القحطاين، 2003( ودرا�شة 

 (Patterson,2000) ودرا�شة )املحا�شنة، 2001( ودرا�شة (Dayer,2002)

كما ركزت درا�شة )املعايطة، 2006( ودرا�شة )القحطاين، 2003( على اأثر االأبعاد  ♦
اأثر  2001( فقد ركزت على قيا�س  اأما درا�شة )املحا�شنة،  التنظيمي،  االإبداع  الداخلية يف 
 (Osner,1999) الع�امل ال�شخ�شية كاجلن�س والعمر...، على املناخ التنظيمي يف حني ركز

يف تقريره على اأهميةالعالقات االإن�شانية لتح�شني اأداء العاملني وزيادة فعاليتهم.
ممار�شه  ♦ تناولت  باأنها  ال�شابقة  الدرا�شات  بع�س  مع  احلالية  الدرا�شة  تت�شابه 

املهنيني  اأم  االإداريني  �ش�اء  امل�ؤ�ش�شات  قادة  قبل  من  االإن�شانية  العالقات  املهارات 
ولكن   )2010 )الزب�ن،  ودرا�شة   )2013 والقطي�س،  )امل�شاعيد،  درا�شة  يف  جاء  كما 
ال�شابقة، كما  الدرا�شات  اإليها  تتطرق  التي مل  املتغريات  تناولت بع�س  احلالية  الدرا�شة 
اال�شتبانة  على  اعتمادها  يف  ال�شابقة  الدرا�شات  بع�س  مع  احلالية  الدرا�شة  ت�شابهت 
املهارات  درجة ممار�شة  على  تركيزها  احلالية يف  الدرا�شة  ولكن متيزت  للدرا�شة،  اأداة 
العالقات  متثله  ملا  االجتماعيني،  االأخ�شائيني  نظر  وجهة  من  للمدرين  االإن�شانية 

اأهمية يف مهنة اخلدمة االجتماعية. االإن�شانية من 
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الطريقة و اإلجراءات: 

هذه  لطبيعة  ملنا�شبته  امل�شحي  ال��شفي  املنهج  الباحث  ا�شتخدم  الدرا�صة:  منهج 
الدرا�شة.حيث مت ا�شتق�شاء اآراء االأخ�شائيني االجتماعيني يف مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية 
لدرجة ممار�شة مديري مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية ملهارات العالقات االإن�شانية، وعالقة 

ذلك ببع�س املتغريات الدميغرافية.
جمتمع الدرا�صة وعينتها: تك�ن جمتمع الدرا�شة من جميع االأخ�شائيني االجتماعيني 
يف مديريات �شمال ال�شفة الغربية والبالغ عددهم )78( اأخ�شائيُا اإجتماعيُا، حيث وزعت 
اأن جميعها �شاحلة  الدرا�شة عليهم جميعًا، وبعد تدقيق اال�شتبانات امل�شرتجعة تبني  اأداة 
ت�زيع  ي��شح  االآتي  واجلدول   )%  100( ن�شبته  ما  الدرا�شة  عينة  �شكلت  وبذلك  للتحليل، 

جمتمع الدرا�شة وعينتها بح�شب متغريات الدرا�شة.
الجدول )1( 

توزيع مجتمع الدراسة بحسب متغيرا	 الجنس، والعمر، وسنوا	 الخبرة، 
والمؤهل العلمي، والحالة االجتماعية

الن�صبة املئوية )%( التكرارم�صتويات املتغرياملتغريات امل�صتقلة

اجلن�س
38.5 %30ذكر

61.5 %48اأنثى

100 %78املجموع

�شن�ات اخلربة

26.9 %521 �شن�ات فما دون

33.3 %626 - 10 �شن�ات

17.9 %1114 - 15 �شنة 

21.8 %1517 �شنة فاكرث 

100 %78املجموع

امل�ؤهل العلمي 

5.1 %4دبل�م فادنى

91 %71بكال�ري��س

3.8 %3ماج�شتري

100 %78املجموع
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د. إياد أبو بكرملهارات العالقات اإلنسانية في اإلدارة من وجهة نظر األخصائيني االجتماعيني

أداة الدراسة

اأ�شئلة  عن  لالإجابة  املعل�مات  جمع  بغر�س  )اال�شتبانة(  للدرا�شة  اأداة  الباحث  ط�ر 
الدرا�شة وفر�شياتها، و بعد اطالع الباحث على عدد من الدرا�شات ال�شابقة املتعلقة مبمار�شة 

مهارات العالقات االإن�شانية، وتكونت الأداة يف �صورتها النهائية من جزاأين وهما: 
Ú  :اأول- معلومات اأولوية خا�صة بالأخ�صائيني الجتماعيني

وهي معل�مات اأولية تتعلق باالأخ�شائيني االجتماعيني العاملني يف مديريات �شمال 
ال�شفة الغربية متثلت يف اجلن�س، �شن�ات اخلربة، امل�ؤهل العلمي.

Ú  ثانيا: ا�صتبانة درجة ممار�صة مديري مديريات ال�صوؤون الجتماعية ملهارات
العالقات الإن�صانية يف الإدارة.

االجتماعية  ال�ش�ؤون  مديريات  مديري  ممار�شة  درجة  لقيا�س  اأداة  الباحث  م  �شمَّ
ملهارات العالقات االإن�شانية يف االإدارة، بعد مراجعة االأدب الرتب�ي املتعلق بهذا امل��ش�ع، 
حيث اطلع الباحث على مقايي�س عدة مل�شت�ى درجة ممار�شة املديرين ملهارات العالقات 
االإن�شانية يف االإدارة.وقد تك�نت اال�شتبانة يف �ش�رتها النهائية من ثالث واأربعني فقرة، 
مت اال�شتبانة على اأ�شا�س مقيا�س ليكرت (Likert Scale) اخلما�شي االأبعاد، وقد  مِّ حيث �شُ

بنيت الفقرات باالجتاه االإيجابي واأعطيت االأوزان كما ه� اآٍت: 
دائما: خم�س درجات  -
غالبا: اأربع درجات  -
اأحيانا: ثالث درجات  -
قليال: درجتان  -
نادرا: درجة واحدة  -

واجلدول )2( يبني ت�زيع فقرات الدرا�شة على جماالتها املختلفة.
الجدول )2( 

توزيع فقرا	 أداة الدراسة على محاورها الرئيسية

عدد الفقراتاأرقام الفقراتاملحاور الرقم

1،2،3،44مهارات التعارف1

5،6،7،84مهارات االت�شال2
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عدد الفقراتاأرقام الفقراتاملحاور الرقم

9،10،11،12،13،14،15،16،17،18،19،2012مهارات تقدير م�شاعر االأع�شاء واحرتام اآرائهم 3

21،22،23،24،25،26،277مهارات العدل وامل�شاوة4

28،29،30،31،32،33،34،358مهارات امل�شاركة والتفاعل5

36،37،38،39،40،41،42،438مهارات التحفيز6

43املجموع4

صدق أداة الدراسة: 

بعر�س  وذلك  املنطقي،  بال�شدق  يعرف  ما  اأو  املحكمني  �شدق  الباحث  ا�شتخدم 
املقيا�س على عدد من املحكمني من ذوى االخت�شا�س بهدف التاأكد من منا�شبة املقيا�س 
ملا اأعد من اأجله، و�شالمة �شياغة الفقرات، وانتماء كل منها للمجال الذي و�شعت فيه، وقد 
اأجمع غالبية املحكمني على عبارات املقيا�س، وه� ما ي�شري اإىل اأن املقيا�س يتمتع ب�شدق 

مقب�ل، وقد اأجريت التعديالت الالزمة التي اأجمع عليها املحكم�ن.

