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 Abstract: 

The success or failure of modern organizations relies on the extent 

of their control, interest, and proper framing of the most 

important resource they possess, that is the human element. This 
latter is regarded as a special wealth that most organizations seek 

hard to ameliorate and develop quantitatively and qualitatively. 

Correspondingly, this basic resource in its practical life needs to 

interact and take part inside the organizations and institutions, 

whatever they are, and for this to be fulfilled, there should be 

communication and connection between the active individuals in 
the institution. From this view, there occurs a very serious 

communication issue that became the area of interest of many 

scholars particularly in the educational environment that is in 

nature a social, educational, and administrative milieu and is 

governed by new regulations that are in line with  advanced 
developments through its effectiveness and its partners who gain 

official organizational communication capabilities, as they possess 

cognitive strategies, trying to send them through the variables and 

developments produced by globalization, communications and 

technology revolution, which make teachers shift towards 

communication channels they consider it as effective to satisfy 
their needs in the educational institution, and to construct the 

intangible cognitive value, which offers every teacher who belongs 

to a formal and real organizational communication, but, on the 

other hand, he carries in his interactions with partners and 

characters contributions and reactions that appear from other 
covert sources such as informal communication channels. 

Regarding the value of the present subject, this study reveals the 

reality of official organizational communication within the national 

educational institution, and from it, we attempt to know the 

numerous strategies adopted by the educational team and 

management to achieve their goals and the extent of the official 
communication’s contribution to accomplish its needs. 
Key words: Communication، Official/ Formal Communication, 

Educational Institution. 
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التنظيمي الرمسي داخل املؤسسة التعليمية صتال واقع اال  

 دراسة ميدانية مبدرسة حرشلوي حممد
 -اجلزائر -عني متوشنت 
 

 3ليندة لطيفة بن مهرة
 4 حممد بوريش

 

 :امللخص
مكماا واتمماماا وطأيهرتا اصحيح  هأت  مود  تمملمك  فشل املنظمات املعاصرة على مدى حتأو  يقوم جناح

تذا اهأخهر يعمرب ثروة خاصة تمسابق املنظمات صمعزيزه وتطويره كّما ونوعا. وعلح  ،وتو اصعنحر اصبشري
اصمفاعل واصمعايش  اخل املنظمات واملؤاسسات كحف ما  إىل  ي يف ححات  اصعملحةاسااسحيماج تذا املود  اهأ

اصفاعلني  اخل املؤاسسة ومن تنا نرى  فرا وتواصل بني اهأ اتحالينبغي وجو   كانت، وحىت يم  ذصك
من املشمكالت اصيت اتم  هبا اصعديد من اصعلماء يف شىت فروع املعرفة وخاصة  اخل  تحالمشمكلة اال

اصذي حتمكم  ضوابط جديدة   اديي اصرتبوي اإلجمماعاملؤاسسات اصرتبوية ححث تعد ذصك احملحط اال
حة تنظحمحة دمسحة، اتحاصسمددات ادحديةة من خالل فاعلحماا وشركاهاا اصذي يمممعو  بقددات تمماشى وامل

بحفما  ميملمكو  ااسرتتحدحات معرفحة، حياوصو  إداساهلا عرب املمغهرات واملسمددات اصيت تفرزتا اصعوملة وثودة 
ا انجعة تشبع حاجاهت  يف يروهن اتحالقنوات إىل  ت واصممكنوصوجحا، اما عجعل املعلمني يمداو تحاالاال

يت اتحاالاملؤاسسة، وصحبنوا بشمكل آخر اصقحمة املعرفحة غهر امللمواسة، واصيت تمكمن عند كل معل  ينممي صواقع 
تنظحمي دمسي وصمكن  حيمل يف تفاعالت  مع اصشركاء واصفاعلني مسامهات ود و  أفعال تظار من قنوات 

 .غهر اصرمسي تحالخفحة كاال أخرى
اصمنظحمي اصرمسي  اخل املؤاسسة  تحالحة املوضوع جاءت تذه اصددااسة صلمكشف عن واقع االو نظرا هأمه

  ادةمعرفة خمملف االاسرتاتحدحات اصيت يمبناتا اصفريق اصرتبوي واإلإىل  و من  اسعحنا من خالهلا،اصرتبوية
 .اصرمسي يف حتقحق حاجات  تحالصميقحق أتدافا  ومدى مسامهة اال

 .اصرمسي، املؤاسسة اصرتبوية تحال، االتحالالا الكلملت املفتلحية:
 
  :املقدمة

فشل املنظمات املعاصرة على مدى حتمكماا واتمماماا وطأيهرتا اصحيح  هأت  مود  تمملمك  وتو اصعنحر أو  يقوم جناح
 .كّما ونوعا،اصبشري، تذا اهأخهر يعمرب ثروه خاص  تمسابق املنظمات صمعزيزه وتطويره

اصمفاعل واصمعايش  اخل املنظمات واملؤاسسات كحفما كانت، وحىت إىل  ي يف ححات  اصعملحةاسااسود  اهأوعلح  حيماج تذا امل 
من املشمكالت اصيت  تحالاصفاعلني  اخل املؤاسسة، ومن تنا نرى مشمكلة اال فرا وتواصل بني اهأ اتحاليم  ذصك ينبغي وجو  

واصيت تممةل يف   ادةواصمعلح  صددجة أهنا أصبيت مر و ي  وفعاصحة اإلجذبت اتممام اصعلماء يف شىت فروع املعرفة، ومناا اصرتبح  
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ني واصمالمحذ، وتذا ما أكد علح  كالدك  ادياصذي يمكو  مع املعلمني واإل تحالشخص املدير تعممد بددجة كبهرة على فعاصح  اال
klarck ني  ادي مع املعلمني واإلاتحاال كةراهأ املديرين فعاصحة ت  أكةر ححث وجد أ  تحايواال  ادييف  دااسم  صلسلوك اإل

 (03: 1989)شااب، « اصمالمحذ أوصحاءو 
إاسمقبال داساهل بل تو حماوص  صلماثهر واإلقناع وكل ما  أو  غهر اصرمسي صحس عملح  إداسالأو  اصمنظحمي اصرمسي تحاليعمرب اال

 فرا مساعده وعند املعلمني تنعمكس اصنماهج على اهأ أو موجو ة عند اإل اده املممةل  يف املدير تحالكا  اصمممكن من ماادات اال
اجملموعة وبذصك تميسن يرق اهأ اء اصفر ي واجلماعي جراء إىل أي  اصفريق اصرتبويإىل  إنعمكااسا إعجابحا فمز ا  مشاعر اإلنمماء

 .تنشحط اصدافعحة وحفز اهلّمة واصشعود ابهأمن املدداسي واصرضا اصوظحفي
 :وعرض اإلشكلليةاالقرتاب املنهجي للدراسة 

فاو اصعامل املساعد على  ،حة اصيت ظارت مع بداية ححاة اإلنسا  على وج  اهأدضجمماعتو أحد اصعملحات اال تحالاال
 يف منو اصفمكر اإلنساين وتطوده وتقدم اهأم  وادحضادات اإلنسانحة.  كربااسمقراد ادححاة اإلنسانحة واز تادتا ويعو  ص  اصفضل اهأ

حتقحق اصمأثهر إىل  صلوصول ،موضوع معني هبدف تبا ل املعلوماتأو  معايف حدث أكةرأو  تفاعل اصطرفنيتو  تحالإذ  اال
واملعلومات ووجاات اصنظر عند اهأشخاص واصقح   فمكادفاو واسحلة نقل اهأ ،كالمها معاأو   يرافاملطلوب صدى يرف واحد من اهأ

 . (https://mawdoo3.com)واالجتاتات 
ة من ختطحط وتنظح  وتوجح  وتنشحط وممابعة وتقومي فاو  اديحة صمكافة عناصر اصعملحة اإلاسااساصركحزة اهأ تحاليعمرب اال

 ابصنسبة صلمؤاسسة أشب  ابجلااز اصعحيب جلس  اإلنسا . 
أو  خدماتحةأي  خاصةأو  امةي يف كل مؤاسسة اسواء كانت عاسااساصمنظحمي تو احملرك اهأ تحالكما ميمكن اعمباده اال-

واآلداء، صقد شغل  فمكاداملعلومات واهأ فرا حتقحق أتدافا  وتقوية عالقاهت  عن يريق  يمبا ل اهأ فرا اقمحا ية وبوااسطم  يسمطحع اهأ
راي  املنظمة منظمة وواسحلة صلممااسك واصمآزد، تو شأي  فاو يعمرب مفماح وجناح ،اتممام اصباحةني واصعلماء يف اصعديد من اجملاالت

 .حة كبهرة وذصك من خالل اصسهر ادحسن صمكل اصعملحاتأمه وص 
 ات تضبط املؤاسسة. إجراءاصرمسي تو ذصك اصنوع اصذي يسهر وفق قواعد ومعايهر ومقايحس و  تحالإذ  اال

 فرا مة صألحة تساعد على اصمنشئة اصحيحية واصسلحجمماعواملؤاسسة اصرتبوية تي عبادة عن مؤاسسات ممخححة ابصمنشئة اال
صلعحش واالخمالط .حة وهتحئجمماعاصفر  من اصنواحي اجلسمحة واصنفسحة واصعقلحة واال ،وخحوصا صأليفال مند اصحغر ححث تنمي

ححث تعد املدداسة واحدة من تذه املؤاسسات وتي تمةل داساصة وتوجح  فاي فضاء صلرتبحة واصمعلح  واملواينة ادحق ،مع اصناس
حة ابعمبادتا تنظحما يعد صليحاة املمضامنة عجمع ويوحد جمماعاء شراه  اجملممع ماما كانت محا دت  االواصقانو ، تسمقطب كل أبن

 ( 01: 2012)تروزين، 
حة واهأوصحة اصيت تنطلق مناا اسااسي واصمعلحمي فاي تلقن اصفر  املبا ئ اهأجمماعإ  املدداسة تي ذصك احملحط اصةقايف واال

ححث أتدافاا اصرتبوية ومبا ئ تنظحماا ومضامني تعلحمحة ومناتداا اصرتبوية تعمرب مؤاسسة تعلحمحة  ومن ،ملواجاة ادححاة املسمقبلحة
حتقحق محلية عامة وأ اء خدمة نفعحة تممةل على وج  اخلحوص يف إىل  فاي مرفق عمومي يادف،تمن  تربحة قاعدية صلمالمحذ
نظام قانوين معني وتي تنمج اإليادات واملواينني اصحادحني وتعد مفماحا حة واصمأتحل مع خضوع  صجمماعاصرتبحة واصمعلح  واصمنشئة اال
أو  حةجمماعيف املؤاسسة اصمعلحمحة يعد أ اة صمنمحة اإلنسا  وتطود معادف  وخربات  اسواء من اصناححة اال تحالصلخروج من اصمخلق، فاال

