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ABSTRACT 

This descriptive research discusses the organizational conflict management in educational institutions. 

The statement problem; identified the need for schools to learn management techniques and 

organizational strategies for conflict management, which may arise somewhat within the schools. The 

research objectives are: to understand the concepts of organizational conflict, its causes in the 

organization, the methods and strategies used by administrations in general and school administrations 

in particular in managing organizational conflict in them. Through the descriptive analytical approach, 

the research reached a number of findings: The method of cooperation in the Organization is one of the 

best methods used, because of its good impact in the soul, and improve the work. Complementary, 

avoidance and power usage methods can be used; depending on the type of problem. The participatory 

approach promotes a culture of interest in the interests of the Organization and respect for views among 

the members of the Organization. 

Field of Research : conflict management, methods, organizational strategies.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 خلص امل

حاجة ، ثحددت مشكلة البح يف املؤسسات التعليمية. ةالتنظيمي املشكالتإدارة يناقش هذا البحث الوصفي 
ا. داخلهة ما شأ بصور تنرمبا اليت  ،املشكالتاألساليب اإلدارية واالسرتاتيجيات التنظيمية إلدارة  ةعرفم إىلاملدارس 

ات اليت يف املنظمة، واألساليب واالسرتاتيجي هومسببات ،ةيالتنظيم املشكالتمعرفة مفاهيم  هدف البحث إىل
الل من خ .فيها ةالتنظيمي املشكالتإدارة يف تستخدمها اإلدارات بشكل عام وإدارات املدارس بشكل خاص 

ن أفضل أسلوب التعاون يف املنظمة م املنهج الوصفي التحليلي، توصل البحث إىل مجلة من النتائج، منها: إن
ساليب اجملاملة أ استخدامكن مي نفوس، وحتسني نتائج العمل.الاألساليب اليت تستخدم، ملا له من أثر جيد يف 
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، واحرتام ثقافة االهتمام مبصاحل املنظمة يعززاملشاركة  أسلوب سب نو  املشكلة.حب ؛والتجنب واستخدام السلطة
 نظمة.اآلراء بني أفراد امل
 .االسرتاتيجيات التنظيمية ،األساليب اإلدارية ،املشكالتإدارة كلمات مفتاحية: 

 
 :دقمة امل

تكون  ،ةتنوعويقيم معها عالقات م ،أن يعيش مع مجاعة ينتمي إليها رغبته، دائما تكون اجتماعيةفطرة  ذواإلنسان 
فيما  ختالفاتاوقد تتعرض هذه العالقات إىل حدوث  .سواء يف اجملتمع أو يف املؤسسات تنظيميةأحياان عالقات 

ة كل املنظمات احلديث  ، وتتميزاملشكالتالذي يؤدي عادة إىل  االختالفبينها فيكون هو أحد أطراف هذا 
ات، وأينما توجد مقي  األهداف املرسومة ذهذه املنظابلتشابك فيما بينها، ألهنا تعمل بتكامل وتعاون من أجل حت

ن األشياء اليت تثري م املشكالتية أو غري تنظيمية يوجد نزاعات وصراعات بينهم، ولكن تعترب هذه مجاعات تنظيم
القل  يف اجملتمع أو يف املنظمة، ألهنا غالبا تثري املشكالت فيها، وتقوم بتعطيل حتقي  األهداف املنشودة، وحتد من 

 (.563، ص6002)حرمي.  فاعلية املنظمة وحتقي  غاايهتا
تعطيل داخل املؤسسة، من أهم أسباب إعاقة و  املشكالتيف مجيع املؤسسات احلديثة أبن  نو اإلداري ويعتقد

ملناسبة ا االسرتاتيجيات ابستخدام، املؤسسةداخل  املشكالتلعمل، لذلك كان البد من العمل على حل هذه ا
ن و يقوم هبا العامل يتالكثري من اجلهود التت ، وتشلفك هذا النزا ، ألهنا تقوم هبدر الكثري من الوقت والطاقة واجلهد

ة يف دراسة هنا حتتل املرتبة اخلامسإحيث  ؛كبريا يف املؤسسات  اهتماما املشكالتتشهد ظاهرة لذا  داخل املؤسسة.
 بية.تدرس يف اجلامعات األجن، من أصل أكثر من ستني ظاهرة سلوكية ،السلوك عند علماء النفس

 
م، ألسباب اليت تسبب النزاعات داخل التنظي ،االختالفات بني األفراد واجلماعات هو ةالتنظيمي املشكالت

، 6003) لعميانا وحبسب متعلقة ابلعمل يف املنظمة سواء االختالفات اليت ختص األهداف، أو القضااي الشخصية.
احلالة اليت يوجدها األفراد أو اجلماعات من عدم االستقرار أو التوتر، داخل املنظمة، وذلك من  هي( 526ص

بتقدير و  نه نزا  بني العاملني داخل املؤسسات التعليمية.إ أي أجل السلطة واالمتيازات، وبلوغ األهداف الشخصية.
نظمة ويف كيفية لتعارضات املختلفة داخل املداخل املنظمة يعترب طبيعة سلوكية حيصل نتيجة ل املشكالت الباحث:

 ؛ا  التنظيميلصر ل ورؤية الباحث على اخلوف من هتديد مصاحلة. ةاملشكلحتقي  أهدافها، وعند إدراك أحد أطراف 
ابنة ال يعترب سلبيا، بل يعترب إجيابيا وصحيا للمنظمات اليت يوجد هبا تفاعالت بني األفراد، وكل ذلك متوقف حول 

ا تجه حنو دعم وحتقي  األهداف أعترب صراعا إجيابيت املشكالتحتقي  األهداف للمنظمة نفسها، فكلما كان 
 داف املنظمة فهو يعترب صراعا سلبيا. عي  حتقي  أهتصعب و ت املشكالت هللمنظمة، أما إذا كان هذ
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  :تعريفات إدارة الصراع التنظيمي
يهدف  الذي ،التدخالت اإلدارية القائمة على التحفيز اإدارة الصرا  التنظيمي أبهن (Roberts, 1997) عرف

ويعرف  ار.إىل الصرا  اإلجيايب، حبيث يكون فيه اخلالف مفيد وغري ض السليبمن الصرا   ،إىل تغيري نوعية الصرا 
إدارة ف أيضا أبنه: عمليات وتنظيمات وختطيطات هتدف إىل منع الصرا  الضار وغري املفيد يف املؤسسات التنظيمية.

جتعلها غري و  ،جههاات اليت تو يف احلاالاألعمال واألفعال اليت يقوم هبا املدراء يف املنظمة،  هيالصرا  التنظيمي 
رس علمية، أبنه االستخدام األمثل إلدارات املداتيف املؤسسات الو قادرة على التعامل والتكيف مع املتغريات. 