ثبات أداة الدراسة: 

من  عدة  اأنواعاً  الباحث  ا�صتخدم  فقد  الأداة على جمالت عدة،  ل�صتمال  نظراً 
الثبات من اأجل ا�صتخراج معامل الثبات لكل ق�صم من هذه الأق�صام: 

Ú  وهذا الن�ع من الثبات ي�شري ، )Consistency( اأول: ثبات التجان�س الداخلي
اإىل ق�ة االرتباط بني الفقرات يف اأداة الدرا�شة، ومن اأجل تقدير معامل التجان�س ا�شتخدم 
اختبار  نتائج  يبني   )3( .واجلدول   (Cronbach Alpha) األفا(  )كرونباخ  طريقة  الباحث 

معامل الثبات بطريقة كرونباخ األفا على جماالت واأبعاد الدرا�شة املختلفة: 
الجدول )3( 

نتائج اختبار معامل الثبا	 بطريقة كرونباخ ألفا على مجاال	 الدراسة المختلفة

قيمة معامل الثباتاملجال

0.82مهارات التعارف

0.87مهارات االت�شال

0.96مهارات تقدير م�شاعر االأع�شاء واحرتام اآرائهم 

0.94مهارات العدل وامل�شاوة
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قيمة معامل الثباتاملجال

0.94مهارات امل�شاركة والتفاعل

0.96مهارات التحفيز

0.98الدرجة الكلية

 -  0.82( تراوح بني  املختلفة  الدرا�شة  الثبات ملجاالت  اأن   )3( اجلدول  يت�شح من 
0.98( ، وجميعها معامالت مرتفعة منا�شبة الأغرا�س الدرا�شة وميكن ال�ث�ق بها.

Ú  حيث ُق�شمت فقرات : )Split- Half Method( ثانيا: طريقة التجزئة الن�صفية
 ،3  ،1( الفردية  الفقرات  االأول على  الق�شم  احت�ى  مت�شاويني بحيث  ق�شمني  اإىل  اال�شتبانة 
5....( واحت�ى الق�شم الثاين على الفقرات الزوجية لال�شتبانة )2، 4، 6...( ثم اُ�شتخرج معامل 
االرتباط بني الدرجات الفردية والدرجات الزوجية حيث بلغ معامل الثبات الكلي )0.96( 

وهذا يعد معامل ثبات مرتفعًا ومنا�شبًا الأغرا�س الدرا�شة احلالية.

متغريات الدراسة: 

Ú  االجتماعيني باالأخ�شائيني  املتعلقة  )امل�شتقلة(  الت�شنيفية  املتغريات  اأوال- 
 : (classification variables)

اجلن�س: وله م�شت�يان اأ.ذكر ب.اأنثى. 1
�شن�ات           . 2  10  -  6 ب.  دون  فما  �شن�ات   5 اأ.  م�شت�يات:  اربعة  وله  اخلربة  �شن�ات 

ج. 11 - 15 �شنة. د. 15 �شنة فاأكرث
امل�ؤهل العلمي: وله ثالثة م�شت�يات اأ.دبل�م فاأدنى ب.بكال�ري��س ج.ماج�شتري. 3
Ú  : (Dependent Variables) :ثانيا- املتغريات التابعة

ال�ش�ؤون  مديريات  ملديري  االإدارة  يف  االإن�شانية  العالقات  مهارات  ممار�شة  درجة 
االجتماعية يف �شمال ال�شفة الغربية.

املعاجلات اإلحصائية املستخدمة يف الدراسة: 

االجتماعية  للعل�م  االإح�شائية  الرزم  برنامج  ا�شتخدم  البيانات  معاجلة  اأجل  من 
(SPSS) وذلك با�صتخدام املعاجلات الإح�صائية الآتية: 

Ú .املت��شطات احل�شابية الن�شب املئ�ية
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Ú  اختبار »ت« للعينات امل�شتقلة
Ú .اختبار حتليل التباين االأحادي
Ú معادلة كرونباخ األفا لقيا�س الثبات

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
ومناق�شتها،  الدرا�شة  لنتائج  ومف�شاًل  كاماًل  عر�شًا  الدرا�شة  من  اجلزء  هذا  يت�شمن 
وذلك لالإجابة على ت�شاوؤالت الدرا�شة والتحقق من �شحة فر�شياتها، ومن اأجل التاأكد من 
اعتدالية الت�زيع لبيانات العينة، اُ�شتخدم اختبار الت�زيع الطبيعي )اختبار ك�ملجروف- 

. (1- Sample K- S) شمرن�ف�
وي��شح اجلدول )4( نتائج اختبار ك�ملجروف- �شمرن�ف ملعرفة هل البيانات تتبع 

الت�زيع الطبيعي اأم ال؟ 
الجدول )4( 

 )1- Sample K- S( اختبار التوزيع الطبيعي

م�صتوى املعنويةقيمة الختبار Zاملحاور

1.6130.111مهارات التعارف

1.1800.124مهارات االت�شال

1.4390.132مهارات تقدير م�شاعر االأع�شاء واحرتام اآرائهم 

1.2500.088مهارات العدل وامل�شاواة

1.2270.099مهارات امل�شاركة والتفاعل

1.0950.182مهارات التحفيز

1.1590.132الدرجة الكلية

 0.05 من  اكرب  الدرا�شة  مقايي�س  من  لكل  املعن�ية  م�شت�ى  قيمة  اأن  يتبني  حيث 
اأن البيانات تتبع الت�زيع الطبيعي. )sig.≥ 0.05( وهذا يدل على 
وفيما ياأتي عر�س للنتائج التي تو�صلت اإليها الدرا�صة: 

