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امللخص: 
يف جامعة أم القرى من وجهة نظر  اإلنسانيةللعالقات  ةاإلدارييادات تعرف واقع ممارسات القهدفت الدراسة إىل 

املوظفات وفق متغري املسمى الوظيفي، وقد استخدمت الباحثة املنهج الوصفي التحليلي لإلجابة عن أسئلة الدراسة، و 
عة أم ( موظفة من موظفات جام143( فقرة، وتكونت عينة الدراسة من )39أعدت لذلك استبانة مكونة من )

 ةاإلداريالقرى، وأظهرت النتائج حبسب اختبار حتليل التباين عن وجود فروق ذات داللة إحصائية يف تطبيق القيادات 
وعدم وجود  من حيث التعامل الشخصي من وجهة نظر املوظفات تعزى ملتغري )املسمى الوظيفي(. اإلنسانيةللعالقات 

ذات داللة وعدم وجود فروق  من خالل التعامل املادي. نسانيةاإلذات داللة إحصائية لتطبيق العالقات فروق 
ذات داللة إحصائية عدم وجود فروق من خالل التعامل املهين. وبشكل عام  اإلنسانيةإحصائية لتطبيق العالقات 

يادات ككل تعزى ملسمى الوظيفة، وأوصت الباحثة بضرورة تنظيم دورات تدريبية مكثفة للق  اإلنسانيةلتطبيق العالقات 
.اإلنسانيةيف جمال العالقات  ةاإلداري

This study aimed to identify the current practices of human relations at 
Umm Al-Qura University from the perspective of female employees in 
accordance with the variable of relevant official position. The researcher 
used the descriptive/analytical approach to address the study’s questions, 
and constructed a questionnaire comprised of (39) items. The study’s 
sample was (143) female employees at Umm Al-Qura University. The 
analysis of variance ANOVA showed statistically significant differences in 
administrative leaders’ application of human relations in personal 
interaction attributable to the "official position" variable from the 
perspective of female employees. There were no statistically significant 
differences in administrative leaders' application of human relations at the 
material interaction level. And there were also no statistically significant 
differences in applying human relations at the professional interaction level. 
In general, there were no statistically significant differences in human 
relations applications as a whole that are attributable to official position. 
The researcher recommended offering intensive training courses for 
administrative leaders in the field of human relations. 
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 : INTRODUCTION مقدمة  
تتسارع فيه املعرفة وتتالحق فيه التغيريات بقفزات واسعة  مما يلزمنا  ابلتطور السريع  جديدا   يعيش العامل اليوم  عصرا  

يف مؤسساتنا ومنظماتنا لكي نعمل يف بيئة إدارية قادرة على استيعاب ذلك والتعامل معه مبرونة وفهم ودراك للتطورات 
 ستمرار.اليت حتدث اب

( أبن التطور واالرتقاء اإلنساين ابت ضرورة تلح على األنظمة سواء يف 5، 2009وقد أفاد يف ذلك  )الرفاعي، 
وأصبح هو املعيار الذي حيكم على بعض املؤسسات ابلبقاء والثبات ،و  ةاإلدارياألبعاد السياسية أو االجتماعية أو 

كن من خالل اإلمكاانت املتوفرة، وحىت تكون املؤسسة يف القمة يبقى اهلدف األول احلصول على أفضل مردود مم
؛البد وأن تواكب التطور وال يقصد ابلتطور حداثة األجهزة والتقنيات فقط، بل تطور الفكر والسلوك اإلنساين 

 وانفتاحه وهتذيبه وتكامله أيضا.
ريف ، ينبغي على مجيع مؤسسات اجملتمع التحدي القائم أمام التوجه حنو االقتصاد املعيف ضوء سبق و  ماويف ضوء  

؛ االهتمام بتطـوير برامج التأهيل )العلمي والعملي( للقوى العاملة  وذلك للوصول بقوة العمل الوطنية إلـى مسـتوى 
"عمالـة املعرفة" من خالل غرس "ثقافة العمل" وتنميتها يف مراحل التعليم املختلفة، إضافة إىل أمهية حتفيز العامل على 

 (160املثابرة والصرب، فضال  عن اإلبداع واالبتكار والتجديد. )خطة التنمية التاسعة، 
كما أولت خطط التنمية املتعاقبة أمهية كربى لتنمية املـوارد البشـرية ، لكـوهنا  الثـروة احلقيقية للوطن تتمثل يف   

أهداف وسياسات خطة التنمية العاشرة يف هدفها موارده البشرية واملهارات اإلنتاجية للقوى العاملة فيه. وقد أشارت 
املوارد البشرية  والذي اهتم العام اخلامس املنوط : بضرورة رفع مستوى إنتاجية االقتصاد الوطين من خالل انتاجية 

شارت رتقاء مبهارة العمالة ،وتنمية قدراهتا االنتاجية ، مع بناء أخالقيات عمل اجيابية . ويف هدفها اخلامس عشر أابال
ومواكبة الحتياجات اقتصاد  اخلطة إىل تطوير منظومة آليات احلوافز ؛ لتسهم يف جعل نظام العمل أكثر انتاجية

، من خالل تكريس ثقافة العمل ،وأخالقياته ، وقيمه االجتماعية وترسيخ مفهوم مشاركة املواطن يف املسرية متطور
 التنموية

استثمار القوى البشرية مبا حيقق الزايدة املنشودة يف  اإلدارة ( أن على3-2، 2009وعليه ذكر )الصرايرة ،
معدالت األداء على مجيع املستوايت وابختالف اجملموعات الوظيفية، وأن املوظف يعترب أداءه حمصلة لعوامل كثرية منها 

 والبشرية اليت يعمل هبا ومعها. ةاإلداريإمكاانته الذاتية ، واإلمكاانت احمليطة به، والعالقات اليت خيضع هلا، والتنظيمات 
عتمدت نظرايهتا  يف مرحلة من مراحل تطورها على دراسة ااحلديثة  قد  اإلدارة( أن 2، 2014ويذكر )فليه، 

هي  اإلنسانيةالسلوك اإلنساين وفهمه لنجاح العمل، و ركزت اهتمامها على بيئة العمل وأخالقياته، ألن العالقات 
( أن االهتمام ابلعالقات 2011.وأضافت )عبد احلميد،  ين يف صورة تنظيمية معينةتشابك جمتمع للسلوك اإلنسا

يؤثر على مستوى  أداء املوظفني ، وقد تكون دافعا  لألداء املتميز ، فرضى املوظف عن عمله ، وتوفري بيئة  اإلنسانية
هم يف جناح العمل.ث توافقا  نفسيا  واجتماعيا  ويسانسانية جيدة  له ؛ حيد
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توفر جو عمل اجتماعي إنساين تسوده عالقات عمل  اإلنسانية( إىل أن العالقات 2009ا أشارت )عريش، كم
ية وتعاونية ومنسقة، تتميز ابلديناميكية يف التعامل؛ مما يؤثر على تقدم العمل بصورة إجيابية ، فسلوك الفرد داخل أمنتض

داخلها. . و يف ذلك أفاد)جربان  ئهوأداتؤثر يف سلوك الفرد اجملموعة يؤثر على سلوك اجملموعة، واجلماعة هي األخرى 
وبني العاملني يف املؤسسة أو بني  ةاإلدارياملتبادلة بني القيادة  اإلنسانية( إىل ضرورة تفعيل العالقات 18، 2013،

( 513، 2001( و )أمحد، 106، 2013من  )انفع ،  اء مبستوى املخرجات.   واتفق  كلالعاملني أنفسهم ، لالرتق
هم يف فة جماالت احلياة املختلفة ، وتسجيتهم يف كاتاا أثر اجيا ي كبري على يايدة انبني األفراد هل اإلنسانيةأبن العالقات 

يف العمل والقائمة على احملبة،  اإلنسانية( أن العالقات 62، 2009وأضافت )عريش،  0خلق بيئة عمل متميزة
والعاملني ...، فهذا اجلو من العمل يدخل السرور  اإلدارةتعاوان  وانسجاما  بني االحرتام والتقدير، تتضمن تفامها  و 

 والرضا يف نفسية العامل، ويرفع من روحه املعنوية، وابلتايل سيؤثر بشكل إجيا ي على عمله أو املهام املكلف هبا.
هة هلم ومدى  اإلداراتو  هي "التفاعل بني العاملني اإلنسانية(، أن العالقات 5، 2011وتؤكد )عبد احلميد  املوج ِّ

حصول العاملني على ما حيفزهم للعمل ويؤمن رفاهيتهم فيما يتعلق ابخلدمات، احلوافز، اإلجايات، بيئة العمل  ، مما 
، 2013كما ذكر )املليجي،   اإلنسانيةيدفعهم ألداء مهامهم الوظيفية على حنو فاعل".. ومن ذلك جند أن العالقات 

بني منسو ي العمل وعمالئهم، وجيعل  اإلداريهم يف تيسري نظام العمل لقيادي الذي يسامل ا( هي "روح التع55
 هنا هناية املقدمة املوظف يشعر بقيمة عمله وقيمة املؤسسة اليت ينتمي هلا ، مما يدفعه ألداء عمله على أحسن وجه".

وبروس ونيالند  ( و)2009( و)عريش، 668-667، 2010ويف ذلك يضيف )الزبون وموسى،       
Bruce&Nyland,،2011 بدأت تزدهر مع بداية الثورة الصناعية، حيث  اإلنسانية( أبن بوادر نشأة العالقات

سادت فكرة  حتسني وسائل وظروف العمل يؤدي إىل يايدة اإلنتاجية و رفع مستوى املعيشة، وال شك أن الدافع هنا 
ظروف العمال، ولكن كانت تلك التحسينات يف ظروف العمال  مل يكن إنسانيا  حمضا  مصدره الرغبة يف حتسني

املعيشية هي السبيل إىل يايدة إنتاجيتهم ويايدة أرابح املؤسسة . ووضح العلماء والباحثني أن االهتمام ابلعالقات 
ملي، خاصة وخصائصها وأمهيتها وأهدافها أيداد منذ أواسط الثالثينات من القرن املاضي على املستوى العا اإلنسانية

حتقق لإلدارة سلطة  اإلنسانيةبعد كرب حجم املؤسسات التعليمية اليت يؤدي فيها األفراد أعماهلم ، كما أن العالقات 
 غري رمسية أقوى بكثري من السلطة الرمسية، تعمل على دعمها ومساعدهتا على ممارسة القيادة الناجحة وتقبل اآلخرين. 