ن فتيل الصراعات اليت حتدث داخل املدارس، وذلك الختاذ ما يلزم منز  لالسرتاتيجيات واألساليب العلمية، يف 
 قرارات إدارية حياذها.

لمية لألعمال واسرتاتيجيات إجرائية وع الصرا  أبساليبأبهنا إدارة  :إدارة الصرا  التنظيميويعرف الباحث 
مة للمنظمة، اإلضرار ابألهداف املرسو  إىلواألفعال اليت تؤدي بشكل ال يتالءم وال يتواف  مع أداء املنظمة، وتؤدي 

ة اإلنتاجية خفض الكفاء إىلمما يؤدي ذلك  أو إىل اإلضرار ابلعاملني يف املنظمة وتعي  األعمال الوظيفية ذهم،
 للمنظمة. 
كن أن تكون صحية وإجيابية للمؤسسات، ألهنا ميأن ظاهرة الصرا   ،أثبتت العديد من الدراساتقد و 
ات عند دث يف املؤسسات، ألنه قليال ما حيدث تفاهم بني األشخاص يف املؤسسيت حتطبيعية الال الظواهرتعترب من 

 أو عمل جديد. طرح موضو  معني،
مية بشكل مات بشكل عام ويف املؤسسات التعلييف املنظ املشكالت التنظيميةة إدارة تضح لنا أمهيوهكذا ت

ل تحقي  أهداف تلك املؤسسات بشكخاص، ابعتبارها ذات تفاعالت مستمرة بني اإلدارة والعاملني، وذلك ل
 ملشكالتاسرتاتيجية املناسبة لكل نو  من أنوا  من فعاليتها داخل املؤسسات، وذلك الختيار األسلوب وااليض

 م(.6002الفتاح،  )عبد داخلهاباليت تنشأ يف املنظمات، وذلك لتحسني العمل 
 

 حث:شكخل  البة 
لتفاعل ت التنظيمية فيها، وذلك من ااملشكال جراءتكمن مشكلة البحث يف املعاانة اليت تعانيها إدارات املدارس 

القائم بني أفراد املؤسسات التعليمية مع بعضهم، وبني األفراد واإلدارة املدرسية، مما يدعو إىل التدخل السريع للتفاعل 
العلمية  اتيجياتواالسرت األساليب  استخدامويستدعى ذلك إىل  .اليت تتولد من تلك التفاعالت املشكالتمع هذه 
كل ما يلزم   ختاذابحبيث تقوم اإلدارات  .، وذلك لتشخيصها ومعرفة األسباب املتعلقة حبدوثهااملشكالت هلفك هذ

على ذلك فإن هناك حاجة ضرورية وملحة ذهذا البحث للبحث  وبناء من إجراءات حيال حل هذه الصراعات،
ات لى وضع مقرتحعمل ع، والمبدارس سلطنة عمان عن الصراعات القائمة حلها واسرتاتيجيةعن املشكالت 
 تلك الصراعات يف املدارس.  ات املدارس على نز  فتيلإدار  وتصورات تساعد
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 :أهماف البحث
 التعرف على املفاهيم املختلفة للصرا  التنظيمي يف املؤسسات. -1
 .املشكالتالتعرف على األساليب واالسرتاتيجيات اليت يستخدمها إدارات املدارس يف إدارة  -6
 وذلك يف ضوء النتائج املستخلصة من البحث. املدارس،يف  املشكالتعمل تصور إلدارة  -5

 إلطار النظري المراسات السابدق :ا
جيب العمل على غري مرغوب فيها و  ؛يف املؤسسات سواء التعليمية أو غريها املشكالتاعتربت اإلدارة التقليدية أن 
 قي  أهداف املؤسسة. تحلوجيب أن خيضع إىل إشراف دائم وحمكم، حبيث تركز اجلهود  .جتنبها أبي طريقة وأبي مثن

ظاهرة  اللصراعات التنظيمية أبهنا حتمية احلدوث داخل املنظمة، وتعتربه تنظر فقد اإلدارة السلوكية أما 
شخاص يف املؤسسة، طبيعية يف املنظمة بسبب التجمع البشري يف املنظمة، وأهنا ال ميكن جتنبها بسبب حاجات األ

ها يف املنظمة أبهنا مظهر قد يكون إجيابيا ويفيد املنظمة إلحداث التغيريات في املشكالتوترى اإلدارة السلوكية أن 
 ولتحسني أداء األفراد فيها، وأنه من املمكن أن يكون قوه إجيابية للمنظمة، وال يعترب شيء خميف يف املنظمة.

 املؤسسات،ية يف ظاهرة طبيع املشكالتللصراعات التنظيمية إىل أبعد من أن ذهبت اإلدارة احلديثة  يف حني
ظيم وذلك لضمان يف التن املشكالتواعتربته ظاهره طيبة ومرغوبة يف بعض األحيان، وأنه من الضروري تشجيع 

احليوية يف املنظمة ولزايدة االبتكارات واإلبداعات وأنه يشكل عامل من عوامل بقاء املؤسسات واستمرارها ويساعدها 
 (6005، فاعليتها. )املومينيف النقد الذايت ذها، كما أنه يقضى على الروتني والركود يف املؤسسة ويزيد من 

 :يف املنظم  املشكالتةن  اآلاثر اإلجيابي  اليت تنشأ
من أهم العوامل اليت تولد الطاقات الكامنة لدى أفراد املنظمات ويقوم إببراز قدراهتم لالستعدادية  املشكالتعترب ت

تلك  ضع حلوال خمتلفة للمشكالت وذلك ابلبحث عنت املشكالتواليت ال يظهروهنا يف ظروفهم العادية، كما أن 
ذلك يف املنظمة تزيد من تواصل واتصال األفراد و  املشكالتيف املنظمة، كم أن هذه احللول واكتشاف املتغريات 

إبشبا   داخل املنظمة املشكالتقوم توتكون دائمة يف االتصال، و  املشكالت هولدها هذتبفتح طرق وقنوات 
االحتياجات النفسية للموظفني وخصوصا األشخاص الذين لديهم ميول للعدوانية والتدخالت يف املنظمة، وقد 
يكشف الصرا  عن الكثري من احلقائ  واملعلومات واليت ممكن أن تؤدي إيل التشخيص اجليد للمشكالت احلادثة 

 ة للمنظمة.دارة املشكالت اليت تكتشف واليت حتتم التغريات الضرورييف املنظمة، كما أنه يتضمن أساليب خمتلفة إل
 :التنظيمي  املشكالتاليت تتولم ةن  اتاآلاثر السخلبي

 أبهنا تقوم بتحويل جهود األفراد يف املنظمة عن اذهدف الرئيسي واملهمة اليت ةالتنظيمي املشكالتإن من سلبيات 
أبن يقوم األفراد يف املنظمة إىل دفع أهداف املنظمة ملصاحلة  املشكالتتعمل املنظمة من أجلها، وقد سبب 

الشخصية ويكون ذلك على حساب املصاحل العامة للمنظمة، ويقوم هبدر كل من اجلهود والطاقات واألوقات 
فراد يف وكذلك أموال املنظمة ويضعف من إنتاجية املنظمة ومستوايت فعاليتها، كما أنه يسبب يف فقد الثقة بني األ
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املنظمة وكذلك مع اإلدارة كما أنه قد يلجأ بعض األشخاص لبعض األعمال االنتقامية مثل التزوير وغريها، وكذلك 
 عدم تعاون األفراد مع بعضهم ومع اإلدارة. 