 اصمنفحدية اذ يمكو  ص   ودا تاما يف حتقحق تدا اهلدف.أو  اصسحااسحة
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ي يمكو  اصفر  جمماعحة يف موضوعنا هأن  عن يريق اصمفاعل االأاسااسمبىن يف  دااسمنا املقادنة اصمفاعلحة اصيت تعمرب كركحزة ون 
 .ابآلخرين اتحالعلى عالقة و 
حة بني اجلماعات اصيت جمماعدوا تا جودج تربرت محد اصذي اعمرب أ  اصمفاعل حيدث من خالل اصعالقات اال أت  ومن

وكذصك تربرت بلومر أكد على عملحة اصمفاعل اصيت من خالهلا يمداخل اصبشر فحما بحنا  )خاصد،  تحالاال تموصد عن يريق
2015 :123 ) 

 يرح اصسؤال اصماي:إىل  وانطالقا اما اسبق نمطرق
 اصمنظحمي اصرمسي  اخل املؤاسسة اصمعلحمحة ؟ تحالما  ود اال-

  :وذصك من خالل اهأاسئلة اصفرعحة اصماصحة
 على اصفريق اصرتبوي  اخل املؤاسسة ؟ تحالؤثر االكحف ي-1
 اهلدف املنشو  ؟ تحالكحف حتقق عملحة اال-2
 اصفاعلني  اخل املؤاسسة اصمعلحمحة ؟  عضاءبني اهأ تحالماتو واقع اال-3
 :الفرضيلت

 صحاغة اصفرضحات االتحة:إىل  بناءا على اصمساؤالت املطروحة توصلنا
 ااسرتاتحدحات شراكة وتعاو  وتفات  صميقحق أتدافا  بمكل ادحيحة.   ادةيمبىن اصفريق اصرتبوي واإل

 اصرمسي يف حتقحق حاجات اصفريق اصرتبوي. تحاليسات  اال
 أهداف الدراسة:

 .اصمنظحمي واملؤاسسة اصرتبوية تحالمعرفة اصعالقة اصقاهمة بني اال -
 ؤاسسة اصبيث؟اصرمسي عالقة ادتبايحة قوية )بني املعلمني(  اخل امل تحالمعرفة تل صال -
 .اصمنظحمي اصرمسي صدى عمال اصرتبحة تحالة يف جمال اال اديتطوير اصقحا ة اإل -
 .(على أ اء املعلمني  اخل املؤاسسة )املدداسة تحالأثر اال -
 يت صدى املعلمني وأثره على اهأ اء يف املؤاسسة. تحاالاصمعرف على مدى اصوعي يف اجلانب اال -
 

 :ماطلحلت ومفلهيم الدراسة
معاين وبوااسطم  يسمطحع اصفر  تمكوين أو  معلوماتأو  أفمكاد: تو اصعملحة اصيت عن يريقاا يقوم اصشخص بنقل ال صتاال -

 .عالقات مع فر  آخر وتذا يوصد صلمؤاسسة تواصل يف أ اء وظاهفاا
 .ة واصرتبوية ادي: تو اخلطة اصيت تلمزم هبا اجلماعة اصفاعلة  اخل املؤاسسة صمساحل اصعملحات اإلالتنظيم -
أي   اخل املؤاسسة فرا تو اصمنظح  اصذي حتمكم  جمموعة من اصقواعد واصقوانني اصيت يلمزم هبا جمموعة من اهأ :التنظيم الرمسي -

 اخلاص بمكل املؤاسسة.  ادياصسل  اإل احرتامتو 
خللق جو واملعلومات اصيت تم   اخل املؤاسسة اصمعلحمحة  فمكادتي تلك اصعالقات واصمبا الت صأل :التنظيمي صتال اال -

 .اجلماعة اصرتبوية أتدافا  أفرا تواصلي منظ  ومسهر بطريقة تسلسلحة صحيقق 
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وخحوصا اهأيفال مند اصحغر ححث  فرا حة صألجمماعتي عبادة عن مؤاسسة تقوم بعملحة اصمنشئة اال :املؤسسة التعليمية -
املدداسة تي املؤاسسة اصةانحة بعد اهأاسرة فحاا  حة واصنفسحة، ا  تعمربجمماعتقوم برتبحما  من اصناححة اصعقلحة، اجلسمحة واال

 .يمعل  اصطفل فحاا املبا يء اهأوصحة اخلاصة ابصمعلح  واصملقني صلمعلومات
 

 املنظور املفهومليت للدراسة:
 :صتال اال

شمملة امل تحالحة حركحة تؤثر وتمأثر مبمكوانت اصسلوك اصفر ي واصعوامل املؤثر على يريف عملحة االاجمماعظاترة  تحالاال
واملعاين املخملفة وتفاماا اباسمخدام صغة مفاومة صلطرفني من خالل قنوات معحنة  فمكادعلى نقل وتبا ل املعلومات واهأ

(http://www. djelfa.info/vb). 
واجلماعات أبي يريقة   فرا بني اهأ فمكادتو نقل اهأ تحالكما يلي "اال  تحالاال Elthon Mayoأصمو  مايو « يعرف 
 (.14: 2001صو كا  اصحمت اسبحلاا" )بوزايين، كانت حىت 

اجتاه أو  خربةأو  معىنأو  تو عملحة مشرتكة بني يرفني من أجل توصحل فمكرة تحال"اال :وتعريف نححف فامي منقريوس
 (.41: 2018حمد ة" )عبد اصرزاق، أو  جمممع صميقحق أتداف واضيةأو  مجاعةأو  أفرا معني من يرف طأي مثحل  من 

 ماادةأو  خربةأو  عملحة تفاعل بني يرفني من خالل داساصة معحنة قد تمكو  فمكرة :على أن  تحالفهرى اال :ابراتح  ما نبحلأ
حة ينبغي أ  تمنااسب مع مضمو  اصراساصة بحودة توض  تفاعال مشرتكا بحناما )عبد اتحاص آخر عرب قنوات اتحايمضمو  أي  أو

 (.43: 2018اصرزاق، 
 .اسلوك ينمج عن تبا ل املعىن"أي  أبن  " تحالهأعمال اهأمريمكحة االا إ ادةكما تعرف مجعحة 

ي يف حتسني اهأ اء واصمبا ل اصفمكري بني اصرهحس واملرؤوس وابصعمكس، أاسااساجلحد عامل  تحالو من تنا نسمنمج أ  اال
 .اجلحد تحالاجلحد يظار يف اال اتداف املنظمة املوجو ة، فاصعملإىل  اجملممع صلوصول أفرا وخيلق تفاما أعمق ووضوحا أمشل بني 

واجلماعات بغرض تدقحق اصعالقات وتبا ل  فرا بني اهأ تحالحة ونشاط انساين ص  معىن وتدف يم  االاجمماعفاو ظاترة 
وتو صحس ابصعملحة اصسالة صلمأثهر يف اصسلوك صميقحق  فمكادواهأ تحالاهأداء فاو عملحة تبا صحة تمضمن تبا ل اصفا  بني يريف اال

 (.15: 2010داف املؤاسسة بل تو عملحة معقدة وصعبة تمضمن جمموعة من اصعناصر واخلطوات )شاوي، أت
 
 :الرمسي صتال اال

ة من اجل اتباعاا يف مجحع  ادياصقناة اصيت حتد  مسبقا بحفة دمسحة ملزمة جلمحع اصعاماين يف املنظمة اإلأو  وتو اصطريقة 
 . اخل املؤاسسة هت  أثناء آ اها  ملخملف اصنشاياتاتحاال

يف املنظمات  تحالت ابصةبات واالاسمقراد ححث ميةل اصطريق اصرهحسي صالتحاالو تمس  اهأاسس اصيت حتمك  تذا اصنوع من اال
 .ة اصمكبهرة ادحد  ادياإل

ات مةل اصمقادير واصطلب حوالاصمقادير واصطلبات يف معظ  اهأ :مةل حوالاصرمسي اصشمكل اصمكمايب يف معظ  اهأ تحالأيخذ اال
 اهأاسلوب اصشفاي يف بعض اهأححا  كياصة اصداد املدير هأوامر شفاحةأو  واصشمكاوي واملرااسالت اصرمسحة وغهرتا وقد تمخذ اصشمكل

 (.40: 2014انهب  )بلخهري، أو  مساعدةأو  مدير ممكمبةإىل 
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 :املؤسسة التعليمية
تعريف يعطي املؤاسسة اصمعلحمحة يف شمكل  أي  ممع وأ مبانة اصمعلح  واصرتبحة  اخل اجمل تعمرب املدداسة املؤاسسة اصيت تقوم 

املدداسة على إىل  املنظ  واملحرح ب  ينطوي على املدداسة، وعلى وظاهفاا اصمعلحمحة واصرتبوية  اخل اجملممع، فاصسواسحوصوجحو  ينظرو 
، تربويو ،  ادةه )اإلأفرا حة بني جمماعي يممةل يف اصموزيع املنظ  صلمراكز واهأ واد االجمماعأهنا جمممع صغهر يسو تا اصمنظح  اال

تا صدى اجملممع ادحي حنو أفرا ي بني جمماعحة بحن  من اجل توجح  اصمفاعل االجمماعوتنظ  اصعالقات اال (مدداسو ، تالمحذ، عاملو 
 (.03: 2010اصسامحة صلعملحة اصمعلحمحة واصرتبوية واصنظام اصرتبوي، وأتداف اجملممع كمكل ) خحل،   حتقحق اهأتداف

تعممد املؤاسسة اصمعلحمة يف تسهرتا على ما يعرف اصحوم ابملنامجنت وتو يف اجناز اهأشحاء من خالل اآلخرين وتو عملحة 
 .(12: 2013 ينامحمكحة تمضمن عدة نشايات ممواصلة ومممكاملة كاصمخطحط واصمنظح  واملراقبة إلعمال اآلخرين )اعريط، 

مبةابة: تحئة "تعمل من اجل تنمحة اصقح  اخللقحة  ) J.DEWEYاحملدثني أمةال ) كما تعمرب املدداسة عند بعض املفمكرين
حة وغهرتا من اصسمات اصيت جتعل اصفر  مواينا صادحا ومممكحفا جمماعي واملشادكة االجمماعواالجتاتات واصعا ات ادحسنة واإل داك اال

 (.10: 2010مع اصبناء اصدميقرايي" ) خحل، 
ضما  عملحة اصمواصل بني اصعاهلة واصدوصة إىل  حة ضرودية هتدفاجمماع( أبهنا مؤاسسة Ferdinand Buissonيعرفاا 