يف مصنع Elton Mayoم( أن  التجارب اليت قام هبا التون مايو  2005وقد أضاف  )املرسي وادريس ،
تلعب دورا  أساسيا   لسلوك األفراد  ةاإلنساني، أثبتت أن العوامل النفسية واالجتماعية   1927هاوثورن عام 

 م . لألفراد واملؤسسات بشكل عا اإلنسانيةوإنسانيتهم، وتعترب نتائج هذه التجارب هي بداية مليالد العالقات 
( أبهنا تعد  دراسات "ايلتون مايو و "فريتز روثلزبرجر" أول دراسة 60-59م، 2011ويذكر)النمر آخرون ,      

تعىن ابلسلوك اإلنساين يف التنظيم، كما تعد أوىل احملاوالت العلمية لتفسري أثر السلوك اجلماعي على حميط العمل، 
يف جمال  اإلنسانيةد أسهمت هذه التجارب يف نشر االهتمام ابلعالقات والرتكيز على النواحي النفسية واالجتماعية. فق
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خالل الثالثينيات واألربعينات من القرن العشرين ، فقد  ةاإلداريالعمل، مما أدى إىل كثري من أنواع التغري يف املمارسات 
وقد مسيت  اإلداريطة حتول يف الفكر قاما إبجراء عدة أحباث يف شركة ويسرتن اليكرتيك األمريكية  واليت تعترب مبثابة نق

هذه التجارب أبحباث هوثورن ، فقد قاما بدراسة أثر العوامل املادية للعمل كاإلضاءة ،التهوية ، الرطوبة، ... على 
إجيابيا  ابلظروف  الكفاية اإلنتاجية للعاملني وبعد عدة جتارب ظهرت نتائج غري متوقعه تؤكد أن اإلنتاجية ترتبط ارتباطا  

لنفسية واالجتماعية للعاملني أكثر من العوامل املادية اليت تدخل على ظروف العمل. ا
(:77، 2008فيما يليكما ذكرها)العالق، اإلنسانيةوميكن إجياي أهم النتائج اليت توصلت إليها مدرسة العالقات 

تؤثر مجاعات العمل الغري رمسية على حتديد اإلنتاجية داخل املنظمة.  .1
مل املعنوية و املادية أتثري قواي  يف حتديد درجة رضا العامل عن عمله.تؤثر العوا .2
إن من أكثر أمناط القيادة واإلشراف فاعلية النمط الذي يعتمد على اشراك العاملني يف اختاذ القرارات. .3
والفنية. ةاإلداريجيب أن يتحلى املدير مبهارات سلوكية جبانب املهارات  .4
اليت تنشأ يف العمل بني العاملني داخل املنظمة دورا  مهما يف حتديد سلوك العامل.تلعب لعالقات االجتماعية  .5
 الدميقراطية هو األسلوب األمثل لتحقيق أهداف املنظمة.  اإلدارةإن أسلوب  .6

أبسلوب العالقات وذلك من خالل  اإلدارةم(  يف حل مشكالت 1933-1868كما سامهت ماري فوليت )
 قوانني خاصة هبا:

التعارض والتكامل: ترى فوليت أن التعارض بني مصلحة العمال الشخصية ومصلحة صاحب العمل أمر قانون  .1
طبيعي ولكي ميكن االستفادة من هذا التعارض إبجياد حل وسط ال يضحى فيه أي من الطرفني ويسمى هذا 

 احلل ابلتكامل.
ت ردود أفعاهلم )معاداة الرائسة(، وحلل قانون املوقف: ترى فيولت أن املرؤوسني إذا شعروا بتسلط رؤسائهم كان .2

هذه املشكلة توحد اجلهود بني الرئيس ومرؤوسيه لدراسة ظروف املوقف، ومن مث يستمد األمر من املوقف نفسه 
وليس من الرئيس.

اخللط بني القوة والسلطة: ترى فيولت أن السلطة تستمد مسؤولياهتا من الوظيفة نفسها، لذا ترى أال ينظر إىل  .3
 لطة أن تفويضها تفويض للقوة.الس

املسئولية اجملمعة: ترى فيولت أن املسؤولية مستمدة من الوظيفة أو املوقف ومن مث فإن وظيفة الفرد ومسؤوليته  .4
ليست منفصلة عن وظائف االخرين ومسؤولياهتم، لذا جيب أن ينظر إىل مدى إسهام كل وظيفة يف حتقيق 

 األهداف املنشودة.
قبل وضع اخلطة ويف  ةاإلداريلتنسيق: تؤكد فيولت على ضرورة التنسيق بني مجيع املستوايت التخطيط كنوع من ا .5

أثناء تنفيذها. 
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وليدة القرن العشرين ومن مث  اإلدارة( أبن فيولت ترى 48، 2009حتت التكوين: ويذكر )الدعيلج،  اإلدارةمهنة  .6
عن طريق القيام ابألحباث والدراسات املستمرة يف مرحلة التكوين، لذا جيب إرساء أساسها  اإلدارةفإن مهنة 

 ألعمال املديرين. 
اللذين اندوا أبن املنظمة إمنا هي كيان  اإلدارة(أبن شيسرت ابرانرد يعترب من علماء 62، 2010ويذكر )حرمي،

ه املستندة اجتماعي البد من حتقيق التواين بداخله ، واشتهر بكتابه املعروف "وظائف املدير "والذي خلص فيه أفكار 
إىل خربته وجتربته كرئيس جمللس إدارة إحدى شركات اهلاتف الكربى يف أمريكا، واقرتح ابرانرد أن من أهم أدوار املدير 

ة  الدور الذي تلعبه الرئيسية هي تسهيل االتصاالت وحتفيز األفراد لبذل أقصى جهد ممكن، وأشار أيضا اىل أمهي
ومن أهم األفكار اليت تنسب إليه هي "قبول السلطة" وعامل احلرية يف رفض أو قبول رمسية يف املنظمة الغري التنظيمات 

 .ةاإلدارياألوامر 
سالم الفضل يف إرساء مبدأ التعامل احلسن ؛ فقد كان لإل اإلنسانيةالعالقات وقد أكد ديننا احلنيف على امهية 

نَـُهمْ  يـَنـْزَغُ  الش ْيطَانَ  إِّن   ۚ  يتِّ هَِّي َأْحَسُن حيث ذكر يف القرآن الكرمي : "َوُقْل لِّعَِّبادِّي يـَُقوُلوا ال    َكانَ  الش ْيطَانَ  إِّن   ۚ   بـَيـْ
ْنَسانِّ   اْلَقْلبِّ  َغلِّيظَ  َفظًّا ُكْنتَ  َوَلوْ  ۚ   هَلُمْ  لِّْنتَ  اّلل ِّ  مِّنَ  َرمْحَة   فَبَِّما"  وقوله ،( 53 آية اإلسراء، سورة" ) ُمبِّين ا َعُدوًّا لِّإْلِّ
 حيِّبُّ  اّلل َ  إِّن   ۚ   اّلل ِّ  َعَلى فـَتَـوَك لْ  َعَزْمتَ  فَإَِّذا ۚ  ْم يفِّ اأْلَْمرِّ َوَشاوِّْرهُ  هَلُمْ  َواْستَـْغفِّرْ  َعنـُْهمْ  فَاْعفُ  ۚ   َحْولِّكَ  مِّنْ  اَلنـَْفضُّوا

 (. 159 آية عمران، آل سورة) اْلُمتَـوَك ِّلِّنيَ 
الدراسات اليت تطرقت إىل جوانب  ومن خالل مراجعة الدراسات العربية واألجنبية, وجدت الباحثة عددا  من

يف ممارسات القيادة  اإلنسانية( واليت تناولت دور العالقات 2007منها دراسة )سامل ، اإلدارةيف  اإلنسانيةالعالقات 
يف  اإلنسانيةوأهم مبادئها، وكيفية تفعيل دور هذه العالقات  اإلنسانيةاجلامعية، وتوصل فيها على املقصود ابلعالقات 

يف ممارسات القيادة  اإلنسانيةت القيادة اجلامعية، وقد توصلت الدراسة إىل وضع تصور لتفعيل دور العالقات ممارسا
 اجلامعية لرفع كفاءة العملية التعليمية ابلتعليم العايل اجلامعي.

العلمية والعالقات  اإلدارة( واليت استهدفت الكشف عن مدى تطبيق نظرييت 2008أما دراسة )الزهراين ،
املدرسية، ومدى اختالف وجهات النظر حنومها بني املديرين واملعلمني يف مرحلة الدراسة املتوسطة،  اإلدارةيف  اإلنسانية

.واعتمد البحث املنهج الوصفي  يف املدينة املنورة وكيفية حتسني اإلعداد الرتبوي واخلربة العملية وفقا  هلاتني النظريتني
( مع لما  390( مديرا  ووكيال  للمدير، و)78نة وويعت على عينة عشوائية مشلت )التحليلي، من خالل إعداد استبا

ا بدرجة  اإلدارة.وأظهرت نتائج الدراسة أن درجة تطبيق املديرين لنظرية  العلمية ضعيفة، بينما يرى املعلمون أهن 
ا بدرجة متوسطة.  بدرجة كبرية، بين اإلنسانيةمتوسطة. ويرى املديرون أهنم يطبقون نظرية العالقات  ما يرى املعلمون أهن 

كما ذكر ان القيادة التحويلية اليت عرفت ابألسلوب الذي يركز على القيم واألخالق واملعايري وتقومي دوافع األفراد 
ثر كبري يف تكوين عالقات إنسانية إجيابية مع املوظفني وكذلك الرضا الوظيفي أباع حاجاهتم ومعاملتهم إبنسانية وإش
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وأوصت الدراسة بضرورة االعتماد على أسلوب القيادة التحويلية يف املؤسسات احلكومية إلحداث التغيريات  هلم,
 اإلجيابية داخلها وحتسني أدائها وابلتايل الرضا الوظيفي. 