 المراسات العربي األدب النظري: 
ومدى استخدام املدراء  األردنملدراء املدارس يف  واإلداريةدراسة الكفاايت املهنية  م(6002قطيشات )دراسة  -

م العينة اليت من وجهة نظر املدراء واملعلمني وكان حج لالسرتاتيجيات املختلفة يف إدارة الصرا  يف املدارس الثانوية،
( معلم ومعلمة من خمتلف التخصصات واملؤهالت العلمية، 572( مدير ومديرة و )92)أخد املعلومات منها 

ملعرفة األساليب اليت يستخدمها املدراء يف إدارهتم للصرا  يف املدارس وكانت النتائج منظمة من األسلوب وذلك 
( على  ضاءاالسرت  –التجنب  –املنافسة  –التعاون  –األكثر إىل األسلوب األقل استخداما كالتايل ) التوفي  

 (.رتضاءاالس –التجنب  –التعاون  -نافسة امل -حسب نظر املعلمني ، أما من نظر املدراء فكانت )التوفي  
معرفة األساليب اليت يستخدمها مدراء املدارس يف مدينة  ها( كان اذهدف من6002) العتييب الدراسة اليت قدمها -

وصفي املسحي، الباحث املنهج ال استخدموقد  ، وعن أسباب الصرا الرايض ابلسعودية يف إدارة الصراعات التنظيمية
وقد توصلت دراسته إىل عدة ( وهم ميثلون اجملتمع كامال، 670وقد أخذ عينة الدراسة من مدراء املدارس وعددها )

ال يوجد  –أهداف املؤسسات التعليمية مع أهداف العاملني  تعارض :ن أسباب الصرا  تتمثل يفإ نتائج وهي:
ال يوجد  –قلة موارد املؤسسات التعليمية  –يستخدموها على العاملني معهم  حتديد للصالحيات للمدراء اليت

مث التجنب مث  ونالتعا :. وأهم األساليب املستخدمة إلدارة الصرا  هيالتعليميةحتديد للمسؤوليات يف املؤسسات 
 .التنافسأسلوب 

 المراسات األجنبي 
ة الصرا  إلدار  واالسرتاتيجياتاألساليب  االختالف يف معرفة ت إىلم(. هدف1223) Nowakowskiدراسة  -

مدير ومديرة جلمع  (600)ى لع استبانةمستخدما متغري اجلنس يف دراسته، وقد وز   ،بني املدراء واملديرات
د اختالف يف األساليب واالسرتاتيجيات بني املدراء واملديرات يف إدارة الصرا  و وج؛ وقد بينت الدراسة املعلومات،

سلوب أ أما أسلوب املديرات فكن يستخدمن التواف (مث أسلوب  )التعاونفكانت أساليب املدراء  مدارسهم،يف 
 .املنافسة إلدارة الصرا  يف مدارسهن

، اليت هتدف إىل معرفة األساليب اليت يفضلوهنا مHenkkin  & Cistone (0222)الدراسة اليت قام هبا كال من -
( 102مدراء املدارس يف مدارسهم يف الوالايت األمريكية، ومت تطبيقها على عينة من مدراء املدارس ويبلغ عددها )

 أن :تاليةالعينة، توصلت دراستهم على النتائج ال أفرادمدير ومديرة، قاموا ابستخدام االستبانة جلمع املعلومات من 
بني املعلمني  أو ،ارهتم للصرا  بينهم وبني املعلمنيستخدمون اسرتاتيجية التجنب يف إديال جدا يلمدراء املدارس ق

يات تنمي روح وهي أساليب واسرتاتيج ،واملنافسةلون العمل ابسرتاتيجيات التعاون ، وكانوا يفضم ببعضهبعض
  وظهور حلول تنافسية بناءة للمشكالت القائمة. ،اإلبدا  ألطراف الصرا 
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فهدفت للبحث عن االختالفات يف استخدام مدراء املدارس  مWelt (0212)أما الدراسة اليت أجراها  -
واليت تتعل  ابملدارس للمرحلة املتوسطة، حيث أخذ عينة تتكون من  مدارسهم،السرتاتيجيات إدارة الصرا  يف 

وقد بني يف دراسته أن معظم املدراء يستخدمون اسرتاتيجية التوفي  إلدارة  املدارس،( مديرا ومديرة من تلك 75)
ورة صالصراعات يف مدارسهم بشكل كبري، كما أهنم يستخدمون اسرتاتيجيات التعاون واملشاركة واالسرتضاء ب

 متوسطة يف حل النزاعات يف املدارس. 
 ةنهج البحث:

اعتمد الباحث املنهج الوصفي التحليلي، لتحقي  أهداف البحث. واعتمد يف مجع البياانت على األدب النظري 
أما  ،الت التنظيميةاملشك أسبابلذلك تتم مناقشة املوضو  يف ثالثة مباحث: يناقش األول املرتبط هبذا املوضو . 

 .املشكالت التنظيميةإدارة سرتاتيجيات كرس الثالث الو  ،املشكالت ساليبالثاين فيتعرض أل
 داخل املنظم   التنظيمي املشكالتةسببات : املبحث األول

 داخل املنظمات ونذكر بعض من هذه األسباب: املشكالتهناك أسباب عديده قد تشعل 
 االعتماد التباديل بني اجلماعات يف املؤسس  

 فيها  املشكالتبني اجملموعات وقد تسبب  االعتمادمن  أنوا هناك ثالثة 

 االعتماد املتبادل االعتماد التسخلسخلي التشاركي االعتماد

وفيه تكون اجملموعات مستقلة عن 
موعة وهنا كل جمبعضها بصورة نسبية 

موعات تقوم ابملسامهة بعدة من اجمل
أنشطة للمنظمة وتكون مدعومة منها 
ويكون هناك هدف مشرتك بني 

 تسعى املنظمة لتحقيقه.اجملموعات 

فيه عندما  املشكالتدث حتو 
 إحدىتكون املخرجات من 
  ىر خأاجملموعات حتتاجها جمموعة 

كمدخالت فيكون هناك غموض 
 بني املشكالتفيها وتسبب 

 اجملموعات.