 حة.جمماعمن اجل إعدا  اهأجحال اجلديدة و جماا يف إياد ادححاة اال
و يرى )اصناجحمي(: أ  املدداسة تي عبادة عن مؤاسسة أنشاتا اجملممع من اجل اصقحام إبعدا  اصنشا اجلديد ابملشادكة يف 

 (.11: 2010 اخلاا ) خحل،  فرا اصنشايات اإلنسانحة اصيت تسو  ححاة اجلماعة هلا وظحفة تمكححف وإ ماج اهأعمل 
حة اجمماعاهأيفال قحما ثقافحة وأخالقحة و إىل  صذصك جند إمحل  ودكامي يعمربتا تعبهر اممحازي صلمدممع اصذي يوصحاا اب  تنقل

حة ينشئاا اجملممع هبدف طأصحل اصنشأ صليحاة اجمماعم  وواسط ، فاي مؤاسسة يعمربتا ضرودة صمشمكحل اصراشد وإ ماج  يف بحئ
 (.57: 2014حة من خالل اصرتبحة )حيحاوي، جمماعاال

ت  أفمكاد اصذين يمعاونو  فحما بحنا  صمةبحت  فرا واما اسبق نرى أ  املدداسة تي ذصك ادححز اصذي توجد فح  جمموعة من اهأ
تي االياد اصذي تنشا فح  اصفمكرة أي  تعمرب حلقة وصل بني املمعلومة وصاحب املعلومة، ومعلوماهت  من خالل املؤاسسة اصيت

 مؤتلني واصياب شاا ات علحا وخربات ممنوعة. أفرا اصحيحية واملفعلة من يرف 
 :املنهج وصتقنيلت البحث

 اترةوهلذا جلأان يف تذه اصددااسة حبمك  يبحعة املوضوع الاسمخدام املناج اصوصفي من أجل وصف اصظ
فحما خيص اصمقنحة اصيت اعممدان علحاا يف  دااسمنا صلموضوع وال اسحما يف اصددااسة االاسمطالعحة تي تقنحة املقابلة ويبًعا يبحعة 

حة يف حتديد جمممع اصبيث بدقة وقد أاسااسذصك ااسمندان على املالحظة اصيت كانت أ اة إىل  إضافةاملناج فرضت علحنا ذصك 
 اجراهنا صلمقابالت. ااسمعملت تذه اال اة أثناء

وقد تمت صحاغة أاسئلة املقابلة حسب ما ود  وما جاء يف اإلشمكاصحة ويبًعا اصفرضحات وتضمنت جزهني فمكا  اجلزء اهأول 
حماود ححث حيموي إىل  ( أاسئلة بحنما اجلزء اصةاين كا  مقس 04) أدبععبادة عن جمموعة من اهأاسئلة حول اصبحاانت اصشخححة وتي 

وضع  ،و يبحعة اصعالقة بني املعلمني واصعمل املدداسي ، ادةبني املعلمني واإل تحالحماود يبحعة االإىل   مقس ( اسؤاال29على )
 حاجات ويموحات املعلمني. إشباعاملدداسة اجتاه 
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 :جمتمع البحث
اصبيث وتذا  معلمة تذا اصعد  ميةل اجملممع اصمكلي صلبيث وعحنة اصددااسة كانت كل جمممع 22يممكو  جمممع اصددااسة من 

 داجع صنقص اصعد .
 

 :اجملل  املكلين واجلغرايف
 أجريت اصددااسة مبدداسة حرشاوي حممد بعني تموشنت اصيت تعمرب من بني املدادس اصراهدة يف اصوالية.

اجملال اصبشري: يقحد ابجملال اصبشري عد  اصعمال  اخل املدداسة، صقد مشلت اصددااسة يف مدداسة حرشاوي حممد بعني 
املعلمني يف املدداسة وكا   أغلباسنة، ححث تشمكل تذه اصفئة  50-26ت  ما ين أعماد املعلمني اصذين ترتاوح  أغلبتموشنت 

املقابالت وكذصك  إجراء( وصقد عملنا معا  كأاساتذة مسمخلفني، اما جعلنا نمكسب ثقما  وذصك قبل 22اصعد  إثنا  وعشرو  )
يسال علحنا اصمعامل واصمعرف اصحا  ابدحيحة وكذصك هأخذ معلومات صالحممكاك هب ، صمكسب ثقم  ونسج عالقات معا  اما 

 )املدداسة(.  اديومالحظات حول تذا اصنسق اصرتبوي اإل
 :اجملل  الزمين للدراسة

ات املنادحة جراءإعدا  خطة اصبيث مرودا بميديد اإلإىل  يقحد ب  اصفرتة اصيت يسمغرقاا اصبيث بدءا من إخمحاد املشمكلة
مجع اصبحاانت املحدانحة وحتلحلاا وكمابة اصمقرير اصنااهي صلبيث وعلح  بدأ اصمفمكهر إىل  اصبيث وإخمحاد اجملاالت وصوالوإعدا  أ وات 

غاية شار إىل  فحما خيص اجلانب اصنظري  يب، وااسممر اصعمل اهأ2019يف موضوع  دااسمنا يف أواهل اصسدااسي اصةاين من اسنة 
اصعمل على اجلانب اصنظري كمرحلة اثنحة، اسعحا إىل   وافقت على املوضوع، وبعدتا توجاناابملشرفة اصيت تحالاكموبر ححث مت اال

 منا صلبيث على املراجع اخلاصة ابملوضوع وكذا داس  خطة مبدهحة صبناء اجلانب اصنظري.
إىل  02/01/2020يوما من  15ايلعنا على واقع املؤاسسة ومت اصقحام ابصددااسة االاسممكشافحة وقد  امت حواي 

، وتذا صرؤية مدى مالهمة املحدا  صلددااسة ححث ااسمقبلنا من يرف املديرة، ومت ااسمدواب جمموعة من املعلمات 16/01/2020
معلمات وتمت االجابة على مجحع االاسئلة املفماححة، وصقد زو تنا املديرة بعد  املعلمات االمجاي وتو  10واصلوايت يبلغ عد تن 

 .10/03/2020يوم إىل  10/02/2020بالت من يوم املقا جراءوعلح  قمنا إب 22
ت ضرااب قحقة وتذا اصمأخر كا  انمجا عن اإل 25املقابالت واصيت كانت تدوم حىت حواي إجراءوصقد بقحنا حواي شار يف 

 إجراءواسال  أكةرو  أكةرعلى املبيواثت وعلى مزاجان اما قربنا  أكةر،تذه االخهرة جعلمنا نمعرف أخرىإىل  اصيت كانت من فرتة
 املقابالت، هأن  كانت معظمان تبقى يف قاعة اهأاساتذة.

 :عرض وحتليل نتلئج بيلانت الدراسة امليدانية
 :املبلشرة دارةبني املعلملت واإل صتال طبيعة اال
ا ه   املعل  يف املدداسة االبمداهحة حرشاوي حممد كأي معل  يف املدداسة اجلزاهرية حيمل نحب عحنح  تو حتقحق خمرج مفإ

إال  ، وال تمكو  تذه االخهرة ادةنسبة جناح جحدة عند ممعلمح  وصمكن حىت يميقق ذصك البد من هتحأت املناخ واجلو املاله  هلذه اإل
"أ   Perry M. Smithتعاو  وجتاوب يف تذا اجملال، يف ذصك يرى مسحث أي  واملعلمات  ادةبني اإل اتحالكا  تناك إذا  

مع قمة اهلحمكل اصمنظحمي وقاعدت ، تمكو  يريقة مفاومة  تحالابآلخرين فإ  اال تحالصلقددة على االاصقاهد عندما يمكو  ممملمكا 
ومؤثرة وهلا معىن واذا كا  اصقاهد مممكلما جحدا فحممكن  ااسمماصة اصناس، واصمأثهر فحا  واذا كا  مسممعا جحدا، يسمطحع تقبل اآلداء 

 (.122: 2008ابحا على أ اء املنظمة" )اخلرايشة، واصنقد، وااسمالم اصمغذية اصراجعة اما ينعمكس اعج
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ومن خالل ااسمطالعنا املممكرد صلنسق املمواجد فح  مبيوثحنا ومن خالل حديةنا معا  ملسنا وجو  خلط يف اصفا  صدى 
إىل  فقط ا خل، يف اجابة مبيوثة خ.ف، أقدمحة " اان موجو ة تنا صلعمل أكةراملعلمني اذ يرو  اهن  موجو و  صمأ ية وظحفما  ال 

 قسمي مث اخرج من اصباب فقط".
واصعالقة ابآلخرين، الميمكن ا  نعحش وحدان، تذا غهر  تحالأ " أان أؤمن بضرودة اال.، ممزوجة سأخرىبحنما مبيوثة 

ي االحتا  بني اصفريق اصرتبو أي  يمطلب تعادف بني اجلمحع تحالمطلقة ف.ب "أدى أ  اال أخرىاممكن، مسميحل..." أما مبيوثة 
 نفس "

اصرمسي واصغهر دمسي،  تحالان  جند ا  املعلمو  مل يفاموا معىن االإال  تي تربوية  ادةبني املعلمني واإل تحال  يبحعة االإ
حىت ينسى نفس  ان  يمعامل مع قوانني وصواه  تمماشى   ادةوعلح  كل واحد حياول اثبات وجاة نظر وذات  كما يراتا تو مع اإل

يمداتلاا اما يزيد انطماش أو  مح  من اصوقوع يف اخلطأ ويف نفس اصوقت يمعاضى عن املناشهر واصمعلحماتوحتقحق ممطلبات  وحت
املبيواثت و.  اسنة ممزوجة " املديرة   إحدىأن  تو من وضع تذه اصقحو  كما عربت عناا،  إضافةبني املعلمني واملديرة،  تحالاال

 كل يوم طأتحنا بقانو  وهللا ما مفامنا واصو".
صحس عملحة اداسال وااسمقبال داساهل، بل تو حماوصة صلمأثهر واالقناع والقحمة ص   و  احداث  تحالومن تذا جند ا  اال

 (.15: 2008اصمأثهر )اصبمكري، 
واجلماعات املخملفة حسب املواسوعة  فرا واآلداء واصراساهل بني اهأ خبادتو اجملال اصوااسع صمبا ل ادحقاهق واهأ تحالا  اال

 (.23من خالل نظام مشرتك من اصرموز" ) داد،:  فرا يعرب عن تبا ل املعاين بني اهأ تحالحة " ا  االاصربيطان
 تحالابصطريقة غهر املباشرة )اال تحالاصشفوي( واال تحالاملباشر )اال تحالخمملفة وعديدة فاناك اال تحالويرق اال