اأوال- النتائج املتعلقة ب�ش�ؤال الدرا�شة الرئي�س:  ◄

ما درجة ممار�صة مديري مديريات ال�صوؤون الجتماعية ملهارات العالقات 
الإن�صانية يف الإدارة من وجهة نظر الأخ�صائيني الجتماعيني يف مديريات 
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�صمال ال�صفة الغربية ؟ 
املئ�ية،  والن�شب  احل�شابية،  املت��شطات  ا�شتخدمت  ال�ش�ؤال  هذا  االإجابة عن  اأجل  من 
االجتماعية  ال�ش�ؤون  مديريات  مديري  ممار�شة  درجة  ال�شتبانة  املعيارية  واالنحرافات 
يف  االجتماعيني  االأخ�شائيني  نظر  وجهة  من  االإدارة  يف  االإن�شانية  العالقات  ملهارات 
مديريات �شمال ال�شفة الغربية، ومت ترتيبها تنازليًا ح�شب م�شت�ى الدرجة، وذلك كما ه� 
االجتماعية  ال�ش�ؤون  مديريات  مديري  ممار�شة  درجة  يبني  الذي   )5( اجلدول  يف  وا�شح 
ملهارات التعارف، واجلدول )6( الذي يبني درجة ممار�شة مهارات االت�شال، واجلدول )7( 
 )8( واجلدول  اآرائهم،  واحرتام  االأع�شاء  م�شاعر  تقدير  مهارات  ممار�شة  درجة  يبني  الذي 
يبني درجة ممار�شة مهارات العدل وامل�شاواة، واجلدول )9( يبني درجة ممار�شة مهارات 
امل�شاركة والتفاعل واجلدول )10( يبني درجة ممار�شة مهارات التحفيز، بينما يبني اجلدول 
ال�ش�ؤون  مديريات  مديري  ممار�شة  درجة  ح�شب  الكلية  والدرجة  املجاالت  ترتيب   )11(
الغربية،  ال�شفة  �شمال  مديريات  يف  االإدارة  يف  االإن�شانية  العالقات  ملهارات  االجتماعية 
م�شت�يات  ثالثة  لتحديد  ال�شلة  ذات  والدرا�شات  ال�شابق  االأدب  على  الدرا�شة  اعتمدت  وقد 
االإن�شانية  العالقات  ال�ش�ؤون االجتماعية ملهارات  لتقدير درجة ممار�شة مديري مديريات 

يف االإدارة يف مديريات �شمال ال�شفة الغربية على النح� االآتي: 
مت��شط  - على  احلا�شلني  يف  وتتمثل  مرتفع،  درجة  م�شت�ى  فئة  االأول:  امل�شت�ى 

ح�شابي )4 فاأكرث( 
امل�شت�ى الثاين: فئة درجة ممار�شة مت��شط، وتقع بني املت��شط احل�شابي )3 - 3.9( . -
امل�شت�ى الثالث: فئة درجة ممار�شة منخف�س، وتقع بني املت��شط احل�شابي )اأقل من 3( . -
جمال درجة ممار�صة مهارات التعارف: . 1

الجدول )5( 
 المتوسطا	 الحسابية والنسب المئوية لدرجة ممارسة مديري مديريا	 الشؤون االجتماعية

تبعا لمجال ممارسة مهارا	 التعارف.

درجة املمار�صةالنحراف املعيارياملتو�صطالفقراتالرقم

مرتفعة4.580.82يبادر مدير املديرية بالتحية اأثناء مقابلة االأخ�شائيني 1
مرتفعة4.241.00ي�شتقبل املدير االخ�شائيني بب�شا�شة2
مت��شطة3.701.28 يهتم املدير بال�ش�ؤال عن اأو�شاع االأخ�شائيني االجتماعيني3
مت��شطة3.661.32ي�شارك املدير االأخ�شائيني منا�شباتهم االجتماعية4
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درجة املمار�صةالنحراف املعيارياملتو�صطالفقراتالرقم

مرتفعة4.050.90الدرجة الكلية ملجال ممار�صة مهارات التعارف 

اأن املت��شطات احل�شابية لفقرات هذا املجال قد تراوحت  ال�شابق  يت�شح من اجلدول 
التي  الفقرة  نالت  اإذ   )1.32  -  0.82( تراوح  معياري  وبانحراف   )3.66  -  4.58( من 
تن�س: )يبادر مدير املديرية بالتحية يف اأثناء مقابلة االأخ�شائيني( اأعلى مت��شط ح�شابي 
اأدنى و�شط ح�شابي  اأن  التحليل  اأظهر  ، كما   )0.82( )4.58( وانحراف معياري  حيث بلغ 
مبت��شط  االجتماعية(  منا�شباتهم  االأخ�شائيني  املدير  )ي�شارك  تن�س:  التي  للفقرة  كان 
)1.32( وب�شكل عام بلغ املت��شط احل�شابي الإجمايل  )3.66( وانحراف معياري  ح�شابي 
يدل  مما   )0.90( معياري  بانحراف   )4.05( التعارف  مهارات  مبجال  املتعلقة  الفقرات 
على اأن درجة ممار�شة مهارات التعارف لدى املديرين مرتفعة، وقد تعزى هذه النتيجة اإىل 
اإدراك املديرين الأهمية مثل هذه املهارة يف جذب امل�ظفني والتعامل معهم، حيث تعد هذه 
املهارة اللبنة االأ�شا�شية لبناء ج�رض التعاون بني االأخ�شائيني واملديرين.ولكن الالفت للنظر 
اأن م�شاركة املديرين لالخ�شائيني مبنا�شباتهم االجتماعية جاءت بدرجة مت��شطة، وميكن 
تف�شري ذلك اأنها مل تاأت مرتفعة رغبة من بع�س املديرين اأن تك�ن عالقاتهم فقط يف حميط 
اأن يق�ي  اأن م�شاركة املديرين يف املنا�شبات االجتماعية من �شاأنه  العمل على الرغم من 

العالقات االإن�شانية بينهم.
جمال درجة ممار�صة مهارات الت�صال: . 2

الجدول )6( 
المتوسطا	 الحسابية والنسب المئوية لدرجة دور ممارسة مديري مديريا	 الشؤون االجتماعية

تبعا لمجال مهارا	 االتصال

درجة املمار�صةالنحراف املعيارياملتو�صطالفقراتالرقم

1
لدى املدير القدرات اخلا�شة يف ت��شيح ر�شالته خالل ت�ا�شله 

مرتفعة4.101.12مع االأخ�شائيني االجتماعيني

2
يحر�س املدير على اإقامة لقاءات )عامة وخا�شة( مع 

مت��شطة3.741.22االأخ�شائيني االجتماعيني يف املديرية.