 & Karimi 2011ومستوى أداء املوظفني قام كل من  كرميي و حسني يادا ) اإلدارةولتحديد العالقة بني منط 
Hosseinzadeh ومستوى أداء املوظفني يف جامعة ايد  اإلدارةتعرف العالقة بني منط ( بدراسة هدفت إىل

( من موظفي اجلامعة وأكادمييني, وويعت 205اإلسالمية يف )ايران(, حيث مت اختيار عينة عشوائية مكونة من )
ب املئوية ومعامل بريسون واالحندار, االستبياانت عليهم ومت حتليل البياانت إحصائيا  مستخدما  التكرارات والنس

التشاركي اإلنساين والذي يشارك يف  اإلدارةوأظهرت النتائج أن هناك عالقة إجيابية بني مستوى أداء املوظفني ومنط 
 اختاذ القرار بصورة عامة, بينما ال تطبق إدارة اجلامعة هذا النمط على املوظفني.

تعرف العالقة بني ( بدراسة هدفت إىل  Gazioglu, &Tansel 2013يف حني قام اتنسل وغاييلجو )
واملوظفني وحجم الشركة ومستوى الرضا الوظيفي, من حيث احملاور التالية:)مدى الرضا الوظيفي, والرضى حول  اإلدارة

ى األجر )الرتب(, والرضى حول األداء العام, ودرجة احرتام املدراء حسب اجلنس( يف بريطانيا, وويعت استباانت عل
للشركات  25عدد املوظفني يرتاوح ما بني  –( موظف يف عدد من الشركات الصغرى والكربى 1997عينة عشوائية ) 

ومت حتليل البياانت إحصائيا  بواسطة التحليل الوصفي, وأشارت النتائج إىل أن  –للشركات الكربى  500الصغرى و 
من الصغرى, ومستوى الرضا الوظيفي كذلك فهو أقل يف  مع املوظفني يف الشركات الكربى أقل اإلنسانيةالعالقات 

الشركات الكربى و مل ختتلف النتائج ابختالف متغري جنس املدير والرضى حول األجر وتوصي الدراسة إىل حتسني 
ر واملوظف يف الشركات الكربى لزايدة مستوى الرضا الوظيفي وابلتايل األداء كما أن عالقة املدي اإلدارةالعالقة بني 

 ابلعاملني مهمة لتحقيق التعاون وحتسني األداء واملتابعة اجليدة.
( واليت تناولت دور العالقات 2013يف مدارس التعليم العام كانت دراسة )انفع ، اإلنسانيةوعن العالقات 

كري لإلدارة يف حتقيق فعالية إدارة املدرسة الثانوية العامة بسيناء، وهدفت إىل معرفة مقومات النسق الف اإلنسانية
 اإلنسانيةوأثرها على إدارة املدارس الثانوية، وكشف واقع العالقات  اإلنسانيةاملعاصرة، ومعرفة حمددات العالقات 

للمسامهة يف حتقيق  اإلنسانيةومدى أتثريها على إدارهتا، ومع وضع تصور مقرتح ملا جيب أن تكون عليه العالقات 
مة بسيناء، وتوصلت الدراسة إىل تعريف الفعالية، وإمكانية حتقيق فعالية إدارة املدرسة فعالية إدارة املدرسة الثانوية العا

اليت تساعد على حتقيق  اإلنسانيةمن خالل مقومات النسق الفكري لإلدارة املعاصرة، والتوصل حملددات العالقات 
 .اإلدارةأهداف 

هدفت إىل  الكشف عن العوامل اليت ( ( بدراسة (Nguyen& Mai, 2014وأخريا  قام كل من نغيني وماي
تؤثر على مستوى االلتزام يف العمل وتوفري املناخ املناسب للعمل واالرتياح لنفسي لدى موظفي البنوك يف مدينة هوشي 

( موظف بنك, 201منه ) فيتنام(, ومت استخدام املنهج املسحي بتوييع االستباانت على عينة عشوائية مكونة من )
 ةاإلداريوممارستها  اإلدارةألسلوب تعامل  ا  ستخدام اإلحصاء الوصفي, وأظهرت النتائج أن هناك أتثري وحللت النتائج اب
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وتعزيز الدعم ملوظفيها على درجة اإللزام الوظيفي للموظفني ومستوى الرضا الوظيفي لديهم واالرتياح النفسي يف العمل, 
االلتزام و تعزيز الدعم التنظيمي وتوفري املناخ اإلنساين  وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد املنظمات واملؤسسات على

املناسب للعمل ملوظفيها، ونظرا  لقلة الدراسات السابقة حسب علمية الباحثة يف هذا اجملال مبا خيتص جبامعة ام القرى 
 هذه الدراسة .، وحلاجة امليدان هلذا النمط من الدراسات امليدانية ، كان مشكلة الدراسة قيد اهتمام الباحثة يف

 :Rationale for the Studyمشكلة الدراسة 
من قبل رئيس املؤسسة مع األعضاء يشكل حافزا  كبريا  إلجناح العمل، كما يهيئ  اإلنسانيةن تكوين العالقات إ 

عام  بشكل اإلدارةمن الذين كتبوا يف جمال  ونلك ما أكد عليه العلماء والباحثللعاملني بيئة عمل صحية جيدة، وذ
يف جمال الكفاية اإلنتاجية هو العامل اإلنساين الذي  ا  ر خاص، حيث ذكر أن أقوى العوامل أثالرتبوية بشكل  اإلدارةو 

( 2010، ونوع القيادة يف اجلماعة العاملة )الزبون وموسى، إلدارةواب ا  بعضدوافع املوظفني ، وعالقة بعضهم  يتضمن
( على أنه 2012( و )االشقر واللوح،2007،502ق كال من )سامل،( كما اتف2013( )املليجي، 2013)جربان ،

إذا كان و البد من امتالك مهارة التعامل االنساين لكل من يشغل موقعا  قياداي  يف املؤسسات املختلفة، فانه يكون 
لة بني منسوبيها، أكثر لزوما  لقيادات التعليم ككل ؛  و ميكن النظر إىل اجلامعة كنظام اجتماعي حتكمه عالقات متباد

دورا  ابريا  يف حتديد سلوك األفراد وتوجٌّهاهتم داخل بنائها االجتماعي ، كما متثل بعدا   اإلنسانيةتؤدي فيها العالقات 
( بضرورة استثمار القوى 3-2، 2009مهما  يف حتقيق األهداف اليت وضعتها اجلامعة لنفسها . وأكد )الصرايرة ،

 ف اجملموعات الوظيفية، وأن موظفاملنشودة يف معدالت األداء على مجيع املستوايت وابختال البشرية مبا حيقق الزايدة
ال يتجزأ من ذلك النظام الذي ينتسب إليه، والذي يعترب أداءه حمصلة لعوامل كثرية منها إمكاانته  ا  جزءيعد اجلامعة 

والبشرية اليت يعمل هبا ومعها. وجامعة  ةاإلداريظيمات الذاتية ، واإلمكاانت احمليطة به، والعالقات اليت خيضع هلا، والتن
 اإلداراتا  يف مجيع مهممفهوما   اإلنسانيةأم القرى من أعرق اجلامعات يف اململكة العربية السعودية، ومفهوم العالقات 

هنا من أهم ، إال أن قدسية مكة املكرمة تفرض على ساكنيها االلتزام مبقومات التعامل اإلنساين ، ألويف كل مكان
ى، ولد جبامعة ام القر  ةاإلداري.كما أن تكليف الباحثة لعدد من املناصب  السمات اليت حثنا عليها الدين احلنيف

اليت متت صياغتها يف السؤال الرئيس التايل:اإلحساس مبشكلة الدراسة  
 وجهة نظر املوظفات؟يف جامعة أم القرى من  اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداريما واقع ممارسات القيادات 

األسئلة  الفرعية التالية للوقوف على تشخيص الواقع من خالل استجاابت افراد  نالدراسة لإلجابة ع تكما سع
العينة والتمكن من اقرتاح تطوير وحتسني هذا الواقع بعد ذلك :

يف ) التعامل ةاإلنسانيللعالقات  ةاإلداريهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ممارسات القيادات -1
الشخصي( من وجهة نظر املوظفات تعزى ملتغري )املسمى الوظيفي(؟ 

يف ) التعامل املادي( اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداريهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ممارسات القيادات -2
من وجهة نظر املوظفات تعزى ملتغري )املسمى الوظيفي(؟ 
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يف ) التعامل املهين( اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداريإحصائية يف ممارسات القيادات هل توجد فروق ذات داللة -3
من وجهة نظر املوظفات تعزى ملتغري )املسمى الوظيفي(؟ 

ككل من وجهة نظر  اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداريهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ممارسات القيادات -4
الوظيفي(؟ املوظفات تعزى ملتغري )املسمى 

يف جامعة ام القرى ، من واقع اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداريما التصور املقرتح لتطوير ممارسات القيادات -5
استجاابت افراد عينة الدراسة على اداة مجع املعلومات ؟ 

 :Objectives of the studyأهداف الدراسة 
من  اإلنسانيةيف جامعة أم القرى ألسلوب العالقات  ةياإلدار تعرف مدى تطبيق القيادات هذه الدراسة إىل  تهدف

وجهة نظر املوظفات، وذلك تبعا  لألبعاد التالية. 
يف بعد )التعامل الشخصي (من وجهة نظر اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداريالفروق يف ممارسات القيادات تعرف  -1

املوظفات تعزى ملتغري )املسمى الوظيفي(.
يف بعد )التعامل املادي (من وجهة نظر اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداريارسات القيادات الفروق يف ممتعرف  -2