ابصطريقة اصغهر مباشرة  تحالمبيوثني فقد فضلنا االإال  ة املباشرةابصطريق تحالاملمكموب( وعلح  فإ  املبيواثت معظمان يفضلن اال
تا فاهدة صحاحل اصعمل إذ يم  عن أكةر اصنفس و إىل  واقرهبا تحالاال أنواعمن أجنع وأجدى  تحالفيسب دأي املبيوثني يعد اال

املبيواثت ص.ع  إحدىاد، كما صرحت واملعلومات أبقحر اصطرق وأيسرتا كما توفر اصمكةهر من اصوقت واجل فمكاديريقة تبا ل اهأ
ذو اجتاتني فاو يسم  صلمراسل ابصوقوف على وجاات نظر املسمقبل ومواقف  واجتاتات   اتحالاصشفوي تو  تحال"أ  اال

أو  تغهرات وجاةأو  وااسمداابت  كما عجعل  على بحنة من تقبل املسمقبل ملسموى اصراساصة، إما من خالل ااسمداابت  اصشفوية
 ".انفعاالت 

املباشر ختلق دوح اصحداقة واصمعاو  عمكس املمكموبة، دمبا املديرة  تحالوانطالقا اما ذكرت  املبيواثت ااسمنمدنا ا  يريقة اال
، ويف اصواسط املدداسي حيماج أخرى مودمن خالهلا اليسمطحع فا  االاسماذ فاذه اصطريقة طأخذ اصمكةهر من اصوقت النشغال املديرة أب

قدد اممكن من املعلومات حول جوانب اصعملحة اصمعلحمحة، وااسمخداماا يف اختاذ اصقرادات  أكربصشفوي جلمع ا تحالاالإىل  املدير
 وصميقحق ذصك ينبغي مراعاة مايلي:

 اصشخص املميدث ومني  اصوقت اصمكايف.إىل  اإلنحات بحدد دحب وبروية 
  ه حبرية ويرح االاسئلة علح  من حني آلخر.أفمكاد ترك  يعرب عن 
 ع  هبدوء واالبمعا  عن اصشداد وترك  جانبا.اصمياود م 

تمض   فرا بني جمموعة من اهأأو  تو عملحة اسلوكحة بني انسا  وآخر، تحالوتذا ما جنده يف تعريف عبد اصباقي" ا  اال
 .(259: 2002يف اسبحل حتقحق اتداف مرغوبة" )عبد اصباقي،  أاساصحبوتسمخدم عدة  أفمكادمعلومات و 
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 :يف العمل الرمسي بني املعلمني صتال اال
بحنا  يمكو  ابصطريقة  تحالبني اصزمالء )اي املعلمني( يف اصعمل فمكلا  اتفقوا على مجلة واحدة فاال تحال  يريقة االإ
ححة اصمنسحق وعلح  جند أو  املسؤولأي  ات اصيت تعدتا املديرةجمماعاالأو  اصممكويناتأو  عن يريق اصندوات اصداخلحةأي  املباشرة
اسنوات " أان يف بعض املرات  3املبيواثت". ح   االقدمحة  حدىاصعمل يف تحري  إل أمودبني اصزمالء يمكو  فقط يف  تحالا  اال

م. أ  تقول   أخرىات" اما مبيوثة جمماعال أدى بعض املعلمات خالل شار الين أحس أهنن بعحدات عين نلمقي فقط خالل اال
ومعروفة ابالنضباط واصحرامة على مسموى اصوالية هلذا النريد أ  نشوه تذه اصسمعة " أنت تعريف ا  املدداسة هلا مسعة جحدة ويحبة 

 خاصة اثناء اصقاء اصددس". أخرىمةلما يفعل بعض املعلمني يف مدادس  قسامعن يريق اصمدمعات واخلروج من اهأ
ع من اصةقافة اصمنظحمحة  اخل ي وكأهنما اصبيت نو جمماعوعلح  إ  املبيواثت أيخذ  بعني االعمباد احملحط اخلادجي واال

حة يف اصواسط املدداسي، ذصك اسااسمن اصعملحات اهأ تحالاملدداسة حتمحل انفسان املسؤوصحة واالخالص يف اصعمل. فمعد عملحة اال
أو  داتاختاذ قراأو  تنظحماأو  ة واصمعلحمحة اصيت تؤ ي يف املؤاسسة اصمعلمحة اسواء كانت ختطحطا اديهأ  مجحع اصعملحات واصوظاهف اإل

اجملممع املدداسي يعضا  ببعض  أفرا دبط إىل  املدداسي تحال،" يادف االتحالتوجحاات تقوما تموقف على عملحة االأو  تمكوينا
توضح  وتحيح  املعلومات واآلداء" )اصظاتر، أي  أخرىمن جاة ودبطا  مبيحطا  اخلادجي اصذي يمعاملو  مع  من جاة 

2001 :52). 
اصيت ال يسمغىن عناا مديروا املدادس االبمداهحة، ححث تمح   تحالداسحة من اصواساهل اصضرودية صالات املدجمماعوتعمرب اال

منا  وتذا يشدعا    ادةاصفرصة صمبا ل وجاات اصنظر بني املديرين واملعلمني وبني املعلمني انفسا  وتنا يشعر املبيوثني بقرب اإل
 على اصعمل اجلا  على جناح اصعملحة اصمعلحمحة.

ومجاعات يمحلو   أفرا ي تبا ل معلومات بني اصذين يقومو  ب ، يف اجملممع اصذي يممكو  من اجمماعلب كل نشاط يمط
فحما بحنا  وتذا يسمدعي من اجلماعات ا  تمكو  منظمة، وذصك قحد ااسمقاء معلومات مفحدة وفعاصة يف املقام االول وصنشرتا يف 

لحة معاجلماا قحد اصميضهر الختاذ قرادات صا قة ا  اصمكحفحة اصيت تم  هبا عملحة املقام اصةاين، وابهأخص عند من تقع علحا  عم
مبيوثة  إال من اصزمحالت ذوي اخلربة واصمكفاءة. تحالتبا ل املعلومات ميمكن طأويلاا فمكل املبيواثت فضلن معرفة املعلومات واال

  ححايت املانحة الهنا كانت معلمة".واحدة م.خ " أُفّضل معرفة املعلومات من واصديت دمحاا هللا ترشدين يف
إ  يبحعة اصعالقات بني املعلمني تربطا  على حسب تحرحياهتن محاحل شخححة ابصددجة االوىل حسب توضح  ط.ف " 

 مع وي تلمحذ طأين صمسمفسر ما ادحل خشحة من ا  تعل  املديرةأو  خرىكا  تناك مشمكل مع زمحلماا اهأإذا  إال  أان ال أدى زمحليت
معلمة هلا خربة، أو  معلومة جتب اخذتا من املديرةأو  ترى أ  "أي ااسمفساد أخرىاصزمحالت اهأخرايت"، يف حني مبيوثة أو 

 وتممحز ابصسرية اصمامة" ب أ. 
تنزيل أو  تانةعلى حسب قوهل  ذصك يسبب اإل  ادةتذا ما يبني ا  املبيواثت ال يراسلو  وال يشادكو  كل انشغاالهت  صإل

ا  يرحت مشمكل خاص يب مع  تانةاحس ابإلأو  املبيواثت ب.س " أان اخدل إحدىاصشخححة حسب تحري  من قحمما  
 كحف اتحرف وصحس ي تواصل مع اآلخرين".  أعرفاسممكو  فمكرة عن انين صاحبة مشاكل وال   ادةمع معلمة ال  اإلأو  تلمحذ

مديرة اصرتبحة حسب نوع املشمكل ميمكن اصقول ا  إىل  أححااناملديرة و إىل  واجانا مشمكل تموج إذا  حة يقلنغلبيف حني اهأ
حتقحق نماهج حمد ة اباسمخدام املواد  املماحة ابعلى  دجة من إىل  علمحة هتدف أاساصحبمفاتح  و إىل  " اصعملحة مسممرة تسمند ادةاإل

تسات  يف حل   ادةفيسب املبيواثت اإل .(15: 2004اصمكفاءة واصفاعلحة يف ظل اصظروف املوضوعحة احملحطة" )اسالمة، 
فمعظما  صرحوا ا  عالقاهت  احسن صو ال تدخل بعض اصزمحالت اصلوايت  وصحاءن مع اهأاتحاهلمشاكلان بددجة كبهرة اما عن 

اسنوات عمل  اهما اصقي املشاكل من صاحب  8املبيواثت غ.ف " اان عندي  إحدى، يف قول وصحاءاهأ أخرىحيرضن بطريقة 
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 اهما يقوصو  أ  املعلمة فالنة قاصت أنك تضربن اصمالمحذ، أنك ال تعريف كحف تدداسي مل أكن  وصحاءاهأمانيت كما يقال، أو  حرفيت
 ..ديب يادينا"..اصدقا  يف اهأول وصمكن،

جلالا  بقوانني   ادةاصعمل يمفا و  ذصك خاصة مع اإل أمودخبحوص   ادةاإلأو  زمحالهت إىل  أما عن اداسال انشغاالمت
اصيت ختص اصعمل فا  يمياشو  تذا اصمعامل وابصماي تبقى انشغاالهت  عاصقة اما اسبب تحا ما وعدم وجو   وابصقوانني تحالاال

 شفاف وواض . اتحال
صاعد وانزل تمخلل  بعض اصنزاعات واخلالفات،  اتحالأي  ااسمنمدنا ا  عالقة املعلمني مع بعضا  اصبعض عالقة فعل ود 

فحاا اخمالف اما  أخرىمن اصددجة االوىل تمخللاا اوقات تفات  و  احرتامزماصة وعالقة أي  تربط  عالقة عمل تحاليبقى تذا اال
ي املخمص جمماعاال تحالأبن  " اياد اال  ادياإل تحالاال Morries Herlyيزيد اصعالقة ترابط وتواصل كما عرف 

 administration communication is a from of social»ومجاعات"  أفرا بمفاعالت اصناس و 
communication concerd with the interaction of people individually and groupes »

 (. 156: 2011)ابقي، 
 وعلح  جند عوامل تمااسك املعلمني كدماعة تمأثر ابصعوامل اصماصحة:

 تحالوفرص كبهرة صال أكربودضا اعضاهاا  أكرب، كا  مممااسمكا أصغرحد  اجلماعة: فمكلما كا  حد  اجلماعة 
 و ينامحمكحة يف ادحركة.