3
يت�ا�شل مدير املديرية مع االأخ�شائيني يف املنا�شبات 

مت��شطة3.611.31املختلفة

مت��شطة3.611.18يختار املدير االأوقات املنا�شبة لالت�شال باالأخ�شائيني 4
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درجة املمار�صةالنحراف املعيارياملتو�صطالفقراتالرقم

مت��شطة3.761.02الدرجة الكلية ملجال ممار�صة مهارات الت�صال

اأن املت��شطات احل�شابية لفقرات هذا املجال قد تراوحت  ال�شابق  يت�شح من اجلدول 
التي  الفقرة  اإذ نالت   ،  )1.31 3.61( وبانحراف معياري تراوح )1.12 -  من )4.10 - 
االأخ�شائيني  مع  ت�ا�شله  خالل  ر�شالته  ت��شيح  يف  اخلا�شة  القدرات  املدير  )لدى  تن�س 
االجتماعيني( اأعلى مت��شط ح�شابي حيث بلغ )4.10( وانحراف معياري )0.82( كما اأظهر 
املنا�شبة  االأوقات  املدير  )يختار  تن�س:  التي  للفقرة  كان  ح�شابي  و�شط  اأدنى  اأن  التحليل 
لالت�شال باالأخ�شائيني( مبت��شط ح�شابي )3.61( وانحراف معياري )1.18( وب�شكل عام 
بلغ املت��شط احل�شابي الإجمايل الفقرات املتعلقة مبجال مهارات التعارف )3.76( بانحراف 
معياري )1.02( مما يدل على اأن درجة ممار�شة مهارات االت�شال لدى املديرين مت��شطة، 
ان�شغالهم  اإىل  النتيجة  هذه  الباحث  ويعزو  عام،  ب�شكل  االت�شال  يف  �شعفًا  هناك  اأن  اأي 
باالأعباء االإدارية املختلفة، وهذا انعك�س بطبيعة احلال على ت�ا�شله مع االأخ�شائيني يف 
ااأظهرته  ما  بهم.وهذا  لالت�شال  املنا�شبة  لالأوقات  اختياره  وكذلك  املختلفة،  املنا�شبات 

نتائج اجلدول ال�شابق.
جمال مهارات تقدير م�صاعر الأع�صاء واحرتام اآرائهم: . 3

الجدول )7( 
المتوسطا	 الحسابية والنسب المئوية لدرجة ممارسة مديري مديريا	 الشؤون االجتماعية

تبعا لمجال مهارا	 تقدير مشاعر األعضاء واحترام آرائهم

النحراف املتو�صطالفقراتالرقم
املعياري

درجة 
املمار�صة

مرتفعة4.440.830يتعامل املدير مع امل�ظفني بت�ا�شع1
مرتفعة4.371.03يختار املدير اف�شل االألفاظ يف اأثناء تعامله مع امل�ظفني2
مرتفعة4.261.05يتجنب املدير التعليقات ال�شاخرة اجتاهنا3
مرتفعة4.251.03ي�شغي املدير اإىل االأخ�شائيني عندما يتحدث�ا او يطرح�ا اقرتاحًا اأو روؤيا4
مرتفعة4.170.97يقدر املدير اجله�د املبذولة عن االأعمال امل�كلة بامل�ظفني5
4.021.22 ي�شعى املدير حلل امل�شكالت التي تعرت�س الزمالء6

مرتفعة4.001.15ي�فر مدير املديرية مناخا من الثقة مع امل�ظفني7
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النحراف املتو�صطالفقراتالرقم
املعياري

درجة 
املمار�صة

مرتفعة4.001.16يتعامل املدير مببداأ امل�شاركة يف وجهات النظر.8
مت��شطة3.941.17ين�شب املدير النجاح الذي يحققه امل�ظف للم�ظف نف�شه.9
مت��شطة3.941.24يبادر مدير املديرية بال�ش�ؤال عن االأخ�شائيني عندما يتغيب� عن العمل.10
مت��شطة3.911.15ي�شجع املدير مناخ الدميقراطية بني امل�ظفني11
مت��شطة3.871.17يبتعد املدير عن ت�شيد اأخطائنا12

مرتفعة4.090.93الدرجة الكلية ملجال مهارات تقدير م�صاعر الأع�صاء واحرتام اآرائهم

االجتماعية  ال�ش�ؤون  مديريات  مديري  ممار�شة  درجة  اأن   )7( اجلدول  من  يت�شح 
العبارات  من  كل  تاأتي  حيث  مرتفعة،  اآرائهم  واحرتام  االأع�شاء  م�شاعر  تقدير  ملهارات 
وانحراف   )4.44( قدره  بت�ا�شع« مبت��شط ح�شاب  امل�ظفني  املدير مع  »يتعامل  االآتية: 
معياري قدره )0.830( و »يختار املدير اأف�شل االألفاظ يف اأثناء تعامله مع امل�ظفني« 
املدير  »يتجنب  و   )1.03( قدره  معياري  وانحراف   )4.37( قدره  ح�شاب  مبت��شط 
قدره  معياري  وانحراف   )4.26( قدره  ح�شاب  مبت��شط  اجتاهنا«  ال�شاخرة  التعليقات 

)1.05( يف مقدمة ترتيب هذا املجال.
بانتقاء  املدير  يق�م  اأن  يف  طبيعي  ال��شع  هذا  اأن  ال�شابقة  النتيجة  من  واملالحظ 
االألفاظ حينما يتعامل مع االأخ�شائيني، واأن ال ي�شتهزئ بهم وهذه نقطة ق�ة ت�شجل ملديري 
مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية يف �شمال ال�شفة الغربية.وباملقابل مازال هناك �شعٌف يف 
ممار�شة بع�س املديرين لبع�س املهارات املتعلقة بهذا املجال مثل: عدم ن�شب النجاح الذي 
ت�شجيعه  امل�ظفني، و�شعف  الأخطاء  املدير  ت�شيد  وكذلك  نف�شه،  للم�ظف  امل�ظف  يحققه 

للمناخ الدميقراطي بني االأخ�شائيني.
جمال مهارات العدل وامل�صاوة: . 4

الجدول )8( 
المتوسطا	 الحسابية والنسب المئوية لدرجة دور ممارسة مديري مديريا	 الشؤون االجتماعية

تبعا لمجال مهارا	 العدل والمساوة

النحراف املتو�صطالفقراتالرقم
املعياري

درجة 
املمار�صة

مرتفعة4.281.12يلم املدير بالت�رضيعات )ق�انني ول�ائح( التي تنظم العمل يف املديرية1
مت��شطة3.881.19يلتزم مدير املديرية بامل��ش�عية يف اتخاذ القرار.2
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النحراف املتو�صطالفقراتالرقم
املعياري

درجة 
املمار�صة

مت��شطة3.801.22ين�شف املدير من يتظلم من امل�ظفني.3
مت��شطة3.801.21يتعامل املدير مع كافة االأع�شاء بنف�س املعايري.4
مت��شطة3.791.09يقر مدير املديرية بالراأي ال�شحيح اإذا تبني اأنه خمطاأ5
مت��شطة3.621.17ي�زع املدير املهام باإن�شاف بني امل�ظفني6
مت��شطة3.581.21يعتذر املدير اإذا ما بدر منه ما يدع� لالعتذار7

مت��شطة3.821.00الدرجة الكلية ملجال مهارات العدل وامل�صاوة: 

اأن املت��شطات احل�شابية لفقرات هذا املجال قد تراوحت  ال�شابق  يت�شح من اجلدول 
اإذ نالت الفقرة التي  3.58( وبانحراف معياري تراوح )1.09 - 1.22( ،  بني )4.28 - 
تن�س )يلم املدير بالت�رضيعات )ق�انني ول�ائح( التي تنظم العمل يف املديرية( اأعلى مت��شط 
ح�شابي وقدره )4.28( وانحراف معياري قدره )1.12( ، وهذا ي��شح اأن غالبية املديرين 
على معرفة كبرية بالل�ائح والق�انني املنظمة لعمل املديرية، االأمر الذي يفر�س عليهم حتى 
اأن ميار�ش�ا بع�شًا من املهارات االإن�شانية، وهذا مل يظهر من خالل  اأداوؤهم مكتماًل  يك�ن 
اجلدول ال�شابق حيث تبني اأن هناك درجة مت��شطة لبع�س هذه املهارات كما يف الفقرات 