دث حينما يكون هناك تبادل بني وحي
اجملموعات فيما بينها يف املدخالت 

خالت جمموعة أتخذها واملخرجات، فمد
 ،صحيحعكس لوا كمخرجاهتا،جمموعة أخرى  

 ات.بني اجملموع املشكالتدث حتوابلتايل 

  
 نافس اجملموعات عخلى املوارد احملمودة واملتاح  لخلمنظم ت -1

تكون  اليتو يف املنظمة عندما تتصار  وتتنافس اجملموعات داخل املنظمة على مواردها  املشكالتدث حتوهنا     
يف الغالب حمدودة، واليت تكون كل اجلماعات حباجه إليها لكي حتق  أهدافها ، وتكون املشكلة هنا عندما تري 

حباطها مما يتسبب ذلك يف إموعات األخرى اجملموعات أن املوارد املخصصة ذها غري عادل ابملقارنة مع اجمل إحدى
دائية مع اجملموعات مظلومة ع اهنهاحبيث تصبح سلوكيات اجملموعات اليت حتس يف املنظمة  املشكالتكون توبذلك 
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األخرى وكذلك مع غدارة املنظمة ، وقد يؤدي ذلك غلى نقص نشاطها يف املنظمة ويسبب التأثري على القيام 
 ابألعمال يف املنظمة.

 كاليف واملهام يف اجملموعات الغموض يف الت -2

ات وقد حتتاج بعض اجملموعات إىل معلوم واضحة،إذا كانت مهام اجملموعات غامضة وغري  املشكالتدث حتوهنا   
 وذلك لتحقي  األهداف. املنظمة،لسري العمل يف 

 التعارض يف األهماف يف املنظم  -3

داخل املنظمات تعارض األهداف اليت تريد املنظمة أن حتققها أبن يكون  املشكالتومن األشياء اليت تثري     
 اذهدف متمايز بني مجاعتني يف املنظمة.

 داري زيع لخلسخلط  بني خمتخلف الوحمات اإلالتو  -4

رى ألن بعض اجلماعات قد ت املنظمة،وهنا قد تسبب منح السلطة والصالحيات صرا  بني اجلماعات يف      
ومجاعة أخرى ترى أهنا مل متنح صالحيات بقدر  حجمها،مجاعة أخري منحت مقدار من الصالحيات أكرب من 

 بني اجلماعات املختلفة. املشكالتزيد تاملسؤوليات املكلفة هبا وعندها 
 ةعايري اجلماع  -5

يكونوا ملتزمني  أن األشخاصوهنا يقصد ابملعاير اليت حتكم وأتطر السلوك لألفراد داخل اجملموعات وجيب على    
 ملشكالتاهبذه السلوكيات املطلوبة منهم، وقد يسبب عدم حتكم األفراد ابلسلوكيات املرغوبة يف املنظمة نوعا من 

 (6005)املومين،  فيها.
 املشكالت التنظيمي األساليب املستصمة  إلدارة : ينثااملبحث ال

 :نوا داخل املؤسسات إىل ثالثة أ املشكالتتصنيف األساليب املستخدمة إلدارة  ميكن
يف األهداف  اتاالختالفعترب ت: يف املؤسس  املشكالتيها كل ةن أطراف وحتميم أهماف يشرتك ف عمل -األول

داخل هذه املؤسسات، فلذلك كان من أهم  املشكالتداخل املؤسسات التعليمية من األسباب الرئيسية خلل  
أعمال إدارة هذه املؤسسات إجياد قاعدة عريضة من األهداف املشرتكة تتواف  مع كل األعضاء املوجودين يف 

ذه اخلطوة املباشر وغري املباشر جلميع األعضاء، ألهنا هبولتحقي  ها األمر ال بد من فتح قنوات لالتصال  ،املؤسسة
 اليت تنشأ فيها يف املستقبل. املشكالتلرسم األهداف املشرتكة، جينب املؤسسة الكثري من 

وتكون : املشكالتصياغ  جمموع  ةن املمارسات اإلداري  ووضع الدقوانني اخلاص  ابملؤسس  إلدارة  -الثاين
ها، فهذه القوانني تنشأ في اليت املشكالتعند مواجهة املدرسية انني واليت متارسها اإلدارة هذه بوضع جمموعة من القو 

اءات التطبيقية ، حبيث يعرف كل فرد ابإلجر التعليمية تكون موجهة ومعروفة عند كل اجملموعات املوجودة يف املؤسسة
 عند نشوء أي صرا  داخل املؤسسة التعليمية.
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ديد املسؤوليات وهذا األسلوب يكون فيه بتح: املشكالتنشأ فيها تمل تغيري هيكخلي لخلمؤسس  اليت ع -الثالث
، أو على اإلدارة أن تقلل من درجة اعتمادها على اجملموعات املشكالتلكل ألفراد يف اجملموعات اليت نشأ فيه 

، 6003ن،األطراف املتنازعة )العميا، أو أهنا تقوم بتغيريات يف املهام والتكليفات يف املشكالتأثناء حدوث 
 .(695ص

 :التنظيمي  املشكالتةع  لخلتعاةل (Hodage& Anthony) وضعهااألساليب اليت 
وار هادئ ح واستخدام، وذلك ابملواساة حدته، للتخفيف من بشكل لطيف املشكالتالتعاةل ةع أسخلوب  .أ

مع األطراف املتنازعة، وتقوم اإلدارة يف هذا األسلوب حبث األطراف املتنازعة وتذكريهم ابلعالقات القائمة 
بينهم داخل املؤسسة وحتثهم على اإلبقاء على هذه العالقات الودية واليت ال ينبغي نسياهنا بسبب االختالفات 

ب عند األطراف، مشاعر الغض من التوترات وامتصاص تقليلوالالبسيطة اليت حتدث داخل املؤسسة التعليمية 
 وذلك ليتم فك النزا  من بدايته وبصورة إنسانية.