 اصفريق اصرتبوي. اتحالتغهراملعلمني يؤثر اعجااب يف تمااسك و أي  عضاءثبات عضوية اجلماعة: عدم تغهر اهأ
 تمااسك وتواصل املعلمني.إىل  خادج املدداسة يؤ ي ابصضرودةأو  اصمنافس بني املسموايت:يف اتدافاا  اخل
واصمفات   تحالزاي ة اصممااسك واالإىل  سمقرة واقل عرضة صليركة كلما أ ى تذاااسمقراد يف حركة املعلمني:كلما كانت م

وكذصك نقطة جد مامة اصمكفاءة اصذاتحة صلمبيوث تي اصيت تويد اصعالقة  اخل اصمنظح  اصرمسي، اذ الحظنا من خالل اصميلحل ان  
نا اسابقا ا  صمكل معل  كفاءة ذاتحة وتمكوين انبع من يوجد فرق بني املبيوثني يف تقرير اصعالقات فحما بحنا ، وتذا داجع كما قل

   مع زمحل   اخل املؤاسسة.اتحاصاالقدمحة تي اصيت تؤتل كل مبيوث صمواسحع عالقم  و  أاساسقناعم  على 
مؤاسسة وعلح  يموقف أي  اصفعال تو مفماح جناح تحالتنظح ، واالأي  عملحة ضرودية وتا فة يف تحالومن تنا يعد اال

 .بقاءتا
اصمعلح  وت  يملقو  تعلحمات املدير صمنظح  اصعمل وتنظح  ادححاة املدداسحة، وصمكن تبقى أو  علمو  يشمكلو  تحئة اصمدديسفامل

تغحهر وتعديل اسلوك   أد انه وتحودات  اصذتنحة واذا أفمكاد  اهما بحنا  اخمالفات ممفاوتة وهلذا " فإ  اسلوك اصفر  تو انتج عن 
 ،Battson ه ونعممد يف تغحهر تذا االخهر على محداقحة املعلومات وقوة االقناع" أفمكاد تحودات  و  وتحرفات  علحنا ا  نقوم بمغحهر

2001: 130)). 
 

 :واقع املشلكل داخل التنظيم الرمسي
ت تنمقل من خالهلا املعلومات بني تحاالإن  من اصحعب أ  تمحود وجو  مؤاسسة بدو  وجو  شمكل من أشمكال اال

ة واصرتبوية ويزيد اصقددة على  اديتعزز  وده اصراي ي يف حتسني اصعملحات اإل تحالمديرين ففعاصحة االأو  منياملوظفني اسواء كانوا معل
اصمنسحق بني املعلمني واملديرة صميقحق تمكامل وظحفي اصذي يند  عن  جتسحد االاسمهراتحدحات واآلفاق املسمقبلحة صلمدداسة 

غهر اصّرمسي  تحالمن خالل االتممام ابالإال  قدمي اال اء اهأفضل وال يمكو  ذصك)صلمؤاسسة( ويضمن هلا اصبقاء واالاسممراد على ت
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واصزمالء ونظرا صمطابق اهأتداف  فرا حة اصيت توجد بني املعلمني واصيت تمضمن كل املعلومات عن اهأتحاصوتو تلك اصشبمكة اال
مع تقدمي املحاحل اصشخححة تذه االخهرة اصيت تمكونت  اصمنظحمحة مع املحاحل اصشخححة وتنوع اصسبل واصطرق من أجل حتقحق اهلدفني

مؤاسسة االخذ حبحطة وحذد اجلانب اصسلوكي صلفر  اصذي يمأثر أي  بفعل اصمفاعالت واصعالقات اصرمسحة وغهر اصرمسحة أصب  على
اسة )املؤاسسة( وتذه املدد  أاسراد إفشاءمبدموعة من اجلوانب اصداخلحة واخلادجحة، وأبرز تذه اصعوامل خلق مشاكل وعلى دأاساا 

 حدىاصمكاذية  اخل املؤاسسة يف دأي من إل خباداهأخهرة تند  نمحدة االحممكاكات غهر اصرمسحة واصيت تظار يف االشاعات واهأ
املبيواثتو تي حديةة اصعاد ابملدداسة ع.ح|، تي تلك املعلمة اصيت تفرغت صرتبحة أبناهاا حىت كربوا مث عا ت صلمعلح  قاصت "مل 

هبا وصمكن تبقى تدود بحنا ، حىت أصبيت   ادةحة صالشاعات صددجة أهن  ال خيربو  اإلأمه   معلمي املدداسة يعطو أكن أعل  أ
 .."..أملس نوعا من اصنفاق

 معظماا مشاكل شخححة".أي  نفس املبيوثة ترى "اب  املشاكل  اخل املؤاسسة )املدداسة( تبقى خمفحة حسب نوعاا،
غلطو  ويؤوصو  املشاكل، تناك بعض منان حتاوصن تمكبهر املشمكل صمكي ختلق فوضى ز.د "إ  املعلمات ي أخرىمبيوثة 

  اخل املدداسة )املؤاسسة( وحىت ختلق شداد بني زمحالهتا، وصمكن حذدهتا من ا  تقع يف اصفخ".
غهر دمسي ظاترة واسلوك إنساين يسمخدم  اصفر  صمبا ل املعلومات واملنفعة الاسممراد أو  اسواء كا  دمسي تحالو من  يعد اال

 .املؤاسساتأو  بدوهنا اسواء املنظمات تحالحة تامة ال ميمكن أ  يعحش االاجمماععملحة  تحالححات ، فاال
اصذين يمعاملو  مع   دبطا  مبيحطا  اخلادجيأو  اجملممع املدداسي بعضا  ببعض من جاة أفرا دبط إىل  تحاليسعى اال

ت اصضوء اصذي ينهر تحاال، اإلعالم واصموجح  واإلدشا ، توضح  وتحيح  املعلومات واآلداء كما تمةل االخبادمع اهأ أخرىمن جاة 
  ادةت معرفما  برأي اإلتحاالاصمزاماهت  حنو اصعمل، كما تمةل االأو  اجتاتامتأو  صلعاملني يريقا ، وميمكنا  من حتديد مواقفا 

أو  على إختاذ اصقراد اصحاهب وبدو  طأخهر إذ أ  عدم وصول املعلومات  ادةاجلحد يعني اإل تحالحسب مسموى أ اها  واال
عدم تمكامل مقومات اصقراد إىل  اصمكاذبة يؤ ي خبادمشوشة جراء تداخل اإلشاعات واملشاكل واهأأو  انقحةأو  وصوهلا ممأخرة

 .طأخهرهأو  يعزز من ضعف   ادياإل
 اجمماعتمدخل بسرعة بعقد   ادة"م. " توض  "حنن يف مدداسمنا توجد مشاكل وصمكن حبلاا بشرعة هأ  اإل أخرىثة مبيو 

اإلشاعة يف جلسة مغلقة وتذا ما يعدبين يف املديرة، جمر  أ  تسمع خرب أو  املمنازعة مع إحضاد صاحبة اخلرب اصمكاذب يرافصأل
داضحني وصمكن مع  يرافال نرتك  يمفاق  بل حتل  يف ادحني حىت ومل خيرج بعض اهأ يؤثر على اصعالقات بني املعلمات )املبيواثت(

 .مرود اهأايم كل واحد منا أيخذ حذده من اصشخص املسبب صلمشاكل"
و من  بدأان نلمس من خالل اصميلحل اصمكحفي صلمقابالت وجو  وجو  نوع من اصسلوك يف املؤاسسة وتو املعل  املشاغب  

" اهما نفس اصعنحر واحد واحد هلذا اليؤثر يف اجملموعة، إمنا يمنفس املشاكل أظناا مريضة،  -تـ.د-يواثت املب إحدىكما مسم  
 تنشر اإلشاعات بطريقة ال تحدق فقط من أجل خلق اصبلبلة".

شمكالت وينقلاا بني اصزمالء حماوصة اإليقاع هب  وخلق امل خبادو علح  املعل  املشاغب تو اصذي ينقل اصشاهعات ويروج اهأ
 اصشخححة بحنا ، بنقل اهأحا يث مع حتريفاا وتشويااا بغحة نشوب اخلالفات بني اصزمالء 

على تغحهر اسلوك اصعاملني، ححث تمعرف على قدداهت ، وتضمن ااسمقباهل  صراساصماا،   ادةت واسحلة تعني اإلتحاالاال
ت فعاصة،إذ صلفر  حرية االنمقاء تحاالكانت االإذا  إال  وتفاما  ملضموهنا ومن مث تغحهر اسلوكا  مبوجباا، وصمكن ال حيدث ذصك

جتاتل املعلومات اصيت تمدانس أو  تنااسيإىل  واالخمحاد صلمعلومات كما ميلك اصفر  حرية اصمنمكر االخمحادي صلمعلومات، فقد يلدأ
وتسلم  املعلومات وكل   ادةاإل   معاتحاصمع معمقدات  وآداه ، وأخهرا تو صاحب اصقراد اصنااهي يف حتديد اسلوك  وتحرخات ، دغ  

 .املعطحات
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واصزمالء فلدينا ثقة أبنفسنا ومنلك شخححة قوية، وحىت   ادةاملبيواثت تـ.د" االشاعات ال تؤثر فحنا مع اإل إحدىيف تربير 
 .اصمكاذبة ال تؤثر على عملنا وتذا حبمك  جتربيت"خباد اهأ

محل مع بعض  اصبعض، اصعنحر املسبب هلذه املشاكل تو شخص كا  اصطاق  اصرتبوي ممالح  ومإذا   م.أ " أخرىمبيوثة 
تنقح  اصةقة ابهلل وابصنفس وال ميلك اصقددة على املنافسة يف جو نظحف صلعمل فحخلق االشاعات صحلفت االنمباه، حماوصة اصمقلحل من 

 من نفس  وقحمم ". إال  قحمة شخص ما وصمكن ما يقلل
اجلحد يبعد اصمشويش واإلشاعات وينقل املعلومات بساوصة  تحالاهأاسئلة تسمنج أ  اال و انطالقا امّا قرأانه من خالل حتلحل

اصمنظحمي اصرمسي  اخل املدداسة ص  صدى كبهر ويمفاعل مع  اصفريق اصرتبوي واصدصحل على ذصك  تحالاصقول أ  االإىل  وحرية امّا عجران
اصّرمسي وذصك اب خاهلا اصمنظح  غهر اصرمسي  تحالتذا اال( واحدة تشوش 1( اثنا  وعشرو  مبيوثة، توجد مبيوثة )22من )

 تسمعمل اصمنظح  غهر اصرمسي صمعحد اجلماعة يف تسلسل اصعملحة اصرتبوية وتمكمن  ادةواملشاكل ومن  نرى أ  اإل خبادواملممةل يف اهأ
  ادةمني ود و  أفعاهل  إجتاه اسحااسات اإلمن معرفة مشاكل املعل  ادةيف كون  ميةل اصضوء اصذي من خالص  تمممكن اإل تحالحة" االأمه