. )8 - 2(
املدير  اإن�شاف  مهارة  يف  �شعفًا  هناك  اأن  ال�شابق  اجلدول  خالل  من  اأي�شا  ويت�شح 
لالخ�شائيني الذي يتظلم�ن، وكذلك �شعفًا يف تعامله مع االأع�شاء كافة باملعايري نف�شها، 

مما انعك�س على ت�زيعه للمهمات باإن�شاف على االأخ�شائيني.
جمال مهارات امل�صاركة والتفاعل: . 5

الجدول )9( 
المتوسطا	 الحسابية والنسب المئوية لدرجة ممارسة مديري مديريا	 الشؤون االجتماعية

تبعا لمجال مهارا	 المشاركة والتفاعل

النحراف املتو�صطالفقراتالرقم
املعياري

درجة 
املمار�صة

مرتفعة4.021.18ي�شجع املدير االأخ�شائيني على امل�شاركة يف االن�شطة )العلمية واملجتمعية(.1
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النحراف املتو�صطالفقراتالرقم
املعياري

درجة 
املمار�صة

مرتفعة4.021.24يحر�س املدير على اأن ت�ش�د روح الفريق بني امل�ظفني خالل العمل.2

3
يبتعد مدير املديرية عن اأ�شل�ب العقاب )التخ�يف والتهديد ) عند عر�س 

مت��شطة3.981.23وجهة نظره.

مت��شطة3.911.27يعمل املدير على رفع الروح املعن�ية لالخ�شائيني4

5
يحر�س املدير على ا�شت�شارة االأخ�شائيني يف امل��ش�عات التي ترد 

مت��شطة3.821.15للمديرية.

مت��شطة3.671.16يهتم املدير بتف�ي�س �شالحياته لبع�س الزمالء.6

7
يهتم مدير املديرية لرغبات االأع�شاء يف عملية �شنع القرارات اخلا�شة 

مت��شطة3.561.15باملديرية.

مت��شطة3.381.27ي�رضك املدير االأخ�شائيني يف عملية �شنع القرارات.8

مت��شطة3.791.00الدرجة الكلية ملجال مهارات امل�صاركة والتفاعل: 

اأن املت��شطات احل�شابية لفقرات هذا املجال قد تراوحت  ال�شابق  يت�شح من اجلدول 
اإذ نالت الفقرة التي  3.38( وبانحراف معياري تراوح )1.15 - 1.27( ،  بني )4.02 - 
تن�س: “ ي�شجع املدير االأخ�شائيني على امل�شاركة يف االأن�شطة العلمية واملجتمعية” على 
الباحث  )1.18( ويف�رض  )4.02( وانحراف معياري قدره  اأعلى مت��شط ح�شابي حيث بلغ 
واأهدافها  املديرية  عمل  �شلب  اإىل  يع�د  باأنه  النتيجة،  هذه  على  املهارة  هذه  ح�ش�ل 
التط�ر  املديرية الأهمية  الإدراك مدير  التفاعل مع املجتمع وق�شاياه.وكذلك  واملتمثل يف 

العلمي لالأخ�شائيني لرفع كفايتهم واأدائهم يف العمل.
وبالرغم من اإيالء مدير املديرية الأهيمه امل�شاركة يف االأن�شطة العلمية واملجتمعية 
يف  لالأخ�شائيني  املدير  اإ�رضاك  يف  وا�شحًا  �شعفًا  هناك  فاإن  لالأخ�شائيني،  بالن�شبة 
عملية �شنع القرارات واإ�رضاكهم يف امل��ش�عات التي ترد اإىل املديرية، ويعزو الباحث 
يك�ن  اأن  ميكن  ال  والتي  الفل�شطيني،  املجتمع  يف  ال�شائدة  الثقافة  اإىل  النتيجة  هذه 
ال�شلطات  جتميع  اإىل  ي�شع�ن  املديرين  اأن  يف  واملتمثلة  عنها،  مبعزل  املديرية  مدير 

اأيديهم. يف  وال�شالحيات 
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جمال مهارات التحفيز: . 6
الجدول )10( 

المتوسطا	 الحسابية والنسب المئوية لدرجة ممارسة مديري مديريا	 الشؤون االجتماعية
تبعا لمجال مهارا	 التحفيز

النحراف املتو�صطالفقراتالرقم
املعياري

درجة 
املمار�صة

مت��شطة3.961.13يتعامل املدير مب��ش�عية مع تقييم اأداء االأخ�شائيني.1
مت��شطة3.791.20ي�شتند املدير يف منح الرتقيات ال�ظيفية ملعايري اإدارية وا�شحة.2
مت��شطة3.781.30ي�شجع املدير االأفكار ال�شادرة عن االأخ�شائيني ومينحهم الفر�شة لتنفيذها.3
مت��شطة3.751.34ي�شجع املدير االأخ�شائيني على االإبداع.4
مت��شطة3.641.24يهتم مدير املديرية بتحفيز االأخ�شائيني ب�ش�ر خمتلفة.5
مت��شطة3.641.25 يعد املدير التقارير عن م�شت�ى تقدم االأخ�شائيني وجناحاتهم.6
مت��شطة3.571.32 مينح املدير غالبية الرتقيات ال�ظيفية بناء على اجلدارة واملثابرة يف العمل.7
مت��شطة3.341.32ي�شارع املدير يف تقدمي احل�افز لالخ�شائيني.8

مت��شطة3.681.13الدرجة الكلية ملجال مهارات التحفيز: 

اأن املت��شطات احل�شابية لفقرات هذا املجال قد تراوحت  ال�شابق  يت�شح من اجلدول 
الفقرة  نالت  اإذ   ،  )1.34  - بني )3.96 - 3.34( وبانحراف معياري تراوح بني )1.13 
التي تن�س: »يتعامل املدير مب��ش�عية مع تق�مي اأداء االأخ�شائيني«.اأعلى مت��شط ح�شابي 
حيث بلغ )3.96( وانحراف معياري )1.13( وبالرغم من ح�ش�ل هذه الفقرة على درجة 
مت��شطة، فاإن الباحث يرى اأن هناك اأ�شبابًا جتعل املدير ال يقيم اأداء االأخ�شائيني مب��ش�عية 
تامة، مثل طغيان العالقة ال�شخ�شية مع بع�س االأخ�شائيني دون االآخرين، وكذلك �شعف 