، ةملشكلاأطراف ، وهذه تكون مبادرة من أحد وقوعهيف حال  ةنه االنسحابأو  املشكالتجتنب أسخلوب  .ب
وتقوم إدارة املؤسسة التعليمية هنا بتجاوز املشكلة وذلك بعدم إعطاء هذه املشكلة أي أمهية كما تقوم اإلدارة 
 نأببعض النازالت وذلك لضمان سري العمل وعدم تعطله، وال بد عليها أن تتجنب املواقف اليت من شأهنا 

 األطرافمع  املشكالتيت تؤدى إىل لجملادلة ا، كما أهنا ال تقوم ابتؤدي إىل صرا  داخل املؤسسة التعليمية
 بينها وبني أي طرف داخل املؤسسة. املشكالتتتفاقم املشكلة وتنشا  لكيال

نازعة، ، وذلك ابلبحث عن حلول وسطية ترضي األطراف املت املشكخلالتوفيق والتأليف بني طريف أسخلوب  .ت
وتستخدم فيها العالقات اإلنسانية، وأيضا تقوم إدارة املؤسسة التعليمية يف هذا األسلوب، أبخذ وجهات 
نظر األطراف يف مشكلة الصرا ، وتقوم بتبادل اآلراء بينها وبني طريف النزا ، كما أن اإلدارة تقوم حبث 

 ضو  الصرا .  بني اجلميع حلل مو األطراف ببعض التنازالت وذلك لتتمكن من الوصول إىل التسوية والتواف
ا عرض احلقائ ، جلميع األطراف ومناقشته فيهوهذا األسلوب يكون ابحلوار الذي يتم  املواجه أسخلوب  .ث

بشكل منطقي، حبيث تقوم اإلدارة بعرض املشكلة وأسباهبا وتعريف كل طرف خبطأة دون أي جماملة وحتليلها 
 واملناقشة مبوضو  الصرا .مث تقوم األطراف املتصارعة ابلتحليل 

عم وهنا تقوم اإلدارة بتفعيل التشريعات القانونية يف حلها للصرا ، واليت تقوم بد ،السخلط  استصمامأسخلوب  .ج
ة، وأيضا مبوجب تلك القوانني اإلداري واحتياجاهتارأي اإلدارة وتقوم ابلتمسك وكذلك بدفاعها عن رغباهتا 

 الصرا ،وم بكبت وهذا األسلوب يق تقوم اإلدارة يف أسلوهبا هذا بتقدمي األسباب اليت تقنع هبا أطراف النزا ،
 .(6002)زهدي،  .ابستخدامهمع أنه ال ينصح 
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 :( حلل النزاعات بني األطراف املتصارع )كيخلي أساليب
 وينقسم إىل نوعني أحدمها اختياري ويكون ابالسرتضاء والتواف  بني طريف الصرا ، والثاين أسخلوب التحكيم .أ

 إجباري ويكون فيه استخدام السلطة للقوانني يف حل النزا  بني األطراف.
 ويكون فيه ابالستعانة بطرف حمايد للتوسط يف حل النزا  وذلك لريضي طريف النزا  حبلأسخلوب التوسط،  .ب

 .الصرا  بينهم
، ويتم فيه مجع األطراف ومناقشتهم والتفاوض معهم، للوصول إىل حلول مناسبة، أسخلوب املفاوضات .ت

 (6002، )زهدي ترضي مجيع األطراف.

 :إلدارة الصراع يف املنظمات (Robbins) أساليب
حتقيقها صعب لمن ا من حتديد األهداف اليت تكون مشرتكة بني األطراف، واليت االنطالقيف  البدءأسلوب  .أ

 إال بتشارك مجيع األطراف املتنازعة.
يف املوارد وذلك ألنه عندما تكون موارد املنظمة حمدودة تزيد من الصراعات داخل  أسلوب الزايدة يف الدخل .ب

 .املؤسسة، فلذلك جيب حتقي  موارد جديدة تزيد من دخل املنظمة
عن احللول  املتصارعة ابلرتكيز على البحثأسلوب الرتكيز على حل املشكلة القائمة، حبيث تقوم األطراف  .ت

 للمشكلة، بدال عن الرتكيز يف البحث عن الذي كان على صواب أو على خطأ.
 التناز  واالختالف بني الفئات واجملموعات املتصارعة بقدر اإلمكان.أسلوب هتدئة الصرا  بتقليل  .ث
 أسلوب اإلمهال، ويكون فيه إمهال املشكلة وعدم التدخل يف حلها. .ج
 تستخدم السلطة والقوانني حلل املشاكل والنزا . األسلوبأسلوب اإلكراه، ويف هذا  .ح
ليت يقرتحها ووضع مجيع املقرتحات ا املشكالتأسلوب التفاوض، وتكون فيه املناقشات واحلوار بني أطراف  .خ

 لتطبي  كل ما يالئم الطرفني. املشكالتأطراف 
ل وم ابحلكم على طريف الصرا ، ويقوم بوضع احللو أسلوب التحكيم، ويكون ذلك بتدخل طرف آخر ليق .د

 من كل طرف. املناسبة للطرفني وطرق تطبيقها
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 اوالظروف اليت تناسبه املشكالت بعض أساليب ةعاجل لعرض فيما يخلي 

 أسخلوب املعاجل 
 احلاالت اليت تالئمه ليتم العالج به

                   
  أسخلوب التالؤم

 املستقبل، ا يفإقامة عالقات اجتماعية ختدمهويستخدم هذا األسلوب عندما تريد إدارة املؤسسة التعليمية 
خر لديه ا كان الطرف اآل، وخصوصا إذاملشكالتلتقليل اخلسائر اليت ستنتج من وكذلك عند رغبة اإلدارة 

وكذلك من  ،خرتفهم الطرف اآل حباجة إىل هي وتكون، عملهايف على خطأ قوة أكرب وعندما تكون اإلدارة 
 انسجام واستقرار املؤسسة. عندما حتتاج إىل املمكن أن تستخدمه إدارة املدرسة

أسخلوب 
 التنافس

 ساسها أبهناإحعند ويستخدم أسلوب التنافس عندما تعتقد إدارة املدرسة أن التدخل السريع هو احلاسم أو  
ام أسلوب قامت ابستخدلو  ان الطرف اآلخر سيستغلهأبري ا ملصلحة املنظمة، وعندما تعلى ح  وتدخله

 .املشكالتآخر حلل 

 أسخلوب اإللزام
 أكثر أمهية للطرف اآلخر، املشكالتعندما يكون موضو  ويتم استخدامه  

ا ولصاحل لتلبية رغبات أخرى ترى أهنا أهم ذه عندما تريد التنازل عن بعض الرغبات وتستخدمه إدارة املدرسة
 .يف موضو  النزا  صاحب احللقة األضعف العمل يف املدرسة، وعندما تعتقد أنه

أسخلوب 
 التكاةل

 ا ليس لديها القدرة واالستطاعةأبهن اإلحساس ما يكون لدى اإلدارةعند وهذا األسلوب يفضل استخدامه
تكون املشكلة ومعقدة ومتداخلة فيما بينها، وكذلك من املكن أن  ماعند ا، وكذلكل املشكلة بنفسهأبن حت

ناك متسعا ه ول املشكلة ويكونحلوضع يف  اعن األفكار املختلفة لتساعده يستخدم عندما تبحث اإلدارة
 من الوقت للبحث يف حل املشكلة.