 على مسموى آداها  اصوظحفي"   ادةوتو أيضا ميمكنا  من حتديد مواقفا  واجتاتاهت ، واصمزاماهت  حنو اصعمل، ومعرفما  برأي اإل
 .(201: 2004،) املواسوى

أو  اة اصذي ال ينقل داساصة املعلوماتو علح  اصفريق اصرتبوي ال يمأثر ابصراساصة املشوشة اصيت أتت من املراسل " اصذي تو اجل
 مجاعة  اخل املؤاسسة" أو  اصطرف اآلخر، وتذا قحد إاثدة اسلوكحات حمد ة صدي ، وقد يمكو  املراسل فر إىل  اصبحاانتأو  فمكاداهأ

Vanoye، F.، (1973: 131). 
أثناء وجو  مشمكلة كحفما   ي يف املؤاسسةاسااسيمداتلو   ودت  اهأأو  يف بعض اصمحرحيات نلمس وكأ  املبيوثني عجالو 

صمفا ي اصوقوع يف املشاكل ال فاهدة مناا اسوى   ادةكأهن  مل يفاموا جحدا نوع اصراساهل اصيت تراسلاا اإلأو   عامة،أو  كانت شخححة
ة، اصفنحة اصمنظحمي اصرمسي ومدي واقعحم   اخل املؤاسسة" إ  اصراساصة اصوظحفحة تي اصيت تنقل املعلومات اصعقالنح تحالتغحهر مساد اال

أي أ  اصراساهل اصوظحفحة تي اصيت تنقل اجلانب املوضوعي من املعلومات وترتكز حول ... اخل.حةجمماعة، اال ادياصعلمحة، اصقانونحة اإل
 .(20: 1982ا كاصمعلحمات اصيت يعطحاا املدير" )حدازي، أاسااساصعمل 

املؤاسسة اصعديد من اصمغهرات وذصك الخمالف  ت غهر اصرمسحة واصعالقات بني املوظفني  اخلتحاالو علح  تعرف اال
اهأتداف اصشخححة وحب اصربوز يف اصعمل، اما حيدث عدم تواز  ابملؤاسسة فمةال عند وقوع بعض املشاكل بني املوظفني تنقطع 

ابحات ص  اسلبحات نذكر غهر اصّرمسي كما ص  إعج تحالت وال يقمنعو   اهما ملا حتوي  املنشودات واصراساهل اصرمسحة وعلح  فإ  االتحاالاال
 :مناا

اصعامة اصيت ختص  موداهأأو  واملعلومات واصشاهعات يومحا  اخل املؤاسسة حول مواضحع تمعلق ابصعمل خبادانمقال اهأ
دقابة، وتنظح  دمسي بل تنمقل عرب خطوط ومسموايت غهر دمسحة، امّا يسبب مشاكل  اخل أي  إىل املؤاسسة، واصيت ال ختضع

ت غهر اصرمسحة واصعالقات االنسانحة  اخل تحاالابصسلب على أتدافاا صذا وجب على كل املدداء االتممام ابالاملؤاسسة وينعمكس 
غهر اصرمسي تعبهر تلقاهي عفوي يف حل اصعديد من املشاكل  تحالاملؤاسسة اصيت هلا اصعديد من االعجابحات ونذكر مناا "يعمرب اال

 .(115: 2000اصرمسي" )منال، تحالفسحة أحسن من االحاجات ن إشباعإىل  واصقضااي، وتذا ما يؤ ي
 من يرف املديرة فمكل اتحاالفمكل املبيواثت اتفقن على إجابة واحدة اخلالفات اصيت حتدث بني املعلمني تلقى تمماما و 

بسرعة حتاول املبيواثت ب.س ابملديرة حتل املشاكل و  إحدىاصفريق يممىن هلا اصموفحق يف عملاا وتي مشمكودة على ذصك، يف قول 
 اصنداح فممسمكوا هب ". أاساسمها  تحالات إ  اصمنظح  واالجمماع اهما خلق اصمنظح ،  اهما تقول صنا يف اال
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اصقناة اصيت ترتبط هبا اعدا  كبهرة من اصناس اصذين يقدمو  نشايات ممعد ة أو  اصرمسي تو اصواسحلة تحالإ  اصمنظح  واال
 يف إياد تنظحمي توزع فح  املاام وحتد  فح  املسموايت، وتنض  فح  إ ادايذصك منادا  صميقحق أتداف ممفق علحاا، ويسلمكو  يف

اصمعادض ويسم  اصمنظح  إبعدا  شبمكة من أو  اهأتداف، كما يم  فح  تقسح  اصعمل وحتديد اصحالححات مبا يمكفل عدم اخللط
 .ن خالهلا اصفروق يف اصدود واملسؤوصحة واملركز، وتمض  مفرا ت واصعالقات اصيت تمكفل اصسهر اصعا ي واصسلح  صألتحاالاال

 و ميمكن اصقول ا  نظام املدداسة تو اصذي حيد  املسؤوصحات وحيد  املاام واملواد  اصبشرية واملا ية اصيت اسميول تلك اخلطط
تضع واقع ملموس وذصك يمطلب وضع قواعد خاصة تساعد على حتقحق أتداف املدداسة وحتد  أيضا وظاهف كل معل ، و إىل 

دوتني اصعمل وااسرتاتحدحات اصعمل اخلاصة بمكل قس  وعجب على نظام املدداسة أ  حيقق اصمواز  بني مطاصب وأتداف املدداسة 
 .اصشخححة فرا واحمحاجات اهأ

 ضافةإ  اصمنظح  اجلحد أيضا يسال عملحة أ اء اصعمل فبدو  معرفة كل فر  ماام وظحفم  صن يمممكن من آ اء اصوظاهف، ابإل
قرادات اسريعة أبي إىل  ممام املدير بميديد اصسلطات واخلحاهص، وعن يريق حتديد االتداف واخلطة املوضوعة يم  اصوصولاتإىل 

تساحل عمل املديرين إىل  تعقحدا واسوف يؤ ي ذصك أكةر أخرىموضوع، واسوف يوفر ذصك صلمدير اصوقت الاسمغالص  يف قضااي 
من عدم  أكةرفال شيء يدمر اصروح املعنوية  فرا ح  اجلحد يرفع اصروح املعنوية صدى اهأوابصماي اصشعود ابصرضا اصوظحفي، وغن اصمنظ

 خفض معدل االحباط.إىل  حتديد املسؤوصحات وعدم حتديد اصسلطات واصمنظح  اجلحد يوض  املسؤوصحات واصموقعات ويؤ ي أيضا
احدة وتي "وجو  أدحيحة  اخل املؤاسسة أما فحما خيص داحة كل أاسماذ  اخل املؤاسسة فمعظمان اتفقن على إجابة و 

مبيوثة واحدة فمكانت إجابماا كاصماي "ال أحس ابصراحة إال  ممبا ل بني كل املمعاملني  اخل املؤاسسة احرتاميشرتط وجو  تفات  و 
 اخل  خمملفة، ومعظمان اتفقن علحاا وتي دوح اصمعاو  بني اهأاساتذة أخرىاصنفسحة  اخل املؤاسسة" وأيضا ويرحوا إجاابت 

ويف بعض اهأححا  تميمك  فحاا ظروف خاصة ومبحزاج كل شخص، ترى نفس  %100املدداسة املوجو ة صمكن صحس بنسبة 
املبيوثة اصسابقة" حقحقة تسو  دوح اصمعاو  وصمكين ال أحس أنين عضو ضمن اصفريق وتذا نمحدة اهأاننحة اصيت ميلمكوهنا ودوح اصفمنة 

 اصيت يدقنوهنا جبدادة.
 :حلجلت وطموحلت املعلمني إشبلعة اجتله موقع املدرس

حقق أتداف  يف  تحاليف املؤاسسة اصرتبوية صلمأكد من أ  اال تحالآخر تقومي نماهج االإىل  إن  ملن اصضرودي من وقت
اسحة من ات املدد جمماعتوصحل املعلومات واخلربات واملقرتحات وذصك من أجل حتقحق أتداف اصعملحة اصرتبوية واصمعلحمحة، وتعمرب اال

واصيت ال ميمكن االاسمغناء عناا خاصة من يرف مديري املدادس واملؤاسسات اصرتبوية ححث تمح  اصفرصة  تحالادحاجات اصضرودية صال
و يعمل على ،منا  وتذا يشدعا  على اصعمل اجلا   ادةصمبا ل وجاات اصنظر بني املدير واملعلمني، وتنا يشعر املعلمو  بقرب اإل

، هلذا جتد بعض املديرين يسمعملو  اسحااسة اصباب املفموح اصيت تساعدت  على اصمعرف على ما عجري يف لتحاجناح عملحة اال
 .ادحاجات واملشاكل اصيت يعاين مناا املعلمو  من أجل اصعمل على حلاا أت  املدداسة بحودة واقعحة وكذصك اصمعرف على

اصيت تطبق يف املدداسة تمأثر  تحاله اصنماهج أب  ماادات االو من خالل حتلحل اهأجوبة اخلاصة ابملبيواثت، ميمكن تفسهر تذ
بني تمكنمني عسمكريمني واصذي يفرض أي  اجلحش اصويين، فرا بعوامل خمملفة كموقع املدداسة ادحساس واصذي يقع بني جتمعات هأ

ضباط  اخل املدداسة واالن حرتامع.ف "أان تعو ت على اال :املبيواثت دىحنظام اتحاليت خاص هبذه املدداسة يف تحري  إل
اسنة وأتعامل مع أشخاص منظمني ويعرفو  كحف يممكلمو  معك وحيرتمونك، حىت يريقة حتدثين  17هأنين أ دس فحاا ملدة 

 و  أ  نشعر" وعلح  كلما از ا  طأتحل املعل  از ا  منوه املاين واز ا ت معرفم   أخرى مودجتدينين تا هة وممواضعة دمبا طأثران أب
(، وعلح  فإ  املدير كلما ياصت فرتة 60: 2007حة" )اصعنايت وآخرو ، تحاص  وحاجات  وحسن تقديره ملاادات  االبنفس  وقددات

قددة على تقدير اممكانحات ، واخمحاد اصوقت واصواسحلة  أكةرتعايش  واحممكاك  مع املعل  زا ت معرفم ، كياجم  واتممامات  وكا  
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تمكحفا مع مديره وتعاوان  أكةركلما أصب     ادةلما ياصت فرتة تدديس  وقرب  من املدير واإلمع املعل ، ك تحالواملاادة املنااسبة صال
ضبطا النفعالت  وعوايف  وابصماي أقدد على اصمواصل مع ، وإ  مل يمممكن املعل  من حتقحق ذصك جتده أقل على  أكةروتفاما و 

 (.20: 2000" )اهأمسر، أخرىمدداسة إىل  اصمواصل مع ، وإ  مل يمممكن املعل  من حتقحق ذصك جتده ينمقل
إ  املدداسة تشبع املعل  مسبقا من ادحقوق اصيت يممحز هبا وأحسناا صدى املبيواثت تي اصعطل املدداسحة صقول نفس املبيوثة 

لحة اصححفحة هأ  عمأو  اصشماهحةأو  "أان أحس فعال أنين أشبع حاجايت اصنفسحة واصسعا ة عندما تقرتب اصعطلة اسواء اخلريفحة
 واصمدديس أصبيت صعبة وتعقدت".