املعايري واملحكات يف تق�مي اأداء امل�ظفني.
ومن املالحظ اأي�شا يف اجلدول ال�شابق اأن هناك �شعفًا يف ممار�شة مديري املديريات 
ملهارة التحفيز من خالل �شعف ت�شجيعه االأخ�شائيني على االإبداع، وكذلك �شعف منحه 
غالبية الرتقيات ال�ظيفية بناء على اجلدارة واملثابرة على العمل.ومبا اأن التحفيز يعد من 
ع�امل تنمية العالقات االإن�شانية بني املديرين واالأخ�شائيني فهذه النتائج ت�ؤ�رض اإىل تدين 

هذه املهارات اإىل حد ما.
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العالقات . 7 مهارات  ممار�صة  درجة  ح�صب  الكلية  والدرجة  املجالت  ترتيب 
الإن�صانية ملديري املديريات ال�صوؤون الجتماعية يف �صمال ال�صفة الغربية: 

الجدول )11( 
ترتيب المجاال	 والدرجة الكلية حسب درجة ممارسة مهارا	 العالقا	 اإلنسانية

لمديري مديريا	 الشؤون االجتماعية في شمال الضفة الغربية

درجة املمار�صةالنحراف املعيارياملتو�صطالفقراتالرقم

مرتفعة4.090.93مهارات تقدير م�شاعر االأع�شاء واحرتام واآرائهم1
مرتفعة4.00.90مهارات التعارف2
مت��شطة3.821.00مهارات العدل وامل�شاوة3
مت��شطة3.791.00مهارات امل�شاركة والتفاعل4
مت��شطة3.761.02مهارات االت�شال5
مت��شطة3.681.13مهارات التحفيز6

مت��شطة3.880.930الدرجة الكلية ملمار�صة العالقات الإن�صانية يف الإدارة

يالحظ من اجلدول )11( اأن جمال: )مهارات تقدير م�شاعر االأع�شاء واحرتام اآرائهم( 
ح�شل على اأعلى املت��شطات احل�شابية حيث بلغ )4.09( وبانحراف معياري بلغ )0.93( 
، بينما ح�شل جمال )مهارات التعارف( على الرتتيب الثاين مبت��شط ح�شابي قدرة )4.0( 
وبانحراف معياري بلغ )0.90( ، وح�شل جمال: )مهارات العدل وامل�شاوة( على الرتتيب 
جمال:  وح�شل   ،  )1.00( بلغ  معياري  وبانحراف   )3.82( قدرة  ح�شابي  مبت��شط  الثالث 
)مهارات امل�شاركة والتفاعل( على الرتتيب الرابع مبت��شط ح�شابي قدرة )3.79( وبانحراف 
معياري بلغ )1.00( ، وح�شل جمال: )مهارات االت�شال( على الرتتيب اخلام�س مبت��شط 
ح�شابي قدرة )3.76( وبانحراف معياري بلغ )1.02( ، وح�شل جمال )مهارات التحفيز( 
على الرتتيب ال�شاد�س مبت��شط ح�شابي قدرة )3.68( وبانحراف معياري بلغ )113( ، واأن 
املت��شط احل�شابي للدرجة الكلية لدرجة ممار�شة مهارات العالقات االإن�شانية بلغ )3.87( 

وانحراف معياري بلغ )0.930( وه� ي�شري اإىل درجة ممار�شة مت��شطة.
ارتفاعًا يف درجة ممار�شة بع�س  اأن هناك  اأي�شا  اأعاله، يت�شح  اإىل اجلدول  وبالنظر 
مهارات العالقات االإن�شانية مثل مهارات تقدير م�شاعر االأخ�شائيني واحرتام اآرائهم، وهذا 
من �شاأنه اأن ي�ؤثر اإيجابًا على اأداء االأخ�شائيني فرديًا وجماعيًا، و ي�ؤدي اإىل حتقيق اأهداف 
يعدُّ  الذي  التعارف  املمار�شة ملهارات  اأن هناك درجة مرتفعة من  اأي�شا  املديرية، وتبني 
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الت�ا�شل والتعاون بني املدير وامل�ظفني بعامة وبني املدير  االأ�شا�شية لبناء ج�رض  اللبنة 
واالأخ�شائيني بخا�شة، فال ميكن للمدير اأن يتفاعل مع االأخ�شائيني ويحفزهم اإال اإذا كان 

فًا وثيقا. على معرفة بهم، وهذا ال يتحقق اإال اإذا كان حري�شًا على التعرف اإليهم تعرُّ
وبالرغم من ح�ش�ل مهارات تقدير م�شاعر االأخ�شائيني واحرتامهم، ومهارات التعارف 
على اأعلى الدرجات، فاإن ممار�شة بع�س مهارات العالقات االإن�شانية مل تكن مرتفعة وجاءت 
بدرجة مت��شطة مثل مهارات العدل وامل�شاواة، ويعزو الباحث هذه النتيجة اأن هناك اأحيانًا 
�شع�بة يف اإقرار املدير بخطئة اأمام االأخ�شائيني وامل�ظفني ب�شكل عام، واالإعتذار اإذا ما 

بدر منه ما يدع� لالعتذار.
اأما فيما يتعلق مبهارات امل�شاركة والتفاعل فهي اأي�شا مل حت�شل على درجة مرتفعة، 
باأن  االأخ�شائيني  �شع�ر  الباحث  راأي  ال�شبب بح�شب  واإمنا على درجة مت��شطة وقد يك�ن 
بع�س املديرين قد ي�شتح�ذون على معظم اخلط�ات االإدارية، وعدم اإ�رضاك االأخ�شائيني يف 

اتخاذ القرارات.
االإن�شانية  العالقات  ارتباط  من  وبالرغم  االت�شال،  ملهارات  بالن�شبة  كذلك  االأمر 
باالت�شال ارتباطًا وثيقًا، ومن خالله ي�شتطيع االإن�شان تك�ين عالقات مع اإن�شان اآخر بغية 
نقل املعل�مات واالأفكار واالأحا�شي�س وتبادلها.فاإن درجة ممار�شة هذه املهارات يف هذه 
الدرا�شة، مل تكن بدرجة مرتفعة، ويعزو الباحث هذه النتيجة اأن بع�س املديرن قد يقت�رض 
اأن من �شان العالقات غري الر�شمية اأن  ات�شالهم مع االأخ�شائيني بالطرق الر�شمية معتقداً 
بينه وبني امل�ظفني وهذه بطبيعة  بالت�شاهل، وال ي�شع حدوداً  و ي��شف  �شانه  تقلل من 

احلال من املعتقدات اخلاطئة يف فهم مهارات العالقات االإن�شانية يف العمل.
العالقات  ملهارات  املمار�شة  درجات  اأدنى  اأن  الدرا�شة  هذه  يف  للنظر  والالفت 
يدلل على  بالرغم من ح�ش�لها على درجة مت��شطة، مما  التحفيز  االإن�شانية هي مهارات 
حاجة االأخ�شائيني للتحفيز الذي يعد نظامًا اإداريًا من �شاأنه دفع االأفراد اإىل بذل مزيد من 
اجلهد لتح�شني الكفاءة االنتاجية ورفعها، ويعزو الباحث هذه النتيجة اإىل وج�د خلل يف 

نظام التحفيز، من ناحية اأخرى رغبة من االأخ�شائيني ملزيد من احل�افز.
نتائج ال�ش�ؤال الثاين:  ◄

هل توجد فروق ذات دللة اإح�صائية عند م�صتوى الدللة )α≤ 0.05( يف 
املتو�صطات احل�صابية لدرجة ممار�صة مديري مديريات ال�صوؤون الجتماعية 
ملهارات العالقات الإن�صانية يف الإدارة من وجهة نظر الأخ�صائيني الجتماعني 
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يف مديريات �صمال ال�صفة الغربية تبعاً ملتغريات اجلن�س، و�صنوات اخلربة، 
واملوؤهل العلمي.