املوظفات تعزى ملتغري )املسمى الوظيفي(.
يف بعد )التعامل املهين(من وجهة نظر اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداريالفروق يف ممارسات القيادات تعرف  -3

املوظفات تعزى ملتغري )املسمى الوظيفي(.
يف مجيع االبعاد )الشخصي ،املادي واملهين (  اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداريالفروق يف ممارسات القيادات تعرف  -4

تعزى ملتغري )املسمى الوظيفي(.
يف جامعة ام القرى ، من واقع اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداريوضع تصور مقرتح لتطوير ممارسات القيادات -5

سة على اداة مجع املعلومات استجاابت افراد عينة الدرا
 :Importance of the studyأمهية الدراسة 

من وجهة نظر موظفات جامعة أم  اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداريتعرف واقع ممارسة القيادات تنبثق أمهية الدراسة من 
 القرى وابلتايل:

قيق األهداف احملددة ملناسبة لضمان حتلني ؛ الختاذ القرارات او قد تفيد نتائج هذه الدراسة أصحاب القرار واملسؤ  .1
نتاجية ورفع الروح املعنوية للموظفات ، وانعكاساهتا على جودة اهلا من ارتباط مباشر بزايدة اإلمل للجامعة ،

 اخلدمات املقدمة.
من حيث تطوير آداء املوظفني  يف  اإلنسانيةقد تكون الدراسة مرجعا  للدارسني واملهتمني بدراسة العالقات  .2

 داخل اجلامعة وخارجها.     اإلداراتتلف خم
هبا.  ومقرتحاهتا يف تطوير العالقات اإلنسانيةاملختلفة من نتائجها وتوصياهتا  اإلداراتقد تستفيد اجلامعات و  .3
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هم هذه الدراسة يف فتح اجملال أمام ضرورة إعداد حبوث ودراسات تكون أكثر توسعا يف جوانب أتثري قد تس .4
على رفع الكفاية اإلنتاجية لدى املوظفني ابجلامعات واملؤسسات األخرى. اإلنسانيةالعالقات 

: Terms of the studyمصطلحات الدراسة 
تضم نت الدراسة عددا  من املصطلحات وكان لكل منها الداللة حيثما ورد، وهي:

: Administrative leadership ةاإلداريالقيادات 
"قدرة القائد يف التأثري على جمموعة من العمال ونوع عالقته معهم  أبهنا( 64، 2009عرفتها الباحثة )عريشة، 

فر فيها من مهارة ختطيطية ومعرفة فنية، فهي تقوم بتوجيه نشاط العمال وتنسيق العالقات بينهم مبا يسمح إىل اوما يتو 
 حتقيق هدف الكفاءة اإلنتاجية املرتفعة". 

 اإلدارةمتارسه قيادات جامعة أم القرى على املوظفات لتحقيق أهداف  الذي اإلداريوتعرف إجرائيا أبهنا النشاط 
اليت تعمل هبا املوظفة. 

 :Human relations اإلنسانيةالعالقات  
 اإلدارةأبهنا: جمموعة من املبادئ والقواعد السلوكية اليت ترشد  اإلنسانية( العالقات 254، 2012تعرف )حالوة، 

ع العاملني يف املؤسسة، مبا يرت تب على ذلك من آاثر ب ناءة ، تتم ثل يف توفري الظروف وتوجهها إىل كيفية التعامل م
 املادية واملعنوية املناسبة لرفع الروح املعنوية والكفاءة اإلنتاجية.

ة جبامعة أم القرى من الناحية الشخصية واملادي ةاإلداريوتعَرف إجرائيا  أبهنا: التعامل اجليد البناء من القيادات 
 واملهنية، ملوظفات اجلامعة للمسامهة يف توفري بيئة صحية تساعد على حتقيق أهداف اجلامعة.

البعد األول )التعامل الشخصي(: تُعرف إجرائيا : ما تتمتع به القيادات من صفات ومسات شخصية وتعامل  .1
 حسن.

من الدعم املادي وتوفري االحتياجات دمه وتقالبعد الثاين  )التعامل املادي(  : تُعرف إجرائيا : ما توفره القيادة  .2
 الاليمة للعمل.

البعد الثالث )التعامل املهين(: تُعرف إجرائيا : توضيح املهام واألعمال وتوييع األدوار واملتابعة والتوجيه قبل بدء  .3
وبعد إمتامه. ـ  ئهثناايف العمل و 
 : The limits of the studyحدود الدراسة 

 . اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداريممارسة القيادات احلدود املوضوعية :   .1
 :جامعة أم القرى حبي الزاهر مدينة مكة املكرمة. احلدود املكانية .2
 احلدود البشرية: موظفات جامعة أم القرى. .3
هـ.1435من العام الدراسي عام  لثاينالدراسة يف الفصل الدراسي ااحلدود الزمنية: طبقت  .4
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:MATERIALS AND METHODSالطريقة واإلجراءات 
 The study methodology.منهجية الدراسة 1  

مجيع أفراد جمتمع البحث  اعتمدت الدراسة على املنهج الوصفي املسحي وهو املنهج  الذي يقوم على استجواب
كبرية منهم هبدف وصف الظاهرة املدروسة، وتشخيص واقعها، من حيث طبيعتها، ابستخدام استبانة من  أو عينة

املغلق .النوع 
 :Study population.جمتمع الدراسة 2

ه( والبالغ 1435يتكون جمتمع الدراسة من مجيع موظفات جامعة أم القرى يف الفصل الدراسي الثاين من العام )
( موظفة . 420عددهم )

 :The study sampleعينة الدراسة 
( موظفة  أي بنسبة ) 143لعينة  املكونة من )مت اختيار العينة ابلطريقة العشوائية البسيطة، ومت التطبيق على ا

%( من جمتمع الدراسة الكلي.34
( توزيع أفراد العّينة حسب متغري الدراسة 1جدول )

 )املسمى الوظيفي(

( املسمى الوظيفي لعينة الدراسة يف جامعة أم القرى، ويالحظ أن مسمى )سكرترية( بنسبة 1يعرض اجلدول )
ابقي  %( هي األعلى نسبة بني أعداد املوظفات عينة الدراسة، وهذا يعكس سيطرة هذا املسمى الوظيفي على 70.6)

 اجملاالت. 
% تقريبا ، وهي نسبة مقبولة مقارنة حبجم العينة الكلي .34( موظفة بنسبة 143وقد بلغ عدد افراد عينة الدراسة )

النسبة املئوية )%( التكرارالفئة املتغري
في

وظي
ى ال

سم
امل

10170.6سكرترية
128.4أمينة مكتبة

32.1مسؤولة الشبكات
128.4وسالمة أمن

1510.5فنية خمترب
%143100اجملموع
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: Study Toolالدراسة  أداة-4
 مت تصميم وقد  أسئلتها، عن واإلجابة أهداف الدراسة  لتحقيق رئيسة من النوع املغلق كأداة االستبانة مت استخدام

تطبيق  عن تكشف حبيث جمال الدراسة )الشخصية , املادية ,املهنية(, اإلنسانيةأبعاد العالقات  تضمنت استبانة
:األداة تصميم يف التالية اخلطوات اختاذ ومت. املوظفات نظر وجهة من هلا ةاإلداريالقيادة 

 .اإلنسانية ابلعالقات املتعلق الرتبوي األدب على االطالع-
  حيث تكونتة  بعد االطالع على عدد من الدراسات يف هذا اجملال لإلفادة من منهجي تها. مت صياغة األدا-

 ( فقرة تتضمن ثالثة حماور :39كمقياس تكون يف صورته األوىل من )
فقرة  16التعامل املهين و (23-15فقرات )  9التعامل املادي ، (14-1فقرة )  14التعامل الشخصي ويتضمن   

 (24-39) 
(، وهي: )موافق 3-1ر درجة استجابة املوظفات على هذه الفقرات وفق مقياس لكرت املتدرج الثالثي)ومت تقدي 

درجات (؛ وصنفت درجات التقدير يف فئات حسب 1درجات (,)ال أوافق =  2درجات(،) أوافق إىل حد ما = 3=
وبناء  , 1وفقا  للمعادلة اإلحصائيةاملتوسطات احلسابية إلجاابت أفراد عينة الدراسة, وذلك وفق معادلة طول الفئة، 

من وجهة نظر املوظفات ضمن الفئات التالية: اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداريعلى ذلك مت تصنيف تطبيق القيادات 
ضعيف   1.66 -1من 

متوسط 2.33-1.67من  
مرتفع    3- 2.34من  

: Validityالدراسة   أداة صدق-5
 الصدق الظاهري : 

 حيث واملختصني، التدريس أعضاء هيئة من حمكمني عشرة عددهم بلغ احملكمني من عدد على نةاالستبا عرض مت
 بعض واستبدال اآلخر، بعضها صياغة وإعادة للمجاالت الفقرات ابنتماء املالحظات تتعلق من مجلة احملكمون أبدى

.فقرة  (39) احملكمني تعديالت بعد االستبانة يف الفقرات عدد وصل الفقرات حيث
 الصدق البنائي :

الصدق البنائي أحد مقاييس صدق األداة الذي يقيس مدى حتقق األهداف اليت تريد األداة الوصول إليها،  ديع
(, أن مجيع 2يبني جدول )ويبني مدي ارتباط كل جمال من جماالت الدراسة ابلدرجة الكلية لفقرات االستبانة, 

عترب مجيع جماالت توبذلك  α= 0.05عند مستوى معنوية دالة إحصائيا   معامالت االرتباط يف مجيع جماالت االستبانة
.هلقياسه تاالستبانة صادقة ملا وضع

 0.666= 1/3-3العالمة الدنيا /العالمة القصوى = –العالمة القصوى  –المدى  1
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(معامل االرتباط بني كل حمور 2جدول )
 والدرجة الكلية لالستبانة

الداللة معامل االرتباطاحملور
*0.00 919. التعامل الشخصي
*0.00 915. التعامل املادي

*0.00 898. هينالتعامل امل
االرتباط دال إحصائيا    *

: Reliabilityثبات أداة الدراسة -6
من أجل التأك د من ثبات االستبانة، قامت الباحثة إبجراء اختبار مدى االتساق الداخلي لفقراهتا، حبساب 