 أسخلوب التسوي 
كون مشكلة عندما ت ، وأيضاةاملشكللطريف داف ذات قيمه عالية عندما تكون األهوتقوم اإلدارة ابستخدامه  

املشاركة ال عندما يكون أسلويب التنافس و  د وجيب وضع حلول ذها بصورة مؤقته وكذلكهبا تعقي املشكالت
لوصول إىل عندما نريد ا املطلوبة الحد الطرفني أو كليهما وينصح ابستخدام هذا األسلوبأتيت ابحللول 

 حلول عملية سريعة، بسبب ضي  الوقت.

 م(6002الفتاح،  )عبد   
 املشكالت التنظيمي االسرتاتيجيات املستصمة  إلدارة املبحث الثالث: 

، اومستواه املشكالت تعتمد على نوعية اليت ،املشكالتالعديد من مناذج االسرتاتيجيات املتنوعة إلدارة  هناك
  .)رحيم(ومنوذج  وكليمان( )توماسمنوذج  :منوذجني من هذه النماذج مهاوسنعرض 

   :املشكالتإلدارة سرتاتيجيات ال وكخليمانمنوذج توةاس 
 هذين البعدين: تعتمد على إلدارة الصرا  مخس اسرتاتيجياتو  ،هذا النموذج بعدين حدد
 اآلخرينلتلبية حاجات  وهو البعد الذي تسلكه اإلدارة :التعاون األولالبعم 
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 الشخصية التلبية حاجاهت : وهو البعد الذي تسلك فيه اإلدارةالبعم الثاين الذات
 هي:فالبعدين اليت تنبث  من هذين  ةاالسرتاتيجيات اخلمسأما 
السرتاتيجية اويكون فيها بعدي التعاون والذات فيها بدرجة قليلة جدا، وتتصف هذه اسرتاتيجي  التجنب:  – 1

ألفاظ جارحة  يأواذهروب منه، كما أنه جيب منذ البداية على اإلدارة جتنب عن اجملاهبة للصرا  الناشئ  ابالبتعاد
عاد وجتنب الصدامات معها، وجيب عليها الرتكيز على األهداف املتف  عليها واالبت التعليمية،وبذيئة مع اذهيئات 

 واالبتعاد عن االجتماعات اليت تعرض املؤسسة لضهور النزا  فيها. األطراف،عن األهداف املختلف فيها بني 
لتحقي  لى مطالبها عكل جمموعة وهذه االسرتاتيجية هتمل التعاون حلل الصرا ، وأتكد  اسرتاتيجي  التنافس:  – 2

ا، ويقوم  قراراهتيرضخ ل جتعلهرغباهتا على حساب اآلخرين، وهنا دائما نري اإلدارة تضغط على الطرف اآلخر لكي 
ابستخدام عالقاته الشخصية لكسب األمور لصاحلة، ويقوم كل طرف بتقدمي األدلة  كل طرف من أطراف النزا 

 والدفا  عن وجهات نظرهم لكي يتغلب على الطرف اآلخر.
حث عن احللول حتقي  الرغبات الذاتية، ودائما تبوهذه تكون وسطيه يف التعاون ويف اسرتاتيجي  التوافق:  – 3
لوسطية حلل الصرا ، وتقوم فيها غدارة املؤسسة التعليمية إببراز االهتمامات واألفكار وتكوين أرضية وقاعدة موحدة ا

لقائمة، وتقوم اجلميع ومرضيا ذهم حلل املشكلة ا فيهيشرتك  اتفاق، وذلك لكي تتوصل إىل األطرافومشرتكة جلميع 
األطراف لتقدمي أفضل احللول املمكنة للتخلص من النزاعات هبذا األسلوب على السيطرة بشكل هادئ على 

  وقو  املشكلة. والصرا  فور
ن وتقوم هذه االسرتاتيجية على التنازل عن الرغبات واالهتمام برضى اآلخرين، وتكو اسرتاتيجي  االسرتضاء:  – 4

قي  أهداف مع رغبة حت اإلدارة اجتاهيكون فيها  االسرتاتيجيةونة إىل حد كبري مع الطراف اآلخر، ويف هذه متعا
تقوم على اجملاملة  جيةاالسرتاتيودائما هذه  أهدافها،العاملني يف املؤسسة التعليمية، وتقوم اإلدارة ابلتضحية ببعض 

 مع املوظفني يف املؤسسة التعليمية.
رغباته ورغبات األطراف توفري ل، وفيها دائما ومن مساهتا التعاون وحتقي  الرغبات الذاتية التعاون: اسرتاتيجي  – 5

 ات الرئيسية للصرا على املسبب االسرتاتيجية للتعرفعة، )تعاون عايل وذاتية عالية(، وتستخدم اإلدارة هذه املتناز 
وذلك عن طري  احلوارات واملناقشات جلميع األطراف وذلك للوصول إىل احللول اليت تناسب مجيع األطراف بعد 

األفكار واآلراء لوجهات النظر، مع عدم تصويب أو ختطئة أي طرف، كما جيب على لعرض  اجلميع فرصإعطاء 
 م(.6002الفتاح،  )عبد دارة التدخل يف أوقات تتناسب مع األطراف وموضو  املشكلة.اإل

  :Rahim, (2001) النموذج الذي وضعه رحيم
 املستخدمة على االسرتاتيجيةيعتمد 

 ارة الصرا  التنظيمي ومها:إلد
د عنده وتلبية رغباته الذاتية، وال يوج حباجاتهمهتما  يكون فيها املدير :اسرتاتيجي  السيطرة أو اهليمن  -1

 لتحقي  أهداف املؤسسة. يسلكهابآلخرين، وفيها يكون للقوة دور يف السلوك الذي  اهتمام
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 املواقف اليت ال تتناسب يف استصماةها املواقف اليت تتناسب يف استصماةها
 ،وذلك لعدم ضيا  الوقت كان الصرا  غري ذي أمهية إذا   

 ظمة،املنخيص بشكل كبري مصلحة كان املوضو   إذا وكذلك
 كان املوضو  يتطلب احلل العاجل يف القرار.  وإذا