نتائج  ياأتي  وفيما  الآتية  الثالثة  ال�صفرية  الفر�صيات  ال�صوؤال  وانبثق عن هذا 
فح�صها: 

Ú  :اأولً- نتائج الفر�صية الأوىل
ال ت�جد فروق ذات داللة اإح�شائية عند م�شت�ى الداللة )α≤ 0.05( يف املت��شطات 
احل�شابية لدرجة ممار�شة مديري مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية ملهارات العالقات االإن�شانية 
يف االإدارة من وجهة نظر االأخ�شائيني االجتماعني يف مديريات �شمال ال�شفة الغربية تبعًا 

ملتغريات اجلن�س.
م�شتقلتني  ملجم�عتني  )ت(  اختبار  �شتخدم  ا لفر�شية  ا فح�س  جل  اأ ومن 

(Independent t- test) كما ه� وا�شح يف اجلدول )12( .

الجدول )12( 
نتائج اختبار )	( لداللة الفروق في المتوسطا	 الحسابية لدرجة ممارسة مديري مديريا	

الشؤون االجتماعية لمهارا	 العالقا	 اإلنسانية في اإلدارة تبعا لمتغير الجنس

اجلن�س 
 املجالت 

 )ت( اأنثى )ن= 48( ذكر )ن= 30( 
املح�صوبة

م�صتوى 
الدللة

املح�صوب النحرافاملتو�صطالنحرافاملتو�صط

0.79- -0.264 4.010.994.070.86جمال مهارات التعارف

3.840.943.721.080.4890.62مهارات االت�شال

4.100.864.090.980.0330.97مهارات تقدير م�شاعر االأع�شاء واحرتام وارائهم

0.92- -0.094 3.810.993.831.01مهارات العدل وامل�شاوة

3.801.043.790.990.0310.97مهارات امل�شاركة والتفاعل

3.731.113.651.150.3060.76مهارات التحفيز

3.880.933.860.930.1030.91الدرجة الكلية

 يت�شح من اجلدول ) 12( اأن قيمة م�شت�ى الداللة املح�ش�ب قد بلغت على املجاالت 
جميعها، وعلى الدرجة الكلية لدرجة ممار�شة مديري مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية ملهارات 
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درجة ممارسة مديري مديريات الشؤون االجتماعية في فلسطني 
د. إياد أبو بكرملهارات العالقات اإلنسانية في اإلدارة من وجهة نظر األخصائيني االجتماعيني

العالقات االإن�شانية يف االإدارة من وجهة نظر االأخ�شائيني االجتماعيني تبعًا ملتغري اجلن�س 
اأكرب من قيمة م�شت�ى الداللة املحدد للدرا�شة )α≤ 0.05( اأي اأننا نقبل الفر�شية ال�شفرية.
الأن  واحدة؛  االإن�شانية  العالقات  مهارات  ممار�شة  لدرجة  االأخ�شائيني  تقديرات  اأن  اأي 
االأخ�شائيني ذك�را واإناثا يعي�ش�ن ظروف العمل نف�شها تقريبا، وبالتايل تك�ن املمار�شات 
اأن هذه  اخلا�شة مبديري مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية معهم مت�شابهة ن�عًا ما، وال�شيما 

املديريات تابعة ل�زارة ال�ش�ؤون االجتماعية وتتبع فيها نظامًا اإداريًا م�حداً.
Ú  :ثانياً- نتائج الفر�صية الثانية

ال ت�جد فروق ذات داللة اإح�شائية عند م�شت�ى الداللة )α≤ 0.05( يف املت��شطات 
احل�شابية لدرجة ممار�شة مديري مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية ملهارات العالقات االإن�شانية 

يف االإدارة من وجهة نظر االأخ�شائيني تبعا �شن�ات اخلربة.
 (One- way Anova) ومن اأجل فح�س الفر�شية مت اُ�شتخدم حتليل التباين االأحادي
للتعرف على داللة الفروق يف لدرجة ممار�شة مديري مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية ملهارات 

العالقات االإن�شانية يف االإدارة تبعا ملتغري �شن�ات اخلربة واجلداول )13( يبني ذلك: 
الجدول )13( 

 نتائج تحليل التباين األحادي )One- way Anova( لداللة الفروق في المتوسطا	 الحسابية
لدرجة ممارسة مديري مديريا	 الشؤون االجتماعية لمهارا	 العالقا	 اإلنسانية في اإلدارة

تبعا لمتغير سنوا	 الخبرة

م�صدر �صنوات اخلربة
التباين

جمموع
 املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
النحراف

“ف”
املح�صوبة 

م�صتوى 
الدللة 

مهارات التعارف
3.20031.06بني املجم�عات

1.300.27 60.470740.81داخل املجم�عات

63.67077املجموع

مهارات االت�شال
3.29131.09بني املجم�عات

1.030.38 78.306741.05داخل املجم�عات

81.59677املجموع

مهارات تقدير م�شاعر 
االع�شاء واحرتام 

وارائهم

4.73731.57بني املجم�عات

1.860.14 62.815740.84داخل املجم�عات

67.55277املجموع
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م�صدر �صنوات اخلربة
التباين

جمموع
 املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
النحراف

“ف”
املح�صوبة 

م�صتوى 
الدللة 

مهارات العدل 
وامل�شاوة

4.47231.49بني املجم�عات

1.510.21 72.849740.98داخل املجم�عات

77.32177املجموع

مهارات امل�شاركة 
والتفاعل

1.75130.58بني املجم�عات

0.560.64 76.572741.03داخل املجم�عات

78.32377املجموع

مهارات التحفيز
4.58631.52بني املجم�عات

1.190.31 94.750741.28داخل املجم�عات

99.33677املجموع

الدرجة الكلية

3.22831.07بني املجم�عات

1.250.29 63.493740.85داخل املجم�عات

66.72177املجموع

الداللة املح�ش�ب قد بلغت على املجاالت  اأن قيمة م�شت�ى  يت�شح من اجلدول )13( 
جميعها، وعلى الدرجة الكلية لدرجة ممار�شة مديري مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية ملهارات 
العالقات االإن�شانية يف االإدارة من وجهة نظر االأخ�شائيني االجتماعيني تبعًا ملتغري �شن�ات 
اخلرب اأكرب من قيمة م�شت�ى الداللة املحدد للدرا�شة )α≤ 0.05( ، اأي اأننا نقبل الفر�شية 
ال�شفرية.اأي اأن تقديرات االأخ�شائيني بدرجة ممار�شة مهارات العالقات االإن�شانية واحدة.