مدداسة انجية عندما أدى نماهج اصمالمحذ كلاا جحدة إىل  يف حني توض  م.ش توض  "أحس اسعا ة وأنين فعال أنممي
 .وكلا  جنيوا يف آخر اصسنة"

تعادض واجبات أو  من خالل تحرحيات بعض املبيواثت جند نوع ما يسمى تعادض اصدود اصذي يممةل يف تشابك
إىل  وظحفة اصيت يشغلاا اصفر  مع واجبات  ومسؤوصحات  اهأاسرية اصعاهلحة، أيضا احساس اصفر  ان  يؤ ي ماام وظحفحة معحنة غهر حمببةاص

 (.173: 2009نفس  بمكوهنا تمعادض مع محوص  واجتاتات  ويموحات  مث يشعر بعدم االاسممماع أب اء تذه املاام" )جلدة، 
حة تسات  بشمكل كبهر يف ظاود اصعالقات غهر اصرمسحة خاصة فحما جمماعحة واالاسااساهأ فرا حاجات اهأ إشباعأو  إ  تلبحة

جتمعات غهر دمسحة من أجل اصبيث يف املشاكل أو  تمكوين مجاعاتإىل  وتدفع هب  فرا يمعلق اهأمر حبل املشاكل اصيت يعاين مناا اهأ
 .اصيت تمس محادحا  اصشخححة
إال  ت ص.ع "أان مل يزودين املفمش منذ ثالث اسنوات دغ  اين اتحلت ب  عدة مراتاملبيوات إحدىجند يف نفس اصسحاق 

انين ما زصت ممأخرة يف اصنقطة، وهللا يف بعض اهأححا  تحابني ابالحباط تعملني جند ملاذا تذا اصمأخر" وصمكن مؤخرا دااسلت املديرة 
نفس املبيوثة تضحف أبن  كا  تناك  .صنقطة اصيت كنت أنمظرتا"املفمش بعد تقرير وضيت فح  أنين ممأخرة، فقام بزايديت واعطاين ا

 .اصسابقة"ي أ اصيت خرجت تقاعد  ادةخطأ يف ايحال املعلومة صلمفمش عن آخر زايدة وآخر نقطة من يرف اإل
 اخل  ال يشعرو  بوجو  اآلخرين أححاانابآلخرين  اخل املنظمة، و  تحالاملنظمات ال ياممو  ابال أعضاءتناك اصمكةهر من 
 (.189: 2000املنظمة" )عبد اصوتاب، 

جانب  يف كل ما يمعلق ابصممكوين واصرتقحات واصزايدات، كل تذه ادحوافز إىل  دفع معنوايت  وحتفحزه واصوقوفإىل  حيماج املعل 
ت  بطريقة اتحاالمن    مع زماله ، إذ حتسناتحاصاملر و ية اجلحدة واهأ اء اجلحد  اخل اصقس  مع تالمحذه وخادج  يف إىل  تدفع ب 

اعجابحة وعملحة ونلمس كل تذا يف نظرايت ادحاجات عند مااسلو )قدم مااسلو تددجا ترمحا ملسموى حاجات االنسا ، واعمرب 
تقدير اصذات حمل قمة اهلرم، وتي ترتبط هبا وحتفز اصفر  على االجناز وااليداع واالنماج وعلى ذصك فمكلما حقق اصعمل إىل  ادحاجة
 (.321: 2001ياجات، كا  اصعمل مرضحا عن  )شريت، ا صلإشباع

اصمنظحمي  تحالحاجاهتن وتو ما يزيد من فعاصحة اال إشباعإ  اصميفحزات اصيت تملقاتا املبيواثت كانت كلاا تحب يف 
 . اخل املؤاسسة

وتذا حيفزان كةهرا وخيلق  ات وتشمكران كةهراجمماع"املديرة ُتمكّرمنا كل ما قمنا بنشاط يف املدداسة وتي تةين علحنا خالل اال
 " ب.  ادةنوع من اصةقة واصمواصل بحنحنا وبني اإل

اصشخححة وإ   فرا من تنا نالحظ أ  اصنظام اصداخلي صلمدداسة حيقق اصمواز  بني املطاصب واتداف املدداسة واحمحاجات اهأ
يمممكن من آ اء اصوظاهف املنوية واملسؤوصحات اصمنظح  اجلحد أيضا يسال عملحة آ اء اصعمل فبدو  معرفة كل فر  ماام وظحفم  صن 
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اتممام املدير بميديد اصسلطات واخلحاهص، وذصك عن يريق حتديد اهأتداف واخلطة املوضوعة يم  إىل  ضافة، ابإلخرىاهأ
 قرادات اسريعة أبي موضوع.إىل  اصوصول

قطعة مين ويسعدين ويفرحين  املبيواثت "تذه املدداسة إحدىكل املبيواثت ياّمُان جناح مدداسمان، تقول ب.   
 جناحاا واحرازتا املراتب اهأوىل يف مجحع اصنشايات على مسموى اصوالية، فاي أاسريت اصةانحة فاي تمةلنا وحنن منةلاا".

 اصفريق اصرتبوي". أفرا وتي اصيت توّحد اصعالقات بني  تحالابصنسبة ي تي فن اصمعاو  واال  ادةوتضحف نفس املبيوثة "اإل
تي اصيت تعزد حاجاهت  وتنسق جاو ت  من أجل حتقحق اهأتداف واصغاايت وابصماي اصرضا اصوظحفي، فاي   ادةفاإلو علح  

املسممر بني املعلمني، فادفاا اصوححد تو تغحهر  تحالقامت مبدموعة من االصالحات واصميفحزات صغرس دوح اصمعاو  واصمآزد واال
لح  جل املبيواثت أهنن عجد  غايمان ويشبعن دغباهتن وحاجاهت  بمكل ما يسمدد ع اتفقتاهأحسن واهأفضل، كما إىل  املؤاسسة

صقاءات يف االذاعة اجلاوية، ادحفالت، اصندوات، اصممكوين وغهرتا من املمحزات  إجراء، قساميف املدداسة اصمزيني، اصراس   اخل اهأ
 )ة(  اخل املؤاسسة، هأ  صاحب اصقراد اهأول يف كل ما خيص املؤاسسة تو املدير 

ضرودة حتلحل أاسباب اصالتواصل إىل  و علح  تبىن يموحات املعلمات من خالل دأس اهلرم وتي املديرة "ال بد اصذتاب
No Communication ت املباشرة بحنا : تل تحاالبني اصعمال واصرؤاساء ونمساءل عن اهأاسباب اصمكامنة وداء دفضا  اال

 .MUCCHEILLI A) .(1998:36 تو اخلوف؟ أم اصرغبة يف عدم ختطي اصرهحس؟"
واصمفاعل بني كل  تحالوحىت تشبع املدداسة حاجات املعلمني كا  ال بد هلا من ااسمهراتحدحات ختلق من خالهلا جو اال 

تذه االاسمهراتحدحات اصمخطحط وميمكن تعريف تذا اهأخهر "تو عملحة اعدا  اصقرادات صلقحام  أاساساصفاعلني وخاصة املعلمات وعلى 
 (.71: 2001املسمقبل صميقحق أتداف معحنة بواساهل ذات فاعلحة عاصحة" )زويلف،  بعمل ما يف

إذ جند كل املبيواثت يرو  أ  املديرة تي خمططة صلمسمقبل وموزعة صلمحا د اصبشرية، وقاهدة تربوية تعمل على حتسني كل 
  ادةمع احمللي، ويعمرب اصمخطحط عنحرا من عناصر اإلاصمعلحمحة( واجملم  ادةاحمحاجاهتن، إمنا تي مهزة وصل بني اصسلطة اصوصحة )اإل

اصناجية، ذصك هأ  اصمخطحط اصعلمي حيد  ما عجب عمل  يف ضوء اهأتداف املرا  حتقحقاا   ادةأاي كا  جماهلا، وتو ضرودة الزمة صإل
 .واعمما ا على اإلممكاانت املماحة

ملديرة على حتقحق اهأتداف املموخاة فاي تممحز ابملمابعة اجلحد على مسموى املؤاسسة اصمعلحمحة اسوف يساعد ا تحالإ  اال
فاي تمابع تنفحذ خطط اصعمل اصيت وضعت بمكل  قة حىت تراتا يف املحدا  وتعاجلاا بمكل شفافحة وموضوعحة، أيضا ممابعة أعمال 

يف قول م.  "إ  املديرة  (ةتحئة اصمأيهر واملوظفني واصعمال وتسدحل كافة املالحظات يف اسدل خاص )مسي اسدل املمابعة واملعاجل
تممحز بروح اصّدعابة فاي حتل املواقف ادحرجة هبدوء وثبات، فحعممد علحاا يف املواقف اصحعبة، فاي قددة حسنة يف تحرحياهتا 

 .وأقواهلا وأفعاهلا"
ص" صفناا واملو ة واإلخال حرتامجل املبيواثت اتفقن على أ  املديرة حترتمان وتربط معان عالقات مبنحة على اال

ابصعا صة يف تحرفاهتا واحمكاماا على غهرتا، حتس  اهما ابملسؤوصحة امللقاة على عاتقاا، و أهنا تحغي هلّن بعناية صفا  مشاكلان مع 
حة أمه املسامهة يف حلاا، عجد  أهنا تضع املحلية اصعامة فوق محادحاا اصشخححة، وُتشعر كل فر   اخل املدداسة ابملسؤوصحة ومبدى

 .-نفس املبيوثة-ة اصيت يعمل هبا" املؤاسس
فان حيرتمن كل ما يحدد مناا من  أكةروحىت من خالل مالحظمنا، تبني صنا أ  املبيواثت يمحلن ابملديرة بطريقة دمسحة 