ه أمهية كان املوضو  ليس لإذا   االسرتاتيجيةهذه  ال تتناسب    
ملوضو  متشابك ومعقد بني األطراف، كان ا  وإذاإدارية، 

 عندما يكون طريف الصرا  متكافئني يف القوة. كذلكو 

 
يف  لبية أهدافهتحقه يف  إىل حد كبري من وفيها يتنازل املدير اسرتاتيجي  التنازل أو االسرتضاء: -6

 ويرضخ للطرف اآلخر إبرضائه حلل النزا . التعليمية،املؤسسة 
 استصماةهااملواقف اليت ال تتناسب يف  املواقف اليت تتناسب يف استصماةها

إذا كانت اإلدارة تفكر يف االستفادة عند إحساس املدير ابخلطأ، و     
اف  تستخدم لكي حت ملستقبل، وكذلك من املمكن أنمن املوقف يف ا

 حال إحساس اإلدارة بقوة ويفارة على عالقاهتا مع الطرف اآلخر اإلد
 .يف الصرا  الطرف اآلخر وأهنا ذات احللقة األضعف

ارة أهنا على ح  يف موضو  الصرا  دعند إحساس اإل   
 ضو  مهم لإلدارة وملصلحة املؤسسة، وأيضاكان املو   وإذا

 إذا كان تصرف الطرف اآلخر غري أخالقي ومهجي.

 
 ،وتكون فيها مناقشة إلجياد احللول املشرتكة لتحقي  األهداف التكاةل أو املشارك : سرتاتيجي ا -5

 بني طريف الصرا ، وتقبل احللول من الطرفني.وذلك من خالل التواصل 
 املواقف اليت ال تتناسب يف استصماةها املواقف اليت تتناسب يف استصماةها

عندما تكون املشكالت معقدة كمشكالت  تكون مناسبة   
 إذا كان أطراف النزا وأهدافها، و  املؤسسةالتخطيط، وحتديد رؤية 

اإلداري  عند إحساس وكذلكبشكل جيد  تطبي  االتفاقاتملتزمون ب
 ابنة ال ميتلك القدرة يف حل املشكلة بصورة منفردة.

 ة، وعندوالسريعيف املواضيع الغري مهمة غري مناسبة    
تمام الطرف اآلخر، إحساس اإلدارة بعدم قدرة أو اه

 يكون الوقت ضي .عندما حبل اإلشكالية و 

 
ملناسب، عن الصرا  هو احلل ا واالنسحاب االبتعادوفيها يكون  :االبتعادالتجنب أو  سرتاتيجي ا -4

 ابلذات أو ابألخرين. اهتمامفال يوجد فيها 
 املواقف اليت ال تتناسب يف استصماةها املواقف اليت تتناسب يف استصماةها
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ن موضو  الصرا  ال يستح  عندما يكو  تتناسب 
عند إحساس اإلدارة أن املواجهة تزيد من اإلاثرة و 

 حدة الصرا .

تعل  بسياسة وت أمهية كبرية اعندما يكون املوضو  ذ ال ينصح ابستخدامها 
 ال تتواف  يف حالة إصرار الطرف اآلخر يريد التباحثاملؤسسة وأهدافها، و 

 يف املوضو .

 
ازعة، ودائما تلجأ اإلدارة فيها إىل احللول الوسطية بني األطراف املتن: أو التفاهم التسوي  سرتاتيجي ا -5

 لتسوية الصرا . رغباتهوذلك بتنازل كل طرف عن بعض 

 املواقف اليت ال تتناسب يف استصماةها املواقف اليت تتناسب يف استصماةها
تخدم تسأطراف الصرا  االهتمام أبهدافهما، و عندما يتبادل مناسبة  

 أهداف طريف الصرا .يتعذر إىل وصول اتفاق يتالءم مع عندما 
إذا كان املوضو  هام ومعقد ومهم لإلدارة وملصلحة   

 .تاج إىل حل سريع وعاجلاملؤسسة وحي

 م(6002الفتاح،  )عبد  
 :اتاملناقش
 ة داخل املؤسساتالتنظيمي املشكالتتقليل حدة وقوة  وأجتنب  إمكانيةو ية كيفوطريقة الباحث يف   ةنظر تتمثل 
 ، يف االيت:التعليمية
مة على سور قائالبد من بناء ج املؤسسات،داخل  املشكالتوللتخفيف من حدة النزاعات و  املشكالتلتجنب 

لكل  ملؤسسةمن أتكيد عمل اإلشراف يف ا والبد األطراف،وترات بني وذلك لنز  الت التعليمية،الثقة داخل املؤسسة 
وذلك بتخصيص  ة،الدائمحبيث ختضع مجيعها إىل املراقبة  املؤسسة،والفعاليات اليت تقوم هبا األعمال واألنشطة 

ورية وسريعة ولتجنب عاجلة بصوره فبينها لتتم عملية امل اختالفمشرف عام ذها وترجع إليه مجيع األطراف يف حال مت 
  .بدايتهوقطعة من  ،املشكالتو زايدة النزا  

 األطراف لتنفيذ نيوضع القوانني والضوابط أثناء ممارسة العالقات املختلفة ب وينبغي على املؤسسة التعليمية
تجنب أي ت املؤسسة لكيمنعا لنشوء أي صرا ، وعلى هبا  اباللتزاماألنشطة واألعمال والتأكيد على كل األفراد 

  .اهب اباللتزامفات تلزم مجيع األطراف عاهتا وعمل توصياومج ا  حتديد واجبات كل أعضاء املؤسسةصر 
توضيح اإلجراءات واألساليب يف العمل حبيث أهنا ال تبالغ يف إعطاء صالحيات متعددة  ى املنظمةجيب عل
ه هذ غاللاستيتم  لكيالوأيضا  التعليمية،يف املؤسسة  املشكالتتسبب  أن  أهنا من ش ،وكبرية لألشخاص

  .شخصيةالصالحيات ألغراض 
وزايدة  بناء روح التعاون بني األفرادو  واإلنسانية،والبد للمنظمة أن تقوم بتنمية العالقات االجتماعية 

ياصرة، ع وهذا ينسجم مع ما ذكره. وتقوم برفع معنوايهتم بتكرميهم بصورة مستمرة وعادلة بينهم،االتصال 
 م(.6009)
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 :التعخليمي  التنظيمي داخل املؤسسات املشكالت إدارة يفرأي الباحث 
وذلك جبمع  ،مسبباتهوالتعرف على  ةاملشكلهو تشخيص  املشكالت حلل ااألوىل اليت جيب فعله اخلطوةإن 