ورمبا يع�د ال�شبب يف ذلك اإىل ت�شابه ظروف املديرين التنظيمية واالإدارية وبالتايل فاإن 
اإىل  يتعر�ش�ن  وخدمتهم  خرباتهم  �شن�ات  عن  النظر  بغ�س  االجتماعيني  االأخ�شائيني 

املعاملة نف�شها من قبل مديرهم.
Ú  :ثالثاً- نتائج الفر�صية الثالثة

ال ت�جد فروق ذات داللة اإح�شائية عند م�شت�ى الداللة )α≤ 0.05( يف املت��شطات 
احل�شابية لدرجة ممار�شة مديري مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية ملهارات العالقات االإن�شانية 
يف االإدارة من وجهة نظر االأخ�شائيني االجتماعني يف مديريات �شمال ال�شفة الغربية تبعا 

للم�ؤهل العلمي.
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درجة ممارسة مديري مديريات الشؤون االجتماعية في فلسطني 
د. إياد أبو بكرملهارات العالقات اإلنسانية في اإلدارة من وجهة نظر األخصائيني االجتماعيني

 (One- way Anova) ومن اأجل فح�س الفر�شية، اُ�شتخدم حتليل التباين االأحادي
االجتماعية  ال�ش�ؤون  مديريات  مديري  ممار�شة  لدرجة  يف  الفروق  داللة  اإىل  للتعرف 
 )14( واجلداول  العلمي  امل�ؤهل  ملتغري  تبعا  االإدارة  يف  االإن�شانية  العالقات  ملهارات 

ذلك:  يبني 
الجدول )14( 

نتائج تحليل التباين األحادي )One- way Anova( لداللة الفروق في المتوسطا	 الحسابية
لدرجة ممارسة مديري مديريا	 الشؤون االجتماعية لمهارا	 العالقا	 اإلنسانية في اإلدارة

تبعا لمتغير المؤهل العلمي

م�صدر املوؤهل العلمي
التباين

جمموع
 املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
النحراف

“ف”
املح�صوبة 

م�صتوى 
الدللة 

مهارات التعارف
3.55121.77بني املجم�عات

2.210.11 60.119750.80داخل املجم�عات

63.67077املجموع

مهارات االت�شال
1.35820.67بني املجم�عات

0.630.53 80.238751.07داخل املجم�عات

81.59677املجموع

مهارات تقدير م�شاعر 
االع�شاء واحرتام 

وارائهم

2.02221.01بني املجم�عات

1.150.32 65.530750.87داخل املجم�عات

67.55277املجموع

مهارات العدل 
وامل�شاوة

934.20.46بني املجم�عات

0.450.63 76.387751.01داخل املجم�عات

77.32177املجموع

مهارات امل�شاركة 
والتفاعل

2.61921.31بني املجم�عات

1.290.27 75.704751.00داخل املجم�عات

78.32377املجموع

مهارات التحفيز
2.60121.30بني املجم�عات

1.000.37 96.735751.29داخل املجم�عات

99.33677املجموع
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م�صدر املوؤهل العلمي
التباين

جمموع
 املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
النحراف

“ف”
املح�صوبة 

م�صتوى 
الدللة 

الدرجة الكلية

1.98820.99بني املجم�عات

1.150.32 64.733750.86داخل املجم�عات

66.72177املجموع

يتبني من اجلدول )14( اأن قيمة م�شت�ى الداللة املح�ش�ب قد بلغت على جميع املجاالت 
وعلى الدرجة الكلية لدرجة ممار�شة مديري مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية ملهارات العالقات 
االإن�شانية يف االإدارة من وجهة نظر االأخ�شائيني االجتماعيني تبعًا ملتغري امل�ؤهل العلمي 
اأكرب من قيمة م�شت�ى الداللة املحدد للدرا�شة )α≤ 0.05( اأي اأننا نقبل الفر�شية ال�شفرية.
اأي اأن تقديرات االأخ�شائيني لدرجة ممار�شة مهارات العالقات االإن�شانية واحدة.وميكن اأن 
يع�د ذلك اإىل ت�شابه القناعة لدى االأخ�شائيني بغ�س النظر عن امل�ؤهل العلمي بهم باأهمية 
م�ش�ؤولياتهم  ت�شابه  بحكم  االإن�شانية  للعالقات  مهارات  من  املديريات  مديرو  ميار�شه  ما 

االدارية وطبيعة عملهم.

التوصيات: 

اإىل  الباحث  خل�س  فقد  الدرا�صة  هذه  اإليها  تو�صلت  التي  النتائج  �صوء  يف 
التو�صيات الآتية: 

و�رضورتها . 1 االجتماعية  ال�ش�ؤون  مديريات  مديري  ممار�شة  اأهمية  على  التاأكيد 
ملهارات العالقات االإن�شانية ملا لها من تاأثري اإيجابي على الكفاءة االأدائية لالخ�شائيني 

االجتماعيني.
ان يعطي مديرو مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية مزيداُ من االهتمام ملهارة م�شاركة . 2

االإن�شانية  العالقات  زيادة  يف  اأهمية  من  لها  ملا  االجتماعية  ملنا�شباتهم  االأخ�شائيني 
بينهم، وبالتايل انتماء االأخ�شائيني لعملهم.

االهتمام مبهارة االت�شال، فاالت�شال الفعال يك�رض الطابع الر�شمي الذي يفر�شه . 3
العمل، مما يجعل املدير متفهمًا ملطالب االأخ�شائيني ومتمكنًا من احت�ائهم نف�شيًا وفكريًا.
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درجة ممارسة مديري مديريات الشؤون االجتماعية في فلسطني 
د. إياد أبو بكرملهارات العالقات اإلنسانية في اإلدارة من وجهة نظر األخصائيني االجتماعيني

مراجعة نظام احل�افز يف مديريات ال�ش�ؤون االجتماعية، ملا لها من اأهمية يف رفع . 4
الروح املعن�ية لالخ�شائيني

تنظيم امل�ش�ؤولني يف ال�زارة الندوات واملحا�رضات وور�س العمل لتدعيم مهارات . 5
العالقات االإن�شانية يف العمل يف املديريات وللتعرف اإىل مع�قات ممار�شتها.

تلك . 6 وبخا�شة  االإن�شانية،  العالقات  ملفه�م  اخلاطئة  واملفاهيم  االفكار  تعديل 
املتعلقة بالتف�ي�س ومنح ال�شالحيات واإ�رضاك االأفراد يف اتخاذ القرارات.

اإجراء درا�شة مماثلة لقيا�س درجة ممار�شة مديرو املراكز التابعة ل�زارة ال�ش�ؤون . 7
االجتماعية للعالقات االإن�شانية من وجهة نظر العاملني فيها.
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د. إياد أبو بكرملهارات العالقات اإلنسانية في اإلدارة من وجهة نظر األخصائيني االجتماعيني
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