قول ت-قرادات وتعلحمات "هأهنا  اهما بشوشة يف وجوه اجلمحع، وأان أحب أ  أداتا كل يوم الين أحماج إصحاا يف كل صغهرة وكبهرة" 
 املبيوثة  ب.أ.
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 وبدو  عنف. احرتامحاجات املعلمني وكل عمال املؤاسسة اسال املنال ومماح بمكل  إشباعو تذا ما جعل 
غهر دمسي، "فلدياا اصقددة أو  تنظحمي جحد اسواء كا  دمسحا اتحالتذه املؤاسسة اصرتبوية تمبع أاسلوب  إ ادةصقد وجدان أب  

ؤاسسة مبا ينااسب كل واحد، واصمنسحق بحنا ، فاي حتاول اصمعرف على اصبحئة احمللحة وتفا  على توزيع املاام على اصعاملني يف امل
نفس -مدداسمنا منذ اسنمني وكأهنا عشرو  اسنة هأننا نعمل بمكل أدحيحة" إىل  مشمكالهتا وحماوصة االاساام يف حلاا، فلقد  خلت

 .-املبيوثة
 دة واسرعة اصبدياحة وقوة اصشخححة وادحزم واصحرامة واصلحاقة ودوح "إ  املدداسة تُعمرب مركز اشعاع، فاي تممحز بروح املبا

 .(158: 2016اصمنظح " )تروزين، 
عندما تؤ ي مااماا بعدصة   ادةوتربوي وتعلحمي وتنظحمي، إ  اإل إ اديتقوم بدود   ادةوعلح  ترى بعض اصباحةني أ  اإل

اصمنظحمي  تحالتالحظ أ  احمحاجاهتن تليب بطريقة منظمة هأ  اال حة صلمبيواثت وتذا ما جعلااجمماعخيلق اصراحة اصنفسحة واال
ماادة اصميدث وماادة  :عند املعلمني مةل تحالفعال عجب تطوير ماادات اال اتحال إجراءجعل، وهأجل   ادةاصذي يبقم  اإل
صرتبوية واملعلمني من أجل تسحهر ت وماادة اصمفمكهر وبناء وتدعح  اصروابط االنسانحة واصةقة بني اصقحا ة اتحاالاالاسمماع واال

اصعاملني أبتداف  فرا زاي ة االنماجحة واال اء اصمنظحمي، ويسات  يف دبط أتداف اهأإىل  ت وااسمةماد اصوقت "اما يؤ يتحاالاال
 :2001ت واالاسمةمادات" )شريت، تحاالاملنظمة وكذا خلق اجتاتات اعجابحة  اخلاا وخادجاا، ويسات  يف بناء قاعدة فاعلة صال

301.) 
 :منلقشة نتلئج الدراسة على ضوء الفرضيلت

  :منلقشة نتلئج الفرضية األوىل
صقد توصلنا من خالل اصددااسة املحدانحة وكنمحدة عامة، أ  اصفريق اصرتبوي يف اصعمل اصرمسي يمبىن فعال ااسمهراتحدحات خمملفة 

آخر وفق اخلربة إىل  ه االاسمهراتحدحات ختملف من فاعلصضما  ممكانما  وااسراد عملا  وتواصلا  وكذصك حتقحق حاجاهت ، وتذ
واهأقدمحة وادحنمكة اصيت يمعامل هبا كل مبيوث، وانطالقا من اصمحرحيات اصيت مجعناتا من خالل املقابالت اصفر ية وكذصك من 

بناتا اصفاعلو  يف نسق يم تحالخالل املالحظات اصيت مجعناتا وعايشناتا يحلة فرتة اصبيث تبني صنا على اهأقل نوعا  من اال
 :تواجدت  وتي كاآليت

 .اصزمالءأي   تشادكي مع اجلماعة اصرتبويةاتحايواقع  -
 . ادةيت تنظحمي دمسي مع اإلاتحاالواقع  -
 .واجلماعة اصرتبوية  ادةيت خفي مع اإلاتحاالواقع  -
 :ممةلة يف اصمنظحمي انج  عن مؤثرات خادجحة و اخلحة واملتحايو تبني صنا ا  تذا اصواقع اال -
 .حةجمماعوجو  ححاة مدداسحة كحودة محغرة صليحاة اال -
 .وجو  شراكة تعاو  وتشادك وتفاعل  اخل املدداسة كواقع حمموم -
 اصشراكة واصمعاو  واقع يفرض نفس   اخل املدداسة بمكل ما حيمل  من معطحات اصفريق اصرتبوي املنسد  وتوصلنا -

 .أن  فعال توجد شراكة  اخل اجملموعاتإىل 
اس  مالم  املدداسة اصفّعاصة واصيت ملسناتا يف توفهر بحئة تعلحمحة حمفزة ومةهرة، كما الحظنا أب  جو اصعالقات اصيت تمادس فح  تر 

تذه االاسمهراتحدحات عجمع بني اصفعل ود  اصفعل اما خيلق اصموافق إهنا عالقات احتا  يف ظل اصمعادض وتذه املالحظة تؤكد موقفنا 
أ  االنسدام واصمعاو  موجو  بني اصفريق أي  تحدحات، من خالل ذصك ميمكن اصقول أ  اصفرضحة اهأوىل حتققتبوجو  فعال االاسمهرا

 .اصرتبوي، تي فعال ااسرتاتحدحات منسدمة بني اصفاعلني )اصفريق اصرتبوي( يف اياد اصنسق اصرتبوي اصمعلحمي
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  :منلقشة نتلئج الفرضية الثلنية
 تحالحاجات املعلمني، أهن  فعال من خالل اال إشباعد املمعلق مبوقع املدداسة اجتاه صقد وفقنا من خالل حتلحلنا صلميو 

حاجاهت  كل حسب اقدمحم  يف اصمعلح  وخربت  وكذا عمره اصذي يؤكد  شباعاصمنظحمي اصرمسي يسمعملو  ااسمهراتحدحات ممنوعة إل
اهحا  اصنفسحة وممكانما  اصوظحفحة، وفوق كل ذصك تبقى مدى ثبات  ودزانم  مع مرود اهأايم واملماداسة املسممرة، وكذصك حسب خح

فحاا، وااسمهراتحدحات اصمواصل واصمعاو  واصعمل وفق نظام  شباعادحاجات اصيت يعملو  على حتقحق اإل أت  حاجات اهأمن واصوجو 
عظ  اصنشايات واملشادكات حني من خالل مجمماعواصشركاء اال  ادةوتقدير اإل احرتامدمسي حيقق هل  أتدافا  وغاايهت  الكمساب 

 .ي اصقحمحأي االنمماءجمماعخادجاا، وابصماي اصشعود بوجو ت  االأو  مجاعحة اصيت جترى  اخل املدداسةأو  اسواء كانت فر ية
اصمنظحمي اصّرمسي حيقق اهأتداف املخططة هلا   تحالو علح  فإ  ادحاجات املحممة من يرف اصفريق اصرتبوي  اخل اال

 تحالزاي ة على مسموى اصوالية، كميقحق نماهج جحدة يف آخر اصسنة، يبني االدتباط بني تحنحفا  وتحوداهت  صالكأخذ املدداسة اص
غهر اصرمسي كواسحلة دحدب بعض اصةغرات اصيت مل  تحالاصمنظحمي اصرمسي واالاسمهراتحدحة املمبعة يف ذصك واصيت ملسناتا يف ااسمعمال اال

اصمنظحمي اصرمسي  تحالرمسي ميمكن اصقول أ  اصفرضحة اصمانحة قد حتققت فعال، وعلح  نرى االاصمنظحمي اص تحالتميقق عن يريق اال
ويف االخهر وحسب ما مجعناه من املحدا ، ميمكن اصقول ا  اصفرضحة اصةانحة حتققت مباص  أثر إعجايب على مر و ية املدداسة من خالل 

 دضا وظحفي.إىل  اما يؤ ي حالاتوجو  إىل  اصنماهج احملققة من يرف املعلمني وتذا داجع
 

 االستنتلجلت العلمة:
اصمنظحمي  تحالخالل اصددااسة املحدانحة اصيت قمنا هبا ابملؤاسسة اصرتبوية حرشاوي حممد اصيت هلا اتممام كبهر ووااسع مبدال اال

 توصلنا اي ما يلي:  ادةاصرمسي من قبل اصعلمني واإل
حة وتطوير قددات  ومني  اصددجات واصرتقحات اصوظحفحة وعقد صقاءات اتممام املؤاسسة ابصعنحر اصبشري من خالل تنم

 .االحسن واالجن إىل  تمكوينحة صمممكني املعلمني من تطوير ا اها 
حرص املدداسة واملؤاسسة على تلبحة احمحاجات ودغبات املعلمني و صك من خالل تقدمي افضل اصميفحزات واخلدمات 

ل  على اصعمل براحة نفسحة يف جمال اما يزيد يف ا اه  اصوظحفي وواله  صلمؤاسسة املممةل يف املمدسدة يف اصمواصل اصدي يساعد املع
 .املديرة

عمل املدداسة على خلق دوح وجو اصمنافس بني املعلمني من خالل ادحوافز املا ية واملعنوية الهنا تزيد دفع مسموى اصمواصل 
حة واصوظحفحة وزاي ة ا اه  وتدا كل  يحب تحاصاما يزيد يف تطوير قددات  االاما يسات  يف حتقحق االتداف واجناز كل عمل  تحالواال

 يف جناح املؤاسسة 
ات واصندوات جمماععلى مشادكة املعلمني يف عملحة اختا  اصقرادات و صك من خالل اال  ادةاتممام املؤاسسة واملممةلة يف اإل

وحرية اصراي  تحالوتدا من خالل تعزيز مبدا اصمشادكحة واال.علمنيواصمشاود واصممكامل بني كل امل تحالصرفع مسموى اصمنسحق واال
 .واصعمل بني كل اصعاملني يف املدداسة تحالواملشادكة اجلماعحة اصيت تسات  يف تطوير عالقات اال

من  املدداسة ملناخ عمل منااسب يشدع املعلمني على مضاعفة جماو اهت  صميقحق اتدافاا بمكفاءة وفعاصحة و صك إ ادةتوفهر 
 .واصممكرمي يف املنااسبات حرتاممقرتحاهت  ومنيا  اصمقدير واالإىل  عرب االاسمماع تحالخالل فم  جماالت اال
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إىل  املشمكل من اجل االاسمماعأو  ادحاجةأو  ات  ودية حسب ادحدثاجمماعاملؤاسسة بعقد   ادةاالتممام اصمكبهر إل
اصمنظحمي  تحالاسلوك املعلمني فحزيد من والها  ودضات  وتراسحخ االمشاكل املعلمات ومناقشة قضاايت  اما يؤثر اعجابحا على 

 .اصرمسي ويساعد على تطوير اال اء اصوظحفي
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