ض الوساطات ن يف هذه املرحلة دخول بعكللصرا ، ومن املماألطراف املتنازعة ملعرفة األسباب احلقيقية والرئيسية 
ألجل  ةملشكلابني األطراف وتقدمي املساعدة وإيضاح سبب والقيادات العليا، لتهدئة اخلالفات  واألطراف احملايدة

اإلجراءات للوصول إىل التواف ، لضمان أن كل األطراف قامت بتقدمي  واختاذتقليل التوترات الناشئة من النزا ، 
وليحس كل طرف أبنه قد حصل على بعض التنازالت من الطرف  ،التسوية بينهم لتحقي  ،شيء من التنازالت

  .اآلخر
وجهات  مناقشة، و امهمأمللصرا   املسببةرض املشكلة عيف هذه احلالة  يتم  بني الطرفني يوإذا تعذر التوف

ن أي وتكون املناقشة موضوعيه بعيدة ع ،طرفأي احلقيقية، ويكون ذلك دون جماملة  املشكالتالنظر ومسببات 
وبعد  .ملشكالتافف حدة خنقلل و نلكي  ة،قدمآلراء ووجهات النظر املا مجيعوجيب تفهم  .غبات ذاتية وشخصيةر 

األطراف بشكل إداري وقانوين لبعض األمور اليت نوقشت، ويطب  ذلك على مجيع األطراف وذلك  ذلك يتم إكراه
ه حل كون من شأنوهذا سي ،دون أية حماابة ،ليحس اجلميع أنه ألزم ببعض القوانني مثله مثل الطرف اآلخر

 م(.6002)زهدي،  . وهذا يتف  مع ما ذكرهيف املؤسسة التعليمية املشكالت
 اخلامت 

يف املنظمة  شكالتاملمن خالل حبثنا قمنا ابلتعرف عن األساليب واالسرتاتيجيات املختلفة اليت تستخدم إلدارة 
بني األشخاص فيها، وقد وضحنا يف حبثنا أن الكتاب قد قاموا بتناول سبل متعددة وخمتلفة لألساليب 

واالسرتاتيجيات  ، ويعترب هذا التعدد والتنو  يف هذه األساليبةالتنظيمي املشكالتإدارة  ت  واالسرتاتيجيات اليت تناول
ني األشخاص كظاهرة حتمية يف املنظمة، والذي أدي إىل احلاجة يف املنظمة ب املشكالتيعكس احلقيقة من وجود 

 املختلفة وبشكل منظم وعلمي. املشكالتامللحة والضرورية ذهذه األساليب واالسرتاتيجيات حلل وإدارة 
هتا ر وإن من فعالية اإلدارة اجليدة تكمن يف الكيفية اليت تقوم ابستخدامها ذهذه األساليب واالسرتاتيجيات، يف إدا    

، والذي ةنظيميالت املشكالتللصراعات املختلفة واملتعددة اليت تنشأ بداخلها، وذلك كي حتق  قدر معتدل من 
 يتعل  جبوهر العمل يف املنظمة.  

 :نتائج البحث
نظمات، ملا له من يف امل املشكالتيعترب أسلوب التعاون يف املنظمة من أفضل األساليب اليت تستخدم إلدارة  -1

 يف نفوس أفراد املنظمة، وحتسني من نتائج العمل يف املنظمة لتحقي  األهداف املرغوبة.أثر جيد 
أساليب اجملاملة والتجنب واستخدام السلطة وذلك على حسب نو  املشكلة اليت تتعرض ذها  استخدامكن مي -6

 فيها. املشكالتاملنظمة حلل 
 نظمة.مبصاحل املنظمة، واحرتام اآلراء بني أفراد املإن املشاركة بني أفراد املنظمة تقوم بغرس ثقافة االهتمام  -5
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 جام.ق  االنسحتن إحساس العاملني بذاهتم و مملا تقدمه  ؛لوب راق  سأهو استشارة اإلدارة ألفراد املنظمة  -2
بني األفراد بني املنظمة وبني اإلدارة، يسبب اختالف األفراد يف أفكارهم وآرائهم مما يسبب إن عدم التواصل  -3

 .املشكالتلشائعات ويسبب يف نشر ا
 إن الطمع يف موارد املؤسسة يسبب يف حدوث صراعات عنيفة بني األفراد واجلماعات يف املنظمة. -2
يان وذلك بسبب عص املشكالتب تعترب عدم االهتمام يف األعمال املوكلة للجماعات، وهو من أحد أسبا -7

 األوامر والبطء يف إجناز املهام.
 شعور األفراد ابلتهميش. إىلإن عدم العدالة يف تقدمي وتوزيع احلوافز يؤدى ذلك  -9

 الباحث ىير ، التنظيمية يف املؤسسات التعليمية املشكالتإدارة زايدة فاعلية ل :التوصيات
قائ  ، بتعريفهم أبحوال وأوضا  املدرسة، للوقوف على احلاهالقيام ابلنشاطات اليت تساعد العاملني في -1

 لكي يسهل عليهم وضع احللول املناسبة ذها. وصحيح،الفعلية، لتفسريها بشكل واضح 
 وتقوم بتدريبها، وذلك لتسود روح التعاون بني املشكالتحلل  املدارس تكوين فرق إداراتجيب على  -6

 اإلدارة والعاملني واملعلمني يف املدرسة.
  املدارس.اليت تنشأ يف املشكالتالتعرف على احتياجات العاملني ورغباهتم، وذلك الستثمارها حلل  -5
 .املشكالت يف اختاذ القرارات حل دورهمن و العامل سر اميلكي  ،يتطبي  سياسة الالمركزية يف العمل املدرس -2
 داخل املدرسة. املشكالتيف حل  الثقة ابلعاملني واملعلمني ابملدرسة وتبادل اآلراء واملقرتحات معهممنح  -3
 عالقات شخصية واجتماعية بني العاملني واإلدارة يف املدرسة وخارجها. تنمية -2
ة يف التواصل التقنيات احلديث واستخدامعمل شبكات من التواصل املستمر بني اإلدارة والعاملني ابملدرسة،  -7

 وغريها(. ،بوك والفيس ،بينهم مثل )الواتس أب
 .كالتاملشها يف حل لفاعليت ،اسرتاتيجية التعاون بني اإلدارة والعاملني يف املدرسةاستخدام  -9
داخل  ، واالحرتام املتبادل بني مجيع األطرافية الراقية واإلسالمية يف النقاشالتعامل ابألساليب األخالق -2

 املدرسة، لتسود روح احملبة والوائم بينهم.

 :املراجعقائم  
ار . اجلزائر: دموسوعة علم االجتما  ومفاهيم السياسة واالقتصاد وعلوم التقانة(. 6010. )عبد اجمليدالبصري، 

 اذهدى.
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