  جلدول التايل:من خالل ا Cronbach Alphaمعامل كرونباخ ألفا 
بني ت ابستخدام معادلة ألفا كرونباخ ( معامالت الثبا3جدول )

درجات احملاور وبني الدرجة الكلية لالستبانة
معامل ألفااحملاور

9363.التعامل الشخصي
8717.التعامل املادي
9491.التعامل املهين
9683.الثبات الكلى

وهي نسبة عالية ومقبولة ت ألفا للمحاور واالستبانة ككل مرتفعة، ( أن معامال3يتضح من استقراء جدول )
صاحلة للتطبيق، مت  أصبحتلتحقيق أهداف الدراسة. وبعد التأكد من صدق االستبانة وثباهتا يف صورهتا النهائية، 

معها .مث قامت جبتوييعها على أفراد عينة الدراسة 
املعاجلة اإلحصائية:-7

أجريت التحليالت اإلحصائية الاليمة للبياانت عن طريق احلاسوب ابستخدام برانمج بعد تفريغ االستجاابت 
(SPSS:وابستخدام أسلوب اإلحصاء الوصفي واالستداليل، والذي أتلف من االيت )

 املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لتحليل البياانت. 
 .لفروق بني املتوسطاتملعرفة داللة ا One Way ANOVAحتليل التباين األحادي 

للمقارانت البعدية بني املتوسطات احلسابية ملعرفة مصدر الفروق بني املتوسطات احلسابية  LSDاختبار شيفيه 
.تبعا  ملسمى الوظيفة
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 حتليل بياانت جماالت الدراسة:
( أدانه املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لفقرات 4)يوضح اجلدول 

انة، حسب إجاابت أفراد العينة.وحماور االستب

حملور
الر ا

قم
االحنراف 
املعياري

الرتتيالفقرةاملتوسط
ب

درجة 
التطبيق

ول
 األ

حملور
ا

صي(
شخ

ل ال
عام

 الت
(

مرتفع1 تبدو مبتسمة عند مقابلتنا10.57662.6383
متوسط8.األنظمة تتصرف هبدوء يف حوارها عندما نتجاوي20.7492.2937
مرتفع2. تسأل عنا يف حالة غيابنا عن العمل30.70082.4965
متوسط10. تودعنا يف حالة مغادرهتا العمل قبلنا40.87322.2168
مرتفع7. تستمع برضا إىل مشاكلنا اخلاصة50.7592.3732
متوسط11. تسأل عنا يف حالة غياهبا عن العمل60.83342.169
 ث عاملتها لضيافتنا عند دخولنا إىلحت70.85552.2429

 . مكتبها
متوسط 9

مرتفع4. لضيوفها تشكران عند تقدمي خدمة الضيافة80.78472.4
مرتفع3" مسحيت إذا " تسبق طلب احتياجاهتا مجلة90.7642.4085

 متنحنا وقتا للراحة خالل ساعات الدوام100.83312.1418
 . اليومي

متوسط 12

متوسط13. تقدم لنا اهلدااي يف املناسبات اخلاصة110.85842.1418
هم تس تستخدم عبارات الثناء والتقدير اليت120.77532.3706

 . يف بناء شخصية املوظفة
مرتفع6

مؤشرات  هتتم ابلروح املعنوية للموظفة وتراقب130.85472.1259
 . ارتفاعها واخنفاضها

متوسط 14

مرتفع5. واالبتكار حتث املوظفات على روح املبادرة140.73932.3776

متوسط0.57302.314امجايل

ين ) 
الثا

ور 
احمل

ي(
ملاد

ل ا
عام

متوسط1حتتفل معنا ابألعياد الرمسية .150.79822.2676الت

متوسط2متد القسم مبتطلبات الضيافة الرمسية .160.83912.2374
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متوسط4 متنحنا شهادات تقدير هناية العام الدراسي .170.84442.1367

من اإلدارة تسعى إىل طلب مكافآت مادية 180.86271.7801
العمل علينا . ءاملالية عند يايدة عب

متوسط 7

تتابع بنفسها صيانة أجهزة القسم اإللكرتونية 190.85482.042
حىت ال يتأخر إجناي العمل .

متوسط 5

متوسط3تؤمن كافة األدوات املكتبية الناقصة للقسم .200.81392.227

تشجع إنشاء صندوق خريي للقسم لدعم 210.80961.7305
احتياجاتنا يف العمل .

متوسط 8

توفر عاملة على حساهبا خلدمة اجلميع يف 220.8391.6383
 القسم

منخفض 9

ل دوري لضمان جتدد حاوايت النفاايت بشك230.7981.792
 سالمتنا

متوسط 6

متوسط0.58291.987امجايل

ين(
امله

مل 
لتعا

 ) ا
لث

الثا
ور 

احمل

تزودان ابللوائح واألنظمة منذ بداية العام 240.77752.3191
الدراسي .

متوسط 8

تتوخى العدالة عند تقسيم العمل بني إدارايت 250.79812.1786
 القسم.

متوسط 13

تتابع مجيع جلان القسم بنفسها دون االعتماد 260.83282.2
على اآلخرين .

متوسط 12

العمل بوقت كاف حىت قبل تبلغنا مبطالب 270.79972.2797
نتمكن من إجنايه يف الوقت احملدد .

متوسط 10

مرتفع4توضح برحابة صدر مطالب العمل املستجدة 280.74992.3846
عمل املوظفات يف فريق عمل تتسعى الن 290.74822.4366

متعاون .
مرتفع1

متوسط16يف القسم لقضاء وقت الراحة .مكاان هتيئ 300.83891.8169
توافق على تناولنا املشروابت خالل ساعات 310.75092.3916

العمل .
مرتفع3

تناقش مطالب العمل من خالل اجتماعات 320.76372.3566
ل الفصل الدراسي .دورية خال

مرتفع7
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تفعل وسائل التواصل االجتماعي اإللكرتونية 330.80242.2254
ت لدعم روح املودة .اإلدارايمع 

متوسط 11

متوسط14تصل ابملوظفة إىل حمبة عملها وإتقانه .340.82492.1538
مرتفع5تقدم مصلحة العمل على املصلحة الشخصية 350.742.3732

تتابع مسرية العمل أوال أبول جتنبا للوقوع يف 360.77412.3636
األخطاء .

مرتفع6

مرتفع2توضح مهام إدارهتا للموظفات .370.77242.4014
متوسط9تويع مهام العمل طبقا لقدرات كل موظفة .380.74852.3022
وء تستخدم صالحياهتا يف العقاب دون اللج390.83142.1079

إىل املكاتبات الرمسية .
متوسط 15

متوسط0.59402.271 امجايل

 ( وفقا  آلراء الفئات املشمولة يف عينة الدراسة إىل اآليت:4تشري بياانت اجلدول )
يف جامعة أم القرى من وجهة نظر أفراد عينة الدراسة ككل )سكرترية, أمينة  اإلنسانيةتراوح تطبيق العالقات 

 وسالمة , فنية خمترب, مسؤولة شبكات( يف فقرات املقياس بني متوسط ومرتفع . أمنمكتبة, 
( وهي قيمة متوسطة, وأقل احنراف 2.314حيث حصل احملور األول )التعامل الشخصي( على أعلى متوسط )

 ( وهذا يدل على أن البياانت كانت األقل تشتتا.0.573معياري قيمته )
يف جامعة أم لقرى من قبل املوظفات بني مرتفع  اإلنسانيةلتطبيق العالقات تفاوت مستوى أتييد عينة الدراسة 

عبارة  ة( ومل حتتل أي2.6383مبتوسط ) . تبدو مبتسمة عند مقابلتنا (1ومتوسط يف احملور األول, إذ احتلت الفقرة )
, تقدم لنا اهلدااي يف اليومي وقتا للراحة خالل ساعات الدوام ( متنحنا10,9على مستوى منخفض وجاءت الفقراتن )

يف حني احتلت العبارة ( مع اختالف قيمة االحنراف املعياري, 2.1418على نفس املتوسط ) . املناسبات اخلاصة"
 (.2.1259و قيمته ) مؤشرات ارتفاعها واخنفاضها هتتم ابلروح املعنوية للموظفة وتراقبقل متوسط "أ( على 13)

يف جامعة أم القرى من املوظفات بني متوسط  اإلنسانيةبيق العالقات تفاوت مستوى أتييد عينة الدراسة لتط
( إذ 1.987عبارة مرتفعة يف احملور الثاين ) التعامل املادي(, وكان متوسط احملور ) ةومنخفض ومل حيتوي على أي

ملة على حساهبا ( توفر عا 22( وأقل فقرة رقم ) 2.2676( حتتفل معنا ابألعياد الرمسية. مبتوسط )1احتلت الفقرة )
خلدمة اجلميع يف القسم.
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احتوى احملور الثالث ) التعامل املهين ( على متوسطات مرتفعة ومتوسطة وال يوجد أي متوسط منخفض, وظهرت 
ن عى أل( تس29(, وجاءت أعلى عبارة )0.5940(, وهو قيمة متوسطة واحنرافه )2.271نتيجة املتوسط العام )

( هتيئ يف القسم 30قل قيمة متوسط  للعبارة )أ(,  و 2.4366متعاون مبتوسط قدره )يعمل املوظفات يف فريق عمل 
(.1.8169لقضاء وقت الراحة" مبتوسط قدره ) مكاان  

 يالحظ أن قيم املتوسطات جلميع احملاور قيمة متوسطة, واحنرافات معيارية متقاربة .
كل على حده جتاه تلك   ية الذي أبدته عينة الدراسةإن االخنفاض النسيب لالحنرافات املعيارية عن األوساط احلساب

على مستوى العينة كوحدة واحدة. والعينة سواء ضمن الفئة الواحدة أ إىل اتساق إجاابت أو آراء افراد ريشالفقرات، ي
 نتائج الدراسة:

 السؤال األول: ناإلجابة ع
يف ) التعامل الشخصي(  اإلنسانيةلعالقات ل ةاإلداريهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ممارسات القيادات 

 من وجهة نظر املوظفات تعزى ملتغري )املسمى الوظيفي(؟  
) حتليل التباين األحادي ( لفحص الفروق بني   Anovaهذا السؤال, مت استخدام اختبار  نولإلجابة ع

متوسطات إجاابت املوظفات حول احملور األول ) التعامل الشخصي(.يوضح ذلك: 

( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت املوظفات على 5دول )اجل
 احملور األول ) التعامل الشخصي(

 املتوسطالعددمسمى الوظيفة احملور
احلسايب

االحنراف املعياري

احملور األول
التعامل الشخصي

1012.36.5359سكرترية
122.37.6250أمينة مكتبة
32.83.2228كاتمسؤولة شب

122.16.6455وسالمة أمن
151.96.6434فنية خمترب

من حيث )  اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداري( أن أعلى املتوسطات احلسابية لتطبيق القيادات 5يتضح من اجلدول )
ط كان لدى ( وهو قيمة مرتفعة, واقل متوس2.83التعامل الشخصي( ظهر لدى )مسؤولة شبكات ( بوسط حسا ي )

( وهو قيمة متوسطة، وقد تعزى هذه النتيجة اىل طبيعة مهام كل فئة منهن، فمسؤولة 1.96)فنية املخترب( بوسط قدره )
، كضبط قاعات الدراسة واخذ حضور الطالبات، دة وبساطة الوظيفة اليت تقوم هباالشبكات تتمتع بقدر من القيا
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ا املباشرة طوال ساعات العمل مع رئيسته مباشرا   خترب يتطلب عملها احتكاكا  املمرات ،بينما فنية امل أمنفظة على واحملا
، سواء طلباهتا لتوفري مواد املخترب او جتهيز املخترب للدروس العملية وكذلك متابعة الفنية لسري لتحقيق اهداف املخترب

ملباشرة . وملعرفة داللة الفروق بني العمل أبمان داخل املخترب ،ومجيعها عوامل تتطلب االحتكاك املباشر برئيستها ا
 املتوسطات حسب متغري املسمى الوظيفي، مت التحقق من التوييع طبيعي ومن مث إجراء اختبار حتليل التباين األحادي.

( ملعرفة جتانس البياانت) ليفني( قبل استخدام حتليل التباين6جدول )
.df1df2 Sigمعامل ليفني

1.5114138.202*

إذن البياانت متجانسة وميكن إجراء حتليل التباين األحادي* 0.05< 0.202
تبعاً ملتغري املسمى الوظيفي   ANOVA(  يوضح نتائج حتليل التباين األحادي 7اجلدول ) 

مصدر املتغري
التباين

جمموع 
املربعات
SOS 

درجات 
احلرية
DF

متوسط 
جمموع 
املربعات
MS

F  مستوى
 الداللة
Sig.*

القيادات تطبيق 
للعالقات  ةاإلداري

خالل  اإلنسانية
)التعامل الشخصي(

بني 
اجملموعات

3.169 4 .792 2.514 0.00*

داخل 
اجملموعات

43.4
95

13
8

.315

46.6اجملموع
64

14
2

 * دالة إحصائية       
اليت بلغت اجلدولية ( F)من قيمة أعلى ( 2.514احملسوبة والبالغة )( F( أن قيمة )7يظهر من اجلدول )

من حيث التعامل  اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداريتوجد فروق ذات داللة إحصائية يف تطبيق القيادات إذن  (.2.437)
 الشخصي من وجهة نظر املوظفات تعزى ملتغري )املسمى الوظيفي(.

هذه الفروق. كما هو  للمقارانت البعدية بني املتوسطات احلسابية، للكشف عن مصدر Lsdواستخدم اختبار 
(.8)موضح ابجلدول 

المجلد )٢(، العدد )١(، ١٤۳٦ھـ - ٢۰١٥م مجلة جامعة الملك خالد للعلوم التربویة



د. سناء حممد فقيه  ت  ت اإلدارية للعالقات اإلنسانية يف جامعة أم القرى من وجهة نظر املوظفاواقع ممارسات القيادا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

-114-

Lsd( يوضح املقارانت البعدية للمتوسطات حسب اختبار 8جدول ) 
الفرق بني  مستوى الوظيفة

 املتوسطني
sig

سكرترية
غري دال إحصائيا0.0132- أمينة مكتبة

غري دال إحصائيا0.477-مسؤولة شبكات
غري دال إحصائيا0.201وسالمة أمن
دال إحصائيا*0.393نية خمتربف

أمينة مكتبة
غري دال إحصائيا0.462مسؤولة شبكات

غري دال إحصائيا0.214وسالمة أمن
غري دال إحصائيا0.406فنية خمترب

مسؤولة 
شبكات

غري دال إحصائيا0.676وسالمة أمن
دال إحصائيا*868.فنية خمترب

ري دال إحصائياغ0.192فنية خمتربوسالمة أمن

بني مسمى وظيفة ) فنية املخترب( و)السكرترية (,  دال إحصائيا   ا  كما يتضح من اجلدول السابق أن هناك فرق
.ويوجد فرق دال إحصائيا بني ) فنية املخترب( و )مسؤولة الشبكات( 

 السؤال الثاين: ناإلجابة ع
يف ) التعامل املادي( من  اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداريهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ممارسات القيادات 

 وجهة نظر املوظفات تعزى ملتغري )املسمى الوظيفي(؟  
) حتليل التباين األحادي ( لفحص الفروق بني   Anovaهذا السؤال, استخدمت الباحثة اختبار  نولإلجابة ع

 (.متوسطات إجاابت املوظفات حول احملور الثاين ) التعامل املادي
( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت املوظفات على 9جدول ) 

احملور الثاين ) التعامل املادي(
املتوسط  العدد مسمى الوظيفة احملور

احلسايب
االحنراف 
املعياري

1012.0.5738سكرترية
2.10.6469 12 أمينة مكتبة
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احملور الثاين
التعامل املادي

2.45.7324 3 ولة شبكاتمسؤ 
1.96.4299 12 وسالمة أمن

1.66.6089 15 فنية خمترب

من حيث )  اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداري( أن أعلى املتوسطات احلسابية لتطبيق القيادات 9يتضح من اجلدول )
, واقل متوسط كان ( وهو قيمة مرتفعة2.45التعامل املادي( ظهر لدى )مسؤولة شبكات ( كذلك بوسط حسا ي )

( وهو قيمة منخفضة. وملعرفة داللة الفروق بني املتوسطات حسب متغري 1.66لدى )فنية املخترب( بوسط قدره )
املسمى الوظيفي، مت استخدام اختبار حتليل التباين األحادي.

( نتائج حتليل التباين األحادي تبعاً ملتغري املسمى الوظيفي 10اجلدول ) 
مصدر املتغري

التباين
جمموع املربعات

SOS 
درجات 

احلرية
DF

متوسط جمموع 
املربعات
MS

F  مستوى
الداللة
Sig.*

تطبيق القيادات 
 ةاإلداري

للعالقات 
خالل  اإلنسانية

)التعامل املادي(

بني 
اجملموعات

2.4194.6051.821*.128

داخل 
اجملموعات

45.827138.332

48.246142اجملموع
 غري دالة إحصائيا*

اليت بلغت اجلدولية ( F)من قيمة أقل ( 1.821احملسوبة والبالغة )( F( أن قيمة )10يظهر من اجلدول )
من خالل التعامل  اإلنسانيةذات داللة إحصائية لتطبيق العالقات وهو ما يؤكد على عدم وجود فروق (. 2.45)

املادي.
 السؤال الثالث: نابة عاإلج

يف ) التعامل املهين( من  اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداريات داللة إحصائية يف ممارسات القيادات هل توجد فروق ذ
 وجهة نظر املوظفات تعزى ملتغري )املسمى الوظيفي(؟  

) حتليل التباين األحادي ( لفحص الفروق   Anovaولإلجابة على هذا السؤال, استخدمت الباحثة  اختبار 
ظفات حول احملور الثالث ) التعامل املهين(.بني متوسطات إجاابت املو 
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( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت 11اجلدول )
 احملور الثالث ) التعامل املهين( املوظفات على

املتوسط العدداملسمى الوظيفي احملور
احلسايب

االحنراف املعياري

احملور الثالث
التعامل املهين

1012.32.6090سكرترية
122.11.5731أمينة مكتبة

32.64.2366مسؤولة شبكات
122.22.4739وسالمة أمن

152.00.5844فنية خمترب

من حيث )  اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداري( أن أعلى املتوسطات احلسابية لتطبيق القيادات 11يتضح من اجلدول )
قل متوسط كان لدى أ( وهو قيمة مرتفعة,  و 2.64شبكات ( بوسط حسا ي ) التعامل املادي( كانت لدى ) مسؤولة

( وهو قيمة متوسطة. ويوضح كذلك اخنفاض االحنراف املعياري لدى مسؤوالت 2.00)فنية املخترب( بوسط قدره )
ليل التباين الشبكات وهذا يدل على تناسب إجاابت العينة, وملعرفة داللة الفروق بني املتوسطات، مت إجراء اختبار حت

األحادي واجلدول التايل يبني ذلك.

( نتائج حتليل التباين األحادي  تبعاً ملتغري املسمى الوظيفي12اجلدول )
مصدر  املتغري

التباين
جمموع 
املربعات
SOS 

درجات 
احلرية
DF

متوسط 
جمموع 
املربعات
MS

قيمة
F 

احملس
وبة

مستوى 
الداللة

Sig*

تطبيق القيادات 
للعالقات  ةاإلداري

خالل  اإلنسانية
)التعامل املهين(

بني 
اجملموعات

2.0774.5191.4
91

.208*

داخل 
اجملموعات

48.059138.348

50.136142اجملموع
*غري دالة إحصائيا
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اليت بلغت اجلدولية ( F)من قيمة اقل ( 1.491احملسوبة والبالغة )( F(  أن قيمة )12يظهر من اجلدول )
ذات داللة إحصائية  بني متوسطات إجاابت عينة الدراسة على هذا وهو ما يؤكد على عدم وجود فروق (. 2.45)

احملور.
 السؤال الرابع: ناإلجابة ع

ككل  من وجهة نظر   اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداريهل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ممارسات القيادات 
 يفي(؟  املوظفات تعزى ملتغري )املسمى الوظ

) حتليل التباين األحادي ( لفحص الفروق بني   Anovaهذا السؤال, استخدمت الباحثة  اختبار  نولإلجابة ع
 متوسطات إجاابت املوظفات حول االستبانة ككل.

( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت 13اجلدول )
املوظفات حول االستبانة ككل

العالقات
ككل  انيةاإلنس

املسمى 
الوظيفي

املتوسط العدد
احلسايب

االحنراف 
املعياري

 5152. 1012.2319سكرترية
 5970. 122.1989أمينة مكتبة
مسؤولة 
شبكات

32.65 .3941 

 4710. 122.1169وسالمة أمن
 5701. 151.8795فنية خمترب

على  اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداريلتطبيق القيادات ( أن أعلى املتوسطات احلسابية 13يتضح من اجلدول )
 االستبانة ككل ظهر لدى 

( وهو قيمة مرتفعة,  واقل متوسط كان لدى )فنية املخترب( بوسط 2.65)مسؤولة شبكات ( بوسط حسا ي )
( وهو قيمة مرتفعة كذلك. ويوضح كذلك اخنفاض االحنراف املعياري لدى مسؤوالت الشبكات 1.8795قدره )

ذا يدل على تناسب إجاابت العينة, وملعرفة داللة الفروق بني املتوسطات، وكذلك متت مقارنة بني حماور االستبانة وه
واالستبانة ككل واجلدول التايل يوضح ذلك:
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( املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستجاابت املوظفات 14جدول )
 بانة ككلحول كل حمور من حماور االستبانة واالست

املتوسط حماور االستبانة
احلسايب

االحنراف املعياري

2.31.5733التعامل الشخصي
1.98.5829التعامل املادي
2.27.5942التعامل املهين
2.19.5310اجملموع الكلي

قيمة  وذ( وهو 2.31تعامل الشخصي بقيمة )على متوسط كان يف احملور األول وهو الأ( أن 14ويوضح اجلدول )
قيمة متوسطة   و( وهو ذ1.98تعامل املادي بقيمة )قل متوسط يف احملور الثاين  وهو الأمتوسطة حسب املدى , و 

كذلك حسب املدى ، ولكنه األقل بني املتوسطات, واملتوسط الكلي الستجاابت عينة الدراسة على االستبانة قدر 
اختبار حتليل التباين كما هو مبني يف اجلدول التايل:( ، وللمقارنة بني املتوسطات مت استخدام 2.19بقيمة)

( نتائج حتليل التباين األحادي  تبعاً ملتغري املسمى الوظيفي15اجلدول )
جمموع  مصدر التباين املتغري

املربعات
SOS 

درجات 
احلرية
DF

متوسط 
جمموع 
املربعات
MS

قيمة
F 

احملسوبة

مستوى 
الداللة
Sig.*

تطبيق القيادات 
للعالقات  ةارياإلد

 اإلنسانية

*2.3154.5792.115.082 بني اجملموعات
داخل 
 اجملموعات

37.7
67

13
8

.274

40.0 اجملموع
82

14
2

 *غري دال إحصائيا
اليت بلغت اجلدولية ( F)من قيمة اقل ( 2 115.احملسوبة والبالغة )( F( أن قيمة )15يظهر من اجلدول )

.فروق بني املتوسطات تعزى ملسمى الوظيفة (. أي أنه ال توجد2.45)
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 السؤال اخلامس : ناالجابة ع
يف جامعة ام القرى ، من واقع استجاابت  اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداريما التصور املقرتح لتطوير ممارسات القيادات 

 افراد عينة الدراسة على اداة مجع املعلومات ؟
 ةاإلداريدراسة احلالية قد خرجت بتصور مقرتح لتطوير  ممارسة القيادات ن الأالسؤال اخلامس : جند  نولإلجابة ع

جتاه موظفات  جامعة ام القرى  يف ضوء معطيات ديننا االسالمي احلنيف  املتمثل يف قوله صلى  اإلنسانيةللعالقات 
وأنظمة اجلامعات،  هللا عليه وسلم " امنا بعثت ألمتم مكارم األخالق " و احتياجات املوظفات وما تفرضه لوائح

ويتضمن األهداف، وآليات التصور التالية:
 أهداف التصور املقرتح:

.بناء جمتمع جامعي إنساين  يطمح خلدمة كافة أرجاء اجلامعة حمققا  األهداف السامية واليت تتناسب مع قدسية 1
املكان ومهبط الوحي مكة املكرمة. 

 هم يف حتقيق أهداف اجلامعة.القيم واألخالق العالية  تسمن   .توفري بيئة تنفيذية  إنسانية ومستمدة2
 ىل مستوى يدعم حتقيق اجلودة املطلوبة للخدمات املقدمة. إوتطوير املسؤولة   ةاإلداري.تنمية القيادات 3
جيابية يف رفع الروح إنعكاسات املا له من   وموظفات اجلامعة ةاإلداري.تفعيل التواصل  اإلنساين بني القيادات 4

املعنوية وتوفري اجلو الصاحل للعمل واالنتاج .
 ساسية البد من توخيها يف التصور املقرتح : أوفيما يلي بيان خبطوات 

الناجح وهي : اإلداريفر يف القائد ان تتو أاليت ال بد  Human Skills اإلنسانيةاوال : املهارات    
هبدف بناء عالقات انسانية هادفة . هاوخارج ةاإلدار االتصال الفعال بني األفراد واجلماعات داخل  -1
تعرف الفروق الفردية بني األفراد وقيمهم واجتاهاهتم. -2
توثيق الصلة بني املوظفات والعمل ابجلامعة  هبدف املسامهة يف حل مشكالت املراجعني . -3
ابجلامعة.املختلفة  يف إقامة املشروعات اليت ختدم اهداف العمل  اإلداراتالتعاون بني  -4
واملوظفني مبختلف مستوايهتم الوظيفية والتعليمية اإلداريمراعاة اجلانب اإلنساين والعالقات بني القائد -5
املركزية )عمادة اجلامعة ( اليت تتبعها الوحدة  . اإلدارةداخل الوحدة  و  اإلدارةاالتصال الفعال بني -6
. ةاإلدارية اختاذ القرار يف حضور مجيع العاملني يف الوحد-7
فهم املوظفات ومعرفة خصائصهم وحاجاهتم ليسهل توجيههم عن طريق املعاملة احلسنة وتنمية روح املنافسة-8

الشريفة بينهم.
االهتمام ابملوظفات اجلدد ورعايتهم وتوجيههم للطرق السليمة لتحسني كفاءهتم يف العمل مبساعدهتم على-9

استخدام الوسائل الرتبوية احلديثة.
املتابعة امليدانية للموظفات ويايرهتن املستمرة يف مكاتبهن.-10
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 : اإلنسانيةللعالقات  ةاإلدارياثنيا : سبل تطوير ممارسات القيادات 
براي املكنون من قدراهتن إء اخلدمة ألخذ دورات تعينهن على اثنايف ىل برامج تدريب إالبد من اخضاع القيادات 

ن خيضع اليها القائد أثمر . ومن أهم الدورات اليت جيب مع املوظفات ابلشكل امل نسانيةاإلالقيادية وممارسة العالقات 
 إدارة اإلخفاق.,و إدارة الصراع: )اخلالفات(,و  إدارة ضغوط العمل, و ة التغيريإدار , و إدارة الوقتو  إدارة الذات. ما يلي:

إدارة االجتماع .
 . اإلداريمن قبل القائد  ةاإلنسانياثلثا : متابعة تنفيذ ممارسة العالقات 

 متابعته من قبل جهة رقابية عليا يف عالقته مع املوظفني .
 الصحيح . اإلنساينللتأكد من سري العمل ابلشكل النظامي  ئةخرى مفاجأعمل يايرات منظمة و 

 االطالع على تقارير املوظفني وتقومياهتم للقائد يف هناية كل عام دراسي .
 بداء الراي يف السلوكيات الظاهرة .من يمالء املهنة يف إلاعة الرفاق اخذ اراء مج

ن  إفيجب تكرميه و  ن كان اجيااب  إاإلداري , جتميع اآلراء واالنتهاء بتقرير شامل، واحلكم مبوجبه على كفاية القائد 
التدريب ، ويف هذه ىل بعض برامج إجمال عمله ، وقد حيتاج و تغيري أاالمر توجيهه ابلطريقة املناسبة , لزم  سلبيا  كان 

 احلالة البد من ارشاده وتوجيهه اليها هبدف التطوير الذايت .
الناجح وتنمية هذه  اإلدارياليت جيب أن يتمتع هبا القائد بني أن هناك العديد من املهارات وىف ضوء ما سبق يت

ر الذى يفرض عليه يايدة مهاراته املعرفية مببدأ التعلم الذايت، األم اإلدارياملهارات يتوقف بدرجة كبرية على قناعة القائد 
اجلامعية، كما جيب على السلطات املركزية  إعداد  اإلدارةابستمرار، واالطالع على كل ما هو جديد يف جمال  ةاإلداريو 

هبدف إكساهبم هذه املهارات. ةاإلداريبرامج تدريبية للقيادات 
 مناقشة النتائج:

من  اإلنسانيةجبامعة أم القرى للعالقات  ةاإلداريالقيادات ف عن واقع تطبيق الكشن هذه الدراسة هدفت إىل أمبا 
بني القيادات يف مقر  اإلنسانيةوجهة نظر عينة من املوظفات، وكذلك الكشف عن الفروق يف  تطبيق العالقات 

سالمة, فنية خمترب, و  أمنالطالبات مع خمتلف املسميات الوظيفية املختارة يف الدراسة :) سكرترية, أمينة مكتبة, 
 اليت متثلت حماورها يف .املعلومات )االستبانة املغلقة ( داة مجع أمسؤولة شبكات(, ويف خمتلف حماور 

يف ) التعامل الشخصي( مع املوظفات تعزى ملتغري )املسمى  اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداريممارسات القيادات  .1
الوظيفي(.

يف ) التعامل املادي( مع املوظفات تعزى ملتغري )املسمى  اإلنسانية للعالقات ةاإلداريممارسات القيادات  .2
الوظيفي(. 

يف ) التعامل املهين( مع املوظفات تعزى ملتغري )املسمى الوظيفي(.  اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداريممارسات القيادات  .3
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 )املسمى الوظيفي(. ككل مع املوظفات تعزى ملتغري  اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداريممارسات القيادات  .4

يف جامعة ام القرى ، من واقع  اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداريتقدمي تصور مقرتح لتطوير ممارسات القيادات  .5
داة مجع املعلومات .أستجاابت افراد عينة الدراسة على ا

( :8سئلة الدراسة وفق ما ورد يف اجلدول )أوقد متت مناقشة نتائج 
 ة ابلسؤال األول:مناقشة النتائج املتعّلق

من حيث ) التعامل الشخصي( على  اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداريدلت املتوسطات احلسابية ملمارسات القيادات  .1
( واقل متوسط كان لدى) فنية 2.83على متوسط حسا ي )أ)مسؤولة الشبكات ( حصلت على أن وظيفة 

أظهرت املقارانت البعدية مقارنة املتوسطات,  (، وابستخدام حتليل التباين لغرض1.96املخترب( بوسط قدره ) 
بني فنية املخترب والسكرترية وبني فنية املخترب ومسؤولة الشبكات  لصاحل  وجود فرق بني املتوسطات دالة إحصائيا  

 .مسمى وظيفة السكرترية  ومسؤولة الشبكات 
ع بقدر من حرية الرأي عند تقدمي متمما يدل ان السكرترية توايي يف صالحياهتا مسؤولة الشبكات ، أي اهنا تت .2

 دائها الوظيفي ، وابلتايل كان ارتفاع متوسطات استجاابت العينة .أ
بني املتوسطات لصاحل أمينة املكتبة وفروق بني السكرترية  ا  كما أظهرت مقارانت اجملموعة األوىل, أن هناك فروق .3

والسالمة لصاحل األوىل وفروق بني فنية املخترب  منومسؤولة الشبكات لصاحل الثانية وفروق بني السكرترية واأل
 والسكرترية لصلح الثانية وهي فروق دالة إحصائيا.

والسالمة وفنية املخترب ومجيعها  منأظهرت املقارانت الثانية وجود فروق بني أمينة املكتبة ومسؤولة الشبكات واأل .4
 لصاحل األوىل .

والسالمة لصاحل األوىل وبني مسؤولة الشبكات وفنية  منت واألوأظهرت النتائج وجود فروق بني مسؤولة الشبكا .5
املخترب لصاحل األوىل وهي دالة إحصائيا.

 والسالمة وفنية املخترب لصاحل األوىل . منأظهرت النتائج وجود فروق بني األ .6
يدته أعة , وهذا ما ا يف عملها ابجلامنالحظ ان مجيع النتائج تتحكم فيها طبيعة عمل املوظفة ، واملهام املناطة هب .7

(2014(و)فليه،2011(و)عبد احلميد، 2010دراسات كل من )انصر ، 
 مناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال الثاين:

للعالقات  ةاإلدارينه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ممارسات القيادات أاتضح من التحليل اإلحصائي 
ن أن النتيجة تعرب أيفي(، واحلقيقة املوظفات تعزى ملتغري )املسمى الوظ التعامل املادي( من وجهة نظريف ) اإلنسانية

التعامل املادي حمط اهتمام مجيع القيادات يف اجلامعة، ملا هلا من أتثري اجيا ي على نفسية املوظفات وشحذ مهمهن 
  (2012( و)احلميدان،2009إلجناي العمل ، وهذا ما يتفق مع نتائج دراسة كل من )الصرايرة ،
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 مناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال الثالث:
للعالقات  ةاإلدارياتضح من التحليل اإلحصائي ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ممارسات القيادات 

ن أي(.هذه النتيجة تدل وهلل احلمد يف ) التعامل املهين( من وجهة نظر املوظفات تعزى ملتغري )املسمى الوظيف اإلنسانية
م القرى بطبيعة واجباهتن حنو العمل ، وابلتايل مل توجد فروق بني مجيع ألدى القادات واملوظفات جبامعة  ا  حهناك وضو 

 جمموعات عينة الدراسة يف هذا احملور .
قره كل من أن مسات القيادة الناجحة وهذا ما فعملية توييع األدوار داخل املؤسسة ، م

(  2012(و)حالوة،2009)الرفاعي،
 نتائج املتعلقة ابلسؤال الرابع:مناقشة ال

للعالقات  ةاإلداريال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف ممارسات القيادات  أنه اتضح من التحليل اإلحصائي
 ككل من وجهة نظر املوظفات تعزى ملتغري )املسمى الوظيفي(.   اإلنسانية

ابختالف مسمياهتن الوظيفية -املوظفات  وبصورة عامة تباينت متوسطات العبارات ما بني متوسطة ومنخفضة بني
بوجه عام, وذلك حبسب أراء أفراد عينة الدراسة, و قد يعود السبب  اإلنسانيةحنو تطبيق العالقات  ةاإلداريوالقيادات 

ابملوظفات مل تكن قائمة على تفهم مبدأ االحرتام والتعاون وتقدير آرائهن على الوجه  ةاإلداريإىل أن عالقة القيادة 
والذي جاء بنتيجة متباينة بني متوسطة ومنخفضة,  اإلنسانيةملطلوب  مما ولد الشعور بعدم الرضا التام عن العالقات ا

( ,  lo,2011 voon( و )2011( و  )عبداحلميد ، 2008وهذا يتفق مع عدد من الدراسات مثل )الزهراين ،
بني الدراسات. خيتلف مع دراسة   اإلنسانية ( ولكن مع اختالف درجة تطبيق العالقات2011و) كرميي و يادا ،

 ( .,Tansel,Gazioglu  2013( و )2010)الزبون وموسى ،
واخنفاض يف كل من   اإلنسانيةكما أكدت النتائج على ارتفاع نسيب يف )التعامل الشخصي ( يف تلبية العالقات 

واملوظفات يف جامعة أم القرى  ةاإلداريالقيادات  بني اإلنسانية) التعامل املهين واملادي(, وهذا يدل على أن العالقات 
تركز على اجلنب الشخصي  أكثر من الرتكيز على اجلوانب املادية واملهنية قد تكون نتيجة احملاابة والعالقات الشخصية 

 يف هذا اجملال. 
قد يعزى إىل عدم تفهم  لدى وظيفة )فنية املخترب( يف مجيع احملاور, اإلنسانيةوتظهر النتائج اخنفاض يف العالقات 

اليت تعمل على تنظيم عالقة الفرد  اإلنسانيةللجوانب اخلاصة بطبيعة العمل والعالقة بني العمل والعالقات  اإلدارة
 ابألخرين لتتمكن املوظفة من أداء مهامها وأداورها بطريقة منتظمة ومنسجمة مع الوظيفة.

لدى وظيفة )مسؤولة الشبكات ( يف مجيع احملاور قد يكون السبب  اإلنسانيةويف املقابل يظهر ارتفاع يف العالقات 
توفر هلن حاجاهتن األساسية وهذا األمر ساعد على وجود االحرتام املتبادل والتعاون املثمر بني  ةاإلداريأن القيادة 

ضغوط والتزامات يف اليت ال تستوجب  ةاإلداريوقد يعود السبب إىل طيعة العمل ومهامهن  ةاإلدارياملوظفة والقيادة 
العمل.
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 مناقشة النتائج املتعلقة ابلسؤال اخلامس :
مة هام القائد مبجموعة من السمات املبري التصور املقرتح من واقع طبيعة نتائج الدراسة احلالية ، ضرورة التز ألقد 

ن اختياره للمنصب إلدارة دفة العمل القيادي ابلشكل الصحيح ، كما اهتم التصور برعاية قدرات القائد بدء  م
،وان جودة القيادة لن تتحقق اال ابلتدريب واملثابرة من خالل برامج  اإلداريالقيادي ومن مث خالل فرتة عمله يف اجملال 

(2013(و)انفع ، 2009(و)عريش،2007التطوير الذايت ،وقد اكد ذلك يف دراسته كل من )سامل ،
 التوصيات واملقرتحات :

تنظيم دورات تدريبية للقيادات للقيام نظيم الدورات التدريبية بكلية خدمة اجملتمع ، مطالبة  القائمني على ت .1
.اإلداري، وكيفية ممارستها للقيام مبهام العمل  اإلنسانيةتعرف طبيعة  العالقات يف جمال  ةاإلداري

 العالقات نع وندوات حماضرات بتقدمي واملختصني ابخلرباء على شؤون املوظفني يف اجلامعة ،االستعانة .2
  املختلفة . ةاإلداريمهية ممارستها من قبل القيادات ألقاء الضوء على إو  اإلنسانية

عداد دراسات مماثلة على مستوى مجيع اجلامعات احلكومية يف اململكة العربية السعودية ، إلجياد الفروق إ .3
تعزى للظروف البيئية ملقر اجلامعة . ةاإلداريبني ممارسة القيادات 

بني قسم الطالب والطالبات جبامعة  اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداريدراسة مقارنة عن ممارسة القيادات  عدادإ .4
 ام القرى مبكة املكرمة .

هلية يف خمتلف مناطق اململكة  عينة من اجلامعات احلكومية واألجراء دراسة مسحية مماثلة )مقارنة ( بنيإ .5
مع موظفيهم . اإلنسانيةللعالقات  ةاإلداري العربية السعودية يف جمال   ممارسة القيادات
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